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VBA, Excel,
Access,
SAP i wszystko
związane z
automatyzac...

« Poprzednia     1  2  3  4  5

Wojciech G.:

Sławomir B.:

No pewnie, że nie. Jest o SPOA. A, że na runku jest jeden produkt pod tę "architekturę" to

już czysty przypadek.

Nieprawda.

Faktem jest, że ideologia architektury SOA powstała na bazie pewnego "sukcesu" AFINA.

Sukces polega na tym, że jakoś banalnie prosto się go wdraża. AFIN "wchodzi bez mydła", a

biaje nie - trzeba ostro tłuścić.

no "sukces" AFIN jest ogromny. Czapki z głów!

Czy Pałasa Zakutasa i Pierdolusa Maximusa w ogóle nie zastanawia DLACZEGO wasz produkt jest

spektakularną KLAPĄ?

My jesteśmy "bliżej" analityka i bardziej rozpoznaliśmy jego problemy.

WY jestesteście bliżej analityka typu yeti.

Rzeczywiste, a nie wciskane w reklamach biaja. Stąd SOA.

SpOA stąd, że dziadkowi Pierdoluwi się nudziło i musiał pierdolnąć 5000 znaków z wykresami :)

I AFIN, niewątpliwie, ma z tym najwięcej wspólnego, bo, jak wyżej - inaczej być nie może.

Czyli zarzut odparty - to nie produkt (1995) jest pod architekturę (~2004-2012).

Rozwój architektury SpOA trwał 8 lat (i jak rozumiem się skończył w 2012). No... kawał dobrej

roboty jak na 8 lat!

EDIT: 1 wpis na 5 stronie

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 07.05.13 o godzinie 10:49

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:48    

Wojciech G.:

Sławomir B.:

No pewnie, że nie. Jest o SPOA. A, że na runku jest jeden produkt pod tę "architekturę" to

już czysty przypadek.

Nieprawda.

Faktem jest, że ideologia architektury SOA powstała na bazie pewnego "sukcesu" AFINA.

Sukces polega na tym, że jakoś banalnie prosto się go wdraża. AFIN "wchodzi bez mydła", a

biaje nie - trzeba ostro tłuścić. My jesteśmy "bliżej" analityka i bardziej rozpoznaliśmy jego

problemy. Rzeczywiste, a nie wciskane w reklamach biaja. Stąd SOA. I AFIN, niewątpliwie,

ma z tym najwięcej wspólnego, bo, jak wyżej - inaczej być nie może.

Czyli zarzut odparty - to nie produkt (1995) jest pod architekturę (~2004-2012).

Nic nie odparte. Jest JEDEN produkt spoa.

SOA jest architekturą OTWARTĄ - Pan może zrobić produkty "dla niej" - zachęcamy do tego!

Co więcej, Pan już takie produkty częściowo ma - Pana wiżualbejziki. Proszę je przejrzeć i

dostosować do SOA. Ręczę za wzrost ich użyteczności.

soa to bzdura w obecnej formie, więc nie spodziewał bym się wysypu aplikacji pod nią.

W sumie... tak. Cały AFIN to 1,5 MB.

Bardzo łatwo zrobić "więcej" - wystarczy włożyć kilka grafik do formularzy i już będzie 1,6

MB...

A co ma rozmiar do tego ?

Mało Pan wie. Co nie przeszkadza się Panu wypowiadać, oczywiście.

Proszę podać dowody. Chętnie je zobaczę.
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Reklamy po to są.

Żeby zaśmiecać nimi dyskusję ?

W każdej wypowiedzi głupia reklama ?

TU padłem ze śmiechu.

[b]UWAGA, Wiżualbejzikus do tego stopnia nie cierpi automatyzacji przez SQLa, bo to zagraża

jego pozycji guru VBA, że OPIS

SQL nie robi automatyzacji. Douczyć się chyba Panu trzeba.

A ja SQL'a lubię i używam - powtarzam po raz enty.

A Pan najwięcej o tym wie.

Proszę wskazać gdzie mam braki. Jeżeli Pan nie potrafi to proszę przestać kłamać publicznie.

Na chwile obecną to Pan na w co drugiej wypowiedzi udowadnia swoją ignorancję i zacofanie.

I nie jest to tylko moje zdanie.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:54    

Stefan T.:

no "sukces" AFIN jest ogromny. Czapki z głów!

Dzięki.

Czy Pałasa Zakutasa i Pierdolusa Maximusa w ogóle nie zastanawia DLACZEGO wasz produkt

jest spektakularną KLAPĄ?

Dokładnie tak. AFIN działa jak KLAPA do śmietnika. Prostym ruchem, spektakularnie, zabija

smród śmietnika biajowego.

My jesteśmy "bliżej" analityka i bardziej rozpoznaliśmy jego problemy.

WY jestesteście bliżej analityka typu yeti.

Jesteśmy wielcy. Ależ my mamy kumpli!

Rzeczywiste, a nie wciskane w reklamach biaja. Stąd SOA.

SpOA stąd, że dziadkowi Pierdoluwi się nudziło i musiał pierdolnąć 5000 znaków z wykresami

:)

Nie klnij bez sensu, Bluzgusie.

I AFIN, niewątpliwie, ma z tym najwięcej wspólnego, bo, jak wyżej - inaczej być nie może.

Czyli zarzut odparty - to nie produkt (1995) jest pod architekturę (~2004-2012).

Rozwój architektury SpOA trwał 8 lat (i jak rozumiem się skończył w 2012). No... kawał

dobrej roboty jak na 8 lat!

A co Ty, Bluzgusie, stworzyłeś od podstaw od lat 35? No dobra, liczmy "lata pracy" - od 10-ciu?

EDIT: 1 wpis na 5 stronie

Dzięki.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.05.13 o godzinie 10:57

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:55   

Wojciech G.:

Stefan T.:

no "sukces" AFIN jest ogromny. Czapki z głów!

Dzięki.

Czy Pałasa Zakutasa i Pierdolusa Maximusa w ogóle nie zastanawia DLACZEGO wasz

produkt jest spektakularną KLAPĄ?

Dokładnie tak. AFIN działa jak KLAPA do śmietnika. Prostym ruchem, spektakularnie, zabija

smród śmietnika biajowego.
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Poważnie: Nie zastanawia was całkowita PORAŻKA (może to zrozumiesz Pałasie)?

My jesteśmy "bliżej" analityka i bardziej rozpoznaliśmy jego problemy.

WY jestesteście bliżej analityka typu yeti.

Jesteśmy wielcy. Ależ my mamy kumpli!

tiaa... tyle, że analityków-yeti jest niewiele.... konkretnie to żadnego nie widziano jeszcze :)

Rzeczywiste, a nie wciskane w reklamach biaja. Stąd SOA.

SpOA stąd, że dziadkowi Pierdoluwi się nudziło i musiał pierdolnąć 5000 znaków z

wykresami :)

Nie klnij bez sensu, Bluzgusie.

eee tam. Wtedy nie będę zasługiwał na tytuł bluzgusa. Poza tym... ty możesz Pałasie napisać

"f....cking" i jest w porządku? Bo co? Bo po angielsku i z kropkami?

I AFIN, niewątpliwie, ma z tym najwięcej wspólnego, bo, jak wyżej - inaczej być nie

może.

Czyli zarzut odparty - to nie produkt (1995) jest pod architekturę (~2004-2012).

Rozwój architektury SpOA trwał 8 lat (i jak rozumiem się skończył w 2012). No... kawał

dobrej roboty jak na 8 lat!

A co Ty, Bluzgusie, stworzyłeś od podstaw od lat 35? No dobra, liczmy "lata pracy" - od

10-ciu?

Nic tak spektakularnego jak SpOA! Aaaa.... nie przepraszam. Niedawno wynalazłem "AOA" -

Abacus Oriented Architecture. Teoria jest zbliżona do SpOA tyle, że w centrum jest liczydło.

Wartość dodana mojej teorii i waszej jest zbliżona. Ale ja swoją opracowywałem trochę krócej :)

EDIT: 1 wpis na 5 stronie

Dzięki.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 11:03    

Stefan T.:

Dokładnie tak. AFIN działa jak KLAPA do śmietnika. Prostym ruchem, spektakularnie, zabija

smród śmietnika biajowego.

Poważnie: Nie zastanawia was całkowita PORAŻKA (może to zrozumiesz Pałasie)?

Oczywiście, że zastanawia. PORAŻKA BUSINESS INTELLIGENCE jest rzeczywiście, wybitnie

spektakularna.

tiaa... tyle, że analityków-yeti jest niewiele.... konkretnie to żadnego nie widziano jeszcze :)

Ty, Bluzgusie, nie widziałeś.

Nie klnij bez sensu, Bluzgusie.

eee tam. Wtedy nie będę zasługiwał na tytuł bluzgusa. Poza tym... ty możesz Pałasie napisać

"f....cking" i jest w porządku? Bo co? Bo po angielsku i z kropkami?

Napisałem "f...ing" Może to było "feeling", albo "following"? Nie umiesz czytać, Bluzgusie?

A co Ty, Bluzgusie, stworzyłeś od podstaw od lat 35? No dobra, liczmy "lata pracy" - od

10-ciu?

Nic tak spektakularnego jak SpOA! Aaaa.... nie przepraszam. Niedawno wynalazłem "AOA" -

Abacus Oriented Architecture. Teoria jest zbliżona do SpOA tyle, że w centrum jest liczydło.

Poważna sprawa. Możesz to nieco objaśnić?

Wartość dodana mojej teorii i waszej jest zbliżona. Ale ja swoją opracowywałem trochę krócej

:)

Jesteś wielki, Bluzgusie.
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Życzę Ci więc hejterstwa na miarę hejterstwa SOA! I bana na GL za szerzenie tej doktryny.

I swojego Bluzgusa. I plusów Plususa dla Twoich oponentów. I ponad 3.000 postów na wątku o

AOA. Pokaż swoją wielkość! Zmiażdż SOA!

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:54   

Wojciech G.:

Stefan T.:

Dokładnie tak. AFIN działa jak KLAPA do śmietnika. Prostym ruchem, spektakularnie,

zabija smród śmietnika biajowego.

Poważnie: Nie zastanawia was całkowita PORAŻKA (może to zrozumiesz Pałasie)?

Oczywiście, że zastanawia. PORAŻKA BUSINESS INTELLIGENCE jest rzeczywiście, wybitnie

spektakularna.

tiaa... tyle, że analityków-yeti jest niewiele.... konkretnie to żadnego nie widziano jeszcze

:)

Ty, Bluzgusie, nie widziałeś.

Nie klnij bez sensu, Bluzgusie.

eee tam. Wtedy nie będę zasługiwał na tytuł bluzgusa. Poza tym... ty możesz Pałasie

napisać "f....cking" i jest w porządku? Bo co? Bo po angielsku i z kropkami?

Napisałem "f...ing" Może to było "feeling", albo "following"? Nie umiesz czytać, Bluzgusie?

A co Ty, Bluzgusie, stworzyłeś od podstaw od lat 35? No dobra, liczmy "lata pracy" - od

10-ciu?

Nic tak spektakularnego jak SpOA! Aaaa.... nie przepraszam. Niedawno wynalazłem "AOA"

- Abacus Oriented Architecture. Teoria jest zbliżona do SpOA tyle, że w centrum jest

liczydło.

Poważna sprawa. Możesz to nieco objaśnić?

Wartość dodana mojej teorii i waszej jest zbliżona. Ale ja swoją opracowywałem trochę

krócej :)

Jesteś wielki, Bluzgusie.

Życzę Ci więc hejterstwa na miarę hejterstwa SOA! I bana na GL za szerzenie tej doktryny.

I swojego Bluzgusa. I plusów Plususa dla Twoich oponentów. I ponad 3.000 postów na wątku o

AOA. Pokaż swoją wielkość! Zmiażdż SOA!

Wczoraj buk, dzisiaj zdfurdza! Kim Dablju Dżi okaże się jutro?! Nie odchodźcie od komputerów!

Tylko na grupie AFIN odpowiedź na to pytanie intrygujące cały świat BI!

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:10    

Łukasz D.:

Wczoraj buk, dzisiaj zdfurdza! Kim Dablju Dżi okaże się jutro?! Nie odchodźcie od

komputerów! Tylko na grupie AFIN odpowiedź na to pytanie intrygujące cały świat BI!

Oczywiście. Tylko tu jest ciekawie. A co będzie jutro?

Que sera, sera...
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PS

Aha! I nie jestem żaden Kim!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.05.13 o godzinie 12:16

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:14   
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