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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.

Tzn. mam uznać, że nie zna Pan angielskiego?

Cały mój cytat jest konkretny. Nie ma nawet słowa komentarza. Sama definicja.
Jej treść jest sprzeczna z Pana postem. Co jeszcze mam wyjaśniać?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |6.02.2013, 21:40

Krzysztof Rumiński:

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

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

to Pański wybór jak Pan odpowiada na pytania dotyczące "przewrotu kopernikańskiego"

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |6.02.2013, 22:11

Krzysztof Rumiński:

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:)
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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.

Ok, to jak te tysiące przeszkolonych zechce się ujawnić to podyskutujemy dalej.
PS.: To wcale nie jest przejaw złośliwości - po prostu chcę poznać opinię kogoś spoza grona
właścicieli koncepcji/produktu.

Sławomir Broda edytował(a) ten post dnia 07.02.13 o godzinie 08:33

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |7.02.2013, 00:01

Łukasz D.:

Jej treść jest sprzeczna z Pana postem. Co jeszcze mam wyjaśniać?

Tak. Jeśli Pan łaskaw.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |7.02.2013, 21:33

Krzysztof Rumiński:

Łukasz D.:

Jej treść jest sprzeczna z Pana postem. Co jeszcze mam wyjaśniać?

Tak. Jeśli Pan łaskaw.

Yyyyy...albo ja nie umiem pisać, albo Pan czytać.

W każdym razie spełniam prośbę. Oto wyjaśnienie słowa "Tak":

http://sjp.pwn.pl/slownik/2528585/tak-i

Łukasz D. edytował(a) ten post dnia 07.02.13 o godzinie 21:43

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |7.02.2013, 21:43

Łukasz D.:

W każdym razie spełniam prośbę. Oto wyjaśnienie słowa "Tak":
http://sjp.pwn.pl/slownik/2528585/tak-i

Proszę Pana, mamy różne pojęcie o "wyjaśnianiu" i "dyskusji".
Skoro nie potrafi Pan własnymi słowami udowodnić swojej, przyzna Pan, agresywnej,
personalnej wypowiedzi, za którą za moich czasów można było dostać po buzi, - "Pan wprowadza
ludzi w błąd", tylko próbuje Pan się wykpić przeklejkami z wiki i obraźliwymi linkami, to ... cóż.
ALBO DOBRZE ALBO WCALE.

Tylko po co Pan się wcina w rozmowę innych? Przecież ten problem z panem Łukaszem
wyjaśniłem i on nie ma już pytań.
A on powiedział TO SAMO własnymi słowami. Nie zauważył Pan?
Nie ma Pan czasu?

Z nim mogę dalej gadać, z Panem JUŻ NIE.
Niech więc Pan się nie kłopocze o mnie.

Bo chyba nie sprowadzi Pan teraz "dyskusji na samo dno" i będzie naśladował pana Andrzeja?
Wystarczy go zawołać, on ma DUŻO czasu.
A Pan będzie dawał like'i.

Bez odbioru.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |8.02.2013, 13:35

Krzysztof Rumiński:

ALBO DOBRZE ALBO WCALE.

jak najbardziej, Panie Krzysztofie, jak najbardziej! :)

Wystarczy go zawołać, on ma DUŻO czasu.
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oj... nie umywam się do pana Wojtka :D

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 08.02.13 o godzinie 15:53

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |8.02.2013, 15:53

Krzysztof Rumiński:

Łukasz D.:

W każdym razie spełniam prośbę. Oto wyjaśnienie słowa "Tak":
http://sjp.pwn.pl/slownik/2528585/tak-i

Proszę Pana, mamy różne pojęcie o "wyjaśnianiu" i "dyskusji".
Skoro nie potrafi Pan własnymi słowami udowodnić swojej, przyzna Pan, agresywnej,
personalnej wypowiedzi, za którą za moich czasów można było dostać po buzi, - "Pan
wprowadza ludzi w błąd", tylko próbuje Pan się wykpić przeklejkami z wiki i obraźliwymi
linkami, to ... cóż.
ALBO DOBRZE ALBO WCALE.

Tylko po co Pan się wcina w rozmowę innych? Przecież ten problem z panem Łukaszem
wyjaśniłem i on nie ma już pytań.
A on powiedział TO SAMO własnymi słowami. Nie zauważył Pan?
Nie ma Pan czasu?

Z nim mogę dalej gadać, z Panem JUŻ NIE.
Niech więc Pan się nie kłopocze o mnie.

Bo chyba nie sprowadzi Pan teraz "dyskusji na samo dno" i będzie naśladował pana Andrzeja?
Wystarczy go zawołać, on ma DUŻO czasu.
A Pan będzie dawał like'i.

Bez odbioru.

Chce Pan merytorycznie? No to spróbujmy:

1. Twierdzi Pan, że przedstawicielem MS jest Pan Grala. Nieprawda. A gdy on wycofał się z
dyskusji twierdzi Pan, że to dzięki Pańskim wyjaśnieniom. Insynuacja?
2. Twierdzi Pan, ze Wasi analitycy nie chcą tutaj dyskutować. A gdzie indziej dyskutują? Na
Waszym blogu i grupie dyskusyjnej ich też nie widać. Czy to nie nazywa się insynuacja? Ich nie
ma nigdzie. Nie tylko tutaj. Chyba, że się mylę. Jeżeli tak, to proszę o link do "miejsca" gdzie
można ich spotkać. Chętnie z nimi podyskutuję. Merytorycznie. Może nie będą, tak jak Pan,
insynuować, zmieniać definicji i mijać się z prawdą.
3. Twierdzi Pan, że rozszerzenie języka SQL (co mówi definicja angielska) jest tym samym co
jego fragment dotyczący procedur (Pańska definicja). Potem taki student pójdzie do pracy i
będzie rzucał tekstami, że teraz pisze w T-SQL bo robi procedurę. A teraz w SQL bo pisze
triggera.
4. Od kilku miesięcy proszę o przykład konkretnego wdrożenia z konkretnym systemem.
Odpowiedzi brak. Chce Pan coś tutaj powiedzieć o merytorycznym podejściu do tematu?

Z Panem najzwyczajniej w świecie nie da się dyskutować. Dlaczego? Bo nie odpowiada Pan
wprost na pytania, zmienia Pan ogólnoświatowe definicje, przekręca Pan fakty i nie ma Pan
żadnych obiektywnych, potwierdzonych przez niezależnych i niezaangażowanych ludzi
argumentów.

Może Pan nadal pouczać. A jak ludzie chcą płacić za słuchanie takich głupot to ich sprawa. Ludzie
zawsze najwięcej wydawali na głupoty.

Pozdrawiam serdecznie i czekam jaki będzie odzew tych zachwyconych ludzi, gdy trafią na rynek
pracy. Na początek będzie śmiesznie, a potem coraz smutniej.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |9.02.2013, 11:34

Krzysztof Rumiński:

Łukasz D.:

W każdym razie spełniam prośbę. Oto wyjaśnienie słowa "Tak":
http://sjp.pwn.pl/slownik/2528585/tak-i

Proszę Pana, mamy różne pojęcie o "wyjaśnianiu" i "dyskusji".
Skoro nie potrafi Pan własnymi słowami udowodnić swojej, przyzna Pan, agresywnej,
personalnej wypowiedzi, za którą za moich czasów można było dostać po buzi, - "Pan
wprowadza ludzi w błąd", tylko próbuje Pan się wykpić przeklejkami z wiki i obraźliwymi
linkami, to ... cóż.
ALBO DOBRZE ALBO WCALE.

Tylko po co Pan się wcina w rozmowę innych? Przecież ten problem z panem Łukaszem
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wyjaśniłem i on nie ma już pytań.
A on powiedział TO SAMO własnymi słowami. Nie zauważył Pan?
Nie ma Pan czasu?

Z nim mogę dalej gadać, z Panem JUŻ NIE.
Niech więc Pan się nie kłopocze o mnie.

Bo chyba nie sprowadzi Pan teraz "dyskusji na samo dno" i będzie naśladował pana Andrzeja?
Wystarczy go zawołać, on ma DUŻO czasu.
A Pan będzie dawał like'i.

Bez odbioru.

Nie zagladalem przez jakis czas a chyba szkoda :). WG na wygnaniu na skutek dzialania mafii
oraz agencji PR :)

KR dalej w garazu obrazony na wszystkich (w nastepnym kroku obrazi sie na samego siebie) ale
dalej majaczy o wielkosci spoa i wdrozeniach w miedzynarodowych korporacjach (GDZIE??????).
Jego "podsumowanie dyskusji" to najwieksze naduzycie jakie widzialem na tym forum.

Panowie pukaja w dno od spodu. Beda uczyc studentow (analitykow nowej generacji wierzacych
w spoa. Analitykow-widmo:nikt ich nie zna, nikt ich nie widzial, ale wiadomo ze maja dlugie
nogi....)

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 10.02.13 o godzinie 18:12

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |10.02.2013, 17:42

Łukasz D.:

Twierdzi Pan, że przedstawicielem MS jest Pan Grala. Nieprawda. A gdy on wycofał się z
dyskusji twierdzi Pan, że to dzięki Pańskim wyjaśnieniom. Insynuacja?

???
Wyraziłem takie przypuszczenie odnosnie tego, że p.Grala jest przedstawicielem MS.
Pan ŁG sprostował, i przyjąłem to do wiadomości.
Nie wiem dlaczego się wycofał z dyskusji. Co to ma do rzeczy?
Insynuuje mi Pan insynuację?

Merytoryczność Pańskiej wypowiedzi jest dość względna, ale ponieważ przynajmniej zaczął Pan
własnymi słowami, to odpowiem.

Pański wywód jest nacechowany niechęcią i koszmarnymi insynuacjami (a gdzie te insynuacje –
będę na bieżąco wykazywał) ale zawiera jednak jakieś pytania, więc staram się nie uciekać.

Twierdzi Pan, ze Wasi analitycy nie chcą tutaj dyskutować. A gdzie indziej dyskutują? Na
Waszym blogu i grupie dyskusyjnej ich też nie widać. Czy to nie nazywa się insynuacja?

Nie, to może być np. sugestia. Ale linka do słownika nie będzie. A mógłby być. :)

??? U Wojtka nie ma analityków? To ciekawe.
Proszę Pana nasi analitycy są w świecie, do którego nie ma Pan dostępu. W świecie
rzeczywistym. Naszym. Nie pańskim. Zresztą, mam nadzieję, że są tam, gdzie Pańscy klienci. A
oni? Gdzie są?
Całe to argumentowanie jest po prostu zawstydzające. To z czego ja żyłem przez te wszystkie
lata? Z pieniędzy naiwnych, wysłuchujących głupot?
Tak podsumowuje Pan moje życie, na podstawie jednego domniemanego, powiedzmy, że
"strasznego" błędu?
Po co Pan w takim razie w ogóle rozmawia z TAKIM człowiekiem????
Lubi Pan dokopywać, czy NAPRAWDĘ, ODPOWIEDZIALNIE tak Pan uważa???
Nawet w snach nie sądziłem, że do takiego dna dojdziemy.
Panowie O. i T. hej!
Macie się z czego cieszyć!

W tym hmmm….miejscu (przez WAS UCZYNIONYM) (pominę milczeniem epitet) , który nazywa
się GL – grupa, jedna z dwóch BI – panuje agresja, insynuacja, czasem ordynarne chamstwo i
„samo dno dyskusji”. Nigdzie indziej , zapewniam Pana, nie zostałem obrzucony takimi
NIESPROWOKOWANYMI obelgami.
np., przez tych Panów na literę O. i T. , którzy właśnie dalej spamują wątek SOA i ten.

Pan na T. nawet nie mógł wytrzymać, że normalnie rozmawialiśmy NA TEMAT z panem
Bokiejem. Tak go język świerzbił. Zawołał nawet „dozorcę ZOO z planszą”. Haniebne
zachowanie. A Pan, nie wymawiając, like’ował co bardziej złośliwe wypowiedzi.

Analitycy prawdopodobnie nie pojawią się tu w dużej liczbie.

Opinie, które znam, są jednoznaczne. Można je sprowadzić do skrótu "Nie mój cyrk, nie moje
małpy, zmykam".
A ja? "Nie moja broszka."

Chętnie z nimi podyskutuję. Merytorycznie.

 

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

4 z 16 2013-03-06 15:14



Nie ma ich, więc nasza działalność nie ma wartości? Tak Pan uważa? Pana sprawa. To faktycznie
argument merytoryczny. Inaczej. :)
Merytorycznie z analitykami? Faktycznie, pana Marcina na moim wątku traktujecie inaczej. I
dobrze. Całe szczęście. Ale i tak jakoś się nie garnie do Was.

Ja nie szukam TU poklasku. Ani reklamy. Pojawiłem się tu trochę przypadkiem, zdobyłem cenne
doświadczenie, paradoksalnie, przez poznanie ludzi, takich, jak Pan.
Jestem dalej właśnie dlatego, żeby nikt NIE MÓGŁ mi zarzucić, że się nie odnoszę do
argumentów. Ale oczywiście Pan nie omieszkał to zrobić. Klasyka.

Na jakie argumenty nie odpowiedziałem? Przecież rozmowę o bezpieczeństwie też Pan przerwał.
Bo się pewnie nie nadawała. Same głupoty, prawda? Pan nie ma czasu.

Proszę zobaczyć: mizerną część merytoryczną tej wypowiedzi - wytłuściłem. Ile tego jest? Reszta
to piana.

Może nie będą, tak jak Pan, insynuować,

???
No proszę , znów insynuacja insynuacji, a ja nawet nie wiem, co teraz insynuuję.
Na razie ZERO merytoryki.

Co ja Panu zrobiłem, że tyle w Panu agresji? Może niech Pan sobie pisze w Wordzie, odstawia na
jeden dzień, może potem piana opadnie?

zmieniać definicji

Jedyny argument w tej wypowiedzi.

Cytuję:
>>> (Łukasz G.)
>>> TSQL w dużym skrócie to jedna z wersji języka SQL opisanego w standardach.
Ja: (próba nawiązania przyjaznego kontaktu merytorycznego)
>> 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.

To, Pana zdaniem, nie można tak interpretować, i to sa owe „głupoty”?
W każdym razie, to nie była definicja, tylko próba obrony kilkuwyrazowej wzmianki o
TSQL w sylabusie.

Natomiast moje pierwsze wyjaśnienie, które dotyczyło szyderczej wypowiedzi pana Łukasza,
(wpadł w złe towarzystwo i zamiast wytykać merytorycznie nieścisłość, używa emocjonalnych,
komicznych określeń „
"tekst stulecia” - brzmiało (cytuję):
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.
Przemyślę to z kolegą, skoro to taka żenada.

Tekst pojednawczy i wskazujący, że chcemy skorzystać z dorobku dyskusji w tej drobnej w końcu
sprawie kilkuwyrazowej wzmianki.

Jeszcze raz: To była wzmianka w sylabusie. Powiedzmy, że nieścisła, żeby już nie
kruszyć kopii. Dziękujemy, uściślimy.

Dla równowagi podam linka:
„T-SQL (Transact-SQL) jest rozszerzeniem języka SQL stosowanym dla serwerów
Microsoft SQL Server. Pozwala on tworzyć takie elementy, jak pętle, instrukcje
warunkowe oraz zmienne. Dzięki temu w T-SQL mamy możliwość tworzenia procedur,
funkcji składowych i wyzwalaczy”
http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/t-sql-nowosci-...

Proszę to porównać z cytowanym a wyśmiewanym tekstem, składającym się z 13
wyrazów:
„tzw.TSQL (Transact SQL - część języka SQL, odpowiedzialna za programowanie
procedur w SQL)”
Jest to może niezbyt szczęśliwe „streszczenie”, ale bez przesady. Trzeba naprawdę
wiele złej woli, żeby to wyśmiewać. Ale to jeszcze pół biedy. Wyciągać daleko idące
wnioski co do jakości naszego produktu szkoleniowego. To ŻAŁOSNE hejtowanie, nic
więcej. Ale uściślić? Ależ tak. I za to PODZIĘKOWAŁEM. I KONIEC na ten temat. Jasne?
Macie większe zmartwienia?

To wszystko było merytoryczne. Dalej już NIC.

Ale z całym szacunkiem, to nie jest ani najważniejszy problem studium, które, pozwoli Pan, że to
napiszę, nawet ryzykując szydercze śmiechy, jest unikalne w swojej formule.

I nie zna Pan jego programu ani reakcji studentów. To Pana insynuacje, że to są głupoty.
Obraźliwe insynuacje. Bo ja nie wiem, jakie to insynuacje popełniłem. Chyba, że Pan z kolei nie
rozumie znaczenia słowa.
Cała ta zadyma przypomina zbiegowisko w prywatnej jatce, bo jakiś purysta dostrzegł jakąś
"nieścisłość w składzie wędliny" w etykiecie wędliny i wzywa wszystkich na świadków, że tu
trują!
W normach UE - zbrodnia, w normalnym świecie, jednak decyduje prawdziwa zawartość. :)
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To właśnie jest żałosne, drogi Panie, a nie ta kilkuwyrazowa wzmianka o TSQL

mijać się z prawdą.

???
Czysta insynuacja ala Trygiel (klasyka)
Można było sobie oszczędzić tej piany i krótko np. pokazać zmianę definicji.

Z Panem najzwyczajniej w świecie nie da się dyskutować.

Pozwalam sobie się nie zgodzić. Zdarza mi się to PIERWSZY RAZ w karierze. Takich
dyskutantów, jak Pan i jeszcze kilku, faktycznie, ze świeca szukać.
Z takim poziomem agresji, arogancji i nienawiści.
Reszty Pańskich wypowiedzi w tym stylu już nie cytuję. To brudna piana, której powinien się Pan
wstydzić.

I na koniec.

Od kilku miesięcy proszę o przykład konkretnego wdrożenia z konkretnym systemem.
Odpowiedzi brak. Chce Pan coś tutaj powiedzieć o merytorycznym podejściu do tematu?

Pierwsze słyszę? Może Pan podać linka, z tym pytaniem, sprzed kilku miesięcy, do mnie?
Ale wcale nie gwarantuję odpowiedzi. Trzeba by przejść nowe otwarcie. Może Pan założy wątek i
da mi na priva zaproszenie?
A póki co, może Pan jednak poczyta nasze oficjalne strony?

Bez odbioru do przyszłego tygodnia. Bo też mnie cholera bierze. Takie czasy i takie miejsce.

W tej atmosferze nagonki nie da się rzeczowo dyskutować.

Krzysztof Rumiński edytował(a) ten post dnia 13.02.13 o godzinie 21:12

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |11.02.2013, 21:08

Krzysztof Rumiński:

Łukasz D.:

Twierdzi Pan, że przedstawicielem MS jest Pan Grala. Nieprawda. A gdy on wycofał się z
dyskusji twierdzi Pan, że to dzięki Pańskim wyjaśnieniom. Insynuacja?

???
Wyraziłem takie przypuszczenie. Pan ŁG sprostował, i przyjąłem to do wiadomości.
Nie wiem dlaczego się wycofał z dyskusji. Co to ma do rzeczy?
Insynuuje mi Pan insynuację?

Merytoryczność Pańskiej wypowiedzi jest dość względna, ale ponieważ przynajmniej zaczął
Pan własnymi słowami, to odpowiem.

Pański wywód jest nacechowany niechęcią i koszmarnymi insynuacjami (a gdzie te insynuacje
– będę na bieżąco wykazywał) ale zawiera jednak jakieś pytania, więc staram się nie uciekać.

Zapomniał się Pan odnieść do drugiej części tego fragmentu. Z tym MS - była to prawda czy nie?
Jak Pan uzupełni, wytłumaczę Panu na czym polegała insynuacja.

Niestety, ale trzeba Pana bardzo pilnować. Inaczej pomija Pan niewygodne fakty, czego właśnie
mamy przykład.

Twierdzi Pan, ze Wasi analitycy nie chcą tutaj dyskutować. A gdzie indziej dyskutują? Na
Waszym blogu i grupie dyskusyjnej ich też nie widać. Czy to nie nazywa się insynuacja?

Nie, to może być np. sugestia. Ale linka do słownika nie będzie. A mógłby być. :)

??? U Wojtka nie ma analityków? To ciekawe.

No to poszukajmy:

Może są tutaj:

http://www.goldenline.pl/forum/3145973/kwiaty-business...?

Nie ma...

To może tutaj:

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

Znów klops...Dajmy jeszcze jedną szansę:

http://afinnet.blogspot.com/
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Też nic.

Czyli możemy osiągnąć porozumienie i stwierdzić, że nie ma ich nigdzie w internecie?

Proszę Pana nasi analitycy są w świecie, do którego nie ma Pan dostępu. W świecie
rzeczywistym. Naszym. Nie pańskim. Zresztą, mam nadzieję, że są tam, gdzie Pańscy klienci.
A oni? Gdzie są?
Całe to argumentowanie jest po prostu zawstydzające. To z czego ja żyłem przez te wszystkie
lata? Z pieniędzy naiwnych, wysłuchujących głupot?
Tak podsumowuje Pan moje życie, na podstawie jednego domniemanego, powiedzmy, że
"strasznego" błędu?
Po co Pan w takim razie w ogóle rozmawia z TAKIM człowiekiem????
Lubi Pan dokopywać, czy NAPRAWDĘ, ODPOWIEDZIALNIE tak Pan uważa???
Nawet w snach nie sądziłem, że do takiego dna dojdziemy.
Panowie O. i T. hej!
Macie się z czego cieszyć!

W tym hmmm….miejscu (przez WAS UCZYNIONYM) (pominę milczeniem epitet) , który
nazywa się GL – grupa, jedna z dwóch BI – panuje agresja, insynuacja, czasem ordynarne
chamstwo i „samo dno dyskusji”. Nigdzie indziej , zapewniam Pana, nie zostałem obrzucony
takimi NIESPROWOKOWANYMI obelgami.
np., przez tych Panów na literę O. i T. , którzy właśnie dalej spamują wątek SOA i ten.

Pan na T. nawet nie mógł wytrzymać, że normalnie rozmawialiśmy NA TEMAT z panem
Bokiejem. Tak go język świerzbił. Zawołał nawet „dozorcę ZOO z planszą”. Haniebne
zachowanie. A Pan, nie wymawiając, like’ował co bardziej złośliwe wypowiedzi.

Analitycy prawdopodobnie nie pojawią się tu w dużej liczbie.

Opinie, które znam, są jednoznaczne. Można je sprowadzić do skrótu "Nie mój cyrk, nie moje
małpy, zmykam".
A ja? "Nie moja broszka."

Chciałby Pan mnie przekonać, że z tych tysięcy przeszkolonych i "zrewolucjonizowanych"
analityków nie ma nikogo, kto ujawniłby się w jakimkolwiek miejscu w internecie?

A jak Pan wyjaśni taką kieską oglądalność grupy na google?

Chętnie z nimi podyskutuję. Merytorycznie.

Nie ma ich, więc nasza działalność nie ma wartości? Tak Pan uważa? Pana sprawa. To
faktycznie argument merytoryczny. Inaczej. :)

Nie ma ich więc mają w pewnej części ciała. Potrzebowali nauczyć się Excela i się nauczyli. Nic
więcej. Żadnych zrywów rewolucyjnych czy tego typu bredni nie przyjęli do siebie.

Merytorycznie z analitykami? Faktycznie, pana Marcina na moim wątku traktujecie inaczej. I
dobrze. Całe szczęście. Ale i tak jakoś się nie garnie do Was.

Podziwiam wiarę we własnych uczniów.

Ja nie szukam TU poklasku. Ani reklamy. Pojawiłem się tu trochę przypadkiem, zdobyłem
cenne doświadczenie, paradoksalnie, przez poznanie ludzi, takich, jak Pan.
Jestem dalej właśnie dlatego, żeby nikt NIE MÓGŁ mi zarzucić, że się nie odnoszę do
argumentów. Ale oczywiście Pan nie omieszkał to zrobić. Klasyka.

Klasyka to myślenie "model klasyczny obejmuje więcej aspektów (patrz dyskusja o
uprawnieniach), a SpOA nie. Wniosek z tego taki, że SpOA jest lepsze".

Na jakie argumenty nie odpowiedziałem? Przecież rozmowę o bezpieczeństwie też Pan
przerwał. Bo się pewnie nie nadawała. Same głupoty, prawda? Pan nie ma czasu.

Spojrzy Pan wyżej. Nie umiem Pana przekonać, że ta architektura, która podchodzi do tematu
szerzej i zauważa więcej problemów jest lepsza. Nikt nie jest. To tak jak 2x2=4. Albo Pan to
przyjmuje albo nie. Jeżeli nie to otwarta droga do stworzenia własnej matematyki. I na pewno
znajdą się tacy, którzy pójdą za Panem.

Proszę zobaczyć: mizerną część merytoryczną tej wypowiedzi - wytłuściłem. Ile tego jest?
Reszta to piana.

Może nie będą, tak jak Pan, insynuować,

???
No proszę , znów insynuacja insynuacji, a ja nawet nie wiem, co teraz insynuuję.
Na razie ZERO merytoryki.

Znów proszę spojrzeć wyżej.
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Co ja Panu zrobiłem, że tyle w Panu agresji? Może niech Pan sobie pisze w Wordzie, odstawia
na jeden dzień, może potem piana opadnie?

U WG działa?

Nic mi Pan nie zrobił. Ja to traktuję jako zabawę. Nie umiem poważnie podchodzić do Pańskich
stwierdzeń.

zmieniać definicji

Jedyny argument w tej wypowiedzi.

Cytuję:
>>> (Łukasz G.)
>>> TSQL w dużym skrócie to jedna z wersji języka SQL opisanego w standardach.
Ja: (próba nawiązania przyjaznego kontaktu merytorycznego)
>> 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.

To, Pana zdaniem, nie można tak interpretować, i to sa owe „głupoty”?
W każdym razie, to nie była definicja, tylko próba obrony kilkuwyrazowej wzmianki
o TSQL w sylabusie.

Natomiast moje pierwsze wyjaśnienie, które dotyczyło szyderczej wypowiedzi pana Łukasza,
(wpadł w złe towarzystwo i zamiast wytykać merytorycznie nieścisłość, używa emocjonalnych,
komicznych określeń „
"tekst stulecia” - brzmiało (cytuję):
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.
Przemyślę to z kolegą, skoro to taka żenada.

Tekst pojednawczy i wskazujący, że chcemy skorzystać z dorobku dyskusji w tej drobnej w
końcu sprawie kilkuwyrazowej wzmianki.

Jeszcze raz: To była wzmianka w sylabusie. Powiedzmy, że nieścisła, żeby już nie
kruszyć kopii. Dziękujemy, uściślimy.

Dla równowagi podam linka:
„T-SQL (Transact-SQL) jest rozszerzeniem języka SQL stosowanym dla serwerów
Microsoft SQL Server. Pozwala on tworzyć takie elementy, jak pętle, instrukcje
warunkowe oraz zmienne. Dzięki temu w T-SQL mamy możliwość tworzenia
procedur, funkcji składowych i wyzwalaczy”
http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/t-sql-nowosci-...

Proszę to porównać z cytowanym a wyśmiewanym tekstem, składającym się z 13
wyrazów:
„tzw.TSQL (Transact SQL - część języka SQL, odpowiedzialna za programowanie
procedur w SQL)”
Jest to może niezbyt szczęśliwe „streszczenie”, ale bez przesady. Trzeba naprawdę
wiele złej woli, żeby to wyśmiewać. Ale to jeszcze pół biedy. Wyciągać daleko idące
wnioski co do jakości naszego produktu szkoleniowego. To ŻAŁOSNE hejtowanie,
nic więcej. Ale uściślić? Ależ tak. I za to PODZIĘKOWAŁEM. I KONIEC na ten temat.
Jasne? Macie większe zmartwienia?

Czyli nadal utrzymuje Pan, że rozszerzenie to to samo co fragment? Jeżeli tak, to
może spróbujemy na jakiejś grafice i zbiorach?

To wszystko było merytoryczne. Dalej już NIC.

Ale z całym szacunkiem, to nie jest ani najważniejszy problem studium, które, pozwoli Pan, że
to napiszę, nawet ryzykując szydercze śmiechy, jest unikalne w swojej formule.

Wiem, że nie. Najważniejsze jest sprzedać AFINa.

I nie zna Pan jego programu ani reakcji studentów. To Pana insynuacje, że to są głupoty.
Obraźliwe insynuacje. Bo ja nie wiem, jakie to insynuacje popełniłem. Chyba, że Pan z kolei
nie rozumie znaczenia słowa.

Jak już napisałem, niech zweryfikuje to rynek pracy.

Cała ta zadyma przypomina zbiegowisko w prywatnej jatce, bo jakiś purysta dostrzegł jakąś
"nieścisłość w składzie wędliny" w etykiecie wędliny i wzywa wszystkich na świadków, że tu
trują!
W normach UE - zbrodnia, w normalnym świecie, jednak decyduje prawdziwa zawartość. :)
To właśnie jest żałosne, drogi Panie, a nie ta kilkuwyrazowa wzmianka o TSQL

O czym Pan pisze? Wali Pan elementarne błędy, a potem pisze, że to nieistotne. Nieistotny to
jest udział AFINa w rynku systemów analiz.
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mijać się z prawdą.

???
Czysta insynuacja ala Trygiel (klasyka)
Można było sobie oszczędzić tej piany i krótko np. pokazać zmianę definicji.

To jednak Pan Grala pracuje w MS? Jako kto? "Pijarowiec"?

Z Panem najzwyczajniej w świecie nie da się dyskutować.

Pozwalam sobie się nie zgodzić. Zdarza mi się to PIERWSZY RAZ w karierze. Takich
dyskutantów, jak Pan i jeszcze kilku, faktycznie, ze świeca szukać.
Z takim poziomem agresji, arogancji i nienawiści.
Reszty Pańskich wypowiedzi w tym stylu już nie cytuję. To brudna piana, której powinien się
Pan wstydzić.

Ymmm...mentor przemówił!

I na koniec.

Od kilku miesięcy proszę o przykład konkretnego wdrożenia z konkretnym systemem.
Odpowiedzi brak. Chce Pan coś tutaj powiedzieć o merytorycznym podejściu do tematu?

Pierwsze słyszę? Może Pan podać linka, z tym pytaniem, sprzed kilku miesięcy, do mnie?
Ale wcale nie gwarantuję odpowiedzi. Trzeba by przejść nowe otwarcie. Może Pan założy
wątek i da mi na priva zaproszenie?
A póki co, może Pan jednak poczyta nasze oficjalne strony?

Pan wybaczy - z Panem nic na priva. Skończy się jak z innym dyskutantem.

Próbowałem czytać Panów...że tak zażartuję...merytoryczne informacje. Może Pan podać
jakiegoś linka do rzeczowego opisu wdrożenia? Krok po kroku?

Pytanie kierowałem kilkukrotnie do Pańskiego kolegi. Do Pana też, ale nie wprost. Wielokrotnie
prosiłem o konkrety. Największy jaki umiem sobie wyobrazić to rzeczywiste wdrożenie. Opis
problemu, firmy, systemów informatycznych, tego co Panowie w jaki sposób zrobili, jakie były
korzyści, porównanie wydajnościowe rozwiązań i tysiąc innych rzeczy, których nigdzie znaleźć nie
sposób.

Bez odbioru do przyszłego tygodnia. Bo też mnie cholera bierze. Takie czasy i takie miejsce.

W tej atmosferze nagonki nie da się rzeczowo dyskutować.

A ja myślałem, że to brak argumentów i pomijanie (fragmentów) wypowiedzi, które są nie
wygodne. Słabo mnie ci "pijarowcy" przeszkolili...

Łukasz D. edytował(a) ten post dnia 11.02.13 o godzinie 22:47

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |11.02.2013, 22:34

Łukasz D.:

to dzięki Pańskim wyjaśnieniom. Insynuacja?

???

Jeszcze raz wyjaśniam. Dziękuję, że mnie Pan pilnuje.

Wyraziłem takie przypuszczenie, że Pan ŁG jest przedstawicielem MS. Pan ŁG sprostował, i
przyjąłem to do wiadomości.

Przyjmuję również do wiadomości Pańską argumentację. Na razie się nie wypowiem.
Będę trochę zajęty.

Dziękuję za rozmowę.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |13.02.2013, 21:19

Łukasz D.:

„Czyli nadal utrzymuje Pan, że rozszerzenie to to samo co fragment? Jeżeli tak, to może
spróbujemy na jakiejś grafice i zbiorach?”

Spróbujmy więc jednak ten temat pociągnąć. Ale nie da się krótko.
Napjpierw ustalmy pozycje stron sporu.
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Przedmiot: Język SQL a Transact SQL

Zgodnie z jedną z definicji:

Transact-SQL to podstawowy język programowania baz danych w środowisku MS SQL Server.

Transact-SQL jest zmodyfikowaną i uzupełnioną o elementy typowe dla proceduralnych

języków programowania (jak zmienne i instrukcje sterujące wykonaniem programu)

(podkreślenie KR) wersją standardu SQL-92.

Dzięki temu rozszerzeniu, jego możliwości są znacznie większe niż możliwości

standardowego SQL-a.

Jeśli się nie mylę, to jest definicja, którą Panowie Łukasze G i D bronią (a ja jej nie atakuję).
Może świadczyć przeciw naszemu podejściu, traktującemu TSQL, jako „proceduralny dodatek” do
SQLa. Ale czy musi?

Jeśli dobrze rozumiem Panów stanowisko:
„Rozszerzenie” to „coś” plus „coś jeszcze”. Czyli „rozszerzenie” to coś, do czego dodano „coś
jeszcze”.
To „coś jeszcze” nie jest „rozszerzeniem”. „Rozszerzeniem” (R) jest „coś” (C) plus "coś
jeszcze”(J).

Przypadek TSQL, to przykład „rozszerzenia” w tym własnie sensie, tak?

Użyjmy notacji teoriomnogościowej: R, C oraz J uznajmy za abstrakty - zbiory:

R = C + J (Twierdzą panowie Ł)
Teza przeciwna

R=J (Twierdzimy my)

jest według Panów komiczna, kompromitująca ją głoszących a kilkuwyrazowy tekst będący jej
wyrazem, zasługuje na szyderczy komentarz: „Tekst stulecia”. A także na bardziej wytworne
wypowiedzi:

O czym Pan pisze? Wali Pan elementarne błędy, a potem pisze, że to nieistotne. (Łukasz
Domagalski)

Oraz

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

Mało tego, nie znalazł się NIKT z dyskutantów, który by przedstawił najmniejsze wątpliwości.
Panowie Trygiel, Łukasze D i G sobie nawzajem oraz panu A.O. dają dodatkowo like’a za te
surowe i szydercze opinie.

Sprawa jest poważna. Muszę więc się wytłumaczyć, bo podważone zostały nasze z kolegą
kompetencje zawodowe. To już nie są zwykłe docinki,(podstarzały belfer, mentorstwo,
uzurpatorskie moderowanie własnego wątku, pancerna ignorancja, kłamstwo, trollowanie,
gadulstwo, nielogiczności, nieodpowiadanie na pytania, błędne, mało wartościowe koncepcje itp.)

Mimo moich apeli, ta grupa użytkowników postanowiła nam odebrać wszystko, co mamy z
dorobku zawodowego, usiłując wykazać przy okazji dostrzeżenia nieścisłości (nieważne –
domniemanej, czy rzeczywistej), że właściwie jedyne, co robimy, to „walimy elementarne błędy
i dopuszczamy się niekompetentnych wypowiedzi”. A „naszym słuchaczom trzeba współczuć”.

Postanowiłem to poważnie rozważyć . Może po prostu trzeba podać się dymisji i pójść jeszcze raz
do szkoły, najlepiej do profesora Grala, który właśnie uprzejmie zaoferował swoje usługi?

Tak?

Krzysztof Rumiński edytował(a) ten post dnia 16.02.13 o godzinie 23:19

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |16.02.2013, 23:13

Krzysztof Rumiński:

Łukasz D.:

„Czyli nadal utrzymuje Pan, że rozszerzenie to to samo co fragment? Jeżeli tak, to może
spróbujemy na jakiejś grafice i zbiorach?”

Spróbujmy więc jednak ten temat pociągnąć. Ale nie da się krótko.
Napjpierw ustalmy pozycje stron sporu.

Przedmiot: Język SQL a Transact SQL

Zgodnie z jedną z definicji:

Transact-SQL to podstawowy język programowania baz danych w środowisku MS SQL Server.

Transact-SQL jest zmodyfikowaną i uzupełnioną o elementy typowe dla proceduralnych

języków programowania (jak zmienne i instrukcje sterujące wykonaniem
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programu) (podkreślenie KR) wersją standardu SQL-92.

Dzięki temu rozszerzeniu, jego możliwości są znacznie większe niż możliwości

standardowego SQL-a.

Jeśli się nie mylę, to jest definicja, którą Panowie Łukasze G i D bronią (a jej nie atakuję).
Może świadczyć przeciw naszemu podejściu, traktującemu TSQL, jako „proceduralny dodatek”
do SQLa. Ale czy musi?

Jeśli dobrze rozumiem Panów stanowisko:
„Rozszerzenie” to „coś” plus „coś jeszcze”. Czyli „rozszerzenie” to coś, do czego dodano „coś
jeszcze”.
To „coś jeszcze” nie jest „rozszerzeniem”. „Rozszerzeniem” (R) jest „coś” (C) plus "coś
jeszcze”(J).

Przypadek TSQL, to przykład „rozszerzenia” w tym własnie sensie, tak?

Użyjmy notacji teoriomnogościowej: R, C oraz J uznajmy za abstrakty - zbiory:

R = C + J (Twierdzą panowie Ł)
Teza przeciwna

R=J (Twierdzimy my)

jest według Panów komiczna, kompromitująca ją głoszących a kilkuwyrazowy tekst będący jej
wyrazem, zasługuje na szyderczy komentarz: „Tekst stulecia”. A także na bardziej wytworne
wypowiedzi:
>> O czym Pan pisze? Wali Pan elementarne błędy, a potem pisze, że to nieistotne. (Łukasz
Domagalski)
Oraz
>> ocena kompetencji na podstawie niekompetentnych publicznych wypowiedzi.
tak działa wolny rynek edukacji :) (A.O.)

Mało tego, nie znalazł się NIKT z dyskutantów, który by przedstawił najmniejsze wątpliwości.
Panowie Trygiel, Łukasze D i G sobie nawzajem oraz panu A.O. dają dodatkowo like’a za te
surowe i szydercze opinie.

Sprawa jest poważna. Muszę więc się wytłumaczyć, bo podważone zostały nasze z kolegą
kompetencje zawodowe. To już nie są zwykłe docinki,(podstarzały belfer, mentorstwo,
uzurpatorskie moderowanie własnego wątku, pancerna ignorancja, kłamstwo, trollowanie,
gadulstwo, nielogiczności, nieodpowiadanie na pytania, błędne, mało wartościowe koncepcje
itp.)

Mimo moich apeli, ta grupa użytkowników postanowiła nam odebrać wszystko, co mamy z
dorobku zawodowego, usiłując wykazać przy okazji dostrzeżenia nieścisłości (nieważne –
domniemanej, czy rzeczywistej), że właściwie jedyne, co robimy, to „walimy elementarne
błędy i dopuszczamy się niekompetentnych wypowiedzi”. A „naszym słuchaczom trzeba
współczuć”.

Postanowiłem to poważnie rozważyć . Może po prostu trzeba podać się dymisji i pójść jeszcze
raz do szkoły, najlepiej do profesora Grala, który właśnie uprzejmie zaoferował swoje usługi?

Tak?

Nie mam na Pana siły. W dokumencie o którym mowa jest wyraźnie powiedziane:

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

A teraz pisze Pan o:

Może świadczyć przeciw naszemu podejściu, traktującemu TSQL, jako „proceduralny
dodatek” do SQLa. Ale czy musi?

Jak T-SQL może być dodatkiem do SQL, a jednocześnie jego fragmentem?

Łukasz D. edytował(a) ten post dnia 16.02.13 o godzinie 23:25

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |16.02.2013, 23:19

Łukasz D.:

Jak T-SQL może być dodatkiem do SQL, a jednocześnie jego fragmentem?

To pytanie rozumiem, że dobrze zrozumiałem Pana pozycję.
Odpowiem za kilka dni.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |17.02.2013, 00:24

No to teraz coś równie długiego i na temat. Niech i Państwa rozbolą kciuki od macanie taczpada
w celu przewinięcia.
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Sławomir Broda
VBA, Excel,
Access i
wszystko
związane z
automatyzacją
pr...

Co jest napisane na dnie puszki z Coca-Colą produkowanej w Rosji?
- Otwierać z drugiej strony.

Co to znaczy, gdy ktoś znajdzie cztery podkowy?
- To znaczy, że gdzieś koń biega na bosaka.

Co to jest miłość?
- Miłość to jest światło życia.
A co to jest małżeństwo?
- Rachunek za światło.

Pytanie do radia Erewan:
- Czy można odbyć stosunek w biegu?
- Można, należy jednak wziąć pod uwagę, że kobieta z podniesioną spódnicą biega szybciej niż
mężczyzna z opuszczonymi spodniami

Jaka jest różnica pomiędzy wróżką a czarownicą?
- Co najmniej 30 lat.

Co jest najczęstszą przyczyna śmierci wśród dzięciołów?
- Wstrząs mózgu.

Ilu prawdziwych mężczyzn potrzeba do wkręcenia żarówki.
- Ani jednego, prawdziwy mężczyzna nie boi się ciemności.

Jaki jest najlepszy środek antykoncepcyjny?
- Powiesić sobie nad łóżkiem hasło: I ty możesz spłodzić Leppera!.

Co robi blondynka jak wstaje rano?
- Przedstawia się, myje zęby i idzie do domu.

Jaka powinna być idealna kobieta?
- Jak szpital: czysta, ogólnodostępna, bezpłatna i czynna 24 godziny na dobę...

Wiesz dlaczego Hitler się zastrzelił?
- Bo mu przysłali rachunek za gaz.

Co mają wspólnego smoki i siedemnastoletnie dziewice?
- Oba gatunki wymarły...

Co to jest: zarośnięte, spocone i lata miedzy majtkami...?
- Bosman!

Wiecie jaka jest różnica miedzy kobietą mającą okres, a terrorystą?
- Z terrorystą można negocjować

Wiecie jakie wino jest najmocniejsze?
- Mszalne - a dlaczego?
- Bo jak jeden wypije, to wszyscy śpiewają.
Jaka jest różnica między dziewicą a rencistką?
- Żadna. Obie czekają na pierwszego.

Kto to jest ginekolog?
- To jest facet, który szuka problemów tam gdzie inni znajdują radość.

Co to jest apatia?
- Stosunek do stosunku po stosunku!

Jaka jest różnica pomiędzy wrześniem a slipami?
- Żadna. I tu koniec lata i tam koniec lata.

Co musi zrobić łysy, aby się podrapać po włosach?
- Dziurę w kieszeni...

Czy Ewa zdradzała Adama?
- Tego dokładnie nikt nie stwierdził, ale niektórzy uczeni uważają, że człowiek pochodzi od
małpy...

Co to są mieszane uczucia?
- Gdy teściowa spada w przepaść twoim samochodem.

Kiedy w Rumuni pies po raz ostatni widział kość?
- Jak miał otwarte złamanie!

Dlaczego orkiestra nie gra na moście?
- Bo most to nie instrument!

Czym się różni teściowa od Coca-Coli?
- Niczym! Jedno i drugie dobre jak zimne

Czy wiecie co to jest łóżko?
- Przedmiot do rozładowania energii jądrowej.

Dlaczego psy australijskie są najszybszymi psami na świecie?
- Ponieważ w Australii odległości miedzy drzewami są ogromne.
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Łukasz
Domagalski
ITdoors.pl

Czym się różni kobieta od słońca?
- Gdy słonce zachodzi to widać, a jak kobieta zachodzi to nie.

Najlepszy środek odchudzający dla kolorowych?
- AJAX. Usuwa tłuszcz, zachowuje kolory.

Czym się różni grzech od żalu?
- Grzech włożyć, a żal wyjąć

Jaki jest najniebezpieczniejszy pocisk na świecie?
- Kobieta: wpada w oko, rani serce, szarpie nerwy, dziurawi kieszeń i wychodzi bokiem.

Jak wygląda pozycja `na żabę`?
- On leży, jemu leży, a ona rechocze...

Dlaczego Kinga została świętą?
- Bo Bolesław był Wstydliwy!

Z czego składa się węgiel?
- Z samochodu do piwnicy.

Wiecie dlaczego Bill Gates nazwał swoja firmę Microsoft?
- To wie tylko jego żona.

Jak się nazywa rosół z wielu kur?
- Rosół skur....wielu!

Jak nazywa się emeryt pod prysznicem?
- Wapno gaszone.

Papież tego nie używa, a mąż daje żonie?
- Nazwisko.

Co się stanie, jeżeli skrzyżujemy dżdżownicę z jeżem?
- Drut kolczasty.

Jaka jest różnica między pogodą a kelnerem?
- Pogoda nie zawsze dopisuje, a kelner - zawsze.

Kto powiedział: Ostrożności nigdy za wiele?
- Zięć, zamykając na kłódkę trumnę z teściową.

Dlaczego Ziemia jest rodzaju żeńskiego?
- Bo dokładnie nie wiadomo, ile ma lat.

Co to jest? Taniec bobrów.
- Boberek.

Kto mówi wszystkimi językami świata?
- Echo.

Dlaczego skarbonka jest ciągle wkurzona?
- Bo każdy jej wciska swoje trzy grosze

Co powiedział pocisk do lufy?
- Niby pasujemy do siebie jak ulał, a jest pani taka odrzucająca.

Ile możesz zjeść jajek na czczo?
- Jedno, bo drugie nie będzie już na czczo.

Jakiego środka antykoncepcyjnego używa młoda dziewczyna?
- Jeśli może, zaciska nogi, jeśli nie może, zaciska kciuki.

Czemu Adam był najszczęśliwszym mężczyzną?
-Bo nigdy nie miał teściowej.

Jaki jest szczyt namiętności?
- Tak popieścić słup telefoniczny, żeby wszystkie telefonistki zaszły w ciążę.

Dlaczego kogut pieje przez całe życie?
- Bo ma wiele żon i ani jednej teściowej.

Czym się rożni długopis od trumny?
- Wkładem.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj2  Kto głosował? | Wartościowa |17.02.2013, 01:05

Krzysztof Rumiński:

Łukasz D.:

Jak T-SQL może być dodatkiem do SQL, a jednocześnie jego fragmentem?

To pytanie rozumiem, że dobrze zrozumiałem Pana pozycję.
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Stefan Trygiel
Analityk
Finansowy,
KLIMEX

Dariusz Kiełbasa
Senior Software
Engineer

Odpowiem za kilka dni.

Mógłby Pan podrzucić linka do tych konkretnych materiałów na stronie. To umili czekanie.

Mam nadzieję, że pozostałe moje wątpliwości i pytania również doczekają się odpowiedzi?
Mógłby Pan napisać w jakim okresie? Całkiem śmiesznie to Panu wychodzi.

"Piszę do Was, gdyż nie mogę do Was teraz pisać." Ja już chyba gdzieś to czytałem...

Łukasz D. edytował(a) ten post dnia 17.02.13 o godzinie 09:55

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |17.02.2013, 09:54

Krzysztof Rumiński:

Łukasz D.:

Jak T-SQL może być dodatkiem do SQL, a jednocześnie jego fragmentem?

To pytanie rozumiem, że dobrze zrozumiałem Pana pozycję.
Odpowiem za kilka dni.

Źle pan zrozumial (znowu)....

Wg mnie nie jest najwiekszym problemem to, ze panowie ten blad popelnili. Kompromitujace
jest to, ze pan stara sie wybrnac z tej gafy popelniajac kolejne manipulacje (zeby nie powiedziec
ostrzej). Nie lepiej powiedziec "pomylilismy sie"? Wyglada madrzej niz kolejne 1000 slow.

Niczego nie chce Panom zabierac.... MS Excel znacie panowie fantastycznie. Czapki z glow....

Powtorze glowne swoje zarzuty:
- proponujecie SpOA dla wielkich organizacji co jest absurdalne
- koncentrujecie uwage na analityku, ktory nie jest odbiorca analiz (nim jest biznes). Analityk to
kolejne "narzedzie" nie zas centrum
- ignorujecie preferencje wiekszosci odbiorcow informacji odnosnie sposobu dystrybucji raportow
(nie przyjmuja panowie do wiadomosci, ze spreadsheet jest czesto rozwiazaniem mniej
optymalnym niz to co oferuja duze rozwiazania BI)
- calkowicie kwestionujecie jakakolwiek wartosc dodana BI (nie znajac w ogole tych rozwiazan)
- sugerujecie brak kompetencji, lapowkarstwo, wyprane mozgi wszystkim, ktorzy sie z panami
nie zgadzaja
- ostre oceniajace wypowiedzi, manipulacje wypowiedziami innych (lub wrecz klamstwo) i
jednoczesne bezczelne przedstawiacie siebie jako ofiary
- knajacki jezyk (to o panu WG) ktory prowokuje dyskutantow to podobnego stylu

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |17.02.2013, 12:02

Ten wątek już dawno zaczął mieć +/- taką oto wartość:

Są emocje, jest gorąco... ale w gruncie rzeczy oglądanie 'Mody na sukces' to czas bezużytecznie
stracony. Poza tym że oglądać się tego nie da tak jak czytać tysięcy stron sprzeczek.

Czy nie ciekawiej by wyglądał ten temat gdyby pozwolić się Wielkiemu Mistrzowi Wątku wygadać
i w pewnym momencie.... no właśnie:
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Krzysztof
Rumiński
BI specjalista

Ale i tak jest zabawnie wejść tu raz na kilka miesięcy i zauważyć że nic się nie zmienia. Że wciąż
ktoś tu jak by mógł to by się z innym pobił z innym o jakąś mało istotną ideę. Najśmieszniejsze
jest to że to i tak szybko odejdzie w niepamięć, bo komu by się np za miesiąc chciało czytać 100
stron tego łajna wstecz i analizować kto w tej konkretnej kwestii miał rację.

Panie Wojciechu - jest Pan moim mistrzem, musi Pan mieć z tego kierowania emocjami sporej
grupy dyskutantów niezły ubaw. Bo wg mnie jest Pan cwanym lisem i w sumie 'leje Pan na to' co
kto z nich pisze i niewzruszony ćwiczy Pan na nich swoje umiejętności socjotechniczne. Gdyby
było inaczej ten temat by dawno umarł. Bez kłótni.

Dariusz Kiełbasa edytował(a) ten post dnia 17.02.13 o godzinie 12:40

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |17.02.2013, 12:27

Najpierw, dla oczyszczenia pola :)
Mimo, że jestem zajęty, widząc Pana niecierpliwość i rodzące się podejrzenia, pośpieszyłem się -
:)

„CO PRAWDA, TO PRAWDA”.

Sylabus:
tzw.TSQL (Transact SQL - część języka SQL, odpowiedzialna za programowanie procedur w
SQL)"
To należy zmienić. Takie sformułowanie jest nieścisłe, mylące, ponieważ może sugerować, że
„programowanie procedur” jest częścią SQL-a w standardzie ANSI. Tak nie jest. To już lepiej by
napisać, że SQL jest częścią T-SQL.

Wyjaśnienie:
Ja, reagując na „zdemaskowanie” naszej nieścisłości, tłumaczyłem, co mieliśmy na myśli.

TSQL czyli transakcyjny SQL, w którym można tworzyć pętle itp, można nazwać (może
niezbyt precyzyjnie) > "programowaniem procedur" (…) - można by napisać nie "część" tylko
rozszerzenie SQL. Ale część - znaczy > - ta część, która nie jest czystym SQLem, tylko
dodatkiem. Można go interpretować, jako rozszerzenie "czystego" SQLa. Albo - proceduralny
dodatek.

Oto dla poparcia mojego stanowiska cytat z książki „SQL od podstaw” (P.Wilton, J.Colby, 2006) –
„Transact – SQL jest rozszerzeniem składni języka SQL implementowanym przez niektóre
systemy zarządzania bazami danych i daje programistom większą kontrolę nad procesem
przetwarzania transakcji.

Cytat z innej książki: (SQL w trzy tygodnie, R.Stephens i inni 1999):
„Transact SQL jest suplementem do zaakceptowanego standardu SQL.”

Za chwilę ten autor używa terminu „jedno z najbardziej popularnych rozszerzeń SQL”. A więc
używa terminu suplement i rozszerzenie – zamiennie. A znaczenie terminu „suplement” na
szczęście nie podlega dyskusji.

Na czym polega istota sporu?
Na różnicy perspektywy. To zresztą w dyskusjach ze mną najczęstsza przyczyna awantur. Zanim
ktoś cokolwiek zrozumiał, już krzyczy: „Bzdura!” i dyskredytuje adwersarza przy pomocy
pogardliwych uwag.

P.Grala patrzy na T-SQL, jak na produkt – zaimplementowany, spójny i działający. Perspektywa
jak najbardziej uprawniona, dlatego ja jej nie konstestuję.

W tej perspektywie, oznaczmy TSQL, jako (TSQL)i.

Sybase, kiedy zaczynał pracę nad implementacją tego produktu, musiał zaimplementować
zarówno „T”, jak i „SQL”. Musiał zaprojektować komunikowanie się poszczególnych programów
wykonujących różne zdania języka między sobą. Jednym słowem, musiał opracować i wykonać
spójny system interpretujący zbiór wyrażeń językowych.

Ale z punktu widzenia językowego? Projektant systemu, kiedy zabierał się do pracy, co zrobił?
Wziął określony standard SQL (powiedzmy ANSI 89) i uzupełnił go o wyrażenia proceduralne.

W tej perspektywie wyróżniamy tę część języka TSQL, która została dodana. Oznaczmy ją
(TSQL)j

Podsumowując
Pierwsza perspektywa: TSQL – jest implementacją standardu SQL zawierającą rozszerzenia
proceduralne.

Oznaczmy go (TSQL)i

Druga perspektywa: Widzimy go, jako język, nie jako implementację. Jest po prostu
rozszerzeniem standardu SQL. Dodatkiem do SQLa, umożliwiającym pisanie proceduralnych
programów współpracujących z bazami danych. Oznaczmy go (TSQL)j. Oznaczmy jeszcze sumę
tych dwóch zbiorów (TSQL)j i SQL, jako (TSQL)jj

Kluczowe w naszym podejściu jest podkreślenie, że te proceduralne dodatki są specyficzne dla
T-SQL. SQL w odpowiednim standardzie jest częścią wspólną z innymi językami,
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implementowanymi przez innych producentów.

Wbrew twierdzeniom p.Grali, to podejście efektywne, zwłaszcza kiedy możemy mieć do
czynienia z użytkownikami różnych baz. Zastosowali je zresztą (P.Wilton, J.Colby, 2006) testując
swoje przykłady na bazach danych pięciu różnych producentów.

A teraz, zgodnie z postulatem p. ŁD, wzory:

Reguły „produktowe”
Brak. Są dwa produkty (T-SQL)i oraz (PLSQL)i. To są obiekty. Są implementacją języka SQL
według odpowiedniego standardu. Z rozszerzeniami.

Reguły zależności dla zbiorów językowych
Załózmy, że mamy dwa języki implementowane (TSQL)jj i (PLSQL)jj
SQL = (TSQL)jj * (PLSQL)jj
(TSQL)jj= (TSQL)j + SQL
(PLSQL)jj=(PLSQL)j + SQL

Koniec „Co prawda, to prawda.”
Czy teraz już zgoda?

Teraz już naprawdę znikam na tydzień.

Krzysztof Rumiński edytował(a) ten post dnia 18.02.13 o godzinie 18:27

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |18.02.2013, 18:25
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