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Wojciech G.:

Łukaszek chadza sobie teraz za mną wszędzie, na grupę AFIN.NET też. Co i gdzie nie napiszę,
to on, że be, i w ogóle. Takie przywiązanie ja np. bardzo sobie cenię. Ta wierność w oczkach...
a, że smycz trochę potarga? Nie szkodzi. Zęby rosną, to tak musi być.

Łuki, spaaaaaaaaceeeeeeeeeeeer!

Dziadzia-wojtuś... my cię po prostu kochamy. Z dziadkiem-krzysiem stanowicie tandem jedyny
w swoim rodzaju. Ryzykuję tezę, że w skali wszechświata.

Brakuję wam to dreamteamu jeszcze tego dyrfina, połykacza ostrych przedmiotów i baby z
brodą :)

Ehh... znowu pewnie trafię na "nikt mnie nie lubi" :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |5.04.2013, 17:30

wiem, że dziadek-wojtek wiersze lubi, więc pozwoliłem sobie taki utwór popełnić:

Przewrót

Bije godzina niezapomniana
zakręt historii - kolejna zmiana
Trzeba rewolucji drogę torować,
Marsz rozpoczęty, Afinie prowadź!

Spasiony biaj analityków judzi
Na bruk będą wywalać ludzi
Ajtek knowa, mąci niestrudzenie,
Walka trwa dalej, wróg nie drzemie,
Kto nie z nami, będzie z nami,
Kto przeciw nam - SpOA go złamie!

Który tam? Z drogi. SpOA kroczy,
Twoje zbawienie analityku umęczony
Wspólnie pracować, raporty budować
sqlsować! Afinie, prowadź!

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj4  Kto głosował? |5.04.2013, 18:11

Stefan T.:

wiem, że dziadek-wojtek wiersze lubi, więc pozwoliłem sobie taki utwór popełnić:

Przewrót

Bije godzina niezapomniana
zakręt historii - kolejna zmiana
Trzeba rewolucji drogę torować,
Marsz rozpoczęty, Afinie prowadź!

Spasiony biaj analityków judzi
Na bruk będą wywalać ludzi
Ajtek knowa, mąci niestrudzenie,
Walka trwa dalej, wróg nie drzemie,
Kto nie z nami, będzie z nami,
Kto przeciw nam - SpOA go złamie!

Który tam? Z drogi. SpOA kroczy,
Twoje zbawienie analityku umęczony
Wspólnie pracować, raporty budować
sqlsować! Afinie, prowadź!

Forumowy Jan Brzechwa! Szacun ;-) Podoba mi się.
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Stefan T.:

<ciach>

Brakuję wam to dreamteamu jeszcze tego dyrfina, połykacza ostrych przedmiotów i baby z
brodą :)

Baba to pewnie się zgodzi, ale Sławek to podejrzewam, że nie będzie chciał zbyt chętnie dołączyć
do tej Drużyny X ;-)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |5.04.2013, 18:39

Wojciech G.:

a, że smycz trochę potarga? Nie szkodzi. Zęby rosną, to tak musi być.

konkretnie Pana ugryzł...
w nieznajomość obsługi uprawnień SQL Srv :DDD
więc knajactwo w odpowiedzi nie dziwi.

Jeszcze pytanie - ponieważ te 32TB rosną w tempie liniowym *200 to jaki serwer jest
przeznaczony do przemielenia tej ilości danych?
To proszę o odpowiedź jak Pan znajdzie w Manavgement Studio gdzie się ustawia uprawnienia
dla elementów wymiarów.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |5.04.2013, 19:17

Stefan T.:

Przewrót

Bije godzina niezapomniana
zakręt historii - kolejna zmiana
Trzeba rewolucji drogę torować,
Marsz rozpoczęty, Afinie prowadź!

Spasiony biaj analityków judzi
Na bruk będą wywalać ludzi
Ajtek knowa, mąci niestrudzenie,
Walka trwa dalej, wróg nie drzemie,
Kto nie z nami, będzie z nami,
Kto przeciw nam - SpOA go złamie!

Który tam? Z drogi. SpOA kroczy,
Twoje zbawienie analityku umęczony
Wspólnie pracować, raporty budować
sqlsować! Afinie, prowadź!

SUPER!
Trochę to niejasne:
Ajtek knowa -> ITek knuje - poddaję pod rozwagę

Ale, ogólnie, rewelacja!
Znaczy się, chyba powinienem raczej się zbiesić, żeby autor był zadowolony?
Ale jakoś rym kroczy/umęczony mnie powalił.

Dziękuję!

PS
Czy mogę powielać, oczywiście z podaniem autora, daty, takie tam?
Pytanie serio.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 05.04.13 o godzinie 21:03

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj5.04.2013, 20:54

Stefan T.:

Wojciech G.:

Brakuję wam to dreamteamu jeszcze tego dyrfina, połykacza ostrych przedmiotów i baby z
brodą :)

Baba jak chce to niech się dołączy, ale ja się nie zgadzam na żadne drimtimy ! I proszę z dużej
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |5.04.2013, 20:59

Sławomir B.:

Stefan T.:

Wojciech G.:

Brakuję wam to dreamteamu jeszcze tego dyrfina, połykacza ostrych przedmiotów i baby z
brodą :)

Baba jak chce to niech się dołączy, ale ja się nie zgadzam na żadne drimtimy ! I proszę z dużej
pisać :).

Nie no... mnie chodziło o tego dyrfina od WG co to sam raporty wszystkie robi. Nie bardzo
kapuję dlaczego to do siebie wziąłeś? :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |5.04.2013, 21:02

Wojciech G.:

Stefan T.:

Przewrót

Bije godzina niezapomniana
zakręt historii - kolejna zmiana
Trzeba rewolucji drogę torować,
Marsz rozpoczęty, Afinie prowadź!

Spasiony biaj analityków judzi
Na bruk będą wywalać ludzi
Ajtek knowa, mąci niestrudzenie,
Walka trwa dalej, wróg nie drzemie,
Kto nie z nami, będzie z nami,
Kto przeciw nam - SpOA go złamie!

Który tam? Z drogi. SpOA kroczy,
Twoje zbawienie analityku umęczony
Wspólnie pracować, raporty budować
sqlsować! Afinie, prowadź!

SUPER!
Trochę to niejasne:
Ajtek knowa -> ITek knuje - poddaję pod rozwagę

Ale, ogólnie, rewelacja!
Znaczy się, chyba powinienem raczej się zbiesić, żeby autor był zadowolony?
Ale jakoś rym kroczy/umęczony mnie powalił.

Dziękuję!

PS
Czy mogę reprintować, oczywiście z podaniem autora, daty, takie tam?
Pytanie serio.

a proszę bardzo... z tym, że "trochę" podparłem się wierszem Brzechwy, więc zasługa głównie
jego (że też on przewidział SpOA ?!)

Rym kroczy/umęczony też najbardziej mnie ujmuje. Jest taki niespodziewany... i głęboki

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |5.04.2013, 21:04

Stefan T.:

Sławomir B.:

Stefan T.:

Wojciech G.:

Brakuję wam to dreamteamu jeszcze tego dyrfina, połykacza ostrych przedmiotów i
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Baba jak chce to niech się dołączy, ale ja się nie zgadzam na żadne drimtimy ! I proszę z
dużej pisać :).

Nie no... mnie chodziło o tego dyrfina od WG co to sam raporty wszystkie robi. Nie bardzo
kapuję dlaczego to do siebie wziąłeś? :)

aaaa słabo ze mną... baby z Brodą

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |5.04.2013, 21:07

Sławomir B.:

Baba jak chce to niech się dołączy, ale ja się nie zgadzam na żadne drimtimy !

Kto nie z nami, będzie z nami,

Kto przeciw nam - SpOA go złamie!

Stefan

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj5.04.2013, 22:57

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Baba jak chce to niech się dołączy, ale ja się nie zgadzam na żadne drimtimy !

Kto nie z nami, będzie z nami,

Kto przeciw nam - SpOA go złamie!

SpOa tak pęka, że nie przyjąłby jej nawet za darmo ktoś bez żadnego budżetu na BI :D

A tak na poważnie - panie Wojtku, już na tych kilku stronach na temat uprawnień widać, że
poważne BIaje wogóle nie mają się co Panem przejmować. IBM, Oracle czy Infor zajmują się
wyłącznie wielooddziałowymi korporacjami, do których Pan ze swoim rozwiązaniem nie ma
wstępu.

Natomiast poważnie psuje Pan krew polskim producentom BIajów, jak ITdoors, bo wciska Pan
klientom bzdury, że Pana prymitywny i ubogi BI, który jest mniej zaawansowany niż proste
interfejsy excelowe dużych BIajów, może mieć większe zastosowanie niż dla pojedyńczej
księgowej. No niestety, jak się wpisze w googla "OLAP cube creator" to wyskakuje 100 stron
producentów różnych rozwiązań... ale nie polskich.
Niestety nawet jakby dobrym zwyczajem Dzikiego Zachodu unurzali Pana w smole i pierzu to Pan
ogłosi, ze fajnie jest być kurą i zaczął gdakać :D

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |przedwczoraj 16:38

Andrzej O.:

Pana w smole i pierzu to Pan ogłosi, ze fajnie jest być kurą i zaczął gdakać :D

Przecież już gdacze, wciąż i bez przerwy jak przekupka na targowisku.

MB

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 17:27

Andrzej O.:

SpOa tak pęka, że nie przyjąłby jej nawet za darmo ktoś bez żadnego budżetu na BI :D

Aha. Fatalna jest znaczy się... bez sensu...
Tylko dlaczego Małomiękki powoli, fakt, bardzo powoli, ale do niej zmierza, naśladuje po kolei i
niedługo to będzie standard przemysłowy?

A tak na poważnie - panie Wojtku, już na tych kilku stronach na temat uprawnień widać,

łahahahahaha, się czepił... Czepić się Pana?

że poważne BIaje wogóle nie mają się co Panem przejmować. IBM, Oracle czy Infor zajmują
się wyłącznie wielooddziałowymi korporacjami, do których Pan ze swoim rozwiązaniem nie ma
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Zależy o jakich drzwiach mówimy. Oficjalnymi - nie, tu ma Pan rację. Ale, nieoficjalnie, w
ramach budżeciku działu analiz, bez przetargu... Żyję, psze Pana. Mam na waciki.

Natomiast poważnie psuje Pan krew polskim producentom BIajów, jak ITdoors,

Ja p...ę, ale jaja! Ja psuję rynek! "Psuć rynek" to, przypominam, "dostarczać produkt lub usługę
o przyzwoitej jakości w niższej cenie, niedostępnej dla pozostałych graczy na rynku".
W sumie, prawda. Czyli sam produkt - OK

bo wciska Pan klientom bzdury, że Pana prymitywny i ubogi BI,

Już jest prymitywny..., ale DALEJ JEST biajem (nie mogę, hehehe... Jeszcze wczoraj, nawet koło
nich nie leżał...)

który jest mniej zaawansowany niż proste interfejsy excelowe dużych BIajów,

Ale dalej psuje rynek... i to kogo rynek psuje? Takich zaawansowanych straśnie biajów rynek
psuje...

może mieć większe zastosowanie niż dla pojedyńczej księgowej.

jednak może... i to większe(!), a księgowe, jak wiadomo, syćkie są pojedyncze, ino siedzą w
kupach.

No niestety, jak się wpisze w googla "OLAP cube creator" to wyskakuje 100 stron producentów
różnych rozwiązań... ale nie polskich.

i nie darmowych, i niedostępnych z Excela, czyli GORSZYCH...

Niestety nawet jakby dobrym zwyczajem Dzikiego Zachodu unurzali Pana w smole i pierzu to
Pan ogłosi, ze fajnie jest być kurą i zaczął gdakać :D

Ko ko ko ko ko ko ko ko ko, euro spoko.

A, w ogóle, to dzień Trolla był (1.kwietnia) i życzeń żadnych.
Na biaja nie można liczyć! W niczym.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.04.13 o godzinie 20:39

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 20:36

Mały Trollik

Bez Łukaszka fajnie jest
można sobie trollować
pisać hymny na SOA cześć
i z biaja dworować

Można zgniatać biajków
można walić ich w dyńkę
nikt już plusa nie da
nie pochwali bi-aja
i nie wesprze też ani odrobinkę

Bo co może, co może mały Trollik
tak jak Krzyś albo ja
oj co może co może to ja wam powiem
Jutro zwycięży SOA!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 20:58
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Wojciech G.:

Ja p...ę, ale jaja! Ja psuję rynek! "Psuć rynek" to, przypominam, "dostarczać produkt lub
usługę o przyzwoitej jakości w niższej cenie, niedostępnej dla pozostałych graczy na rynku".

Nie dlatego psuje Pan rynek - dlatego, że opowiada Pan bzdury o możliwości zastosowania
struktury rozproszonych kostek i uprawnień folderowych w organizacji o rozbudowanej
strukturze organizacyjnej oraz przemilcza rzeczywiste koszty.
Nie spełnia Pan tu podstawowego wymagania - zapewnienia uprawnień i to łatwo
administrowalnych.
Sam Pan wymaga udostępnienia uprawnień, których użytkownikom przyznać nie można - danych
poziomu tabeli faktów w systemach źródłowych.
Do tego pęczniejących zasobów dyskowych oraz serwerowych wraz licencjami.
I robi Pan to poza plecami działu IT, które mają swoje ograniczone budżety.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 00:53

Wojciech G.:

Mały Trollik

Bez Łukaszka fajnie jest
można sobie trollować
pisać hymny na SOA cześć
i z biaja dworować

Można zgniatać biajków
można walić ich w dyńkę
nikt już plusa nie da
nie pochwali bi-aja
i nie wesprze też ani odrobinkę

Bo co może, co może mały Trollik
tak jak Krzyś albo ja
oj co może co może to ja wam powiem
Jutro zwycięży SOA!

Chętnie odwdzięczyłbym się dziadziuś plusikiem, ale ten utwór jest słabiutki...

A już ostatnia zwrotka to jakaś masakra :).

Autor nie do końca może się zdecydować czy podmiotem lirycznym ustanowić trolla czy też
"zgniatacza" biajków i SpOA.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 10:15

Stefan T.:

Wojciech G.:

Mały Trollik

Bez Łukaszka fajnie jest
można sobie trollować
pisać hymny na SOA cześć
i z biaja dworować

Można zgniatać biajków
można walić ich w dyńkę
nikt już plusa nie da
nie pochwali bi-aja
i nie wesprze też ani odrobinkę

Bo co może, co może mały Trollik
tak jak Krzyś albo ja
oj co może co może to ja wam powiem
Jutro zwycięży SOA!

Chętnie odwdzięczyłbym się dziadziuś plusikiem, ale ten utwór jest słabiutki...

A już ostatnia zwrotka to jakaś masakra :).

Autor nie do końca może się zdecydować czy podmiotem lirycznym ustanowić trolla czy też
"zgniatacza" biajków i SpOA.

Krytyku podły! Za nic w Tobie spojrzenia świeżego, życia nowego, Sztuki przez Wielkie SZu!
Może dlatego, że, oprócz zwrotki ostatniej, podmiotem lirycznym jest tu bezosobowy lud
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« Poprzednia     1  … 167  168  169  170  171  172     Następna »

Stefciu, podstawy! Bejzik! Może być wiżual.
Podmiot liryczny, targany emocjami, rozprawia się tu z beznadzieją świata analitycznego,
wzywając na pomoc byty biajowe o zerowej skuteczności: "Łukaszku, nie można" itp.
Przepiękne, ponadczasowe, epitety, np. "SOA cześć", te zdrobnienia "Krzyś", oraz metafory
"walić w dyńkę" czynią utwór ponadczasowym i, nie brońmy się!, czynią zeń hymn, który kadry
analityczne jutra wykuć na blachę na pierwszym roku musieć będą. Dobrze im tak!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |wczoraj 21:28

Wojciech G.:

.
Krytyku podły! Za nic w Tobie spojrzenia świeżego, życia nowego, Sztuki przez Wielkie SZu!
Może dlatego, że, oprócz zwrotki ostatniej, podmiotem lirycznym jest tu bezosobowy lud
analityczny: "można", "jest fajnie", itp.
Bo "nikt coś tam" to zarzut potworny, którym podmiot liryczny miota, a nie wypowiedź onego.
Stefciu, podstawy! Bejzik! Może być wiżual.
Podmiot liryczny, targany emocjami, rozprawia się tu z beznadzieją świata analitycznego,
wzywając na pomoc byty biajowe o zerowej skuteczności: "Łukaszku, nie można" itp.
Przepiękne, ponadczasowe, epitety, np. "SOA cześć", te zdrobnienia "Krzyś", oraz metafory
"walić w dyńkę" czynią utwór ponadczasowym i, nie brońmy się!, czynią zeń hymn, który
kadry analityczne jutra wykuć na blachę na pierwszym roku musieć będą. Dobrze im tak!

Dobre... Uśmiechnąłem się

EDIT: Proza jednak zdecydowanie lepiej ci idzie

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 08.04.13 o godzinie 08:10

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:38

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Ja p...ę, ale jaja! Ja psuję rynek! "Psuć rynek" to, przypominam, "dostarczać produkt lub
usługę o przyzwoitej jakości w niższej cenie, niedostępnej dla pozostałych graczy na rynku".

Nie dlatego psuje Pan rynek - dlatego, że opowiada Pan bzdury

Nie mogę. Słuchajcie biaje wielkie potężne wy. Ja psuję rynek OPOWIADANIEM. Spoko, śpijcie,
znaczy róbcie swoje, dójcie nas dalej! Ja tu se poopowiadam troszku...

o możliwości zastosowania struktury rozproszonych kostek i uprawnień folderowych w
organizacji o rozbudowanej strukturze organizacyjnej

Jasne. Klikanie w SQLSa jest oczywiście lepsze (to oczywiście oczywiste, że jest to tak oczywiste,
że bardziej oczywiste być nie może, oczywiście), niż klikanie gdześ indziej

oraz przemilcza rzeczywiste koszty.

Słowo "koszty" w Pana ustach nie przestaje mnie zadziwiać. Brzmi tak doskonale fałszywie...
Panie Carbonowy.

Nie spełnia Pan tu podstawowego wymagania - zapewnienia uprawnień i to łatwo
administrowalnych.

No tak - łatwa administracja to 2 dodatkowych ITków. Wtedy jest lepiej.

Sam Pan wymaga udostępnienia uprawnień, których użytkownikom przyznać nie można -
danych poziomu tabeli faktów w systemach źródłowych.
Do tego pęczniejących zasobów dyskowych oraz serwerowych wraz licencjami.
I robi Pan to poza plecami działu IT, które mają swoje ograniczone budżety.

to się chyba nazywa "pomidorowe koszty carbonowe"
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