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Rozmawialiśmy pomiędzy sobą o tobie. To było śmieszne. Rozmawiać z Tobą? No, ale o czym z
tobą, żuliku rozmawiać?
Źeby być moim wrogiem to trzeba spełnić kilka warunków.... ty jesteś zwykłym żulem.
Ależ was podniecają te plusiki. To jest jakiś fetysz jak się człowiek zbliża do sześdziesiątki i
nieczego nie osiągnął? Kompensacja?
Już niedługo będziemy obchodzili 5 lecie pierwszego wpisu WG, kiedy to napisał po raz pierwszy,
że "wkrótce BI zrobi się passe". Macie żuliku inną definicję słowa "wkrótce" mp: "wkrótce"
oznacza nie mniej niż 5 lat ale nie więcej niż 1000"?

Stefan Trygiel, 8.03.2013

Otóż,...
Microsoft OGŁOSIŁ bardzo niedawno NOWĄ DOKTRYNĘ w temacie analityki biznesowej.
Przytoczę kilka haseł, bo i tak sam się jeszcze nie przegryzłem przez te tony materiałów, które -
musi - od paru miesięcy już tworzyli.

People-Centric BI

https://www.youtube.com/user/mscloudos/custom?x=us-en_c...
Wydaje się, że zmierza w kierunku SOA - Spreadsheet Oriented Architecture, nieprawdaż?

Popatrzcie, jak sam Małomiękki uważa, że "Excel się sypie" - i robi superbajeraśne dodatki do...
Excela
https://www.youtube.com/watch?v=Pq6NT1YYfqM

Jak radykalnie spadła też ilość użyć wyrażenia "Business Intelligence"! Jeszcze niedawno było w
KAŻDYM zdaniu i w połowie tytułów. Teraz... zanik. Za to pojawił się Excel w analizie. To,
okazuje się, PEŁNOPRAWNY jej uczestnik, ale jaja!

No, kto to wszystko przewidział i opisał?

**************
Powolutku, nieśmiało, rynek to zauważa. Spójrzcie na tę nieśmiałość...

E.Mężyk: Czy najbliższe lata przyniosą nam powolne wyciszanie rozwiązań typu BI?
Tytuł z programu VIII Kongresu Business Intelligence
09-10.04.2014, Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych, ul. Książęca 4
http://konferencje.pb.pl/konferencja/784,viii-kongres-...
(więcej o tym: http://www.goldenline.pl/grupy/Komputery_Internet/afin... )

Gdzie jesteście, moje hejterki? Czemu się tak pochowaliście? Gdzie Wasze wysoko podniesione
głowy? Gdzie Wasza odwaga w niesieniu sztandaru biaja? Wyszła? Szkoda.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 11.04.14 o godzinie 10:04

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 09:53

Nudzisz mnie już Pałasie Zakutasie i to jest jedyny powód, dla którego ci nie odpowiadam. BI
używałem, używam i będę używał (w coraz większym wymiarze). Ty po prostu pewnych rzeczy
nie zrozumiesz nigdy.... z perspektywy swojego garażu w Bullshit Mountain :-). To tak jakby
mrówka próbowała opisać wszechświat... no nie da się Panie! :-). Może jak cię kiedyś wpuszczą
do jakieś większej firmy to pogadamy.... teraz nie ma o czym za bardzo

Pozdrawiam serdecznie
Buziazczki
Stefcio

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 10:49

Coś się mi wydaje, że Pan Wojciech jest sponsorowany przez lobby anty-biajowe. Nie mogę
uwierzyć, że spala tyle czasu energii za darmo.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 20:05
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Jakie na darmo? Jakie na darmo?
Właśnie, oto, Microsoft przemówił naszym głosem, a ten, Panie, że na darmo?

Wiżualbejzikusie, czytaj!
Oto Małomiękki zauważył, że Excel jest centrum analiz! "People-Centric IT"!
Jesteśmy forpocztą mainstreamu! A ten, że na darmo, he, he...

Ucz się naszej Spreadsheet Oriented Architecture! Nie wypadniesz z obiegu.
Jutro będziesz wyznawcą. Wszak Ty wyznajesz wszystko, co mainstreamowe, nieprawdaż?

PS
http://excelambitny.blogspot.com/2013/05/punkt-wyjscia...

Ten post został edytowany przez Autora dnia 11.04.14 o godzinie 21:56

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 21:09

Wojciech G.:

Ucz się naszej Spreadsheet Oriented Architecture! Nie wypadniesz z obiegu.
Jutro będziesz wyznawcą. Wszak Ty wyznajesz wszystko, co mainstreamowe, nieprawdaż?

To się zgadza - SpOA jest na samym końcu mainstreamu konsumowania danych :)
I dlatego, że zabiera się od d... strony to wygląda jak wygląda :)
Bowiem każdy kto stara się przybliżać analizy do użytkownika końcowego zdaje sobie sprawę, że
końcówka jest mało istotna - istotne jest dostarczenie konsumentowi informacji w sposób dla
niego strawny. Jak ktoś nie dostarcza użytkownikowi przygotowanych metadanych (czy to będzie
świat obiektów czy wymiary hurtowni danych )to ląduje na końcu przewodu pokarmowego, bo
tam go ma konsument :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 21:55

Andrzej O.:

Bowiem każdy kto stara się przybliżać analizy do użytkownika końcowego zdaje sobie sprawę,
że końcówka jest mało istotna

i dlatego, zapewne, Małomiękki pisze o "people-centric IT"...
Wyborne. Pomidorus wie lepiej.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 21:59

Wojciech G.:

Jakie na darmo? Jakie na darmo?
Właśnie, oto, Microsoft przemówił naszym głosem, a ten, Panie, że na darmo?

Wiżualbejzikusie, czytaj!
Oto Małomiękki zauważył, że Excel jest centrum analiz! "People-Centric IT"!
Jesteśmy forpocztą mainstreamu! A ten, że na darmo, he, he...

Ucz się naszej Spreadsheet Oriented Architecture! Nie wypadniesz z obiegu.
Jutro będziesz wyznawcą. Wszak Ty wyznajesz wszystko, co mainstreamowe, nieprawdaż?

PS
http://excelambitny.blogspot.com/2013/05/punkt-wyjscia...

Ależ Panie szanowny - megalomanie. Czy excel to Pana produkt, że zmiana strategii Microsoftu
skutkuje zwiększaniem Pana.
To jest BOA - bullshit orjented arhitektur. Dwóch Panów ubzdurało sobie, że wymyślili i
opatentowali tajną technologię odpalanie sql'i z excela.
Proponuję w następnym ruchu opatentować koło. Tylko radzę się spieszyć, bo Apple może wpaść
na to wcześniej.
Ależ nie zauważył Pan, że nie jestem zwolennikiem/przeciwnikiem BL, a tylko przeciwnikiem
Pana kłamstewek?

Ps.: Ile można w kółko pisać o mafii bi, architekturze błota i pozostałych urojeniach?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 22:25

Sławomir B.:

To jest BOA - bullshit orjented arhitektur. Dwóch Panów ubzdurało sobie, że wymyślili i
opatentowali tajną technologię odpalanie sql'i z excela.

KTO PIERWSZY ODPALIŁ SQLa, tworzącego mini-hurtownię danych, Z ARKUSZA EXCELA?
Ja ok. 1998.
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Proszę o dowód, że się mylę. Albo odszczekanie swojego bełkotu.

PS
https://onedrive.live.com/?cid=42AC4083B32E6AB0&id=42AC...

https://onedrive.live.com/?cid=42AC4083B32E6AB0&id=42AC...

Ten post został edytowany przez Autora dnia 11.04.14 o godzinie 23:36

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 23:25

Wojciech G.:

Sławomir B.:

To jest BOA - bullshit orjented arhitektur. Dwóch Panów ubzdurało sobie, że wymyślili i
opatentowali tajną technologię odpalanie sql'i z excela.

KTO PIERWSZY ODPALIŁ SQLa, tworzącego mini-hurtownię danych, Z ARKUSZA EXCELA?
Ja ok. 1998.
Proszę o dowód, że się mylę. Albo odszczekanie swojego bełkotu.

PS
https://onedrive.live.com/?cid=42AC4083B32E6AB0&id=42AC...

https://onedrive.live.com/?cid=42AC4083B32E6AB0&id=42AC...

Na pewno jej Pan nie wymyślił, a gdyby potrafił Pan czytać ze zrozumieniem to zauważył by Pan,
że o tym piszę.
Na pewno nie był Pan pierwszy na świecie - autorzy tego rozwiązania musieli je przynajmniej
sprawdzić.
Na pewno zrobił Pan to wcześniej niż ja (z racji, że jest Pan starszy i zaczynał wcześniej).
BTW: Nosił Pan też wcześniej niż ja pieluchy - czy czuje się Pan autorem i właścicielem tej
nowatorskiej metody zapobieganiu zabrudzeniom u niemowląt?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 09:52

DOWÓD, człowieku! DOWÓD!!!
Nie rozumiesz, co się do Ciebie mówi?

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Sławomir B.:

To jest BOA - bullshit orjented arhitektur. Dwóch Panów ubzdurało sobie, że wymyślili i
opatentowali tajną technologię odpalanie sql'i z excela.

KTO PIERWSZY ODPALIŁ SQLa, tworzącego mini-hurtownię danych, Z ARKUSZA EXCELA?
Ja ok. 1998.
Proszę o dowód, że się mylę. Albo odszczekanie swojego bełkotu.

PS
https://onedrive.live.com/?cid=42AC4083B32E6AB0&id=42AC...

https://onedrive.live.com/?cid=42AC4083B32E6AB0&id=42AC...

Na pewno jej Pan nie wymyślił, a gdyby potrafił Pan czytać ze zrozumieniem to zauważył by
Pan, że o tym piszę.
Na pewno nie był Pan pierwszy na świecie - autorzy tego rozwiązania musieli je przynajmniej
sprawdzić.
Na pewno zrobił Pan to wcześniej niż ja (z racji, że jest Pan starszy i zaczynał wcześniej).
BTW: Nosił Pan też wcześniej niż ja pieluchy - czy czuje się Pan autorem i właścicielem tej
nowatorskiej metody zapobieganiu zabrudzeniom u niemowląt?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 11:29
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Wojciech G.:

Andrzej O.:

Bowiem każdy kto stara się przybliżać analizy do użytkownika końcowego zdaje sobie
sprawę, że końcówka jest mało istotna

i dlatego, zapewne, Małomiękki pisze o "people-centric IT"...
Wyborne. Pomidorus wie lepiej.

Dopóki nie zobaczę powszechnie wdrażanej people-centric IT od strony excela, a nie modelu
(meta)danych to będę wiedział lepiej :)
Tymczasem MS w swojej wizji people-centric IT widzi w centrum hurtownię danych tworzoną w
narzędziach MS, wyświetlaną w excelu.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 11:50

"czlowieku" przeciez napisalem ze zrobiels to wczesniej niz ja (tak jak wczesniej nosil Pan
pieluchy). na co mam podac dowod? to Pan ma teorie wiec prosze ja sobie "udowadniac". a
nawet zakladajac ze Pan pierwszy odpalil sql w excelu - czy czyni to Pana wlascicielem tej
metody?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:26

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Andrzej O.:

Bowiem każdy kto stara się przybliżać analizy do użytkownika końcowego zdaje sobie
sprawę, że końcówka jest mało istotna

i dlatego, zapewne, Małomiękki pisze o "people-centric IT"...
Wyborne. Pomidorus wie lepiej.

Dopóki nie zobaczę powszechnie wdrażanej people-centric IT od strony excela, a nie modelu
(meta)danych to będę wiedział lepiej :)
Tymczasem MS w swojej wizji people-centric IT widzi w centrum hurtownię danych tworzoną
w narzędziach MS, wyświetlaną w excelu.

Pomidorus tłumaczy:
""People-Centric" oznacza hurtownię w centrum". Google Translator jest lepszy.

Wiżualbejzikus zarzuca.
Poproszony o dowód - kluczy i się rzuca.

Ale towarzystwo. Nic dziwnego, że "wygaszamy biaje". Kadry nie ma :( .

Edycja - literówki

Ten post został edytowany przez Autora dnia 12.04.14 o godzinie 17:20

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 17:18

Wojciech G.:

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Andrzej O.:

Bowiem każdy kto stara się przybliżać analizy do użytkownika końcowego zdaje sobie
sprawę, że końcówka jest mało istotna

i dlatego, zapewne, Małomiękki pisze o "people-centric IT"...
Wyborne. Pomidorus wie lepiej.

Dopóki nie zobaczę powszechnie wdrażanej people-centric IT od strony excela, a nie
modelu (meta)danych to będę wiedział lepiej :)
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Tymczasem MS w swojej wizji people-centric IT widzi w centrum hurtownię danych
tworzoną w narzędziach MS, wyświetlaną w excelu.

Pomidorus tłumaczy:
""People-Centric" oznacza hurtownię w centrum". Google Translator jest lepszy.

Wiżualbejzikus zarzuca.
Poproszony o dowód - kluczy i się rzuca.

Ale towarzystwo. Nic dziwnego, że "wygaszamy biaje". Kadry nie ma :( .

Edycja - literówki

Pytanie. Jest Pan idiotą (Niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym - żadna obelga)
czy zwykłym analfabetą? Czy może prymitywnym prowokatorem, który stara się w każdy
możliwy sposób zwrócić na siebie jakąkolwiek uwagę?
Więc jeszcze raz zadam pytanie. Powoli i dużymi literami.
DOWODU NA CO PAN OCZEKUJE?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 19:22

Wojciech G.:

Wiżualbejzikus zarzuca.
Poproszony o dowód - kluczy i się rzuca.

A opalenie zapytania sql w excelu w 1998 to na co dowód?
...
że jest/była taka możliwość w excelu?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:25

Sławomir B.:

lobby anty-biajowe. Nie mogę uwierzyć, że spala tyle czasu energii za darmo.

A co ma robić w ciągu dnia siedząc sam w "siedzibie" swojego "przedsiębiorstwa" tworzącego
AFIN? Jak tu bowiem odbierać cichy telefon, robić helpdesk na nie zgłoszone problemy, szukać
błędów w programie, którego pracuje tylko jedna instancja?

MB

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 09:26

Sławomir B.:

Pytanie. Jest Pan idiotą (Niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym - żadna obelga)
czy zwykłym analfabetą? Czy może prymitywnym prowokatorem, który stara się w każdy
możliwy sposób zwrócić na siebie jakąkolwiek uwagę?

Nieźle, nieźle.

Więc jeszcze raz zadam pytanie. Powoli i dużymi literami.
DOWODU NA CO PAN OCZEKUJE?

Sławomir B.:

To jest BOA - bullshit orjented arhitektur. Dwóch Panów ubzdurało sobie, że wymyślili i
opatentowali tajną technologię odpalanie sql'i z excela.

Na słowa, które rzucasz Pan na wiatr, nie potrafiąc ich udowodnić.
I obrażając mnie, gdy chcę poznać na nie dowód.
W Pana przypadku to nic nowego. Nie śmiem nazywać takich gości, tak, jak nazwani być
powinni. Od wyzywania jesteście tutaj Wy.
Chylę czoła przed Waszą lojalnością dla upadłej ideologii Business Intelligence.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 19:46

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Wiżualbejzikus zarzuca.
Poproszony o dowód - kluczy i się rzuca.

A opalenie zapytania sql w excelu w 1998 to na co dowód?
...
że jest/była taka możliwość w excelu?
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Na to, że my pierwsi ZASTOSOWALIŚMY W PRAKTYCE to, co Microsoft wymyślił w roku 2014 - 16
LAT PO NAS.

Teoretyczna możliwość zrobienia czegoś NIE OZNACZA zrobienia tego. To tak, jakbym ja
twierdził, że dinozaury posługiwały się smartfonami. Wszystkie pierwiastki chemiczne w
smartfonach wszak wtedy też już istniały.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 13.04.14 o godzinie 19:52
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Marcin Jan B.:

Sławomir B.:

lobby anty-biajowe. Nie mogę uwierzyć, że spala tyle czasu energii za darmo.

A co ma robić w ciągu dnia siedząc sam w "siedzibie" swojego "przedsiębiorstwa" tworzącego
AFIN? Jak tu bowiem odbierać cichy telefon, robić helpdesk na nie zgłoszone problemy, szukać
błędów w programie, którego pracuje tylko jedna instancja?

MB

Kolejny kłamca.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 19:54

Wojciech G.:

A opalenie zapytania sql w excelu w 1998 to na co dowód?
...
że jest/była taka możliwość w excelu?

Na to, że my pierwsi ZASTOSOWALIŚMY W PRAKTYCE to, co Microsoft wymyślił w roku 2014 -
16 LAT PO NAS.

Ale MS tego NIE STOSUJE :)
Nie ma żadnego parametryzowania query (które było już w 1998 roku) z excela.
Jest PowerPivot, jest PowerView, jest podłączanie pod HD w SQLu z różnymi narzędziami do
obsługi połączenia i budowania HD (w VisualStudio) bądź wyciągnięte na panel w excelu.
Nikt nie odpala sqli z excela ani nie trzyma tam struktury metadanych.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 20:12
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