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Wojciech G.:

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...

mogę bez eufemizmów - kłamie Pan i dlatego psuje Pan rynek. Rzeczywiście rynkowo wycenił
Pan Afina - jest za darmo :)
Pańska odpowiedź to czyste trollowanie bez krztyny konkretu - dlatego, że ja przedstawiłem jak
to konkretnie w przypadku SpOA wygląda.

Każda kostka to osobna instancja, a więc osobne uprawnienia - i do źródeł i do agregacji, które
posiada ta sama osoba.
Kostek scalać nie można. WG twierdzi, ze można scalać definicje kostek - nie można, bo wtedy
wyparowują dane planowane, których nie ma w źródłach.
Potrzebne są n-razy większe zasoby dyskowe i serwerowe (n = liczba użytkowników)
WG jest szczęśliwy, szczęśliwi czasu nie liczą - szczególnie analitykom, który poświęcają w tej
strukturze na dotarcie do danych.

Dopóki nie zmieni Pan strategii marketingowej będę przypominał te fakty na temat SpOA.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 17:31

Andrzej O.:

mogę bez eufemizmów - kłamie Pan i dlatego psuje Pan rynek.

Kłamstwo to psucie rynku - ale jaja

Rzeczywiście rynkowo wycenił Pan Afina - jest za darmo :)

Bo to biaj (sam Pan tak twierdził jeszcze przed chwilą), a WARTOŚĆ KAŻDEGO BIAJA = 0.

Pańska odpowiedź to czyste trollowanie bez krztyny konkretu -

A Pana to zaprzeczanie samemu sobie. Już co 10 sekund.

dlatego, że ja przedstawiłem jak to konkretnie w przypadku SpOA wygląda.

Konkretnie, to Pan głupoty gadasz.

Każda kostka to osobna instancja, a więc osobne uprawnienia - i do źródeł i do agregacji,
które posiada ta sama osoba.
Kostek scalać nie można. WG twierdzi (gdzie ja twierdzę, że kostki można SCALAĆ?), ze
można scalać definicje kostek - nie można, bo wtedy wyparowują dane planowane, których
nie ma w źródłach.

Jak się przechowuje dane tylko w kostkach, to tak jest. Ale, proszę sobie wyobrazić nie wszyscy
to robią tak, jak Pan Szanowny.

Potrzebne są n-razy większe zasoby dyskowe i serwerowe (n = liczba użytkowników)

Aha.

WG jest szczęśliwy, szczęśliwi czasu nie liczą - szczególnie analitykom, który poświęcają w tej
strukturze na dotarcie do danych.

Pościgamy się? Na cokolwiek. Na prędkość wdrożenia np.?

Dopóki nie zmieni Pan strategii marketingowej będę przypominał te fakty na temat SpOA.

Aha. Wiem. Łuki pogoniony , a natura nie znosi próżni.

******************************************************
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QlikView Business Intelligence, a system ERP SAP

Użytkownicy systemów ERP firmy SAP przez wiele lat poszukiwali skutecznych i

łatwych sposobów dotarcia do swych danych. Używali arkuszy kalkulacyjnych,

dedykowanych rozwiązań typu Crystal Reports czy też Business Object. Korzystali z hurtowni

danych SAP. Niestety, wszystkie te rozwiązania charakteryzowały się długim czasem wdrożenia,

wysokim kosztem a w częstym efekcie rozczarowaniem użytkowników. Dlatego też BPX, jako

jedyna w Polsce firma łącząca kompetencje w zakresie systemów SAP oraz QlikView Business

Intelligence postanowiła zaoferować swoim klientom QlikView.

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

No poczytajta to, jaja, że hej!
Najlepsze jest to ŻE QVałek chce się łączyć PO DANE Z SAP BW!!!!!!

Czujecie? Klyent placi za BUSINESS WAREHOUSE, a tu taki QVałek przychodzi i chce z tego dane,
a to przecież było kupione jako end wszystkich endów.
W sumie to QVałek ma rację, SOA powoli zdobywa świat.

Ale żeby aż tak jeździć po SAP.... fuj.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.04.13 o godzinie 08:52

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 08:49

Wojciech G.:

.

W sumie to QVałek ma rację, SOA powoli zdobywa świat.

Znowu wnioskowanie a'la dziadek Gardziński czyli konkluzje z dupy wzięte :).

SpOA zdobywa świat! Oczywiście przy założeniu, że dziadków dwóch zmieniło definicję słowa
"świat" na "garaż dziadka WG"

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 09:06

Wojciech G.:

(...)
Aha. Wiem. Łuki pogoniony , a natura nie znosi próżni.

(...)

Brak odpowiedzi na zadane pytania to nie jest "pogonienie". Jak to jest, tak kłamać na każdym
kroku?

Co się dzieje, gdy klient odkrywa co to za ściemy mu Pan nawciskał?

Czujecie? Klyent placi za BUSINESS WAREHOUSE, a tu taki QVałek przychodzi i chce z tego
dane (...)

...powiedział człowiek, który do wdrożenia swojego rozwiązania potrzebuje innych IT'ków.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 09:11

Wojciech G.:

Andrzej O.:

mogę bez eufemizmów - kłamie Pan i dlatego psuje Pan rynek.

Kłamstwo to psucie rynku - ale jaja

ŁAŁ, jestem pod wrażeniem.

Każda kostka to osobna instancja, a więc osobne uprawnienia - i do źródeł i do agregacji,
które posiada ta sama osoba.
Kostek scalać nie można. WG twierdzi (gdzie ja twierdzę, że kostki można SCALAĆ?), ze
można scalać definicje kostek - nie można, bo wtedy wyparowują dane planowane, których
nie ma w źródłach.

Jak się przechowuje dane tylko w kostkach, to tak jest. Ale, proszę sobie wyobrazić nie
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Potrzebne są n-razy większe zasoby dyskowe i serwerowe (n = liczba użytkowników)

Aha.

No fakt, większe - bo dane planowane są i w kostkach i w "innych źródłach"

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 09:16

Kwiatek.

PS
No, chłopaki, rzucać się na kwiatka z tym swoim bełkotem! Przecież napisałem - trzeba
hejtować...

Przybraliście już tak śmieszne i wynaturzone pozy w tej dyskusji, że już ciężko polemizować.
Andrzej pomidorzy, Stefcio bluzga, Łukasz śmieci.
Chłopaki, kto Wam za to płaci? My mamy tu swój cel - propagowanie SOA - i liczymy na
sensowną dyskusję. Wy się zachowujecie jak dzieci - merytoryki już nie ma żadnej, tylko walenie
na oślep i to w osobę, nie w jakikolwiek temat. Ja tam się nie przejmuję, że we mnie (przecież
wliczam to w koszty) - dopóki było w tym 10% merytoryki. Ale już nie ma.

Kto Wam za to płaci? Dlaczego to robicie?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.04.13 o godzinie 11:18

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:20

Wojciech G.:

Kwiatek.

PS
No, chłopaki, rzucać się na kwiatka z tym swoim bełkotem! Przecież napisałem - trzeba
hejtować...

Przybraliście już tak śmieszne i wynaturzone pozy w tej dyskusji, że już ciężko polemizować.
Andrzej pomidorzy, Stefcio bluzga, Łukasz śmieci.
Chłopaki, kto Wam za to płaci? My mamy tu swój cel - propagowanie SOA - i liczymy na
sensowną dyskusję. Wy się zachowujecie jak dzieci - merytoryki już nie ma żadnej, tylko
walenie na oślep i to w osobę, nie w jakikolwiek temat. Ja tam się nie przejmuję, że we mnie
(przecież wliczam to w koszty) - dopóki było w tym 10% merytoryki. Ale już nie ma.

Kto Wam za to płaci? Dlaczego to robicie?

Mnie płaci BI oczywiście.

W związku z pojawieniem się AFIN oraz koncepcji SpOA, wszyscy liczący się producenci BI
utworzyli specjalną i nadzwyczajną komisję do obserwacji i zabobieganiu skutkom działania WG i
KR. Zatrudniono detektywów, szpiegów przemysłowych oraz agencje PR do bieżącego
monitoringu działalności WG i KR (w tym przede wszystkim ich działalności na portalach
społecznościowych). Do tego utworzono komando (ze mną na czele), które ma za zadanie
bieżące ośmieszanie koncepcji i ich autorów.

A tak na serio dziadek... ataki personalne i bluzganie to twoja specjalność

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj2  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 13:18

Wojciech G.:

Kwiatek.

PS
No, chłopaki, rzucać się na kwiatka z tym swoim bełkotem! Przecież napisałem - trzeba
hejtować...

Przybraliście już tak śmieszne i wynaturzone pozy w tej dyskusji, że już ciężko polemizować.
Andrzej pomidorzy, Stefcio bluzga, Łukasz śmieci.
Chłopaki, kto Wam za to płaci? My mamy tu swój cel - propagowanie SOA - i liczymy na
sensowną dyskusję. Wy się zachowujecie jak dzieci - merytoryki już nie ma żadnej, tylko
walenie na oślep i to w osobę, nie w jakikolwiek temat. Ja tam się nie przejmuję, że we mnie
(przecież wliczam to w koszty) - dopóki było w tym 10% merytoryki. Ale już nie ma.

Kto Wam za to płaci? Dlaczego to robicie?

Pytanie merytoryczne:

Może Pan przedstawić jakikolwiek dowód, na poparcie dowolnej Pańskiej tezy, oparty na
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jest po jego wdrożeniu albo coś w tym stylu?

Tylko jeszcze raz zaznaczę - coś obiektywnego, nie Pańskie wyobrażenia o świecie,

firmach, biajach itp.. Konkrety. Nie brednie.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:19

Stefan T.:

Wojciech G.:

Kwiatek.

PS
No, chłopaki, rzucać się na kwiatka z tym swoim bełkotem! Przecież napisałem - trzeba
hejtować...

Przybraliście już tak śmieszne i wynaturzone pozy w tej dyskusji, że już ciężko
polemizować.
Andrzej pomidorzy, Stefcio bluzga, Łukasz śmieci.
Chłopaki, kto Wam za to płaci? My mamy tu swój cel - propagowanie SOA - i liczymy na
sensowną dyskusję. Wy się zachowujecie jak dzieci - merytoryki już nie ma żadnej, tylko
walenie na oślep i to w osobę, nie w jakikolwiek temat. Ja tam się nie przejmuję, że we
mnie (przecież wliczam to w koszty) - dopóki było w tym 10% merytoryki. Ale już nie ma.

Kto Wam za to płaci? Dlaczego to robicie?

Mnie płaci BI oczywiście.

W związku z pojawieniem się AFIN oraz koncepcji SpOA, wszyscy liczący się producenci BI
utworzyli specjalną i nadzwyczajną komisję do obserwacji i zabobieganiu skutkom działania
WG i KR. Zatrudniono detektywów, szpiegów przemysłowych oraz agencje PR do bieżącego
monitoringu działalności WG i KR (w tym przede wszystkim ich działalności na portalach
społecznościowych). Do tego utworzono komando (ze mną na czele), które ma za zadanie
bieżące ośmieszanie koncepcji i ich autorów.

A tak na serio dziadek... ataki personalne i bluzganie to twoja specjalność

Ja w tym zespole mam fuchę młodszy hejter od wkurzania klikaniem na wartościowa wypowiedź
& gówniarz co nie rozumie, co to OLAP i ma wersję okrojoną management studio, bez możliwości
ustawiania uprawnień do rekordów w tabelach.

Po cichu liczę że SAP i MS docenią moje działa i dostanę w nagrodzę wakacje na dominikanie.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 13:22

Łukasz D.:

Mnie płaci BI oczywiście.

Po cichu liczę że SAP i MS docenią moje działa i dostanę w nagrodzę wakacje na dominikanie.

nie, chłopaki, aż tak dobrze to nie będzie...
Poczytajcie... http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCyteczny_idiota

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:27

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Mnie płaci BI oczywiście.

Po cichu liczę że SAP i MS docenią moje działa i dostanę w nagrodzę wakacje na
dominikanie.

nie, chłopaki, aż tak dobrze to nie będzie...
Poczytajcie... http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCyteczny_idiota

172 strona a Pan dopiero postanowił się przedstawić? Lepiej późno niż wcale!

To jak z tym dowodem na poparcie tezy?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:32
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Stefan T.:

Wojciech G.:

Kwiatek.

PS
No, chłopaki, rzucać się na kwiatka z tym swoim bełkotem! Przecież napisałem - trzeba
hejtować...

Przybraliście już tak śmieszne i wynaturzone pozy w tej dyskusji, że już ciężko
polemizować.
Andrzej pomidorzy, Stefcio bluzga, Łukasz śmieci.
Chłopaki, kto Wam za to płaci? My mamy tu swój cel - propagowanie SOA - i liczymy na
sensowną dyskusję. Wy się zachowujecie jak dzieci - merytoryki już nie ma żadnej, tylko
walenie na oślep i to w osobę, nie w jakikolwiek temat. Ja tam się nie przejmuję, że we
mnie (przecież wliczam to w koszty) - dopóki było w tym 10% merytoryki. Ale już nie ma.

Kto Wam za to płaci? Dlaczego to robicie?

Mnie płaci BI oczywiście.

W związku z pojawieniem się AFIN oraz koncepcji SpOA, wszyscy liczący się producenci BI
utworzyli specjalną i nadzwyczajną komisję do obserwacji i zabobieganiu skutkom działania
WG i KR. Zatrudniono detektywów, szpiegów przemysłowych oraz agencje PR do bieżącego
monitoringu działalności WG i KR (w tym przede wszystkim ich działalności na portalach
społecznościowych). Do tego utworzono komando (ze mną na czele), które ma za zadanie
bieżące ośmieszanie koncepcji i ich autorów.

A tak na serio dziadek... ataki personalne i bluzganie to twoja specjalność

Nie zapomnijmy o "śpiochach" zaszytych w latach 50 w struktury administratorskie największych
portali społecznościowych - teraz "obudzonych" i banujących "niewygodne dla środowiska osoby".
Gdybym był paranoikiem dopatrywał bym się w tym wszystkim jakiegoś wkładu obcych (i nie
mam tu na myśli turystów z Mozambiku).

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 13:54

Łukasz D.:

Stefan T.:

Wojciech G.:

Kwiatek.

PS
No, chłopaki, rzucać się na kwiatka z tym swoim bełkotem! Przecież napisałem - trzeba
hejtować...

Przybraliście już tak śmieszne i wynaturzone pozy w tej dyskusji, że już ciężko
polemizować.
Andrzej pomidorzy, Stefcio bluzga, Łukasz śmieci.
Chłopaki, kto Wam za to płaci? My mamy tu swój cel - propagowanie SOA - i liczymy na
sensowną dyskusję. Wy się zachowujecie jak dzieci - merytoryki już nie ma żadnej, tylko
walenie na oślep i to w osobę, nie w jakikolwiek temat. Ja tam się nie przejmuję, że we
mnie (przecież wliczam to w koszty) - dopóki było w tym 10% merytoryki. Ale już nie
ma.

Kto Wam za to płaci? Dlaczego to robicie?

Mnie płaci BI oczywiście.

W związku z pojawieniem się AFIN oraz koncepcji SpOA, wszyscy liczący się producenci BI
utworzyli specjalną i nadzwyczajną komisję do obserwacji i zabobieganiu skutkom działania
WG i KR. Zatrudniono detektywów, szpiegów przemysłowych oraz agencje PR do bieżącego
monitoringu działalności WG i KR (w tym przede wszystkim ich działalności na portalach
społecznościowych). Do tego utworzono komando (ze mną na czele), które ma za zadanie
bieżące ośmieszanie koncepcji i ich autorów.

A tak na serio dziadek... ataki personalne i bluzganie to twoja specjalność

Po cichu liczę że SAP i MS docenią moje działa i dostanę w nagrodzę wakacje na dominikanie.

Dominikana była w zeszłym roku. Teraz są Malediwy.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:55
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Sławomir B.:

Dominikana była w zeszłym roku. Teraz są Malediwy.

Ale, chłopcy, powiedzcie, czy to nie siara?
Włazicie na MÓJ wątek, wyzywacie mnie, piszecie jakieś głupoty, non-stop epitety, takie tam.
Ja Was zniechęcam, Wy się obrażacie albo zarzekacie, że już nigdy więcej, a wracacie - no nie
Panie Sławku - jak bumerang, byle być, byle coś napisać, byle pobluzgać...

Nikt Wam nie płaci? Tak ślicznie wyszydzacie niby moje pytanie...
Nie płaci Wam? No to jesteście, rzeczywiście "pożytecznymi idiotami", skoro tak za darmo...

TO CO TU ROBICIE? CO WAS TU CIĄGNIE?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:30

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Dominikana była w zeszłym roku. Teraz są Malediwy.

Ale, chłopcy, powiedzcie, czy to nie siara?
Włazicie na MÓJ wątek, wyzywacie mnie, piszecie jakieś głupoty, non-stop epitety, takie tam.
Ja Was zniechęcam, Wy się obrażacie albo zarzekacie, że już nigdy więcej, a wracacie - no nie
Panie Sławku - jak bumerang, byle być, byle coś napisać, byle pobluzgać...

Nikt Wam nie płaci? Tak ślicznie wyszydzacie niby moje pytanie...
Nie płaci Wam? No to jesteście, rzeczywiście "pożytecznymi idiotami", skoro tak za darmo...

TO CO TU ROBICIE? CO WAS TU CIĄGNIE?

A czemu ludzie chodzą do cyrku? Zobaczyć małpki. A tutaj jeszcze gratis gadają.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:37

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Dominikana była w zeszłym roku. Teraz są Malediwy.

Ale, chłopcy, powiedzcie, czy to nie siara?
Włazicie na MÓJ wątek, wyzywacie mnie, piszecie jakieś głupoty, non-stop epitety, takie tam.

Pan Właściciel Wątku :D
W sumie właściciel to ma wszelki prawa... tyle że portal i serwer nie jego.

Panie Wojtku, gdyby Pan nie opowiadał bzdur o niewypale pod nazwą SpOA to może ktoś by się
przejął tym co Pan pisze. A tak nawet jeśli miałby Pan przykład na zakup przez prywatną firmę
BIaja za milion, gdzie głównym wymaganiem były darmowe funkcjonalności PowerView to
nikogo to nie interesuje, bo pańska alternatywa jest nie do przyjęcia.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:41

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Dominikana była w zeszłym roku. Teraz są Malediwy.

Ale, chłopcy, powiedzcie, czy to nie siara?
Włazicie na MÓJ wątek, wyzywacie mnie, piszecie jakieś głupoty, non-stop epitety, takie
tam.

Pan Właściciel Wątku :D
W sumie właściciel to ma wszelki prawa... tyle że portal i serwer nie jego.

Dlatego nie mam sposobu ani zamiaru np. kogoś wyrzucać. Wy taki zamiar mieliście, a nawet
podejmowaliście kroki ku temu. Przeczy Pan temu, że jest to "mój wątek"? Praw majątkowych,
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Panie Wojtku, gdyby Pan nie opowiadał bzdur o niewypale pod nazwą SpOA to może ktoś by
się przejął tym co Pan pisze.

Ależ Pan się przejmuje! Od 4 lat!

A tak nawet jeśli miałby Pan przykład na zakup przez prywatną firmę BIaja za milion, gdzie
głównym wymaganiem były darmowe funkcjonalności PowerView to nikogo to nie interesuje,
bo pańska alternatywa jest nie do przyjęcia.

CO WAS TU CIĄGNIE?

Co Wam każe np. mnie wyzywać? Promować jakieś obce aplikacje (biaje)?

@ŁD: Bajka o małpkach jest bez sensu, bo PAN WTEDY JEST JEDNĄ Z NICH.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:50

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Dominikana była w zeszłym roku. Teraz są Malediwy.

Ale, chłopcy, powiedzcie, czy to nie siara?
Włazicie na MÓJ wątek, wyzywacie mnie, piszecie jakieś głupoty, non-stop epitety, takie tam.
Ja Was zniechęcam, Wy się obrażacie albo zarzekacie, że już nigdy więcej, a wracacie - no nie
Panie Sławku - jak bumerang, byle być, byle coś napisać, byle pobluzgać...

Nikt Wam nie płaci? Tak ślicznie wyszydzacie niby moje pytanie...
Nie płaci Wam? No to jesteście, rzeczywiście "pożytecznymi idiotami", skoro tak za darmo...

TO CO TU ROBICIE? CO WAS TU CIĄGNIE?

Dla mnie to ciekawy przypadek na pograniczu psychologii, psychiatrii oraz socjologii. Zadaję
sobie pytanie jak można mieć tak zakuty łeb, żeby nie przyjmować argumentacji wszystkich
swoich oponentów (dokładnie wszystkich z wyjątkiem przydupasa KR). Szczególnie w sytuacji
kiedy mój pomysł i produkt okazał się całkowitą klapą rynkową. W sytuacji, kiedy przez 18 (!!!)
lat nie dokonałem żadnego (zero, nul) wdrożenia w dużych organizacjach.

Interesuje mnie też jak można bluzgać, wyzywać od łapówkarzy, złodziejów, sprzedawczyków,
sługusów, idiotów i jednocześnie przedstawiać się jako ofiara. Naprawdę.... niesamowite
doświadczenie.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:51

Stefan T.:

TO CO TU ROBICIE? CO WAS TU CIĄGNIE?

Dla mnie to ciekawy przypadek na pograniczu psychologii, psychiatrii oraz socjologii. Zadaję
sobie pytanie jak można mieć tak zakuty łeb, żeby nie przyjmować argumentacji wszystkich
swoich oponentów (dokładnie wszystkich z wyjątkiem przydupasa KR). Szczególnie w sytuacji
kiedy mój pomysł i produkt okazał się całkowitą klapą rynkową. W sytuacji, kiedy przez 18
(!!!) lat nie dokonałem żadnego (zero, nul) wdrożenia w dużych organizacjach.

Interesuje mnie też jak można bluzgać,

Ależ to Pan tutaj bluzga. Proszę przytoczyć jakiś mój bluzg ad personam!

wyzywać od łapówkarzy, złodziejów, sprzedawczyków,

Was wyzywam? Wyzywam biaje! Wy bronicie ich tak ochotniczo, za darmo?

sługusów, idiotów i jednocześnie przedstawiać się jako ofiara. Naprawdę.... niesamowite
doświadczenie.

Naprawdę niesamowite.

I, żeby przeżyć to niesamowite doświadczenie, Pan Stefcio bluzga.
Potrzebuje Pan jakiegoś wyżycia się, wykrzyczenia? Konsultował się Pan z lekarzem lub
farmaceutą?

CO WAS TU CIĄGNIE?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.04.13 o godzinie 14:57

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:55
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Stefan T.:

Dla mnie to ciekawy przypadek na pograniczu psychologii, psychiatrii oraz socjologii. Zadaję
sobie pytanie jak można mieć tak zakuty łeb, żeby nie przyjmować argumentacji wszystkich
swoich oponentów (dokładnie wszystkich z wyjątkiem przydupasa KR).

To akurat nie jest żadnym wyznacznikiem - na świecie na okrągło mamy do czynienia z sytuacją,
że "wszyscy się mylą" - taka natura stada, że stado się orientuje bardzo późno w jakiej jest d...
W przypadku oprogramowania opcjonalnego to szczególnie odczuwalne teraz gdy szykują się 2
lata spowolnienia poniżej 2%PKB, a firmy przy takich wpływach nie mają na nie bezpośrednio
produkcyjne inwestycje.

Problem w tym, że alternatywa w postaci SpOA jest błędna.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 15:23
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