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Andrzej O.:

Łukasz D.:

U mnie był jeden klocek. Jestem programistą, więc zrobiłem to skryptem C# :)

Ja nie jestem programistą więc dla mnie układanie klocków jest znacznie bardziej
ergonomiczne niż klepanie klawiatury :)
W ogólę się dziwię, że w programowaniu tak mało sie stosuje nagrywanie skryptu jak makra -
nie ma chyba bardziej wygodnej metody :)

No tak, ale w programowaniu to wygląda trochę inaczej:)

Ale i tak dobrze, że nie myli Pan C# z C. Bo są i tacy "specjaliści"...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |25.05.2013, 18:53

Łukasz D.:

Ja nie jestem programistą więc dla mnie układanie klocków jest znacznie bardziej
ergonomiczne niż klepanie klawiatury :)
W ogólę się dziwię, że w programowaniu tak mało sie stosuje nagrywanie skryptu jak
makra - nie ma chyba bardziej wygodnej metody :)

No tak, ale w programowaniu to wygląda trochę inaczej:)

??
Założenie dwóch tabel to są w skrypcie 32 wiersze. Założenie tabeli w kreatorze to kilkanaście
klików na zdefiniowanie pól... skrypt pod spodem powstaje taki sam - bardzo dobry interfejs
pisania skryptów.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 25.05.13 o godzinie 21:41

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |25.05.2013, 19:42

Andrzej O.:

Łukasz D.:

Ja nie jestem programistą więc dla mnie układanie klocków jest znacznie bardziej
ergonomiczne niż klepanie klawiatury :)
W ogólę się dziwię, że w programowaniu tak mało sie stosuje nagrywanie skryptu jak
makra - nie ma chyba bardziej wygodnej metody :)

No tak, ale w programowaniu to wygląda trochę inaczej:)

??
Założenie dwóch tabel to są w skrypcie 32 wiersze. Założenie tabeli w kreatorze to kilkanaście
klików na zdefiniowanie pól... skrypt pod spodem powstaje taki sam.

Tak, tak. Ale ja o czymś innym.

Zamykanie skryptu w makrach, w programowaniu, realizowane jest przez dll, code sinppets,
procedury, funkcje itp. Generalnie realizowane jest trochę inaczej, ale pod kątem użytkowym, w
jakimś stopniu, używanie jest podobne.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |25.05.2013, 20:06

Wojciech G.:

Żaden do tej pory tematu nie zrobił, ale jaka dyskusja!
- Ja to zrobiłem w C, bo jestem programistą (i nie ma efektu)
- Ja to zrobiłem klockami (i też nie ma efektu)
Ja, ja... jaja.
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Doszedł Pan już do momentu, że nie ma słowa prawdy w tym co pan pisze.

Kolega pokazał tabele wynikowe, ja pokazałem jak to wygląda w profesjonalnym narzędziu
ETL..Pana narzędzie ani nie jest specjalnie tańsze, ani bardziej ergonomiczne - z punktu widzenia
analityka nie ma żadnej przewagi, poza tym że ma strategię marketingową opartą na bluzgach i
kłamstwach.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |25.05.2013, 22:54

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Żaden do tej pory tematu nie zrobił, ale jaka dyskusja!
- Ja to zrobiłem w C, bo jestem programistą (i nie ma efektu)
- Ja to zrobiłem klockami (i też nie ma efektu)
Ja, ja... jaja.

Doszedł Pan już do momentu, że nie ma słowa prawdy w tym co pan pisze.

Nie masz, nie masz nadzieje.

Kolega pokazał tabele wynikowe, ja pokazałem jak to wygląda w profesjonalnym narzędziu
ETL..Pana narzędzie ani nie jest specjalnie tańsze, ani bardziej ergonomiczne - z punktu
widzenia analityka nie ma żadnej przewagi, poza tym że ma strategię marketingową opartą
na bluzgach i kłamstwach.

Andrzejku kochany,
kolega pokazał TABLICE WYNIKOWE (liczba mnoga), a potrzebna jest TABLICA WYNIKOWA
(liczba pojedyncza) - ani kolega, ani Ty NIE MACIE POJĘCIA, CO JEST EFEKTEM i dlatego biaje
robią eksporty do Excelka, bo ANALITYCY WIEDZĄ i sobie w Excelku cichutko robią.

Ty, Andrzejku kochany, nie pokazałeś nic, oprócz jakichś tam szlaczków - weź sobie funkcję
losową, złóż 100 znaków i krzycz, że to jest kod, który robi wszystko. Po czym daj dane
analitykowi i on w Excelku zrobi swoje, a Ty go skasujesz za jedną wersję prawdy, czy za coś
tam innego, nieważne.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 13:42

Wojciech G.:

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Żaden do tej pory tematu nie zrobił, ale jaka dyskusja!
- Ja to zrobiłem w C, bo jestem programistą (i nie ma efektu)
- Ja to zrobiłem klockami (i też nie ma efektu)
Ja, ja... jaja.

Doszedł Pan już do momentu, że nie ma słowa prawdy w tym co pan pisze.

Nie masz, nie masz nadzieje.

Kolega pokazał tabele wynikowe, ja pokazałem jak to wygląda w profesjonalnym narzędziu
ETL..Pana narzędzie ani nie jest specjalnie tańsze, ani bardziej ergonomiczne - z punktu
widzenia analityka nie ma żadnej przewagi, poza tym że ma strategię marketingową opartą
na bluzgach i kłamstwach.

Andrzejku kochany,
kolega pokazał TABLICE WYNIKOWE (liczba mnoga), a potrzebna jest TABLICA WYNIKOWA
(liczba pojedyncza) - ani kolega, ani Ty NIE MACIE POJĘCIA, CO JEST EFEKTEM i dlatego biaje
robią eksporty do Excelka, bo ANALITYCY WIEDZĄ i sobie w Excelku cichutko robią.

Bo dobrze jest tylko jak jest to przez Pana zrobione.
Ja nadal czekam kiedy dotrzyma Pan słowa (ale biorąc pod uwagę Pana "poziom" to raczej małe
szanse) i zrobi mój programik sprzed iluś tam miesięcy.
Przypominam, że jak Pana przykład zrobiłem.

Ty, Andrzejku kochany, nie pokazałeś nic, oprócz jakichś tam szlaczków - weź sobie funkcję
losową, złóż 100 znaków i krzycz, że to jest kod, który robi wszystko. Po czym daj dane
analitykowi i on w Excelku zrobi swoje, a Ty go skasujesz za jedną wersję prawdy, czy za coś
tam innego, nieważne.\

A Pan za co kasuje ?
Za bredzenie o spiskach i konspiracjach ?
Za kłamstwa i przekręcenie faktów ?
Za wciskanie kitu, że wszystko trzeba w excelu, bo to jedne słuszne narzędzie (z afinem ofkoz
jako "darmowe wsparcie") ?
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 15:37

Wojciech G.:

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Żaden do tej pory tematu nie zrobił, ale jaka dyskusja!
- Ja to zrobiłem w C, bo jestem programistą (i nie ma efektu)
- Ja to zrobiłem klockami (i też nie ma efektu)
Ja, ja... jaja.

Doszedł Pan już do momentu, że nie ma słowa prawdy w tym co pan pisze.

Nie masz, nie masz nadzieje.

Kolega pokazał tabele wynikowe, ja pokazałem jak to wygląda w profesjonalnym narzędziu
ETL..Pana narzędzie ani nie jest specjalnie tańsze, ani bardziej ergonomiczne - z punktu
widzenia analityka nie ma żadnej przewagi, poza tym że ma strategię marketingową opartą
na bluzgach i kłamstwach.

Andrzejku kochany,
kolega pokazał TABLICE WYNIKOWE (liczba mnoga), a potrzebna jest TABLICA WYNIKOWA
(liczba pojedyncza) - ani kolega, ani Ty NIE MACIE POJĘCIA, CO JEST EFEKTEM i dlatego biaje
robią eksporty do Excelka, bo ANALITYCY WIEDZĄ i sobie w Excelku cichutko robią.

Ty, Andrzejku kochany, nie pokazałeś nic, oprócz jakichś tam szlaczków - weź sobie funkcję
losową, złóż 100 znaków i krzycz, że to jest kod, który robi wszystko. Po czym daj dane
analitykowi i on w Excelku zrobi swoje, a Ty go skasujesz za jedną wersję prawdy, czy za coś
tam innego, nieważne.

Ale Pan bredzi....

Proszę się przyznać, iż nie umie Pan korzystać z SSIS i po prostu nie jest Pan w stanie odczytać z
pliku dtsx, iż mój skrypt odnosi się do TAKIEJ TABELI JAK PAŃSKA.

Ano...i Pański link nie działa. Klikam start i nic.

Kiedy przestanie Pan kłamać?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 15:49

Wkleję ponownie rozwiązanie a'la AFIN

(1) Stworzenia problemu, który istnieje tylko w głowach ciotek-klotek i 15 uczestników
najbardziej kuriozalnych studiów podyplomowych w historii Wrocławia
(2) Wymyśleniu JEDYNEGO akceptowalnego rozwiązania powyższego "problemu"....
OCZYWIŚCIE z użyciem jedynego słusznego narzędzia AFIN
(3) Bluzgach, kwikach, chrumkaniu, chrząkaniu i pluciu na wszystkich, którzy się z JEDYNYM
SŁUSZNYM ROZWIĄZANIEM (JSR) nie zgadzają

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 17:09

Wojciech G.:

PS
2./187

A Pan ciągle liczy wypowiedzi i pieczołowicie archiwizuje je na swojej stronie aby nie ukradli?
Ciekawi mnie, gdzie Pana to doprowadzi, oby nie do rozpoznania ICD-10 F60.0
Z powodu ww. ciekawości zajrzę tu czasem i dorzucę wypowiedź, aby ich liczba wzrosła ku Pana
radości.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 18:07

Wojciech G.:

Andrzej O.:

poza tym że ma strategię marketingową opartą na bluzgach i kłamstwach.

Andrzejku kochany,
kolega pokazał TABLICE WYNIKOWE (liczba mnoga), a potrzebna jest TABLICA WYNIKOWA
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(liczba pojedyncza) - ani kolega, ani Ty NIE MACIE POJĘCIA, CO JEST EFEKTEM i dlatego biaje
robią eksporty do Excelka, bo ANALITYCY WIEDZĄ i sobie w Excelku cichutko robią.

Ty, Andrzejku kochany, nie pokazałeś nic, oprócz jakichś tam szlaczków - weź sobie funkcję
losową, złóż 100 znaków i krzycz, że to jest kod, który robi wszystko. Po czym daj dane
analitykowi i on w Excelku zrobi swoje, a Ty go skasujesz za jedną wersję prawdy, czy za coś
tam innego, nieważne.

Tonący brzytwy się chwyta, a nawet dwóch.

BEZCZELNIE pan kłamie, ze BIaje czegoś nie potrafią. Jak się pokazuje, ze nie mają z tym
problemu i robią to jeszcze w sposób ergonomiczny dla użytkownika, w odróżnieniu od Afina i
jego własnej nietypowej składni, to opowiada pan jakieś bajki, że tu źle, tu nie tak. (tak btw.
pokazał pan przykład z nieusuniętymi nawiasami kwadratowymi. ALEŻ DENNY ten Afin -
nawiasów kwadratowych usunąć nie potrafi :DDD )
Ja panu prezentacji z Import Mastera robić nie będę. Po pierwsze z punktu widzenia sprzedaży
Import Mastera jest pan nikim. Po drugie, nie będę po raz setny powtarzał jak gimbusowi, że od
ROKU nie pracuję w firmie Codec - nie będę nagabywał kolegów z firmy, żeby mi machnęli ten
przykład - mają ważniejszych klientów niż pan.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 19:35

Dariusz K.:

Wojciech G.:

PS
2./187

A Pan ciągle liczy wypowiedzi i pieczołowicie archiwizuje je na swojej stronie aby nie ukradli?

:) Dobrze Pan wie, po co - dokumentacja ewolucji punktu widzenia na temat.
My wiemy, jak jest. Robimy z siebie głupów, cóż, wiemy. Ale, chyba, warto.

Ciekawi mnie, gdzie Pana to doprowadzi, oby nie do rozpoznania ICD-10 F60.0

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaburzenie_osobowo%C5%9Bci
Eee tam, to to już mam(y) dawno. To ja może napiszę skąd toto. Robimy, sprzedajemy,
wdrażamy od lat. I widzimy tę excelową schizofrenię - niby wszyscy tacy nieszczęśliwi, a
szczęśliwi. Niby mają wszystko, a nie mają nic. I tak próbowaliśmy długo wymyślić, skąd ta
shizka. No i doszliśmy do wniosku - tematu tego wątku.

Z powodu ww. ciekawości zajrzę tu czasem i dorzucę wypowiedź, aby ich liczba wzrosła ku
Pana radości.

Dzięki ;)

PS
Ach, sorka. Wyciąłem z oryginalnej wersji jedno zdanie - nieważne jakie. Nie dotyczyło Pana -
pomyliłem nazwiska.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 27.05.13 o godzinie 00:05

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 23:58

Andrzej O.:

BEZCZELNIE pan kłamie, ze BIaje czegoś nie potrafią.

Uff, wiedziałem. Wiedziałem, WIE-DZIA-ŁEM!!!

Wiedziałem że POTRAFIĄ oszukiwać, kłamać w reklamach, naciągać na niesamowitą kasę,
korumpować ludzi z pieczątkami, olewać użytkowników.
BIAJE WSZYSTKO TO POTRAFIĄ.

Potrafią też być aroganccy, organizować grupy hejterskie, mieszać w główkach dyletantom, ale
też "specjalistom", wszystkim! Potrafią obliczać jedną wersję prawdy, a nawet wiele(!) jednych
wersji prawdy, prezentować szczęście, również na urządzeniach mobilnych.

Jest tylko jedno słowo/zdanie, które potrafi określić bezmiar tych możliwości:
Business Intelligence są jak... Business Intelligence!

PS
Ech... i to też potrafią!
Potrafią nie umieć odczytywać tabelek, które same tworzą dla swojego niby-targetu -
analityków.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 27.05.13 o godzinie 08:13

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 08:09
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Wojciech G.:

Andrzej O.:

BEZCZELNIE pan kłamie, ze BIaje czegoś nie potrafią.

Uff, wiedziałem. Wiedziałem, WIE-DZIA-ŁEM!!!

Wiedziałem że POTRAFIĄ oszukiwać, kłamać w reklamach, naciągać na niesamowitą kasę,
korumpować ludzi z pieczątkami, olewać użytkowników.
BIAJE WSZYSTKO TO POTRAFIĄ.

Potrafią też być aroganccy, organizować grupy hejterskie, mieszać w główkach dyletantom,
ale też "specjalistom", wszystkim! Potrafią obliczać jedną wersję prawdy, a nawet wiele(!)
jednych wersji prawdy, prezentować szczęście, również na urządzeniach mobilnych.

Jest tylko jedno słowo/zdanie, które potrafi określić bezmiar tych możliwości:
Business Intelligence są jak... Business Intelligence!

PS
Ech... i to też potrafią!
Potrafią nie umieć odczytywać tabelek, które same tworzą dla swojego niby-targetu -
analityków.

A do tego wszystkiego potrafią realizować zadania, które wg. pseudo-specjalisty są nie do
zrealizowania!

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 09:23

Łahahahahahahahahahahahahahaaaaaa!....
Łojojojojojojojojojojojoooooo!....
http://www.goldenline.pl/forum/3273162/tekstowe-pliki-...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 14:51

Wojciech G.:

Łahahahahahahahahahahahahahaaaaaa!....
Łojojojojojojojojojojojoooooo!....
http://www.goldenline.pl/forum/3273162/tekstowe-pliki-...

łał, umie Pan MID'a używać w sql.
A teraz proszę dać to jakiejś księgowej, czy standardowemu (biednemu i uciśnionemu)
analitykowi.
Ciekawe ile zrozumie z 4 etapowego sql'a.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 15:36

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Łahahahahahahahahahahahahahaaaaaa!....
Łojojojojojojojojojojojoooooo!....
http://www.goldenline.pl/forum/3273162/tekstowe-pliki-...

łał, umie Pan MID'a używać w sql.
A teraz proszę dać to jakiejś księgowej, czy standardowemu (biednemu i uciśnionemu)
analitykowi.
Ciekawe ile zrozumie z 4 etapowego sql'a.

Nie, no, na pewno jakiś informatyk mu pokaże, jak kliknąć w przycisk 'Start'...
Niech Pan, kochany Sławciu, nie mierzy wszystkich swoją miarą! ;)

Ach, tak źle, tak niedobrze, a tak jeszcze gorzej. Co ja takiego w sobie mam, że robię wszystko
źle?
Przyjaciółko, pomóż!!!

Ten post został edytowany przez Autora dnia 27.05.13 o godzinie 16:43

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 16:39
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Wojciech G.:

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Łahahahahahahahahahahahahahaaaaaa!....
Łojojojojojojojojojojojoooooo!....
http://www.goldenline.pl/forum/3273162/tekstowe-pliki-...

łał, umie Pan MID'a używać w sql.
A teraz proszę dać to jakiejś księgowej, czy standardowemu (biednemu i uciśnionemu)
analitykowi.
Ciekawe ile zrozumie z 4 etapowego sql'a.

Nie, no, na pewno jakiś informatyk mu pokaże, jak kliknąć w przycisk 'Start'...
Niech Pan, kochany Sławciu, nie mierzy wszystkich swoją miarą! ;)

Ach, tak źle, tak niedobrze, a tak jeszcze gorzej. Co ja takiego w sobie mam, że robię
wszystko źle?
Przyjaciółko, pomóż!!!

Tutaj to chyba tylko lekarz...

Skarży się Pan na ilość straszliwego kodu, a dwie linie niżej zamieszcza Pan filmik, gdzie samych
query jest więcej niż cały skrypt...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 19:18

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Łahahahahahahahahahahahahahaaaaaa!....
Łojojojojojojojojojojojoooooo!....
http://www.goldenline.pl/forum/3273162/tekstowe-pliki-...

łał, umie Pan MID'a używać w sql.
A teraz proszę dać to jakiejś księgowej, czy standardowemu (biednemu i uciśnionemu)
analitykowi.
Ciekawe ile zrozumie z 4 etapowego sql'a.

Nie, no, na pewno jakiś informatyk mu pokaże, jak kliknąć w przycisk 'Start'...
Niech Pan, kochany Sławciu, nie mierzy wszystkich swoją miarą! ;)

To proszę teraz powiedzieć czym różni się Pana skrypt do skryptu z BI.
Ani jednego, ani drugiego analityk nie zrozumie.
A BI ma tę przewagę, że tam jest graficzny interfejs, którym da się wszystko wyklikać, w afin
nie.

Ach, tak źle, tak niedobrze, a tak jeszcze gorzej. Co ja takiego w sobie mam, że robię
wszystko źle?
Przyjaciółko, pomóż!!!

SQLiki pisze Pan super, ale później wciska Pan, że analityk po 2 dniach szkolenia u Pana zrobi to
samo.
Otóż nie - nie zrobi.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 20:12

Sławomir B.:

To proszę teraz powiedzieć czym różni się Pana skrypt do skryptu z BI.

Jasnością, psze Pana. I narzędziem - każdym, co rozumie unigadkę SQL
Polecam: http://afin.net/downloads/free/ADO4Excel_SQL_Script.zip

Ani jednego, ani drugiego analityk nie zrozumie.

nie musi się wszystkiego rozumieć. Ważne, że może poprawiać. Swoimi rękami albo rękami
kolegi, albo znajomego ITka, albo po wrzutce przez telefon, albo najprostszą PODMIANKĄ
SKOROSZYTU Z PROGRAMEM. Ja tak robię: Nie działa? Przyślij skoroszyt. Poprawiam, odsyłam -
działa. Potrafi Pan tak?

A BI ma tę przewagę, że tam jest graficzny interfejs, którym da się wszystko wyklikać, w afin
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nie.

Nie ma Query? Zabrali zbóje? Łapać złodzieja!

Przyjaciółko, pomóż!!!

SQLiki pisze Pan super, ale później wciska Pan, że analityk po 2 dniach szkolenia u Pana zrobi
to samo.
Otóż nie - nie zrobi.

Hehehe, dzięki, dzięki. Komplement dostałem, urrrrraaaa
Po dwóch dniach nie zrobi, ale po 2 dniach + konsultacje w rozwiązaniu problemu - zrobi, albo ja
zrobię z nim.
Otóż, mam nadzieję, że po obronie prac na EXC, zostaną one opublikowane...
Zdziwi się Pan. Ja już się zadziwiam.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 20:24

Wojciech G.:

(..)
Polecam: http://afin.net/downloads/free/ADO4Excel_SQL_Script.zip

Ani jednego, ani drugiego analityk nie zrozumie.

nie musi się wszystkiego rozumieć. Ważne, że może poprawiać. Swoimi rękami albo rękami
kolegi, albo znajomego ITka, albo po wrzutce przez telefon, albo najprostszą PODMIANKĄ
SKOROSZYTU Z PROGRAMEM. Ja tak robię: Nie działa? Przyślij skoroszyt. Poprawiam,
odsyłam - działa. Potrafi Pan tak?
(...)

Ja potrafię, ja potrafię!

Zmieniam dtsx, poprawiam i wysyłam. Jakoś inaczej podmienia się pliki excela i te o innych
rozszerzeniach?

(..)
Po dwóch dniach nie zrobi, ale po 2 dniach + konsultacje w rozwiązaniu problemu - zrobi, albo
ja zrobię z nim.
(..)

I kasa leci. Jaką to wadę miały BI? Że konsultantów potrzeba?

Ten post został edytowany przez Autora dnia 27.05.13 o godzinie 20:32

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 20:30

 

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

7 z 7 2013-05-28 15:48


