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Wojciech G.:

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?

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

Mogę Panu pokazać moje narzędzie z 2008 - też odpalały sql'a w excelu.
Czy to znaczy, że też mogę dołączyć do tego elitarnego grona odkrywców wyprzedzających MS ?

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.

Na pewno Pan Wojciech też wtedy istniał (wszach wszytkie potrzebne pierwiastki już wtedy były)
i wdrażał afina tyranozaurom.Czy wtedy też było lobby BI (choć samego BI'ja jeszcze nie było) ?
To jest dopiero sukces - stosować narzędzia MS miliony lat przed utworzeniem tej firmy.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |13.04.2014, 20:56

Sławomir B.:

Wojciech G.:

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?

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

Mogę Panu pokazać moje narzędzie z 2008 - też odpalały sql'a w excelu.
Czy to znaczy, że też mogę dołączyć do tego elitarnego grona odkrywców wyprzedzających
MS ?

Tak.

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.

Na pewno Pan Wojciech też wtedy istniał (wszach wszytkie potrzebne pierwiastki już wtedy
były) i wdrażał afina tyranozaurom.Czy wtedy też było lobby BI (choć samego BI'ja jeszcze
nie było) ? To jest dopiero sukces - stosować narzędzia MS miliony lat przed utworzeniem tej
firmy.

Bleblebleble...
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Andrzej O.:

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.

Nie no nie mogę.
http://afin.net/KsiazkaSQLwExcelu/GraficznyEdytorZapyt...
Pana wiedza poraża.

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.

Naprawdę? To dlaczego WSZYSCY ROBIĄ BUDŻETOWANIE W EXCELU? (= trzymają tam dane,
metadane i, właściwie, wszystko). A Pan to ZACIĄGA tylko do jakichś maszynek i np. tam
konsoliduje, i twierdzi, że to "program do budżetowania"?

Ten post został edytowany przez Autora dnia 13.04.14 o godzinie 22:36

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj13.04.2014, 22:28

Wojciech G.:

Andrzej O.:

Nie ma żadnego parametryzowania query (które było już w 1998 roku) z excela.

Nie no nie mogę.
http://afin.net/KsiazkaSQLwExcelu/GraficznyEdytorZapyt...
Pana wiedza poraża.

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.

Pan mi to pokaże w PowerPivocie, PowerView czy innych elementach MS BI.

Nikt nie odpala sqli z excela ani nie trzyma tam struktury metadanych.

Naprawdę? To dlaczego WSZYSCY ROBIĄ BUDŻETOWANIE W EXCELU? (= trzymają tam dane,
metadane i, właściwie, wszystko). A Pan to ZACIĄGA tylko do jakichś maszynek i np. tam
konsoliduje, i twierdzi, że to "program do budżetowania"?

bo żyją w EXCELIOZIE. Jak 200mln much...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 19:14

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Andrzej O.:

Nie ma żadnego parametryzowania query (które było już w 1998 roku) z excela.

Nie no nie mogę.
http://afin.net/KsiazkaSQLwExcelu/GraficznyEdytorZapyt...
Pana wiedza poraża.

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.

Pan mi to pokaże w PowerPivocie, PowerView czy innych elementach MS BI.

Ponad cztery lata temu pokazywałem to Panu osobiście. Nic Pan Szanowny nie wie, nic nie
pamięta... oczywiście nie wie Pan też, że od zawsze twierdzę, że PowerPivot nie umywa się do
Query...
http://afin.net/webcasts/KlubControllera2010_MSQuery_v...
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Nikt nie odpala sqli z excela ani nie trzyma tam struktury metadanych.

Naprawdę? To dlaczego WSZYSCY ROBIĄ BUDŻETOWANIE W EXCELU? (= trzymają tam
dane, metadane i, właściwie, wszystko). A Pan to ZACIĄGA tylko do jakichś maszynek i np.
tam konsoliduje, i twierdzi, że to "program do budżetowania"?

bo żyją w EXCELIOZIE. Jak 200mln much...

Normalnie, tragedia. I nikt nie chce niczego innego. To jest tragedia biajów.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 23:00

Wojciech G.:

oczywiście nie wie Pan też, że od zawsze twierdzę, że PowerPivot nie umywa się do Query...
http://afin.net/webcasts/KlubControllera2010_MSQuery_v...

No właśnie wiem, że MS wg Pana się myli.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 06:44

Andrzej O.:

Wojciech G.:

oczywiście nie wie Pan też, że od zawsze twierdzę, że PowerPivot nie umywa się do
Query...
http://afin.net/webcasts/KlubControllera2010_MSQuery_v...

No właśnie wiem, że MS wg Pana się myli.

Uff, a już myślałem, że jakaś amnezja totalna.
Dobrze Pan pamięta.

W roku pańskim 1995, gdy wchodziły ERPy, a, po polsku, polski rynek był przejmowany przez
SAPa i podobnych (o metodach i zakresie szkoda gadać, Pan akurat doskonale zna temat) Excel
był be. W 2000 Excel był bardzo be, w 2005 już był strasznie be. Dlaczego? Bo jak Microsoft
zaczął robić hamburgery (tak, tak, to nie pomyłka, nie piszę o McDonald's)...

... to sam uważał Excelka za coś pomiędzy Visio a PowerPointem. 100 razy było o tym na KoBI.

w 2009 nagle oprzytomniał - przecież robię MSBI. Nieważne, że nie wiem, co robię, ważne, że
sprzedaję Windowsy i Excele - robię więc MSBI! I od razu dostał się do Gartnerka - pyk i jest.
Cud mniemany.
No to jak MS robi MSBI, to SAP od razu się chciał podłączyć, bo skoro wszyscy tylko eksportują z
SAPA do Excelka, to sprawiajmy chociaż wrażenie, że nad tym panujemy...

Ale miłość ta była krótka, taka... dyskotekowa, bach-bach i po miłości.
Przecież SAP nie będzie sam sobie podkopywał najlepszego generatora raportów świata (czytaj:
generatora zleceń dodatkowych raportów), a mianowicie swoją sztywność, a MS akurat
konkuruje w tabletach, że nie w głowie mu tam jacyś analitycy.

W tabletach chyba raczej przegrał, to sobie trochę o analitykach przypomniał - fajnie. I OD RAZU
ZAUWAŻYŁ to, co ślepy laską by wymacał, o czym my piejemy od wielu, wielu lat, a głośno (czyli
m.in. tutaj) od lat 5. A czego Wy, Drogie Biajki, nie możecie zauważyć od lat:

Arkusz kalkulacyjny jest w centrum analizy.

Analiza jest excelocentryczna. Od zawsze, z tym, że kiedyś wstydziła się taką być.
Ja wiem, że MS jeszcze nie dorósł do realiów - i tu ma Pan rację. To jeszcze nie ta wersja, nie
ten etap. Jeszcze myśli, że zrewolucjonizuje analizę, wymyślając kolejne cyferki (bo niewiele
więcej) do SQL Servera. Dziwię się trochę, że toto ma jeszcze przyrostek "BI" - "MS SQL Server
2014 BI", no, "ale zaszłości", "trudno się wycofać" z tej bzdury, jest jeszcze mnóstwo
nawiedzonych fanów (czyli wy) - trudno, tak, z dnia na dzień, napisać, że te durne pulpity to
ślepa uliczka.

Ale już blisko. Blisko do tego, co my robimy od 18 lat. Jest fajnie, humory dopisują.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 15.04.14 o godzinie 08:02

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 07:55
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Sławomir B.:

Wojciech G.:

Sławomir B.:

NA CO DOWÓD PAN CHCE POZNAĆ?

No to jak? Dogada się Pan sam ze sobą i powie mi w końcu na jaki to dowód Pan oczekuje?
Pytam po raz 5 chyba i nadal nic.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 13:48

Wojciech G.:

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Arkusz kalkulacyjny jest w centrum analizy.

Każdą "analizę" (znaczy wyciągnąć dane do niej) mogę zrobić z poziomu cmd > sql. To, że
naklepie się sql-maczków jak głupi to już inna sprawa, ale się da.
CMD king of biaj!
SQL vice-king of biaj.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 13:51

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Arkusz kalkulacyjny jest w centrum analizy.

Każdą "analizę" (znaczy wyciągnąć dane do niej) mogę zrobić z poziomu cmd > sql. To, że
naklepie się sql-maczków jak głupi to już inna sprawa, ale się da.
CMD king of biaj!
SQL vice-king of biaj.

Eee tam, bajanie.
Oczywiście, że zasilić HD może Pan z CMDa (taki skrót myślowy) - w niczym to nie przeczy
architekturze SOA. Dlatego oferuję np. darmowy http://afin.net/downloads
/free/AFIN.NET.IS.EXE/
Dopóki nad procesem zasilania i budową DMA panuje analityk, jest OK.

Jedną z zasad SOA jest:
"DMA (hurtownia analityka) jest własnością analityka"

Potwierdzał to nawet Bill Inmon, czy jak mu tam, ale wy nie rozumiecie, co się do Was mówi.
Ważne jest zdjęcie z guru, a nie to, co ma do powiedzenia.
"You have to possess a data warehouse..."

Ten post został edytowany przez Autora dnia 15.04.14 o godzinie 17:54
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Arkusz kalkulacyjny jest w centrum analizy.

Każdą "analizę" (znaczy wyciągnąć dane do niej) mogę zrobić z poziomu cmd > sql. To, że
naklepie się sql-maczków jak głupi to już inna sprawa, ale się da.
CMD king of biaj!
SQL vice-king of biaj.

Eee tam, bajanie.
Oczywiście, że zasilić HD może Pan z CMDa (taki skrót myślowy) - w niczym to nie przeczy
architekturze SOA. Dlatego oferuję np. darmowy http://afin.net/downloads
/free/AFIN.NET.IS.EXE/
Dopóki nad procesem zasilania i budową DMA panuje analityk, jest OK.

Jedną z zasad SOA jest:
"DMA (hurtownia analityka) jest własnością analityka"

Potwierdzał to nawet Bill Inmon, czy jak mu tam, ale wy nie rozumiecie, co się do Was mówi.
Ważne jest zdjęcie z guru, a nie to, co ma do powiedzenia.
"You have to possess a data warehouse..."

I znów zataczamy kółeczko. Analityk który jest projektantem i administratorem baz danych,
przy okazji zna się na ETL'ach i jest biegły w SQL nie potrzebuje etykietek SpOA. Cała reszta nie
da rady tego obsługiwać. Nawet po Pana cudownych kursach.

Ps.: Nadal nie chce Pan zdradzić na co dowodu nie podałem. Czyżby kolejna ściema?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 19:37

Wojciech G.:

Analiza jest excelocentryczna. Od zawsze, z tym, że kiedyś wstydziła się taką być.
Ja wiem, że MS jeszcze nie dorósł do realiów - i tu ma Pan rację. To jeszcze nie ta wersja, nie
ten etap. Jeszcze myśli, że zrewolucjonizuje analizę, wymyślając kolejne cyferki (bo niewiele
więcej) do SQL Servera. Dziwię się trochę, że toto ma jeszcze przyrostek "BI" - "MS SQL
Server 2014 BI", no, "ale zaszłości", "trudno się wycofać" z tej bzdury, jest jeszcze mnóstwo
nawiedzonych fanów (czyli wy) - trudno, tak, z dnia na dzień, napisać, że te durne pulpity to
ślepa uliczka.

czytałem tego posta, czytałem, nawet oglądałem obrazki... i się zastanawiałem kiedy Pan
MSSQL zauważy w tym zestawie :D

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

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Arkusz kalkulacyjny jest w centrum analizy.

Każdą "analizę" (znaczy wyciągnąć dane do niej) mogę zrobić z poziomu cmd > sql. To,
że naklepie się sql-maczków jak głupi to już inna sprawa, ale się da.
CMD king of biaj!
SQL vice-king of biaj.

Eee tam, bajanie.
Oczywiście, że zasilić HD może Pan z CMDa (taki skrót myślowy) - w niczym to nie przeczy
architekturze SOA. Dlatego oferuję np. darmowy http://afin.net/downloads
/free/AFIN.NET.IS.EXE/
Dopóki nad procesem zasilania i budową DMA panuje analityk, jest OK.

Jedną z zasad SOA jest:
"DMA (hurtownia analityka) jest własnością analityka"

Potwierdzał to nawet Bill Inmon, czy jak mu tam, ale wy nie rozumiecie, co się do Was
mówi. Ważne jest zdjęcie z guru, a nie to, co ma do powiedzenia.
"You have to possess a data warehouse..."

I znów zataczamy kółeczko. Analityk który jest projektantem i administratorem baz danych,
przy okazji zna się na ETL'ach i jest biegły w SQL nie potrzebuje etykietek SpOA.

Oczywiście, że nie potrzebuje. Ważne że stosuje zasady. Nie na wszystkich statkach,
powiedziałbym, że wręcz na żadnym, nie widziałem etykietki "developed by Archimedes".
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Cała reszta nie da rady tego obsługiwać. Nawet po Pana cudownych kursach.

Moje (nasze) kursy są cudowne? Nie, niestety, nie ma tam cudów, tylko mięcho :(

Ps.: Nadal nie chce Pan zdradzić na co dowodu nie podałem. Czyżby kolejna ściema?

Nie umie Pan czytać? Smutne.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 22:34

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Analiza jest excelocentryczna. Od zawsze, z tym, że kiedyś wstydziła się taką być.
Ja wiem, że MS jeszcze nie dorósł do realiów - i tu ma Pan rację. To jeszcze nie ta wersja,
nie ten etap. Jeszcze myśli, że zrewolucjonizuje analizę, wymyślając kolejne cyferki (bo
niewiele więcej) do SQL Servera. Dziwię się trochę, że toto ma jeszcze przyrostek "BI" -
"MS SQL Server 2014 BI", no, "ale zaszłości", "trudno się wycofać" z tej bzdury, jest jeszcze
mnóstwo nawiedzonych fanów (czyli wy) - trudno, tak, z dnia na dzień, napisać, że te durne
pulpity to ślepa uliczka.

czytałem tego posta, czytałem, nawet oglądałem obrazki... i się zastanawiałem kiedy Pan
MSSQL zauważy w tym zestawie :D

Prawda, brakuje. Ale tu tak samo się sprawdza Access (w mniejszych zastosowaniach) i MySQL
albo np. Postgre (znam przykład, konkretny!).
A to, że M$ bardzo promuje M$ $QL $ervera? Jego prawo, ale nie nasz obowiązek.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 22:37
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Wojciech G.:

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Arkusz kalkulacyjny jest w centrum analizy.

Każdą "analizę" (znaczy wyciągnąć dane do niej) mogę zrobić z poziomu cmd > sql.
To, że naklepie się sql-maczków jak głupi to już inna sprawa, ale się da.
CMD king of biaj!
SQL vice-king of biaj.

Eee tam, bajanie.
Oczywiście, że zasilić HD może Pan z CMDa (taki skrót myślowy) - w niczym to nie
przeczy architekturze SOA. Dlatego oferuję np. darmowy http://afin.net/downloads
/free/AFIN.NET.IS.EXE/
Dopóki nad procesem zasilania i budową DMA panuje analityk, jest OK.

Jedną z zasad SOA jest:
"DMA (hurtownia analityka) jest własnością analityka"

Potwierdzał to nawet Bill Inmon, czy jak mu tam, ale wy nie rozumiecie, co się do Was
mówi. Ważne jest zdjęcie z guru, a nie to, co ma do powiedzenia.
"You have to possess a data warehouse..."

I znów zataczamy kółeczko. Analityk który jest projektantem i administratorem baz
danych, przy okazji zna się na ETL'ach i jest biegły w SQL nie potrzebuje etykietek SpOA.

Oczywiście, że nie potrzebuje. Ważne że stosuje zasady. Nie na wszystkich statkach,
powiedziałbym, że wręcz na żadnym, nie widziałem etykietki "developed by Archimedes".

Jakie zasady? Używaj afina, bo to jedyna implementacja tzw. spoa - sam nic nie zrobisz bo jesteś
za cienki?

Cała reszta nie da rady tego obsługiwać. Nawet po Pana cudownych kursach.

Moje (nasze) kursy są cudowne? Nie, niestety, nie ma tam cudów, tylko mięcho :(

Ten domyślny cudzysłów przy cudowne był za bardzo "domyślny"?

Ps.: Nadal nie chce Pan zdradzić na co dowodu nie podałem. Czyżby kolejna ściema?

Nie umie Pan czytać? Smutne.

Proszę mnie oświecić i zacytować samego siebie, gdzie pisze Pan co mam udowodnić.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:51

Sławomir B.:

Jedną z zasad SOA jest:
"DMA (hurtownia analityka) jest własnością analityka"

Potwierdzał to nawet Bill Inmon, czy jak mu tam, ale wy nie rozumiecie, co się do
Was mówi. Ważne jest zdjęcie z guru, a nie to, co ma do powiedzenia.
"You have to possess a data warehouse..."

Jakie zasady? Używaj afina, bo to jedyna implementacja tzw. spoa - sam nic nie zrobisz bo
jesteś za cienki?

Ech, Panie Sławek...
Napisałem zasadę, która nie ma nic wspólnego z narzędziem. Ja rozumiem, że Panu złość na
mnie oczy krwią zalewa, ale Pana ściemnianie jest słodziutkie.

Ps.: Nadal nie chce Pan zdradzić na co dowodu nie podałem. Czyżby kolejna ściema?

Nie umie Pan czytać? Smutne.

Proszę mnie oświecić i zacytować samego siebie, gdzie pisze Pan co mam udowodnić.
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Wojciech
Gardziński
Business
Intelligence to
jedna, wielka
ściema.

« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  2

Business Intelligence » Microsoft Excel: The king of BI -

Business Intelligence » Microsoft Power View - czyli Project Crescent produkcyjnie -

Business Intelligence » Wychodzimy z "narzędziowni" czyli biznesowe korzyści z... -

Business Intelligence » FINKA: King of Scyzoryks -

Business Intelligence » Czy BI jest za drogi? -

Czytać nie umie. Patrzeć też nie umie. Panie Sławciu, wytrzyj Pan tę krew, zalewającą Panu
oczka i uszka (której niezbity dowód powyżej), i, od razu, zobaczysz Pan więcej. Obiecuję.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:36

Hej, co to, PanMod śpi, czy co, do diabła?

Już czydzieścipare postów, a tu ani bana dla mnie, ani usuwek biajowo-cenzorskich

ZBUDŹ SIĘ, SEBA i TNIJ!
W końcu za coś Ci płacą.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:42

Podobne tematy
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