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Szanowne Państwo!

Ponieważ raczej nie masz nadziei na powrót wątku "Microsoft Excel - The King of BI" na łono
grupy Business Intelligence, który to był - umówmy się - moim blogiem na ten temat oraz polem
popisów hejterstwa biajów... będę go kontynuował tutaj.
Bezskutecznie, wielokrotnie prosiłem moderatora, p. Sebastiana M. o otwarcie grupy poza GL
(możliwość czytania bez logowania i uczestnictwa w tej grupie) oraz bezskutecznie prosiłem o
reakcję na automatyczne bany i, niekiedy, poważne wyzwiska, jakimi chłopcy biajowcy raczyli
mnie tam co chwilę, notabene bez żadnej reakcji ze strony GL, PanaModa. No, skoro ja,
obrażany, tego nie zgłaszałem, to i chyba prawidłowo. Bo ja nie zgłaszam z zasady.
Cóż, za dużo mam wdzięczności do p. Sebastiana, żeby go krytykować - uznaję więc jego wolę i
odpadam - nie będzie się już więcej martwił moją skromną osobą.

A tutaj - będzie jak dawniej. Każdy może pisać, co chce i NIE ZOSTANIE ZBANOWANY. Jeżeli to
będzie bardzo-bardzo uciążliwe to, ewentualnie, przeniosę te uciążliwości do innego wątku, ale
ich nie usunę i zawsze będzie można je linkować.

Wiem, że w trakcie tych kilku już lat, zdobyłem wielu wrogów, ale i przyjaciół. Z tym, że ci
przyjaciele, to jeszcze są cisi. Cicho-sza. Nasze poglądy na rzeczywistość analityczną jeszcze nie
"wygrały", więc ludzie się nie wychylają. To nie "Gangnam Style", co lajkować można bez
"deklaracji poparcia idei". Cóż, bądźcie cisi, jak długo chcecie.
Ja nie zamierzam.

Żeby kontynuować, trzeba mieć co.
Tutaj pełna historia wspomnianego wątku - bez logowania i dołączania do grupy!
http://afin.net/goldenline/

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 16.01.13 o godzinie 10:52
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No to mały przegląd prasy - na dobry początek!

Świat się śmieje.

Bipl patronuje konferencji BigData Computerworlda.(*)
http://konferencje.computerworld.pl/konferencje/bigdat...

Na zachętę Macho (MyIdol Marcin Cho.) zapodał artykuł na Biplu, w którym pojawiają się takie
teksty: (!!!)
Jeśli spojrzymy na trend dla "Business Intelligence", zauważymy, że od wielkiego "hype'u" w
latach 2005-2007 obserwujemy ciągły spadek zainteresowania tym terminem.
Bystrzaczek! I nawet wykres zapodany, gdzie BI dołuje. A jeszcze rok temu, z tego, co
pamiętam, dałby się za biaja pokroić na slajsy i dajsy, czy jak to tam jest w olapie.

Dalej wyraźnie pisze, że Big Data i takietamy to buzzwordsy (slogany), bo coś trzeba, żeby się
sprzedawało.
Ciekawym faktem jest to, że w ostatnim czasie "Big Data" stało się bardziej popularne od
"Business Intelligence".
Zauważa przecięcie się wykresów! Niesamowite. A jakby na ten wykres nałożyć zainteresowanie
"Gangnam Stajlem"?

Wszystko pięknie, ale, z tym hasłem, to Macho już przesadził:
stare, dobre "Business Intelligence"
http://bi.pl/publications/news/96-business-intelligenc...

PS
(*)
Nie, no, lektura stronki tej konferencyjki, dostarcza jeszcze lepszych kwejków:

Np.
Na konferencji przedstawimy krytyczną analizę obecnego stanu BI i jego zastosowań, wskazując
kierunek zmian i wyjaśniając, dlaczego BigData jest tak ważnym trendem w biznesie, który
rodzić będzie wyzwania pod względem organizacji i kompetencji w IT.
Jak takiemu gościowi wytłumaczyć, że zabójcą biaja jest po prostu Excelek?
No jak? Albo KTO ma to zrobić? Colombo, Kodżak, Sentinel, ci tam z majami, czy kto?
Bo ci goście nie kumają.

Widział kto lepszy komedio-dramat?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 16.01.13 o godzinie 12:35
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Dowcipów ciąg dalszy. Business Intelligence jest wszak ich niewyczerpalnym źródłem!

Oto, w ramach odreagowania swojej niemocy wobec Spreadsheet Oriented Architecture (SOA),
chłopaki z grupy Business Intelligence dyskutują o... (jakby ktoś padł ze śmiechu, to nie moja
wina, ale pośmiać się możemy razem)...

... o najnowszym projekcie Microsofta - "Project Crescent", czyli "Power View".

http://www.goldenline.pl/forum/3147227/microsoft-power...
i
http://www.goldenline.pl/forum/3099900/architektura-sr...

Czymże to toto?
Otóż, Microsoft, wiadomo to nie od dzisiaj, sam nie wie, co ma. I błądzi.
Już 100 razy pisałem (za to mi tu płacą, znaczy - za niezależne recenzje rozwiązań analitycznych)
o Power Pivocie - nowości Excela 2010, którego nikt nie używa, bo jest
1. zupełnie nieznany (wyszukaj.pionowo rządzi),
2. zrobiony w złej architekturze super-grubego klienta,
3. beznadziejnie wykonany (kupa zasobów, a funkcjonalność = 1/3 poczciwego Query)
4. dowcipny - no bo jak nazwać fakt, że MS chwali się, że właśnie pogrzebał starego i mało
użytecznego OLAPA (np. usuwając kreatora OLAPA z Excela 2007+), a ów Power Pivot, co drugie
okienko, pisze np. "że odświeża kwerendę OLAP"
5. I, przypomnę, że ja to wszytko pisałem już w 2009, jeszcze przed oficjalną premierą E2010!

No to teraz, z racji nowego E2013 poszli jeszcze dalej!
W co poszli, znaczy dokąd to zmierza?
Ano, skoro zrobili już hurtownię danych NA KLIENCIE (obłęd architektoniczny), to teraz robią
super-hiper-full-bajer-kolorowego klienta biajowego na... hurtowni klienckiej. (!!!)
To tak, jakbym zrobił już sobie wielki magazyn mleka w swoim garażu, a teraz przeznaczam
połowę swojej kuchni na śliczną, kolorową lodówkę tylko z tym mlekiem. Nieważne, że braknie
mi miejsca na chleb i kaszkę. A o tym, że raz na śniadanie chcę mleczko, raz kaszkę a raz serek,
to w ogóle nie wiedzą (a potrzeby analityczne, jak wiadomo, są wysoce zmienne).

W Majkrosofcie po prostu nie wiedzą, że ludzie używają WYSZUKAJ.PIONOWO, a znajomość
prostego SQLka jest żadna.
Że ludzie nic, tylko patrzą, jak z tych nowych wynalazków wyeksportować dane do
NORMALNEGO Excelka, znaczy arkusika i dalej standardową exceliozkę poćwiczyć.
Że to wymaga Share Pointa. Ktoś wie, co to Share Point? To takie Google Docs, tylko strasznie
drogie, zasobożerne i... gorsze.

I, że to NIE JEST wina analityków, że jest, jak jest, tylko wina owych beznadziejnych
biznesyntelydżensów, które obiecując raj, dają eksporty do Excelka, oraz owego Małomiękkiego,
który błądzi.

No, ale od tego przecież ja tu jestem, no nie?

PS
A, odnośnie jeszcze tych wojowniczych chłopców z grupki biajowej, to... nie zdają sobie chłopcy
sprawy, że dyskutując o tych "wspaniałościach" (Power Pivot, Power View, czyli Project Denali,
Crescent, bógwico jeszcze), dyskutują przecież o... EXCELU, którego tak nie cierpią - i to chyba
jest najbardziej wymowne.

Piewców dobrej nowiny ;), czyli nas, krytykują, wywalają, obrażają, hejtują, donoszą, ale...
przyznają nam rację. I o to chodzi! Kontynuujcie, proszę!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 17.01.13 o godzinie 13:14
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Wojciech Gardziński:

(..)
Że to wymaga Share Pointa. Ktoś wie, co to Share Point? To takie Google Docs, tylko
strasznie drogie, zasobożerne i... gorsze.

(..)

Co to "Share Point" to nawet google nie wie. Ale Pan WG tak.

Jak już się coś krytykuje to wypada chociaż nazwę podać właściwie.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |17.01.2013, 13:28    

Łukasz D.:

Wojciech Gardziński:

(..)
Że to wymaga Share Pointa. Ktoś wie, co to Share Point? To takie Google Docs, tylko

Kwiaty Business Intelligence - AFIN.NET - GoldenLine.pl http://www.goldenline.pl/forum/3145973/kwiaty-business-intelligence/

2 z 7 2013-10-31 11:49



Business
Intelligence to
jedna, wielka
ściema.

Łukasz
Domagalski
ITdoors.pl

Wojciech
Gardziński
Business
Intelligence to
jedna, wielka
ściema.

strasznie drogie, zasobożerne i... gorsze.

(..)

Co to "Share Point" to nawet google nie wie. Ale Pan WG tak.

Jak już się coś krytykuje to wypada chociaż nazwę podać właściwie.

Kłamczuszku, kliknij, pliz.
https://www.google.pl/search?q=Share+Point&ie=utf-8&oe=...

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj17.01.2013, 13:30   

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Wojciech Gardziński:

(..)
Że to wymaga Share Pointa. Ktoś wie, co to Share Point? To takie Google Docs, tylko
strasznie drogie, zasobożerne i... gorsze.

(..)

Co to "Share Point" to nawet google nie wie. Ale Pan WG tak.

Jak już się coś krytykuje to wypada chociaż nazwę podać właściwie.

Kłamczuszku, kliknij, pliz.
https://www.google.pl/search?q=Share+Point&ie=utf-8&oe=...

Kilknąłem Panie Woj ciehu.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |17.01.2013, 13:31    

Łukasz D.:

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Wojciech Gardziński:

(..)
Że to wymaga Share Pointa. Ktoś wie, co to Share Point? To takie Google Docs, tylko
strasznie drogie, zasobożerne i... gorsze.

(..)

Co to "Share Point"[przecinek!] to nawet google nie wie. Ale Pan WG[przecinek!] tak.

Jak już się coś krytykuje to wypada chociaż nazwę podać właściwie.

Kłamczuszku, kliknij, pliz.
https://www.google.pl/search?q=Share+Point&ie=utf-8&oe=...

Kilknąłem Panie Woj ciehu.

Zgadzam się, Panie łUKASZU.
Przecinki też Pan poćwicz.
(Jeszcze ze dwa takie rozmydlonka i trafimy na śmietnik historii)

PS
A oto dowód na to, że dopiero teraz "SharePoint" (Skąd to duże "P"?) piszą razem - jak ja to
ćwiczyłem DZIESIĘĆ (!) LAT TEMU, było zgoła inaczej. Ale, Pan Łukasz młody...
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/share...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 17.01.13 o godzinie 13:42
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Ale, zaraz, Panie Łukaszu...
Przecież nigdy Pan nie miał nic do powiedzenia, tylko Pan "plusował" wypowiedzi mi
nieprzychylne (zarówno merytorycznie krytyczne, jak i hejterskie), a teraz co?
Nadrabia Pan działalność opozycyjną? Tam się Pan nie odzywał, a tu nagle odwaga przyszła?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 17.01.13 o godzinie 13:56

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj17.01.2013, 13:56   

Nowość, polecamy!
https://skydrive.live.com/?sc=documents#cid=42AC4083B32...

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj17.01.2013, 15:28   

Hmmm...to ja może prościej:

1. Brak przecinków miał zwrócić Pana uwagę na błędy dotyczące pisowni. Jak widać, uwagę Pan
zwrócił. Tylko popełnił Pan typowy błąd - nie zaczął Pan od siebie. Próbował Pan zabłysnąć
inteligencją - nie wyszło. Proszę się nie martwić. To nie pierwszy i nie ostatni raz.
2. W linku, który Pan sam wrzucił, potwierdził Pan, że ów nazwę piszemy w inny sposób. Ma Pan
bardzo oryginalny sposób na udowadnianie mi kłamstwa.
3. Niestety nadal brnie Pan w bzdury. W linku, który Pan podesłał, widać jedynie, że w temacie
jest błąd. Proszę poszukać:

https://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion...

SharePoint 2003 to nadal SharePoint. A nie Share Point.

4. Nie dyskutuje z Panem na temat Excela i BI. Nie mój poziom. Proszę iść pod najbliższą budkę
z piwem. Tam Pan znajdzie odpowiednich partnerów.
5. Dyskutuję tylko i wyłącznie o faktach. Jak właśnie np. nazwa produktu. Bo liczyłem na to, iż
nie będzie Pan polemizował z MS, Google i innymi. Jak widać myliłem się. Przepraszam. Gdy
pisałem o cyrku i małpkach, nie sądziłem, że jest Pan, aż tak dużą małpką. Obiecuję więcej Pana
nie przeceniać! Myślę, że to może pomóc w procesie powrotu do normalności.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |17.01.2013, 19:28    

Ach, dzięki za te komplementy wszystkie. Jest Pan taki słodziutki, buziaczki, cmok-cmok.

Zapraszam poważniejszych gości do dyskusji, a z Panem Łukaszem chyba właśnie skończyłem. :(

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj17.01.2013, 19:40   

W najnowszym numerze Controllingu i Rachunkowości Zarządczej ukazał się nasz (WG&JR&KR)
artykuł z cyklu "Spreadsheet Oriented Architecture".
http://econtrolling.infor.pl

Polecamy, oczywiście, lekturę całości cyklu
https://skydrive.live.com/?cid=42AC4083B32E6AB0&id=42AC...

ale, szczególnie, chciałbym zwrócić uwagę na koniec tego artykułu!

Ogłaszamy konkurs na najlepszą implementację SOA
(Forma zgłoszenia i dokumentacji do uzgodnienia)
Nagroda - Bezpłatne, 4-dniowe szkolenie in-company, prowadzone przez autorów.

Pracuj EFEKTYWNIE w Excelu!

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj18.01.2013, 10:49   

Ja tylko przypomnę, że zaimek "ów" odmienia się przez przypadki i rodzaje...

http://www.polonistyka.fil.ug.edu.pl/?id_cat=292&id_ar...
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Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |18.01.2013, 13:01    

Jakub Zienkiewicz:

Ja tylko przypomnę, że zaimek "ów" odmienia się przez przypadki i rodzaje...

http://www.polonistyka.fil.ug.edu.pl/?id_cat=292&id_ar...

Ale o co chodzi?

PS
Chodzi Panu o pomyłkę p.Ł.? Eee tam, Pan da spokój, jeszcze nas nawiedzi...
Ja bym Pana, skoro Pan już tu jest, prosił o jakieś uwagi merytoryczne, bo, coś mi się wydaje,
ma Pan coś do powiedzenia NA TEMAT...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 18.01.13 o godzinie 14:29

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj18.01.2013, 14:18   

Nie tylko Pan Łukasz nie odmienia zaimka, Pan również, Panie Wojtku ;)
Ale nie ma co ciągnąć tematu.
Pozwoliłem sobie na tę uwagę, bo ostatnio zauważyłem modę na używanie owego zaimka, lecz
bardzo rzadko zdarza się mi widzieć jego poprawne użycie.

A co do "merytoryczności" - za cienki w uszach jestem dla Państwa, pozostanę "czytaczem", ale
by było uczciwie wobec Pana, to przyznam się, że sekunduję jednak bardziej Pańskim
oponentom, niż Panu, bo akurat takie mam doświadczenia, a nie inne :/

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |18.01.2013, 14:47    

Jakub Zienkiewicz:

Nie tylko Pan Łukasz nie odmienia zaimka, Pan również, Panie Wojtku ;)

A mógłbym przykład poprosić? Tak nawet w celach samonaprawczych...

Ale nie ma co ciągnąć tematu.
Pozwoliłem sobie na tę uwagę, bo ostatnio zauważyłem modę na używanie owego zaimka,
lecz bardzo rzadko zdarza się mi widzieć jego poprawne użycie.

A co do "merytoryczności" - za cienki w uszach jestem dla Państwa, pozostanę "czytaczem",
ale by było uczciwie wobec Pana, to przyznam się, że sekunduję jednak bardziej Pańskim
oponentom, niż Panu, bo akurat takie mam doświadczenia, a nie inne :/

Panie Szanowny, taż przecież z nieba nam Pan spadłeś.
Przecież my wiemy, że, ogłaszając coś, napotkamy opór - to jasne dla nas, jak Słońce.
Nawet to, że będzie to jawna wrogość, to też jest wkalkulowane - co to byłaby za "rewolucja",
gdyby tak nie było? Trochę nie przewidzieliśmy tej chamówki, ale, nawet pomimo takiego jej
nasilenia, nie traktujemy jej jakoś specjalnie poważnie. Ot, odważni ludzie odważnie zgłaszają
swój sprzeciw. Wolimy tak, niż blablabla, a już brak reakcji byłby rzeczywiście zabójczy.
Młodzieży, typu Pan Łukasz, czy tam Pan Stefcio, trzeba wybaczyć - młodość ma pewne prawa.
"Starym" trzeba tłumaczyć i odpierać ataki. Może coś z tego się urodzi?

Ale Pan grasz jawnie (mówi Pan kim Pan jest, gdzie Pan jest, znaczy po czyjej stronie) i OK.
Z tego, co można wywnioskować po lekturce profilu, jest Pan informatykiem w korpo - super.
Mamy, co prawda, podobnego - Pan SB, ale on jakiś taki - pardon! - głupio-wojowniczy (bo
młody i ma jeszcze czas, za mało dostał po głowie) i trudno do czegoś dojść. Pan jest tu pewną
nadzieją na meritum.

Jeżeli zechciałby Pan opisać, jak Pan to rozumie, gdzie my, a gdzie inni popełniamy(ją) błędy,
byłoby super...

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj18.01.2013, 15:32   

Co tam? Śnieg pada, zima, smutno...

Gdzieżby tam! Przecież nasz kabaret BI działa!
Pamiętacie może główną bajkę biajową, że w telecomach to Excel jest fuj, że tam tylko biaje, bo
"nad ciepłe morze nie dojedziesz maluchem", takie tam bzdury? Że big data, sratatata,
wolumeny, terabajty, blablabla...

Otóż POLKOMTEL szuka (na GLu!)
http://www.goldenline.pl/praca/oferta/213312
Specjalista ds. Analiz Finansowych
Zatrudnienie na zastępstwo do kwietnia 2013
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nr. ref. W/MKSAF

Nasze oczekiwania:
Wykształcenie wyższe ekonomiczne
Umiejętność analizy, syntezy i przetwarzania danych
Bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego (MS Excel)

Dobra znajomość MS Access

Wiedza z zakresu rachunkowości
Terminowość, odporność na stres
Mile widziana znajomość rozwiązań systemu SAP R/3 oraz procesów biznesowych zachodzących
w obszarze IT.

Inne bajki biajowe mówią, że jak korpo, to już biaj obowiązkowy!...
No to inna oferta:
http://www.goldenline.pl/praca/oferta/214368
HP! No to musi być po dżangielsku:
* Excellent business application skills (e.g., Microsoft Excel, ERP systems).

I następna!
"Grupa" teraz, a przecież to i korpo, i wiele firm, i skala, tralalala...
http://www.goldenline.pl/praca/oferta/213676
Seniora szukają. No to senior nie ma umieć excelka, tylko ma mieć
Perfekcyjną znajomość Excela managerskiego(jedno z najważniejszych kryteriów)

I następna...
http://www.goldenline.pl/praca/oferta/214392
Excellent Excel skills as a must - VBA programming as a huge advantage.

CZY JA JESTEM ŚLEPY??? Bo ja nie widzę, żeby chcieli kogoś ze znajomością jakiegokolwiek
biaja...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 21.01.13 o godzinie 14:11

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj21.01.2013, 13:33   

Ale jaja!
Widzę, że konkurencja nie ma obciążeń...
Chłopaki, działać tam. Banować, wywalać, donosić, wyzywać!
http://www.goldenline.pl/forum/3145137/sas-sap-spss-a-...
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Co jest źródłem frustracji przy wdrożeniach Business Intelligence?
Firmy, decydujące się na rozbudowę infrastruktury IT o systemy analityczne, były tej pory
skazane na technologię OLAP – mówi Marcin Penczek, prezes zarządu Hogart. - Jej poważnym
mankamentem pozostaje długi czas implementacji.
Nasz rozmówca wyjaśnia, że jeżeli Business Intelligence zostaje oddany do użytku po wielu
miesiącach wdrożenia, istnieje duże ryzyko, że rozwiązanie będzie niedostosowane do
aktualnych priorytetów firmy. - Dane pobierane z systemów źródłowych przetwarzane są w
sztywnych, z góry określonych strukturach, ograniczających analizy do kilkunastu obszarów -
wyjaśnia prezes Peneczek. - Źródłem frustracji jest też zbyt długi czas analiz, czekanie na
odpowiedź dzień lub dłużej w epoce internetowych przeglądarek, które dostarczają wyniki w
ułamkach sekund, jest nie do przyjęcia zwłaszcza dla młodszego pokolenia menedżerów.
http://www.erp-view.pl/index.php?option=com_content&vi...

Jakaś frustracja przy BI? Nie może być!
Długi czas wdrożenia OLAP? Taż kreator kostek AFINA jest do dyspozycji i za free...
Internetowe przeglądarki dostarczają informacji? To już serwery niepotrzebne!
Sztywne struktury? A gdzież ta inteligencja?

Załganie tej mafii jest porażające.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 22.01.13 o godzinie 08:14
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http://www.ii.pw.edu.pl/pd_pol/Studia-podyplomowe/O-st...

To chyba nawet nie wymaga komentarza.
Oni chcą kształcić ANALITYKÓW DLA BIZNESU!

Ja link do tego dostałem w Małomiękkim TechFlashu:

Najnowsze technologie Microsoft z BI
Podyplomowe studia z Analityki Biznesowej na Politechnice Warszawskiej prowadzone razem z
ekspertami Microsoft.

Kwiaty Business Intelligence - AFIN.NET - GoldenLine.pl http://www.goldenline.pl/forum/3145973/kwiaty-business-intelligence/
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