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A witajcie, ludeczkowie mili!

No, liczymy czas... Większość respondentów obstawiała "mniej, niż godzinę" - chodzi o czas do
mojego kolejnego wywalenia, oczywiście.
Nawet nie wiecie, jak chłopaki i dzieweczki z agencji pijarowej czekają teraz na miód z mych ust
- zaraz się rzucą do hejtowania, a jutro pewnikiem i ten post zniknie.

Pamiętaj, analityku:
BIJ BIAJA! To ZERO użyteczności za ogromną kasę. Eksport do Excela zrób sobie z ERPa i
przetwórz sobie dane SQLkami. Biaj do niczego Ci nie jest potrzebny.
Wiem, wiem, moja mafijko biajowa, narażam się. No i co z tego?

Tu bez cenzury:
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/afinnet

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 15:31

Wojciech Gardziński:

A witajcie, ludeczkowie mili!

No, liczymy czas... Większość respondentów obstawiała "mniej, niż godzinę" - chodzi o czas do
mojego kolejnego wywalenia, oczywiście.
Nawet nie wiecie, jak chłopaki i dzieweczki z agencji pijarowej czekają teraz na miód z mych
ust - zaraz się rzucą do hejtowania, a jutro pewnikiem i ten post zniknie.

Pamiętaj, analityku:
BIJ BIAJA! To ZERO użyteczności za ogromną kasę. Eksport do Excela zrób sobie z ERPa i
przetwórz sobie dane SQLkami. Biaj do niczego Ci nie jest potrzebny.
Wiem, wiem, moja mafijko biajowa, narażam się. No i co z tego?

Tu bez cenzury:
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/afinnet

Podbije. Może 2 nie skasują.
Chyba biznes kiepsko Panu idzie, bo nie marnował by Pan czasu na taki trolling.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 15:39

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

A witajcie, ludeczkowie mili!

No, liczymy czas... Większość respondentów obstawiała "mniej, niż godzinę" - chodzi o czas
do mojego kolejnego wywalenia, oczywiście.
Nawet nie wiecie, jak chłopaki i dzieweczki z agencji pijarowej czekają teraz na miód z
mych ust - zaraz się rzucą do hejtowania, a jutro pewnikiem i ten post zniknie.

Pamiętaj, analityku:
BIJ BIAJA! To ZERO użyteczności za ogromną kasę. Eksport do Excela zrób sobie z ERPa i
przetwórz sobie dane SQLkami. Biaj do niczego Ci nie jest potrzebny.
Wiem, wiem, moja mafijko biajowa, narażam się. No i co z tego?

Tu bez cenzury:
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/afinnet

Podbije. Może 2 nie skasują.
Chyba biznes kiepsko Panu idzie, bo nie marnował by Pan czasu na taki trolling.

Nie, Pana nie skasują, spoko.
Ano, kiepsko. Czas teraz inwestowania w rozpoznawalność - wie Pan, biaje kasują, nie wiedzą
bidulki, że w to mi graj ;) - na nasze studia http://www.exc.ue.wroc.pl/ już narodek się pcha
drzwiami i oknami (proszę zwrócić uwagę, start 2. grupy już w semestrze letnim!), bo wiedzą, co
i jak, i umieją czytać, i wiedzą, kto tu trolluje, i naprawdę potrafią odróżnić wstaweczki panów
Stefcia i doktorka od dobitnej merytoryczki co poniektórych. Jest dobrze.
A wie Pan, jakie sztuki nam się trafiają? Mógłby Pan mieć kłopoty w zawodach na
merytoryczkę...

O, to teraz czas na Pana rozwiązania Excelowe - sprzedawaj Pan, ile wlezie! Ja tu, wie Pan,
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ponawijałem, spaliłem się, gębę trolla mam - niech Pan korzysta! Pan wie, że te biajki to chłam,
zna Pan Excelka i VBA, w Accessie też coś Pan tam robił - dawaj Pan rozwiązania Excelowe na
ryneczek! Wygłodniały on - razem to wiemy. Ja biorę na siebie armaty, a Pan czesze Kasiorkę!
OK?
Pan Andrzejek Panu nie zagrozi, bo on zielonego pojęcia nie ma, do czego służy klawisz [F9], nie
wie też nic o VBA - a Pan jesteś królem! Królem BI. Razem z Pana Excelkiem...

Biajków pozdrawiam niezwykle, niezwykle serdecznie.
Pamiętajcie o: https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/afinnet

PS
Mała prośba, Panie Sławku...
Proszę, odpowiadając mi, znaczy, podbijając, proszę mnie CYTOWAĆ. Jak pijarek usunie moje
posty, żeby cóś zostało dla potomnych, OK. Przecież się lubimy bardzo, cmok, cmok, coś Pan
może dla mnie zrobić...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 05.02.13 o godzinie 16:15

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 16:08

Zaciekawiony informacją o studiach, muszę współczuć tym co się zapisali.
Zainteresowanych odsyłam do sylabusa:
http://www.exc.ue.wroc.pl/syl@bus_EXC_P14.pdf

Cytuję:
=============
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Dowolne opracowanie na temat tzw. DDL (Data Defition Language - częśd języka SQL,
odpowiedzialna za definicję danych) - najlepiej: fora internetowe, strona W3SCHOOLS

Dowolne opracowanie na temat tzw. TSQL (Transact SQL - część języka SQL, odpowiedzialna za
programowanie procedur w SQL) - najlepiej: fora internetowe

Dowolne opracowanie nt. hurtowni danych
=============
Prowadziłem zajęcia na różnych uczelniach ale takiej literatury to jeszcze nie widziałem :)
A tekst stulecia: "tzw.TSQL (Transact SQL - część języka SQL, odpowiedzialna za
programowanie procedur w SQL)"

Panowie żenada!!

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 16:22

Łukasz Grala:

Panowie żenada!!

No cóż, na zasadzie trollowania można przeprowadzić kopernikański przewrót... znaczy "gorszy
pieniądz wypiera lepszy" :)
ale w sumie cały model gospodarczy w Polsce polega ostatnio głównie na zmniejszaniu kosztów
pracy i zwiększaniu pracochłonności przy pomocy obniżania poziomu edukacji ;)

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 05.02.13 o godzinie 20:33

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:21

Łukasz Grala:

Zaciekawiony informacją o studiach, muszę współczuć tym co się zapisali.

Ależ Pan jest pełen troski!
Tu się osiąga szczyty eleganckiej obelgi. Brawo!

Zainteresowanych odsyłam do sylabusa:
http://www.exc.ue.wroc.pl/syl@bus_EXC_P14.pdf

Prowadziłem zajęcia na różnych uczelniach ale takiej literatury to jeszcze nie widziałem :)

No dobrze, ale dlaczego?
Dlatego, że Pan tak napisał, czy też ma Pan jakiś ulubiony podręcznik?
My zostawiamy swobodę w dobraniu podręcznika dot. SQLa.
To nie jest dopuszczalne?

A tekst stulecia: "tzw.TSQL (Transact SQL - część języka SQL, odpowiedzialna za
programowanie procedur w SQL)"

Panowie żenada!!

TSQL czyli transakcyjny SQL, w którym można tworzyć petle itp, można nazwać (może niezbyt
precyzyjnie) "programowanie procedur."
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Fakt, można by napisać nie "część" tylko rozszerzenie SQL.
Ale część - znaczy - ta część, która nie jest czystym SQLem, tylko dodatkiem.
Przemyślę to z kolega, skoro to taka żenada.

Ale poza tym?

Te połajanki są Pana znakiem rozpoznawczym?
NIE, to znak rozpoznawczy konkretnej czeredy dyskutantów, którzy plączą się po tych wątkach.
Zero konkretnych zarzutów, max ciosów, typu "żenada".
Żegnam.
Życzę dalszych sukcesów w łajaniu każdego, kogo Pan uważa za głupca.
Z wyjątkiem tych, którzy mogli by Panu zrobić szybko kuku.

To właśnie jest znamię prawdziwej kultury:
Szanuje się tych, od których jesteśmy zależni, łaje się tych, którzy "nam mogą skoczyć".

Krzysztof Rumiński edytował(a) ten post dnia 05.02.13 o godzinie 20:38

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 20:31

Nie Panie Krzysztofie.
TSQL w dużym skrócie to jedna z wersji języka SQL opisanego w standardach.
TSQL nie jest częścią SQL odpowiedzialną za programowanie procedur, ale jest implementacją
języka SQL w serwerach Microsoft SQL Server. W ramach której mamy do czynienia z
poleceniami dotyczącymi między innymi DDL, DML,DCL (to już określa standard ISO/ANSI SQL).
Czyli mówiąc dla laików zarówno przy użyciu TSQL tworzymy użytkowników, zarządzamy
prawami, tworzymy obiekty czy też obiekty programowalne, itd...

Swoboda w doborze języka SQL jest mało efektywna, gdy mówimy o narzędziach, gdyż każda z
implementacji (np.: Oracle, Microsoft, DB2, Informix czy też inne dostępne produkty) różni się.

Ale po co ja to piszę i tak Pan wie lepiej, bo ma Pan lepszą teorię, bo własną.
I woli Pan zamiast argumentów merytorycznych dyskutować o jakiś sprawach "łajania"..
Jak to mi Pan już kiedyś powiedział użyje zwrotu BEZ ODBIORU, współczuję tylko studentom.

Łukasz Grala edytował(a) ten post dnia 05.02.13 o godzinie 22:13

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 22:09

Krzysztof Rumiński:

Łukasz Grala:

TSQL czyli transakcyjny SQL, w którym można tworzyć petle itp, można nazwać (może
niezbyt precyzyjnie) "programowanie procedur."
Fakt, można by napisać nie "część" tylko rozszerzenie SQL.
Ale część - znaczy - ta część, która nie jest czystym SQLem, tylko dodatkiem.

W angielskiej wersji wiki jest to lepiej wytłumaczone niż w polskiej.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 08:45

heheh
Przedmiot Narzędzia obliczeniowe MS Excel - co drugie zdanie zawiera zły język VBA.
"Potrafi wygenerowad przy pomocy graficznego generatora zdanie SQL tworzące użyteczny
raport lub hurtownię danych" - padłem
Nawet w mailach kontaktowych afin, afin, afin.
Afinem kontroling stoi.
Reasumując. Studia powinny się nazywać - zaawansowane metody obsługi afin.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 08:58

Łukasz Grala:

Brawo, Panie Łukaszu.
Nareszcie PIERWSZY merytoryczny wpis, jaki Pan do mnie skierował.
Tak, to lubię!
Nie musi Pan odbierać. Bo odbiera Pan na innej fali. Niech Pan nadaje, ale coś konkretnego, ja
mam lepszy odbiornik :)

TSQL w dużym skrócie to jedna z wersji języka SQL opisanego w standardach.

Bardzo dziękuję za to uściślenie. Ale ja się upieram. Można go interpretować, jako rozszerzenie
"czystego" SQLa. Albo - proceduralny dodatek. I pozwoli Pan, że ja tak to będę tłumaczył swoim
studentom.
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Widzi Pan, wszystko zawiera się w różnicy perspektywy.
Pana perspektywa jest perspektywą informatyka. Z analitykiem Pan nie pogada. Nawet tu nikt
nosa nie wyściubi, taki żeście dym zrobili.

Oczywiście, że są różne dialekty SQLa. Ale nie można nauczyć w ciągu kilkunastu godzin o SQLu
wszystkiego.
Trzeba mieć jakąś koncepcję dydaktyczną. Wybaczy Pan, ale taka nam się sprawdziła.
Jeśli nawet uzna ją Pan za żenadę.

Można dzięki temu pokazać:
- możliwości, zasady,
- nauczyć posługiwania się graficznym generatorem SQLa i
- umiejętności wymagania zrobienia czegoś bardziej zaawansowanego od takich specjalistów,
jak Pan.

To jest właśnie nasz wynalazek: Zrobić wspólnie ze studentami pewne fascynujące rzeczy,
zachęcić i powiedzieć:
Chcecie dalej sami? - uczcie się dalej. Szukajcie na własną rękę. Jeśli jednak nie czujecie się na
siłach - to weźcie sobie do pomocy fachowców. Już wiecie, o co chodzi. Teraz wyciśnijcie z nich
wszystko!

Swoboda w doborze języka SQL jest mało efektywna, gdy mówimy o narzędziach, gdyż każda
z implementacji (np.: Oracle, Microsoft, DB2, Informix czy też inne dostępne produkty)

Co Pan z tym Informixem? To on jeszcze żyje? Dawno nie słyszałem...
Skupiamy się na standardzie - "na "esperanto". :)
A Pan leci grypserą. My latamy niżej. Razem z naszymi kochanymi analitykami. I oni nas
rozumieją. :)

I woli Pan zamiast argumentów merytorycznych dyskutować o jakiś sprawach "łajania"..

Wprost przeciwnie. O łajaniu nie da się dyskutować. To nudne, jak flaki z olejem. Nareszcie Pan
się skupił na argumentach, to nawet łajanie trochę mniej mdłe :)

Jak to mi Pan już kiedyś powiedział użyje zwrotu BEZ ODBIORU, współczuję tylko studentom.

Zbytek troski.
Pozdrawiam.

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

Sławomir Broda:

heheh
Przedmiot Narzędzia obliczeniowe MS Excel - co drugie zdanie zawiera zły język VBA.

Co to niby ma znaczyć? Zły język?
O czym Pan mówi? Dobrze się Pan czuje?

"Potrafi wygenerowad przy pomocy graficznego generatora zdanie SQL tworzące użyteczny
raport lub hurtownię danych" - padłem

??? No własnie, tu Pan nie wymyślił nawet żadnego komentarza?

Nawet w mailach kontaktowych afin, afin, afin.
Afinem kontroling stoi.
Reasumując. Studia powinny się nazywać - zaawansowane metody obsługi afin.

Zbanowali znów Wojtka. To naprawdę hańba, takie postępowanie. No i teraz Pan może sobie
jechać o nieobecnym.

Ja rozumiem, że SOA Wam się nie podoba, ale czepiać się naszej działalności zawodowej?
Co Wy o tym wiecie?
Adres mailowy się Panu nie podoba?
No trudno. Nikt dotąd go nie kontestował.

Może zgłosicie się na wizytację? Albo przez Ministerstwo?
To już przekracza wszelkie granice!
Może my Zydy i powinni nas zesłać do getta?
A może jednak byście się opamiętali?
Można dyskutować, ale to jest już nawet nie trollowanie, jak to nazwać? Może Pan sam pomyśli
nad tym?

Ale ad rem.

Proszę mi wierzyć. Nie ma tam NIC o Afinie. Studia są o standardowym narzędziu analiz - o
Excelu.
Zapewniam Pana, że nikt by nie poszedł na studia podyplomowe o narzędziu, nawet najlepszym,
ale o którym nie słyszał. My uczymy używać Excela.

I uczestnicy walą. Niestety. Mimo współczucia.
Też Wam to nie w smak. Takie "świnie" i uczą!
To jest dopiero żenada!
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 19:48

Sławomir Broda:

W angielskiej wersji wiki jest to lepiej wytłumaczone niż w polskiej.

A jak?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 19:54

Krzysztof Rumiński:

Sławomir Broda:

W angielskiej wersji wiki jest to lepiej wytłumaczone niż w polskiej.

A jak?

Transact-SQL (T-SQL) is Microsoft's and Sybase's proprietary extension to SQL. SQL, often
expanded to Structured Query Language, is a standardized computer language that was
originally developed by IBM for querying, altering and defining relational databases, using
declarative statements. T-SQL expands on the SQL standard to include procedural programming,
local variables, various support functions for string processing, date processing, mathematics,
etc. and changes to the DELETE and UPDATE statements. These additional features make
Transact-SQL Turing complete.
Transact-SQL is central to using Microsoft SQL Server. All applications that communicate with an
instance of SQL Server do so by sending Transact-SQL statements to the server, regardless of
the user interface of the application.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 20:10

Krzysztof Rumiński:

Sławomir Broda:

heheh
Przedmiot Narzędzia obliczeniowe MS Excel - co drugie zdanie zawiera zły język VBA.

Co to niby ma znaczyć? Zły język?
O czym Pan mówi? Dobrze się Pan czuje?

Proszę kolegi zapytać co o tym sądzi. Ja nazywa tych którzy się vba bawią i jakie ma o nich
zdanie.

"Potrafi wygenerowad przy pomocy graficznego generatora zdanie SQL tworzące użyteczny
raport lub hurtownię danych" - padłem

??? No własnie, tu Pan nie wymyślił nawet żadnego komentarza?

Proszę dalej wciskać bajki o hurtowniach danych robionych przez edytor sql'a z excela klikany
przez analityków co w życiu sql'a nie widzieli.

Nawet w mailach kontaktowych afin, afin, afin.
Afinem kontroling stoi.
Reasumując. Studia powinny się nazywać - zaawansowane metody obsługi afin.

Zbanowali znów Wojtka. To naprawdę hańba, takie postępowanie.

Ja go nie zbanowałem.

No i teraz Pan może sobie jechać o nieobecnym.

Widzi Pan gdzieś atak personalny ?

Ja rozumiem, że SOA Wam się nie podoba, ale czepiać się naszej działalności zawodowej?
Co Wy o tym wiecie?
Adres mailowy się Panu nie podoba?
No trudno. Nikt dotąd go nie kontestował.

Nie podoba mi się "strategia sprzedaży" pod przykrywką niby-studiów.
Chyba ma prawo do własnego zdania ?

Może zgłosicie się na wizytację? Albo przez Ministerstwo?
To już przekracza wszelkie granice!
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Może my Zydy i powinni nas zesłać do getta?
A może jednak byście się opamiętali?
Można dyskutować, ale to jest już nawet nie trollowanie, jak to nazwać? Może Pan sam
pomyśli nad tym?

W żadnym wypadku. Kraj mamy jeszcze wolny.

Ale ad rem.

Proszę mi wierzyć. Nie ma tam NIC o Afinie. Studia są o standardowym narzędziu analiz - o
Excelu.

Śmiem wątpić.

Zapewniam Pana, że nikt by nie poszedł na studia podyplomowe o narzędziu, nawet
najlepszym, ale o którym nie słyszał. My uczymy używać Excela.

I uczestnicy walą. Niestety. Mimo współczucia.
Też Wam to nie w smak. Takie "świnie" i uczą!
To jest dopiero żenada!

Czekam z niecierpliwością, aż któryś zawita na Gl i się pochwali czego się nauczył.
Swoją drogą jak to możliwe, że przez tyle czasu ewangelizacji na temat SOA nikt inny się nie
wychylił i nie poparł.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 20:22

Krzysztof Rumiński:

Można dyskutować, ale to jest już nawet nie trollowanie, jak to nazwać? Może Pan sam
pomyśli nad tym?

ocena kompetencji na podstawie niekompetentnych publicznych wypowiedzi.
tak działa wolny rynek edukacji :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 20:28

Łukasz D.:

Krzysztof Rumiński:

Sławomir Broda:

W angielskiej wersji wiki jest to lepiej wytłumaczone niż w polskiej.

A jak?

Transact-SQL (T-SQL) is Microsoft's and Sybase's proprietary extension to SQL. (...)

Dziękuję za przydługi cytat.
No i?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 21:15

Krzysztof Rumiński:

Łukasz D.:

Krzysztof Rumiński:

Sławomir Broda:

W angielskiej wersji wiki jest to lepiej wytłumaczone niż w polskiej.

A jak?

Transact-SQL (T-SQL) is Microsoft's and Sybase's proprietary extension to SQL. (...)

Dziękuję za przydługi cytat.
No i?
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Rumiński
BI specjalista

Krzysztof
Rumiński
BI specjalista

« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 140  141  142  143  144  145     Następna »

No i wprowadza Pan ludzi w błąd.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 21:24

Sławomir Broda:

Czekam z niecierpliwością, aż któryś zawita na Gl i się pochwali czego się nauczył.
Swoją drogą jak to możliwe, że przez tyle czasu ewangelizacji na temat SOA nikt inny się nie
wychylił i nie poparł.

Już o tym dyskutowalismy.

http://www.goldenline.pl/forum/3099900/architektura-sr...

Cytuję, bo tam jest więcej tematów:

Co do zaproszenia "moich analityków". Cóż, myślałem o tym. GL jest otwarty dla wszystkich.
Muszą sami przyjść. A nie przychodzą.
Mógłbym zacytować ich listy. Ale nie mam na razie zezwolenia:)
Zgadnie Pan, jaki mają wydźwięk?

Natomiast informuję Pana, że to są w dużej części atrakcyjne dziewczyny z długimi nogami. A
takich gości nie zaprasza się do meliny, gdzie trafiają się żule rzucające butelkami w orkiestrę.
Upokorzenia mogę znosić sam, Ale nie lubię się z nimi obnosić.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 21:34

Łukasz D.:

Krzysztof Rumiński:

Łukasz D.:

Krzysztof Rumiński:

Sławomir Broda:

W angielskiej wersji wiki jest to lepiej wytłumaczone niż w polskiej.

A jak?

Transact-SQL (T-SQL) is Microsoft's and Sybase's proprietary extension to SQL. (...)

Dziękuję za przydługi cytat.
No i?

No i wprowadza Pan ludzi w błąd.

Czyżby?
Nie ma Pan czasu, żeby konkretnie?
Jeśli popełniam błąd, radbym się dowiedzieć, w którym miejscu...
To też jest cel przebywania tutaj.
A nie hejtowania Pana.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 21:36

ocena kompetencji na podstawie niekompetentnych publicznych wypowiedzi.
tak działa wolny rynek edukacji :)

Chyba wolny rynek pogardy, obelg i gołosłownych i bełkotliwych ataków...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 21:37
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