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« Poprzednia     1  … 101  102  103  104  105  106     Następna »

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Nie mogę nadążyć w tych Pana Szanownego zaprzeczeniach sensu i samemu sobie.

Nie dziwi mnie, że nie może Pan nadążyć - brak nadążania to Pańska dewiza.

Wystarczy trochę pogrzebać w necie, żeby znaleźć filmy z lotów OLT gdzie na pokładzie jest
jeden lub kilku pasażerów. W odróżnieniu od Polskiego Busa, który dzięki promocjom nie ma
wogóle wolnych miejsc w busach.

Jestem pod wrażeniem Pana umiejętności ucieczki do przodu - tak standardowej dla biajowej
informatyki - ucieczka "w chmurę" albo w "In-Memory" to przecież nic innego, jak próba ukrycia
totalnej klęski ideologii Business Intelligence. I, oczywiście, próba zarobienia na nowości, wszak
ITki z wybujałym ego chcą być nowocześni. I dobrze by było przykryć nowymi problemami
zakupowymi stare kokosy wywalone w błoto.

Piszesz Pan:
OLT Express ponad 100% obłożenie dzięki promocjom. Żadnego załamania od stronu
przychodowej
Za chwilę sam Pan temu przeczy
loty rejsowe z pojedyńczymi pasażerami

Gdy się to wytyka, to następuje atak personalny
brak nadążania to Pańska dewiza
...i ucieczka do przodu, czyli dużo o czymś nowym - takie rozmydlonko tematu, a nuż tłumek nie
zauważy:
od Polskiego Busa, który dzięki promocjom
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To taka trochę obraza czytelników - takie traktowanie ich jak imbecyli - ale, niech tam, Pana
klocki - Pana budowa.

Nawet trudno Panu coś zarzucić...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 18.09.12 o godzinie 11:37

 | Edytuj | Cytuj18.09.2012, 11:16

Wojciech Gardziński:

Nawet trudno Panu coś zarzucić...

Proponuję, żeby przeszukał to ponad 100 stron wątku - może jeszcze uda się Panu znaleźć jakąś
niewielką nieścisłość z mojej strony, zapewne niezwiązaną z tematem. Skoro to Pana aż tak
rajcuje.

Wypowiedź o OLT napisałem po entuzjastycznych wypowiedziach uczestników lotów na
popularnych trasach.

Traktowanie ludzi jak imbecyli to wmawianie im, że muszą mieć loty krajowe droższe od lotów
do Irlandii, a podróż autobusem nie może kosztować kilkunastu złotych. Okazuje się, że może -
jak ktoś ma dobrze zewidencjonowane i policzone. W firmach transportowych, w których
rozmawiałem zwykle nie wiedzą na jakie połączenia sprzedają ile biletów, a o obłożeniu
dowiadują się z mediów.
Jak się jedzie na excelach...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |18.09.2012, 12:26

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Nawet trudno Panu coś zarzucić...

Proponuję, żeby przeszukał to ponad 100 stron wątku - może jeszcze uda się Panu znaleźć
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jakąś niewielką nieścisłość z mojej strony, zapewne niezwiązaną z tematem.

Oj, zapewne, zapewne. Ale, gdzieżby tam - przecież nie jestem złośliwy ;) )

Z innej beczki...
Może by Pan Szanowny wpadł do nas się coś pouczyć ?
http://www.exc.ue.wroc.pl/
(last minute, że tak powiem - ostatnie miejsca)

Teraz biajki się mocno przeexcelowią i przewizuabejzikowią, bo biaj już nie wchodzi (wchodzą
tylko stare, przeszkolone na Mauritiusach, takie, co to że nie wypada, żeby nie weszło - nowe już
nie wchodzą), więc oferta w sam raz dla Pana Szanownego. Będzie o tych darmowych OLAPkach,
któremi się Pan zachwycał onegdaj, będą Excelki na SQLSach i MySQLach, trochę liźniemy
darmoszkę Libreofisową (bo tam kwerendy fajne). Będzie Pan mógł zabłysnąć wiedzą kostkową,
bo to będzie novum straszne. A, tylko narzekać na Excela nie będzie Pan mógł, bo Pana
zadziobią. Ale obronimy, jak cóś. Wchodzi Pan?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 18.09.12 o godzinie 13:15

 | Edytuj | Cytuj18.09.2012, 13:09

Ale co miałbym tam wykładać?
Że narzędzia, które studenci będą budować na zajęciach od dawna są do Excela dodawane i
znajdują się w zestawach narzędzi BI? (w związku z tym przeszły fazę testów i użytkowania więc
użytkownicy nie będą wpadać na rafy typu: a jak sumować/odejmować elementy BS w kostce
parametryzując w Excelu?)

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 18.09.12 o godzinie 19:48

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |18.09.2012, 13:37

Andrzej O.:

Ale co miałbym tam wykładać?

Nie, no nie zakładam z góry, że się tam Pan Szanowny wyłoży. Spokojnie, wykłady będą
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dostosowane do poziomu uczestników. ;)

Że narzędzia, które studenci będą budować na zajęciach od dawna są do Excela dodawane i
znajdują się w zestawach narzędzi BI? (w związku z tym przeszły fazę testów i użytkowania
więc użytkownicy nie będą wpadać na rafy typu: a jak dodawać elementy BS w kostce
parametryzując w Excelu?)

No, tak, będziemy to mówić. Że całe to BI to jest w Excelu od wielu lat. Dokładnie to.
Nie będziemy jednak kłamać, że jakieś funkcjonalności Excela są w biajach. Kto by tam chciał się
uczyć jakiejś nowej, kiepskiej, wersji tabeli przestawnej?
To wszystko jest w Excelu, spokojnie! Proszę się nie denerwować.

 | Edytuj | Cytuj18.09.2012, 14:56

I jeszcze jedno, z ostatniej chwili ;)

Muszę sobie kupić iPhone'a 5.
Zawsze chciałem mieć dłuższego.

 | Edytuj | Cytuj18.09.2012, 16:18

Gdzież są Bardzo Ważni Bajkopisarze Od Telekomów, co w Bigdatach widzą szczęście biajowe i
przekonieczną konieczność biajowania gdy liczba informacji przekroczy 100?
Gdzież wychwalacze Data Quality Services i innych "strasznie niezbędnych" nowości najnowszych
SQLSów?

http://blogs.hbr.org/cs/2012/09/whos_really_using_big_...
Wynalezione na Biplu http://bi.pl/ [Reklama!]

Taż to już niejaki Petroniusz w Kfowadisie stwierdził, że "10 tysięcy nagich dziewic robi mniejsze
wrażenie, niż jedna."
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No, ale biaje nie czytają Kfowadisa, tylko odmianę wyrażenia "Business Intelligence" przez
przypadki, liczby i rodzaje. To im starcza.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 19.09.12 o godzinie 13:00

 | Edytuj | Cytuj19.09.2012, 12:56

Wczoraj, w ramach mojej radości z dojścia do skutku naszych studiów - jednak nie ma rzeczy
niemożliwych, hurra! - napisałem taki pościk
http://www.goldenline.pl/forum/2515392/studia-podyplom...
ale potem najszła mnie pewna refleksja natury ogólniejszej.

Związana jest ona z wielkim przebojem Disco-Polo z połowy lat 90 ub.w., do którego link
http://thomas9167.wrzuta.pl/audio/3PBJfBpgeSr/kaska_-_... był tam właśnie.
Radosne, no nie? Nóż się w kieszeni otwiera, no nie? Makabra, no nie?

Ale, czy wyobrażacie sobie nowoczesną muzykę bez t(aki)ej historii? Ona być MUSIAŁA, żebyśmy
my wiedzieli CO ROBIĆ. A niektóre elementy tej historii, np. muzyka poważna, tak się
zakorzeniły, że nawet stanowią odrębny gatunek w drzewie rozwoju muzyki. Ale wszystkie
gałęzie tego drzewa najpierw muszą być wątłe, zanim staną się grube.

Oczywiście zmierzam do biajowania. Biajowanie to budowanie autostrad - jak wiecie pisałem już
o tym http://afinnet.blogspot.com/2011/07/autostrady.html. Biajowanie też to pisanie strasznie
wysublimowanej muzyki - taki Penderecki, Warszawska Jesień, te sprawy.
Lud chce jednak innej, takiej, którą rozumie, nie musi być na skrzypcach za milion dolarów - rap
jest taniutki. DŹWIĘKI jednak wydobywane z tych tanich instrumentów przez ARTYSTÓW pchają
tych artystów (i przy okazji ich muzykę) wyżej i wyżej, aż zaczynają grać na sprzęcie wartym
miliony, w salach ze smokingami, takie tam, itp.

A WY CHCECIE STAWIAĆ FILHARMONIE NA WSIACH.
Biaj nie jest bez sensu, dlatego, że jest drogi. Nie jest też bez sensu, dlatego, że jest
skomplikowany. Ani dlatego, że jego dźwięki są takie wspaniałe.

BI JEST BEZ SENSU, BO NIE WYRASTA Z POTRZEB.

Niebo pełne słońca wszędzie, padać dziś nie będzie. Niebo pełne słońca wszędzie, tak jest właśnie
dziś.
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Majteczki w kropeczki

Chciałbym cię mydlić mydełkiem Fa

Microsoft Excel: The king of BI - Business Intelligence - 612666 - strona 105 - GoldenLine.pl http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/105

6 z 14 2012-09-29 01:36



Andrzej
Olechowicz
I am so
intelligent
I can make
...

Śpiewamy razem!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 21.09.12 o godzinie 12:03

 | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |21.09.2012, 11:57

Wojciech Gardziński:

Oczywiście zmierzam do biajowania. Biajowanie to budowanie autostrad - jak wiecie pisałem
już o tym

wreszcie trafił Pan w sedno - a Pan chce posyłać 40t TIRy polnymi drogami :D (i uczy, że
autostrada to taka szersza, dłuższa i prosta polna droga)

Proponuję zbiorowe docenienie p. Wojtka zaplusowaniem wypowiedzi :)

Microsoft Excel: The king of BI - Business Intelligence - 612666 - strona 105 - GoldenLine.pl http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/105

7 z 14 2012-09-29 01:36



Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

Wojciech
Gardziński
AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |21.09.2012, 12:31

Andrzej O.:

Proponuję zbiorowe docenienie p. Wojtka zaplusowaniem wypowiedzi :)

Wiedziałem, że Pan też uwielbia(ł) tę muzykę. Proszę o plusy!

P.S.
(Pan Andrzej nie zrozumiał, ale nie szkodzi ;) )
Ja nie namawiam do niebudowania filharmonii. Ja namawiam do ich budowania, ale tylko tam
gdzie są potrzebne, gdzie INNE sposoby zapewnienia eleganckich krzesełek dla wrażliwych uszu
zawiodły. Budowanie ich wszędzie ("Bez BI nie ma analizy") jest bez sensu.

P.S.2
Przykładowy full wypas w najmniejszej stolicy (~120 tys.) najmniejszego województwa (~1 mln)
im. Aleksandra Filipińskiego, w którym duża część rodzin to rodziny łykendowo-zimowe (bo
wtedy budowlanka w Berlinie się kurczy)
https://www.google.pl/search?q=filharmonia+opolska+po+r...
Piękna, no nie? Zachwyt!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 21.09.12 o godzinie 14:08

 | Edytuj | Cytuj21.09.2012, 12:44

. (pardą, pomyłka w edycji)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 21.09.12 o godzinie 12:49
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 | Edytuj | Cytuj21.09.2012, 12:48

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |21.09.2012, 17:23

Andrzej O.:

Fajowe to pudełko. Przypomina mi rozmowę z excelowcami na temat poważnego zastosowania
prostej, dlaexcelkowej hurtowni danych (i kto tu jest fanem HD???).
- Hej, zróbmy coś!
- ...
- Będzie lepiej!...
- ...

Po chwili:
- Ale mam straszny problem, nie mogę skonsolidować 5 excelków
- Bo to się robi tak i tak... Pyk i jest.
- ...

Po dłuższej chwili:
- Hej, zróbmy coś!
- ...
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 | Edytuj | Cytuj21.09.2012, 17:48

Panie Gardziński,

przez Pana tego wątku nie da się czytać.

Wypadałoby zmienić nazwę na: wielki monolog Gardzińskiego.

W tej sytuacji proponuję usiąść przed lustrem i kłócić się z kimś równym sobie.
I nam będzie lepiej i Pan będzie bardziej zadowolony z poziomu rozmócy.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 00:27

Piotr Resiak:

Panie Gardziński,

przez Pana tego wątku nie da się czytać.

Kłamstwo. Przeze mnie ten wątek DA SIĘ czytać. Ja go, proszę Pana, stworzyłem.

Wypadałoby zmienić nazwę na: wielki monolog Gardzińskiego.

Nie przeszkadza Panu, że biaje nazywają się Business Intelligence, a są po prostu generatorami
raportów do Excelka. Nie przeszkadza, więc co się Pan czepia nazwy?

W tej sytuacji proponuję usiąść przed lustrem i kłócić się z kimś równym sobie.
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I nam będzie lepiej i Pan będzie bardziej zadowolony z poziomu rozmócy.

To na pewno. Ale nie chcę. A nie chcieć, to dwa razy nie móc.
A Pan musi czytać. Tak 3mać.

PS.
Tak, nawiasem, sorka, BTW(!) - luknijcie przez ten łindow (tak staram się wam przypodobać w
Waszym korpolengłidżu):
http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=23006&type...
... jak chłopaki ćwiczą ze mną te same techniki socjologiczne, co biaje ze mną tutaj ok. 2 lat
temu.
Nie przestaszyli - kicha
Nie przekonali - kicha
Nie wyśmiali - kicha
Teraz "rozmawiają ze sobą" na poważne tematy... (znaczy się - zamydlają)

Szkoda, że nie wiedzą, że są dwa lata do tyłu.
A Wy, Cieniaski (przepraszam za uwagę dot. tzw. czynnika ludzkiego, ale bezosobową!!!), nie
wiecie, że jesteście DWA LATA DO PRZODU. Zauważycie za dwa lata. Znaczy się, może(!)
zauważycie.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 27.09.12 o godzinie 12:01

 | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |przedwczoraj 11:33

Andrzej O.:

Proponuję zbiorowe docenienie p. Wojtka zaplusowaniem wypowiedzi :)

No i przez Szanownego Pana nie wiem, czy ja napisałem taki kiepski tekst

Wojciech Gardziński:

BI JEST BEZ SENSU, BO NIE WYRASTA Z POTRZEB.

Śpiewamy razem!

, czy to jednak Pana propozycję olali.
Stawiam na... Tolka Banana.
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No to, dzisiaj, na tapetkę weźmiemy Fundację Rozwoju Rachunkowości.
(Wszędzie jest frr, długo trzeba szukać słowa "Fundacja" - tak nawiasem, ale to szczegół)

http://www.frr.pl/szkolenie/warszawa/213/kontroler-fin...
Kontrolera finansowego kształcą. Wartość pieniądza w czasie i sposób współpracy z bankiem mu
klarując. Excela brak.

Biajki moje Wy - szacun, jak namieszaliście tym ludziom w główkach.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 28.09.12 o godzinie 12:10

 | Edytuj | Cytujwczoraj 12:05

Uff, dawno tu nie zaglądałem ale widzę, że dużo nie straciłem - w kółko to samo... :)

Panie Wojciechu gratuluje uporu z tego co widzę wątek zaczął Pan 11.2008 (aż mi się wierzyć nie
chce, czy to nie pomyłka w GL ?) czyli już prawie 4 lata temu...
Ale efektów nie widać - ludzie używają i narzędzi BI i Excela.
A króla póki co mamy na razie jednego - króla trolli ;)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 13:42

Krzysztof Konitz:

Uff, dawno tu nie zaglądałem ale widzę, że dużo nie straciłem - w kółko to samo... :)

Panie Wojciechu gratuluje uporu z tego co widzę wątek zaczął Pan 11.2008 (aż mi się wierzyć
nie chce, czy to nie pomyłka w GL ?) czyli już prawie 4 lata temu...

Ano, ano, łza się w oku kręci, jak biaje byli wtedy krewcy. A teraz, Pan patrzy, jaka mizeria...

Ale efektów nie widać - ludzie używają i narzędzi BI i Excela.

Serio? Ludzie udają że używają biaje, bo je kupili i głupio nie włączać, ale i tak robią wszystko w
Excelku. A jak tam z nowymi wdrożeniami?
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A króla póki co mamy na razie jednego - króla trolli ;)

Dzięki, dzięki...
A, jeśli mogę spytać, skąd taki przypływ szczerych i pozytywnych uczuć do mnie u Pana
Szanownego?

 | Edytuj | Cytujwczoraj 16:56

Człowiek rozumny w sytuacji, gdy prawie wszyscy mówią "1" i tylko on mówi "0" zastanowiłby
się czy przypadkiem to nie większość ma rację i tylko on się myli.

Człowiek arogancki, zadufany w sobie, ślepy i głuchy na argumenty, słowem: oszołom, powie:
tylko ja mam rację a wy - czyli reszta - bujajcie się (używając terminologii króla trolli).

Mnie w tym kontekście nurtuje już tylko jedno pytanie: jak twardy i zakuty trzeba mieć łeb, aby
wciąż jak mantrę powtarzać to drugie?

Marcin

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:33

Mam pytanko(a):
Czy Panowie celowo podbijają mi wątek? Żeby dobił do dwa sto? Znaczy - dzięki!
Coś z merytoryczki, może, Szanowni by zapodali, czy przesadzam z wymaganiami?
Czy, może, BI już umarło na amen i nie ma o czym gadać? To milunio.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 28.09.12 o godzinie 18:46

 | Edytuj | Cytujwczoraj 18:41
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