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« Poprzednia     1  … 186  187  188  189  190  191     Następna »

Sławomir B.:

Proszę wyjaśnić która część procesu jest tak czasochłonna.

Każda. Widać, że Pan nie próbował

Aaaa tylko, że Pan nigdy kostek nie robił... ale to nie przeszkadza się wymądrzać.

Oczywiście Pan po raz kolejny wie lepiej co ja robiłem, a co nie.
\Spam wycięty\

Aby określić wiadomość mianem spamu, musi ona spełnić trzy następujące warunki
jednocześnie:

Treść wiadomości jest niezależna od tożsamości odbiorcy.
Odbiorca nie wyraził uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej wiadomości.
Treść wiadomości daje podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może
odnieść zyski nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spam

Kreator kostek AFINA jest CAŁKOWICIE DARMOWY. (Nie ma korzyści nadawcy.)
I jest JEDYNYM kreatorem OLAP, dostępnym w Excelu 2007,2010,2013. (Jest ogromna korzyść
odbiorcy.)
Więc Pan się myli. To taki eufemizm.
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_MyOlapCube_PL...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj28.05.2013, 15:46

GDZIE JEST BUSINESS INTELLIGENCE?

Nawet moje drogie hejterki bez mojego napędu nic nie mogą.
Bipl http://bi.pl już nie żyje, już nawet moje ukryte reklamki nie pomagają...
Andrzejek się realizuje (poszukuje inteligencji) na http://www.goldenline.pl/forum/584742
/poczucie-humoru-...
Sławek doradza innym wiżualbejzikowcom http://www.goldenline.pl/forum/3280618/arkusze-
widoczn... (tutaj sekunduje Plususowi w walce o "bezpieczeństwo danych", a sam "doradza" jak
w linku.

Dzie Bluzgus, dzie Doctorus? Ni ma.

Ni ma biaja. A taki był ładny, amerykanski, szkoda, ahyhyhy...

Ten post został edytowany przez Autora dnia 10.06.13 o godzinie 10:02

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj10.06.2013, 09:58
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Wojciech G.:

GDZIE JEST BUSINESS INTELLIGENCE?

Nawet moje drogie hejterki bez mojego napędu nic nie mogą.
Bipl http://bi.pl już nie żyje, już nawet moje ukryte reklamki nie pomagają...
Andrzejek się realizuje (poszukuje inteligencji) na http://www.goldenline.pl/forum/584742
/poczucie-humoru-...
Sławek doradza innym wiżualbejzikowcom http://www.goldenline.pl/forum/3280618/arkusze-
widoczn... (tutaj sekunduje Plususowi w walce o "bezpieczeństwo danych", a sam "doradza"
jak w linku.

Dzie Bluzgus, dzie Doctorus? Ni ma.

Ni ma biaja. A taki był ładny, amerykanski, szkoda, ahyhyhy...

A Wojciech nadal prowadzi pseudo-intelektualną dyskusję (najczęściej z samym sobą).

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |10.06.2013, 12:05

Sławomir B.:

(..)
A Wojciech nadal prowadzi pseudo-intelektualną dyskusję (najczęściej z samym sobą).

I jeszcze się dogadać nie może...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |10.06.2013, 12:11

Sławomir B.:

A Wojciech nadal prowadzi pseudo-intelektualną dyskusję

Nie przesadza Pan czasem z tak poważnym zawyżaniem swojego (naszego) poziomu?
Intelektualną, łałała... chciało by się... intelektułalisty My!
Chyba zacytuję bluzga Bluzgusa, albo wiżualbejzika Wiżualbejzika... ?

Ale nic o jakiejś reinkarnacji biaja? Umarł i trup? I mogę się znęcać, i profanować ten grób?
Fajnie! Obiecuję, że będę.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 10.06.13 o godzinie 22:22

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj10.06.2013, 22:20

Ja cię kręcę, to już totalny pogrzeb BI, hurra!

Już nawet nie chcą nas zainteresowywać biajem (słusznie, poniekąd, bo to, jak wiemy, nic nie
warte) tylko BigDatą, czyli BiDą.
BiDa to, bida tamto, ale, słuchajcie, PEREŁKA:

Wygląda na to, że najbardziej logicznym kandydatem do objęcia tych funkcji

analitycznych są wydziały informatyczne. Zgadzasz się z tym?

W zasadzie to prawda. Najlepszymi ludźmi do zajęcia się analizą są ci, którzy mają

możliwość gromadzenia, czyszczenia, organizacji, oraz analizy danych w organizacji.

W gestii IT od zawsze znajdowały się te trzy pierwsze funkcje,
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Czyli tłumaczą, dlaczego ITki mają się tym zająć, potem ich trochę pokorumpują, a, na końcu,
będzie co? No, wiżualbejzik i stosy linków i wyszpionków, oczywiście.

Dalej już jest niegłupio, chociaż to, że rozwiązaniem jest bida, to się chyba musiało urodzić w
jakieś mocno zmęczonej główce. Zmęczonej Wyszukaj.Pionowo, rzecz jasna.

...podczas gdy osoby z umiejętnościami i doświadczeniem analitycznym mogą pochodzić z

różnych komórek – finansów, marketingu, czy nawet sprzedaży lub kadr. W takiej sytuacji

odseparowuje się użytkowników danych od tych którzy je tworzą, co nie jest idealnym

scenariuszem. Najlepiej było by, gdyby wszystkie te osoby zaczęły współpracować jako jedna

grupa wyspecjalizowana w czymś co można by nazwać „badaniami nad danymi” lub „poznaniem

klienta”.

http://www.erp-view.pl/index.php?option=com_content&vi...

Ludzie! Nie dawajcie mega-narzędzi (czytaj: ci sami ludzie będą wciskać TE SAME NARZĘDZIA
(biaje) POD NOWYM SZYLDEM, hehehehe) ITkom, bo oni nie wiedzą, PO CO jest analiza.

Dajcie trochę IT analitykom!!! SOA!

Ten post został edytowany przez Autora dnia 11.06.13 o godzinie 09:23

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj11.06.2013, 09:18

Pałasie Zakutasie chwilowo nie mam czasu... akurat nastąpiło te kilka dni w roku, kiedy muszę
coś zrobić.. wiadomo.... w pozostałe dni BI pracuje za mnie :)

Niestety nie mogę więc w chwili obecnej w pełni cieszyć się twoim majaczeniami i bluzgami.
Wrócę wkrótce :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |11.06.2013, 09:48

Stefan T.:

Pałasie Zakutasie chwilowo nie mam czasu... akurat nastąpiło te kilka dni w roku, kiedy
muszę coś zrobić.. wiadomo.... w pozostałe dni BI pracuje za mnie :)

Niestety nie mogę więc w chwili obecnej w pełni cieszyć się twoim majaczeniami i bluzgami.
Wrócę wkrótce :)

Pomyliłeś się. Powinno być (cytat poprawiony):

Niestety nie mogę więc w chwili obecnej w pełni cieszyć cię moimi majaczeniami i bluzgami.
Wrócę wkrótce :)

Muszę wykorzystać ten czas na zintensyfikowaną walkę ideologiczną.
Więc, zdefiniujmy Bidę!:
(Czekam na Wasze propozycje, moja poniżej)

1. Big Data - ucieczka do przodu ze skompromitowanego świata Business Intelligence

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj11.06.2013, 09:55

Wojciech G.:

Stefan T.:

Pałasie Zakutasie chwilowo nie mam czasu... akurat nastąpiło te kilka dni w roku, kiedy
muszę coś zrobić.. wiadomo.... w pozostałe dni BI pracuje za mnie :)

Niestety nie mogę więc w chwili obecnej w pełni cieszyć się twoim majaczeniami i bluzgami.
Wrócę wkrótce :)

Pomyliłeś się. Powinno być (cytat poprawiony):

Niestety nie mogę więc w chwili obecnej w pełni cieszyć cię moimi majaczeniami i
bluzgami. Wrócę wkrótce :)

Muszę wykorzystać ten czas na zintensyfikowaną walkę ideologiczną.
Więc, zdefiniujmy Bidę!:
(Czekam na Wasze propozycje, moja poniżej)

1. Big Data - ucieczka do przodu ze skompromitowanego świata Business
Intelligence

Nie ma Pan wrażenia, że gdyby mierzyć czy coś żyje ilością wpisów na GL, grupach dyskusyjnych
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i blogach to SpOA nawet się nie narodziło?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |11.06.2013, 10:10

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Więc, zdefiniujmy Bidę!:
(Czekam na Wasze propozycje, moja poniżej)

1. Big Data - ucieczka do przodu ze skompromitowanego świata Business
Intelligence

Nie ma Pan wrażenia, że gdyby mierzyć czy coś żyje ilością wpisów na GL, grupach
dyskusyjnych i blogach to SpOA nawet się nie narodziło?

Czy to oznacza, że NIE POWINNO się narodzić?

Jeśliby stosować tę logikę, to czy Pana wnuk (bo chyba Pan jeszcze wnuków nie ma, o dzieciach,
w sumie, też nie wiem) też nie powinien się narodzić, bo nie zrobił jeszcze żadnej kupki?

I drugie pytanie:
A Pan to już bidak, czy jeszcze biajek?

Ten post został edytowany przez Autora dnia 11.06.13 o godzinie 10:30

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj11.06.2013, 10:28

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Więc, zdefiniujmy Bidę!:
(Czekam na Wasze propozycje, moja poniżej)

1. Big Data - ucieczka do przodu ze skompromitowanego świata Business
Intelligence

Nie ma Pan wrażenia, że gdyby mierzyć czy coś żyje ilością wpisów na GL, grupach
dyskusyjnych i blogach to SpOA nawet się nie narodziło?

Czy to oznacza, że NIE POWINNO się narodzić?

Jeśliby stosować tę logikę, to czy Pana wnuk (bo chyba Pan jeszcze wnuków nie ma, o
dzieciach, w sumie, też nie wiem) też nie powinien się narodzić, bo nie zrobił jeszcze żadnej
kupki?

I drugie pytanie:
A Pan to już bidak, czy jeszcze biajek?

Przecież to Pan zaproponował tą logikę...

To ja może odpowiem śpiewająco?
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |11.06.2013, 10:46

Łukasz D.:

Wojciech G.:

1. Big Data - ucieczka do przodu ze skompromitowanego świata Business
Intelligence

Przecież to Pan zaproponował tą logikę...

Jasne, jasne. Jak stawia się Panu jakiś zarzut, to Pan z automatu odpisuje, że to jam
wszystkiemu winien - bez dowodu, oczywiście - niech wszyscy myślą, że co napisane, to
prawdziwe.
Pan obraża czytelników, traktując ich jak debili.

To ja może odpowiem śpiewająco?

(...)
Ale fajna ta muzczyka. Taki umpapa-rap
I oni tam śpiewają, że nie kopiują, no, chyba, że im ACTA zabrania,
że grają i są tacy wolni, ale reklama Adidasa jest...
I grają, rzecz jasna, w koszykówkę - naoglądali się, chłopaki, eNBiejA. Wolność, Panie.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 11.06.13 o godzinie 11:13

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj11.06.2013, 11:13

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Wojciech G.:

1. Big Data - ucieczka do przodu ze skompromitowanego świata Business
Intelligence

Przecież to Pan zaproponował tą logikę...

Jasne, jasne. Jak stawia się Panu jakiś zarzut, to Pan z automatu odpisuje, że to jam
wszystkiemu winien - bez dowodu, oczywiście - niech wszyscy myślą, że co napisane, to
prawdziwe.
Pan obraża czytelników, traktując ich jak debili.

Czyli to nie Pan pisał, że BI umarł, bo nikt nic nie pisze? To koniecznie musi Pan zgłosić GL, KR,
policji i prokuraturze, że ktoś się Panu włamał na konto. Niech ustalają która agencja PR to
zleciła!

To ja może odpowiem śpiewająco?

(...)
Ale fajna ta muzczyka. Taki umpapa-rap
I oni tam śpiewają, że nie kopiują, no, chyba, że im ACTA zabrania,
że grają i są tacy wolni, ale reklama Adidasa jest...
I grają, rzecz jasna, w koszykówkę - naoglądali się, chłopaki, eNBiejA. Wolność, Panie.
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Genialna interpretacja. Reklamę BI i ludzi z agencji PR też Pan tam widział?

Ten post został edytowany przez Autora dnia 11.06.13 o godzinie 11:19

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |11.06.2013, 11:19

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Wojciech G.:

I drugie pytanie:
A Pan to już bidak, czy jeszcze biajek?

A tu Pana boli! :)
Że budżety bigdata liczy się w milionach, biajowe w setkach tysięcy, a projekty afina w
pojedynczych dniówkach, po których analityk się bawi w dewelopera :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 23:08

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Wojciech G.:

I drugie pytanie:
A Pan to już bidak, czy jeszcze biajek?

A tu Pana boli! :)

Łoj, boli, boli.

Że budżety bigdata liczy się w milionach,

Definicja Kochanego Andrzejka:
"Big Data - projekt za miliony"

Definicja przyjęta.

biajowe w setkach tysięcy

Bezsensowny wydatek. Jak tu już wielokrotnie udowodniliśmy, KORZYŚĆ Z BUSINESS
INTELLIGENCE JEST ŻADNA, a setki tysięcy wydane. I tak Excelek na wyjściu.

, a projekty afina w pojedynczych dniówkach, po których

Nawet nie :( , niestety. Raportowanie finansowe dowolnej firmy - 4 godziny
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_AFQL_PL.htm

analityk się bawi w dewelopera :)

Wpisując swoje własne zapytania do swojego własnego raportu (raz, bo drugi raz się już przelicza
sam)?

Poważna deweloperka! Musi, przekracza ona Pana Szanownego możliwości.
Widzi Pan, jakich mamy wykształconych informatycznie księgowych/analityków? Oni sobie radzą
w tej "deweloperce".

@ŁD

To koniecznie musi Pan zgłosić GL, KR, policji i prokuraturze, że ktoś się Panu włamał na
konto.
Niech ustalają która agencja PR to zleciła!

Zgłaszam to Panu. WIELOKROTNIE WŁAMALI MI SIĘ NA KONTO, kasując posty i banując mnie na
całym GL - bezprawnie, bo na danej grupie może tylko moderator, a na całym GL - tylko GL, ale
ten nie miał do tego podstaw (Mody mają podstawę - ich widzimisię.). - Zgłaszam więc Panu to
bezprawie i teraz czekam - CO PAN Z TYM ZROBI?

Ten post został edytowany przez Autora dnia 13.06.13 o godzinie 06:38

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 05:44
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Marcin Jan

Widzę, że zakutasowi nerwy już całkiem puszczają.... Polecam meliskę.

Wylatuje pan z GL za chamstwo, prostactwo i bluzgi. Ma pan dość spójną opinię na goldenline i
linkedin. Wszyscy uważają pana za niegroźnego, wioskowego idiotę :)

EDIT: nic panowie nie udowodnili przez te kilka długich lat oprócz udowodnienia swojego
całkowitego braku znajomości tematu analiz i Problematyki wsparcia biznesu w dużych
korporacjach.

Przypomnijmy dla porządku: nie podali panowie ani jednego przykładu praktycznego wdrożenia
SpOA w dużej strukturze międzynarodowej. Co więcej, nie znaleźli panowie żadnego analityka,
który zgadzałby się z kopernikańskim przewrotem w świecie analiz :). Zanotowaliście totalną
porażkę na wszystkich polach. Pora na powrót do nory (przepraszam... Garażu) na meliskę i
prozak :)

Ten post został edytowany przez Autora dnia 13.06.13 o godzinie 07:26

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 06:54

Stefan T.:

Widzę, że zakutasowi nerwy już całkiem puszczają....

a dzie, a dzie? bo nie kojarzem?

Polecam meliskę.

Wylatuje pan z GL za chamstwo, prostactwo i bluzgi.

Nie mogę wylatywać za Twoje grzechy, Bluzgusie. Wiem, wiem, kowal zawinił, cygana powiesili,
ale ani Ty kowal (znaczy niezbędny dla społeczności) ani ja cygan.

Ma pan dość spójną opinię na goldenline i linkedin. Wszyscy uważają pana za niegroźnego,
wioskowego idiotę :)

To dobrze, ze jestem niegroźny. Mam szansę przeżyć.

EDIT: nic panowie nie udowodnili przez te kilka długich lat oprócz udowodnienia swojego
całkowitego braku znajomości tematu analiz i Problematyki wsparcia biznesu w dużych
korporacjach.

Naprawdę?

Przypomnijmy dla porządku: nie podali panowie ani jednego przykładu praktycznego
wdrożenia SpOA w dużej strukturze międzynarodowej.

Rozumiem, że najlepszym dowodem na wynalazek jest pokazanie, że od 100 lat najwięksi
stosują ów wynalazek. Ale to byłby wtedy WYNALAZEK!

Co więcej, nie znaleźli panowie żadnego analityka, który zgadzałby się z kopernikańskim
przewrotem w świecie analiz :).

Oj, oj, Bluzgusie, to Ty nawet czytać nie umiesz. Łazisz za mną, Bluzgusie, wszędzie, bluzgasz
wszędzie, wrzucasz wszędzie... co to będzie?

Zanotowaliście totalną porażkę na wszystkich polach. Pora na powrót do nory (przepraszam...
Garażu) na meliskę i prozak :)

W garażu mamy piwo. Ty nawet nie wiesz, co działa.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 07:43

Piwo z prozakiem? To wiele wyjaśnia.

WYNALAZEK bez praktycznego zastosowania. Brawo, brawo, burza oklasków. Dołączyliście do
wspaniałego grona:

http://www.freepatentsonline.com/crazy.html

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 07:55

Wojciech G.:

W garażu mamy piwo. Ty nawet nie wiesz, co działa.

Jeżeli do analizy opłacalności produkcji tego piwa wykorzystano AFINa to nie dziwi teraz, że
Wielkiemu G już jeden łyk poczynił nieodwracalne spustoszenia pod czaszką.
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No ale zgodnie z moimi prognozami, WG codziennie pokazuje, że stan głupoty jego coraz szybciej
rozbiega do \+infty.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 11:10

Marcin Jan B.:

No ale zgodnie z moimi prognozami, WG codziennie pokazuje, że stan głupoty jego coraz
szybciej rozbiega do \+infty.

Zaciął się nasz Doktorek, czy ki chłoliery? A pacnijcie go tam w dyńkę, żeby mu się odcięło!

Ten post został edytowany przez Autora dnia 13.06.13 o godzinie 11:14

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 11:12
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