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Zenon W.:

Zaproszenia też nadużywają...

Ostrzeżenie przed możliwością zablokowania dostępu do grupy Business Intelligence
dzisiaj 08:59 GoldenLine.pl do mnie
Witaj,

Twoje wypowiedzi w grupie Business Intelligence zostały zgłoszone przez wiele osób jako
nadużycie. W związku z tym, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób formułowania
swoich wypowiedzi oraz przestrzeganie regulaminu GoldenLine.

Kolejne zgłoszenia Twoich wypowiedzi mogą skutkować blokadą możliwości wypowiadania się
na tym forum.

Pozdrawiamy,
Zespół GoldenLine.pl

W sposób jawny i bezczelny łamie Pan regulamin zakładając 2 (a raczej 22) konto i jeszcze
płacze, że został raportowany.
Gdyby nie zdjęcie profilowe to dałbym Panu max. 2 klasę gimnazjum.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |9.05.2013, 14:26

Słuchajcie misie-pysie sprzedawczyki biajkowe. Mam jeszcze lepszego pomysła!

NIE zakładacie tych 100 lewych kont i macie pomysł Pałasa Zakutasa głęboko w poważaniu....
podobnie jak wszystkie inne pomysły Pałasa oraz Maximusa Pierdolusa :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |9.05.2013, 15:30

Stefan T.:

NIE zakładacie tych 100 lewych kont i macie pomysł Pałasa Zakutasa głęboko w poważaniu....
podobnie jak wszystkie inne pomysły Pałasa oraz Maximusa Pierdolusa :)

Zwłaszcza że jak dokładnie przeczytać tekst to
podstępem marzy mu się byśmy byli "kryci jak jałówka"
Czyli mówiąc wprost, byśmy "zostali wyru...ani".

Ukrywającemu się pod pseudonimem 'Zenon' sugerowałbym poszukiwania kogoś o odpowiedniej
do tego typu zabaw orientacji seksualnej w zdecydowanie innej lokalizacji.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |12.05.2013, 10:58

Andrzej O.:

Malwina T.:

hm, chłopaki w Indiach zrobili model i puścili ETLa, my zrobiliśmy raporty i aplikację na
iPada
sklep, nazwa strony www, ilość wejść danego dnia, agregacja na różnych poziomach (sklep,
dystrykt, region, cały kraj)

bo właśnie się tak zastanawiam jak agregują te nazwy stron...
czas używania netu... rozumiem, że po średniej
czas przebywania na poszczególnych stronach... rozumiem, że po średniej
ale agregację z nazwami stron?

A asocjacje data miningowe robi się na danych surowych (transakcyjnych).
Przykład: transakcje zakupu modeli tabletów z czterema zmiennymi nt klientów: wiek, płeć,
zarobki (to w przykładach MS :) ), czas przebywania na stronie. Takie dane w wersji
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zagregowanej są wg mnie mało przydatne - założmy, że to dane dla jednego modelu tabletu
w jednym ze sklepów (czyli te dwa wymiary w filtrze).

id wiek płeć zarobki czas

1 28 0 5200 120

2 42 0 3500 360

3 21 1 2900 60

4 32 0 9600 60

5 19 0 5500 120

6 50 0 8700 120

7 25 1 4700 120

8 26 0 9900 300

9 48 0 3500 240

10 43 0 4700 360

11 47 0 4700 420

12 20 0 9700 60

13 7 1 0 60

14 21 0 1700 240

15 40 0 2700 420

16 47 1 4200 480

17 44 1 4800 420

18 9 1 0 540

19 32 0 3200 120

20 12 0 0 240

Jak to Pani widzi w wersji zagregowanej?
Mamy 50% osób poniżej 25 roku życia, 80% kobiet, 15% nie zarabia, 50% spędziło więcej niż
2 minuty w necie...
I co w związku z tym? Niewiele.

Po pierwsze - z tego będzie nietypowa HD z agregacjami sztuk, a nie wartości, w której się
bardzo trudno wyszukuje zależności.
Po drugie, bada się asocjacje (korelacje) na poziomie pełnych transakcji - tutaj w tym
przykładzie mamy 50% osób do 25 roku życia i 50% ponad 2 minuty w necie... i jak to się
rozkłada? Po równo? Czy wszyscy do 25 roku życia krócej niż 2 minuty?

podeślę na priv wszystko

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |15.05.2013, 22:43

No i dzie Zenon?
Mała sugestia homoseksualizmu Zenona (Przyznam, że takiego bałamutnego naciągactwa to
Bluzgusowi de Cognos można pozazdrościć) i już go wywalili? Homofoby wstrętne.

I że Skimka tylko z jedną reklamką wyskoczyła - też się dziwię.
I że Pomidorus tylko jeden obrazek...

Pretorianie, taż tu nudy na pudy beze mnie.
Czy naprawdę nie ma nic do obdyskutowania w temacie "Business Intellligence"? No dobra,
trochę żeście się rzucili na kolegę ze swoimi standardami...

U MaCho na Biplu też kolejny miesiąc mija bez żadnego ruchu. (Tak, wiem, zaraz się pojawi jakiś
antydatowany wpis o jakiejś konferencji...) http://bi.pl/

NUDA. BUSINESS INTELLIGENCE UMIERA.
Jak ja się cieszę! I czekam na kolejnego bana. A właściwie liczę minuty.

PS
Chłopcy, ale Wy sobie z jednej rzeczy sprawy chyba nie zdajecie...
Oto powrócił zgłodniały troll. Wkurzony na maksa dwutygodniową abstynencją. (Spróbujcie,
chłopcy nie pić dwa tygodnie, poznacie ból istnienia.)
Wy, obrażeni (musiało boleć, znaczy prawda, http://www.goldenline.pl/forum/3254790/moje-
bany/s/11#... ), milczycie.

No to, skoro taki tu luzik, będzie jazda...

Ten post został edytowany przez Autora dnia 16.05.13 o godzinie 10:02

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj16.05.2013, 09:48

Ło ludzie, ludeczkowie...

Powiedzcie tylko, że temu facetowi nikt nie płaci!? Chodzi mi, oczywiście, o Łukaszka Plususa
Bezsensusa i jego bełkot wiadomo gdzie.
http://www.goldenline.pl/forum/3099900/architektura-sr...
po 1. Nie chodziło o SQLS MS tylko o SQLS AS
po 2. Nie o wiersze, tylko o wymiary
po 3. Nie z RBD tylko o kosteczki
Ale, poza tym, wszystko się w tych cytatach ze mnie zgadza. Wszystkie spójniki, czasowniki, itp.
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Ten facet jest pijany, czy, rzeczywiście, aż tak oddany swoim mocodawcom?
Tak, czy inaczej - swój chłop. Jak pijany, znaczy pije, znaczy się napijemy.
Jak oddany mocodawcom, to też ql (=cool). Znaczy, że, jak jego patroni zaczną lofciać SOA ("a
to już niedługo"), będziemy mieli najbardziej gorliwego wyznawcę. I będziemy go wysyłać
przeciwko zatwardzialsom, np. żeby hejtował przeciwko Łoraklowi - ten nigdy nie skuma, że BI
to padaczka*. Cóż, z tego niekumania żyje. Tylko dlaczego nie kumać mamy my?

PS
*Nawet, gdy mu sie to będzie mówiło otwartym tekstem
http://www.glbsoft.com/Oracle/spreadsheetserver.aspx
Łoo, nawet logo Oracle'a jest, szok! Drogokrawatowcy to jednak oleją. Oni nie sprzedają
działających programów - oni sprzedają wizję.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 16.05.13 o godzinie 12:25

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj16.05.2013, 11:45

Ale numer.
http://www.goldenline.pl/forum/1654040/watek-na-offtop...

Andrzejek tak mi pozazdrościł dysydencji, że aż sam jest wywalany z grup.
I Stefcio tam działa, i też się CHWALI, ZE DOSTAJE BANY http://www.goldenline.pl/forum
/1654040/watek-na-offtop....
Pamiętacie, jakie święte oburzenie wywoływało kiedyś u niego, ajk pisałem, że mnie wywalają?
Ech...

Chłopcy się uczą. Tu się pouczyli odwagi przez małe "o", tam się uczą przez "O" średnie.
Kierunek słuszny.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 16.05.13 o godzinie 12:42

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj16.05.2013, 12:37

Wojciech G.:

Ale numer.
http://www.goldenline.pl/forum/1654040/watek-na-offtop...

Andrzejek tak mi pozazdrościł dysydencji, że aż sam jest wywalany z grup.
I Stefcio tam działa. Chłopcy się uczą. Tu się pouczyli odwagi przez małe "o", tam się uczą
przez "O" średnie. Kierunek słuszny.

Pan się do mnie nie porównuje - bo wylatuje Pan po tym jak Pan wychodzi na idiotę, a nie na
odwrót.

Czekam na odpowiedź na zagadkę z poprzedniej strony - no chyba że mam przyjąć za odpowiedź
post na grupie AFIN, gdzie Pan przyznał, że po prostu nie wie jak zaprojektować wymiary pod
tamte zestawienia.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |16.05.2013, 12:41

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Ale numer.
http://www.goldenline.pl/forum/1654040/watek-na-offtop...

Andrzejek tak mi pozazdrościł dysydencji, że aż sam jest wywalany z grup.
I Stefcio tam działa. Chłopcy się uczą. Tu się pouczyli odwagi przez małe "o", tam się uczą
przez "O" średnie. Kierunek słuszny.

Pan się do mnie nie porównuje - bo wylatuje Pan po tym jak Pan wychodzi na idiotę, a nie na
odwrót.

U Pana jest rzeczywiście odwrotnie:
Pan wylatuje, jak idiota wychodzi z Pana.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj16.05.2013, 12:44

Wojciech G.:

U Pana jest rzeczywiście odwrotnie:
Pan wylatuje, jak idiota wychodzi z Pana.

jeszcze się nie zdarzyło :DDD
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |16.05.2013, 13:39

Andrzej O.:

Wojciech G.:

U Pana jest rzeczywiście odwrotnie:
Pan wylatuje, jak idiota wychodzi z Pana.

jeszcze się nie zdarzyło :DDD

Wykład z logiki:

Teza Andrzeja:
A=~B (znaczy, że odwrotność)

Moja teza: B=~A

Konkluzja Andrzeja: (B=~A) = Fałsz

Konkluzja Andrzeja = ~ Teza Andrzeja

Dyskusja z Andrzejem jest PASJONUJĄCA.
Dla logicznie niekumatych "~" oznacza w logice negację "~coś" = NIE coś

Oznacza to, ni mniej, ni więcej, to, że Andrzej, po prostu, nie wie, co mówi.
I tak by to wyglądało przez ostatnie 4 lata. ;)

Ten post został edytowany przez Autora dnia 16.05.13 o godzinie 13:47

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj16.05.2013, 13:45

Jak zwykle ten sam błąd - po prostu Pana teza jest błędna, więc całe dalsze wnioskowanie, z
negacjami, również.

Mówiłem - mi się nie zdarza wyjść na idiotę :) Może się Panu uda i za którymś razem trafi Pan z
negacją :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |17.05.2013, 20:13

Andrzej O.:

Jak zwykle ten sam błąd - po prostu Pana teza jest błędna, więc całe dalsze wnioskowanie, z
negacjami, również.

Mówiłem - mi się nie zdarza wyjść na idiotę :) Może się Panu uda i za którymś razem trafi Pan
z negacją :)

Moja teza? Chyba mój dowód błędności Pana tezy?
Jest błędna? A skąd to wynika?
A, stąd, "że zwykle"? To dowód porażający.
I to ciągle ten sam błąd w tej tezie, której nie ma?
I co z tego niczego wynika? Że wszystko dalej jest jednym wielkim błędem!
Zaprzeczanie tezie również. Tej, której nie ma.
Ale jaja!
Pan Andrzej się udziela w grupie "Inteligencja jest sexy".
Myślę, że powinien Pan założyć specjalną grupę "Seks jest inteligencją"
Obiecuję się udzielać, bo czuję, że to też mój poziom...

Ech te biaje. Fakty zawsze przegrywają z biajem. Takim Wielkim On jest.
I tym gorzej (zawsze!) to świadczy o faktach.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 08:07

A cały wątek można podsumować tak:
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? |dzisiaj 12:50

Sławomir B.:

A cały wątek można podsumować tak:

Święte słowa. Tylko Pan, jak zwykle zresztą, nie doczytał, nie dooglądał, nie dorozumiał.

Adam Miauczyński

Bo już w nic nie wierzę... Jak mogę wierzyć, skoro nawet największy mój wysiłek przecieka im –

wam – przez palce? Możecie już wszystko mówić, obiecywać, przyrzekać...

Tako mówi analityk do konsultanta BI. (od 1:23 na filmie)
Tylko Pan, jak zwykle zresztą, nie doczytał, nie dooglądał, nie dorozumiał...

Ten post został edytowany przez Autora dnia 20.05.13 o godzinie 13:02

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:58

Ech, chłopcy, łza się w oku kręci...
Gdy Wam jeszcze, jak siedzieliście na dywanie, to nogi luźno zwisały...

https://skydrive.live.com/?sc=documents#cid=42AC4083B32...

Tu macie czytelniej:
http://afin.net/artykuly/controlling/ZarzadzanieDanymi...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:54
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Wojciech G.:

Ech, chłopcy, łza się w oku kręci...
Gdy Wam jeszcze, jak siedzieliście na dywanie, to nogi luźno zwisały...

https://skydrive.live.com/?sc=documents#cid=42AC4083B32...

Tu macie czytelniej:
http://afin.net/artykuly/controlling/ZarzadzanieDanymi...

Sam Excel nie potrafi nic – bo jest to arkusz kalkulacyjny. Dysponuje on jednak narzędziami,
które, po nabyciu odpowiedniej wiedzy, mogą w znacznym stopniu ułatwić, a niekiedy wręcz
zastąpić, profesjonalne aplikacje HD.

To aplikacje wykorzystujące obraz High Definition są takie stare?!

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:06

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Ech, chłopcy, łza się w oku kręci...
Gdy Wam jeszcze, jak siedzieliście na dywanie, to nogi luźno zwisały...

https://skydrive.live.com/?sc=documents#cid=42AC4083B32...

Tu macie czytelniej:
http://afin.net/artykuly/controlling/ZarzadzanieDanymi...

Sam Excel nie potrafi nic – bo jest to arkusz kalkulacyjny. Dysponuje on jednak narzędziami,
które, po nabyciu odpowiedniej wiedzy, mogą w znacznym stopniu ułatwić, a niekiedy wręcz
zastąpić, profesjonalne aplikacje HD.

To aplikacje wykorzystujące obraz High Definition są takie stare?!

Ano. Jak widać. Staruchy, dziadki.

Jak Pan widzi, my też "dorastaliśmy" i też Excela traktowaliśmy jako narzędzie do prototypów,
jakieś takie nieprofesjonalne... (AD 2005)

Dopóki nie zobaczyliśmy i SAMI SOBIE NIE UDOWODNILIŚMY, że te wszystkie "profesjonałki" to
jeden, wielki pic-na-wodę-fotomontaż, że to dokładnie te same SQLki, tylko w innych
sukienkach.
Te same tabelki, te same operacje, te same kostki, te same uszlachetnienia, słowniki -
wszystko.

To wszystko jest proste, jak budowa cepa. Tylko, żeby to sprzedać, WYMYŚLONO NIC
NIEZNACZĄCĄ NAZWĘ BUSINESS INTELLIGENCE.

No, chłopaki, jesteście 8 lat do tyłu. Zbierajcie się szybko, to za dwa lata nadgonicie i pogadamy.
;)

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:20

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Ech, chłopcy, łza się w oku kręci...
Gdy Wam jeszcze, jak siedzieliście na dywanie, to nogi luźno zwisały...

https://skydrive.live.com/?sc=documents#cid=42AC4083B32...

Tu macie czytelniej:
http://afin.net/artykuly/controlling/ZarzadzanieDanymi...

Sam Excel nie potrafi nic – bo jest to arkusz kalkulacyjny. Dysponuje on jednak
narzędziami, które, po nabyciu odpowiedniej wiedzy, mogą w znacznym stopniu ułatwić, a
niekiedy wręcz zastąpić, profesjonalne aplikacje HD.

To aplikacje wykorzystujące obraz High Definition są takie stare?!

Ano. Jak widać. Staruchy, dziadki.
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Jak Pan widzi, my też "dorastaliśmy" i też Excela traktowaliśmy jako narzędzie do
prototypów, jakieś takie nieprofesjonalne... (AD 2005)

Dopóki nie zobaczyliśmy i SAMI SOBIE NIE UDOWODNILIŚMY, że te wszystkie "profesjonałki"
to jeden, wielki pic-na-wodę-fotomontaż, że to dokładnie te same SQLki, tylko w innych
sukienkach.
Te same tabelki, te same operacje, te same kostki, te same uszlachetnienia, słowniki -
wszystko.

To wszystko jest proste, jak budowa cepa. Tylko, żeby to sprzedać, WYMYŚLONO NIC
NIEZNACZĄCĄ NAZWĘ BUSINESS INTELLIGENCE.

No, chłopaki, jesteście 8 lat do tyłu. Zbierajcie się szybko, to za dwa lata nadgonicie i
pogadamy. ;)

Ale co to są te profesjonalne aplikacje HD? Ma Pan na myśli silniki bazodanowe?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:24

Łukasz D.:

Ha! Rzadko się Panu udaje w sedno trafić, a tu Pan nas wymacał...

My TEŻ myśleliśmy, że owe biaje z "profesjonalnymi hurtowniami danych" wnoszą COŚ WIĘCEJ,
niż zwykłą bazę danych, znaczy silnik bazodanowy i parę SQLków...

Ale co to są te profesjonalne aplikacje HD? Ma Pan na myśli silniki bazodanowe?

Ale nie wnoszą. Hurtownię można zrobić na kolanie, byle spełniała wymagania. Hurtownia działa
jak tranzystor. To wielka machina, sterowana... małymi SQLkami
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tranzystor_bipolarny#Zasa...

Mały SQLek przewala ogromne ilości danych. Skąd go "wysłać"? Skądkolwiek, można z Excelka.
A, jeśli tak jest, to owa "nie jest święta", nie "jest jej producenta", ani nikogo "trzeciego". JEST
FIRMY, a konkretnie tych, co biorą z niej dane, czyli ANALITYKÓW.

Stąd już tylko krok do SOA. Jesteście, chłopcy, bliziutko...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:33
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