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« Poprzednia     1  2  3  4     Następna »

Wojciech G.:

O, Sławek* zawitał ponownie. To już recydywa. Pomidorus ofuknie Szanownego.

Sławomir B.:

Wojciech G.:

To już biajowi się tak powaliło, że nawet awatarki mu się mieszają. Gdzie jedna wersja
prawdy?

W dma super-yeti-analityka numer 123423 wersja 123 (plik tekstowy or rozmiarze 12GB).

A co za problem zapisać 12 GB do SQLSa lub jakiego MySQla?
(...)

Panie dablju gi - kiedy się dowiemy co to SQLSa?

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |4.05.2013, 22:27    

Łukasz D.:

Panie dablju gi - kiedy się dowiemy co to SQLSa?

SQLSa to zlepek liter, Plususie*:
S - duże "S",
Q - duże "Q",
L - duże "L",
S - duże "S",
a - małe "a".

PS
*Plususie Bezsensusie, rzecz jasna.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.05.13 o godzinie 22:30

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj4.05.2013, 22:29   

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Panie dablju gi - kiedy się dowiemy co to SQLSa?

SQLSa to zlepek liter, Plususie:
S - duże "S",
Q - duże "Q",
L - duże "L",
S - duże "S",
a - małe "a".

Fajnie. Ale to tłumaczenie dla Pańskiego przyjaciela (krisa ar). Dla ludzi, którzy odróżniają
technologie przydałoby się jasne określenie produktu: MS SQL Server Database Engine? MS SQL
Server Analysis Services? Czy coś jeszcze innego?

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |4.05.2013, 22:32    

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Panie dablju gi - kiedy się dowiemy co to SQLSa?

SQLSa to zlepek liter, Plususie:
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S - duże "S",
Q - duże "Q",
L - duże "L",
S - duże "S",
a - małe "a".

Fajnie. Ale to tłumaczenie dla Pańskiego przyjaciela (krisa ar). Dla ludzi, którzy odróżniają
technologie przydałoby się jasne określenie produktu: MS SQL Server Database Engine? MS
SQL Server Analysis Services? Czy coś jeszcze innego?

Plususie!
ludzie, którzy odróżniają technologie, wiedzą, że nie ma takiego PRODUKTU, jak "MS SQL Server
Database Engine".
http://pl.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i

rozpowszechniany przez korporację Microsoft. Jest to główny produkt bazodanowy tej

firmy...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.05.13 o godzinie 22:51

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj4.05.2013, 22:51   

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Panie dablju gi - kiedy się dowiemy co to SQLSa?

SQLSa to zlepek liter, Plususie:
S - duże "S",
Q - duże "Q",
L - duże "L",
S - duże "S",
a - małe "a".

Fajnie. Ale to tłumaczenie dla Pańskiego przyjaciela (krisa ar). Dla ludzi, którzy odróżniają
technologie przydałoby się jasne określenie produktu: MS SQL Server Database Engine? MS
SQL Server Analysis Services? Czy coś jeszcze innego?

Plususie!
ludzie, którzy odróżniają technologie, wiedzą, że nie ma takiego PRODUKTU, jak "MS SQL
Server Database Engine".
http://pl.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i

rozpowszechniany przez korporację Microsoft. Jest to główny produkt bazodanowy tej

firmy...

Jasne, że nie ma...dlatego mówię o technologii...

Inaczej przechowuje się (i tym samym wczytuje dane) do DB Engine i inaczej do AS. Więc, do
którego z tych komponentów Pan wczytuje te 12 GB?

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |4.05.2013, 22:54    

Łukasz D.:

Fajnie. Ale to tłumaczenie dla Pańskiego przyjaciela (krisa ar). Dla ludzi, którzy
odróżniają technologie przydałoby się jasne określenie produktu: MS SQL Server
Database Engine? MS SQL Server Analysis Services? Czy coś jeszcze innego?

Plususie!
ludzie, którzy odróżniają technologie, wiedzą, że nie ma takiego PRODUKTU, jak "MS SQL
Server Database Engine".
http://pl.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i

rozpowszechniany przez korporację Microsoft. Jest to główny produkt bazodanowy tej

firmy...

Jasne, że nie ma...dlatego mówię o technologii...

Plususie, nie pij tyle!

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj4.05.2013, 22:55   
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Wojciech G.:

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Więc proszę swoje chore teorie wsadzić skąd się wykluły, bo tylko tam jest ich
miejsce.

GENIALNE, Wiżualbejzikusie, wprost, GENIALNE!
Moje (nasze) teorie wzięły się WPROST Z WIELOLETNIEJ PRAKTYKI.
I tam też chcemy je zastosować. Dziękujemy za podpowiedź - obiecujemy wdrożyć!

Po pierwsze - moja uwaga dotyczyła Pana teorii na temat tego co ja potrafię lub nie
potrafię zrobić.

Czyli SOA to nie chora teoria. Wiżalbezjzikusie, TO PRAWDA! ODKRYŁEŚ TO!!!
Jesteś wielki!

Jak zwykle odpowiedź nie związana z moją wypowiedzią, ale i tak się ustosunkuję.
SOA na na chwilę obecną dla mnie TEORIA. Bo nie znam praktycznego zastosowania.
Nie widziałem, nie słyszałem, nie czytałem.
Pana zdanie jako autorów się nie liczy.

Po drugie Panów WIELOLETNIA PRAKTYKA, nie doczekała się ŻADNEGO dowodu swojej
prawdziwości poza słowami Panów.

Doczekała się też artykułu w prasie publicznej. To się

Napisanego przez Panów. No super niezależne źródło.
Nic tylko czerpać garściami.

przyda, jak Małomiękki na to wpadnie za kilka lat ;).
https://skydrive.live.com/?sc=documents#cid=42AC4083B32...

NIKT nie przyznał się publicznie, że wdrożył soa i że jest mu z tym dobrze.

Nikt też nie pisze, że lubi się regularnie uwalać piwskiem na umór.

Czyli obie te rzeczy są równie wstydliwe, godne politowania i obciachowe ?

Według Wiżualbejzikusa jest to DOWÓD, że nikt się nie uwala.
Nikt nie ma konta na gl, czy po prostu się wstydzą przyznać ?

Nie, na pewno, ci, co się uwalają, nie mają konta na gl.

Dobrze, że Pan to porównanie sam wyciągnął, bo znów był by płacz, że pachołki mafji oczerniają
Pana klientów.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |4.05.2013, 23:00    

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Fajnie. Ale to tłumaczenie dla Pańskiego przyjaciela (krisa ar). Dla ludzi, którzy
odróżniają technologie przydałoby się jasne określenie produktu: MS SQL
Server Database Engine? MS SQL Server Analysis Services? Czy coś jeszcze innego?

Plususie!
ludzie, którzy odróżniają technologie, wiedzą, że nie ma takiego PRODUKTU, jak "MS
SQL Server Database Engine".
http://pl.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i

rozpowszechniany przez korporację Microsoft. Jest to główny produkt bazodanowy

tej firmy...

Jasne, że nie ma...dlatego mówię o technologii...

Plususie, nie pij tyle!

Hmmm...Panie dalbju dzi - nie oceniaj Pan ludzi po sobie.

Innym "produktem" jest MS SQL Server Database Engine, a innym MS SQL Server Analysis
Services, biorąc po uwagę kontekst (wczytywanie i przechowywanie danych). Wiadomo, że to
tak naprawdę komponenty MS SQL Server.
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Dowiemy się teraz gdzie Pan te dane ładuje?

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |4.05.2013, 23:01    

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Dowiemy się teraz gdzie Pan te dane ładuje?

Jak to gdzie do dma !
A więcej nie powiem, bo to nie ja robię - mam od tego kogoś, ale go teraz nie ma, bo robi coś
innego i nie powiem gdzie ładuje bo nie mogę go zapytać, bo mi nie odpowie, a jak mi odpowie
to i tak nie powiem, bo mafia się dowie i w następnej wersji sqlsa wywali tę funkcję. Ich R&D
tylko czyha na taki mój błąd, żeby mnie zniszczyć.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |4.05.2013, 23:09    

Sławomir B.:

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Dowiemy się teraz gdzie Pan te dane ładuje?

Jak to gdzie do dma !
A więcej nie powiem, bo to nie ja robię - mam od tego kogoś, ale go teraz nie ma, bo robi coś
innego i nie powiem gdzie ładuje bo nie mogę go zapytać, bo mi nie odpowie, a jak mi
odpowie to i tak nie powiem, bo mafia się dowie i w następnej wersji sqlsa wywali tę funkcję.
Ich R&D tylko czyha na taki mój błąd, żeby mnie zniszczyć.

Kris pewnie przestał się odzywać bo zapuścił query na tej tablece, co to w niej jest pole
przechowujące po 12 GB na rekord. I czeka na wynik. Trochę mu schodzi. Chyba dysków w
biedronce zabrakło.

P.S. Udowodniłem, że BI jest końcówką Excela. Wczytałem do BI budżet z Excela i w BI oglądam
rezultaty. Jak się nazywał ten co odwrócił teorię Kopernika? Bo nie wiem jak mam kazać się
tytułować...

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |4.05.2013, 23:18    

Łukasz D.:

Sławomir B.:

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Dowiemy się teraz gdzie Pan te dane ładuje?

Jak to gdzie do dma !
A więcej nie powiem, bo to nie ja robię - mam od tego kogoś, ale go teraz nie ma, bo robi
coś innego i nie powiem gdzie ładuje bo nie mogę go zapytać, bo mi nie odpowie, a jak mi
odpowie to i tak nie powiem, bo mafia się dowie i w następnej wersji sqlsa wywali tę
funkcję. Ich R&D tylko czyha na taki mój błąd, żeby mnie zniszczyć.

Kris pewnie przestał się odzywać bo zapuścił query na tej tablece, co to w niej jest pole
przechowujące po 12 GB na rekord. I czeka na wynik. Trochę mu schodzi. Chyba dysków w
biedronce zabrakło.

P.S. Udowodniłem, że BI jest końcówką Excela. Wczytałem do BI budżet z Excela i w BI
oglądam rezultaty. Jak się nazywał ten co odwrócił teorię Kopernika? Bo nie wiem jak mam
kazać się tytułować...
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Obrotus Perfektus Niemożliwus ?

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |4.05.2013, 23:26    

Sławomir B.:

Łukasz D.:

Sławomir B.:

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Dowiemy się teraz gdzie Pan te dane ładuje?

Jak to gdzie do dma !
A więcej nie powiem, bo to nie ja robię - mam od tego kogoś, ale go teraz nie ma, bo
robi coś innego i nie powiem gdzie ładuje bo nie mogę go zapytać, bo mi nie odpowie, a
jak mi odpowie to i tak nie powiem, bo mafia się dowie i w następnej wersji sqlsa wywali
tę funkcję. Ich R&D tylko czyha na taki mój błąd, żeby mnie zniszczyć.

Kris pewnie przestał się odzywać bo zapuścił query na tej tablece, co to w niej jest pole
przechowujące po 12 GB na rekord. I czeka na wynik. Trochę mu schodzi. Chyba dysków w
biedronce zabrakło.

P.S. Udowodniłem, że BI jest końcówką Excela. Wczytałem do BI budżet z Excela i w BI
oglądam rezultaty. Jak się nazywał ten co odwrócił teorię Kopernika? Bo nie wiem jak mam
kazać się tytułować...

Obrotus Perfektus Niemożliwus ?

Czyli OPN. Czyli Ojcowski Park Narodowy. Czyli skansen. Czyli AFIN. Czyli jesteśmy w domu.

Wiwat rewolucja!

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |4.05.2013, 23:34    

i pomyslec ze tu kiedys tak cicho bylo na tej grupie. ech szaraczki... biaj wami steruje, ja wami
steruje...

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |przedwczoraj 00:08   

Wojciech G.:

i pomyslec ze tu kiedys tak cicho bylo na tej grupie. ech szaraczki... biaj wami steruje, ja
wami steruje...

Nie steruje tylko zatrudnia i płaci, więc wymaga.
Nie będzie tygodniówki hejtowej wyrobionej to Malediwy idą się walić.
Więc skoro wywalili Pana z BI to my przychodzimy z hejtem do Pana.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |przedwczoraj 00:32    

Wojciech G.:

i pomyslec ze tu kiedys tak cicho bylo na tej grupie. ech szaraczki... biaj wami steruje, ja
wami steruje...

No moglbys Palasie Zakutasie przypisac troche zaslugi mojej skromnej osobie. Robie afinowi
reklame za friko..... Ryzykujac narazenie sie mafii i brak wyjazdu na malediwy w tym roku.

Oczywiscie, ze BI mna steruje!
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Powiedz tez temu drugiemu trollowi, ze bardzo tesknie :)

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 08:14    

Wojciech G.:

Dzisiaj trochę Bluzgusa poobrażam, a co mi tam.

Stefan T.:

>

PS
Jakby ktoś nie skumał, to (chyba) obrażam Bluzgusa słowami "Moja krew!"...
PPS
bluzgus, podobnie, jak ja, nie może się zdecydować na formę "Ty", czy "Pan".
Muszą w Tobie, Bluzgusie, drzemać, ogromne pokłady chamstwa, jako we mnie, skoro nawet
mylimy się podobnie...
Moja krew!

Przeczytałem :). Dzięki za przypomnienie dlaczego nie próbowałem rozmawiac merytorycznie
przez ostatnie pół roku. Bede pamietal.

Nie jestes w stanie Palasie mnie obrazic. Juz to tlumaczylem. Pokladay chmastwa uruchomilem
ogromne, zeby sprostac tak wymgajacem przeciwnikowi jak ty szacowny Palasie Zakutasie.
Czekam tez na Pierdolusa Maximusa....

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 08:29    

Stefan T.:

Pokladay chmastwa uruchomilem ogromne

Prawda, prawda...

No moglbys Palasie Zakutasie przypisac troche zaslugi mojej skromnej osobie. Robie afinowi
reklame za friko..... Ryzykujac narazenie sie mafii i brak wyjazdu na malediwy w tym roku.

Dzięki za reklamę. Ale Malediwy nie dla Ciebie, drukarzy raportów się na Malediwy nie wysyła.
A tym bardziej zadowolonych drukarzy raportów - musiałbyś zacząć marudzić i coś od nich
chcieć, Bluzgusie...

PS
Czyżby EKoBI umierał bez nas? Jak tam dyskusja Pomidorusa ze Skimką?
Dajcie jakiś cynk, bo umieram bez info.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 05.05.13 o godzinie 23:03

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 23:00   

Sławomir B.:

Wojciech G.:

i pomyslec ze tu kiedys tak cicho bylo na tej grupie. ech szaraczki... biaj wami steruje, ja
wami steruje...

Nie steruje tylko zatrudnia i płaci, więc wymaga.

No dobra, racja - biaj płaci, biaj wymaga. A ja nie płacę, więc li tylko steruję. OK, pełna zgoda.

Nie będzie tygodniówki hejtowej wyrobionej to Malediwy idą się walić.

Rozumiem.

Więc skoro wywalili Pana z BI to my przychodzimy z hejtem do Pana.

Dużo jesteście w stanie znieść z tej tęsknoty. Doceniam!
To jeszcze poproszę o reklamę tego wątku na EKoBI, żeby wszyscy tu zawitali i żeby banowali
mnie tutaj. Bo tu jest fajnie. GoldenLajnowcy będą mogli tak ślicznie kłamać, że to w gestii
administratora wątku coś tam coś tam... , biaj pokaże swą moc nadludzką i takie tam.

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 23:12   

Wojciech G.:

Stefan T.:
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Pokladay chmastwa uruchomilem ogromne

Prawda, prawda...

No moglbys Palasie Zakutasie przypisac troche zaslugi mojej skromnej osobie. Robie
afinowi reklame za friko..... Ryzykujac narazenie sie mafii i brak wyjazdu na malediwy w
tym roku.

Dzięki za reklamę. Ale Malediwy nie dla Ciebie, drukarzy raportów się na Malediwy nie
wysyła.
A tym bardziej zadowolonych drukarzy raportów - musiałbyś zacząć marudzić i coś od nich
chcieć, Bluzgusie...

Ja nawet nie drukuję raportów! BI publikuje na serwerze (jak ktoś chce to sobie drukuje). Ja NIC
nie robię i jestem w tym wybitnym specjalistą!

PS
Czyżby EKoBI umierał bez nas? Jak tam dyskusja Pomidorusa ze Skimką?
Dajcie jakiś cynk, bo umieram bez info.

Bez ciebie Pałasie Zakutasie wszystko umiera. Liście z drzew spadają, trawa szarzeje a żyzna
ziemia zamienia się w nieurodzajną. Jesteś jak słońce, woda, tlen ...

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 06.05.13 o godzinie 07:54

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj1  Kto głosował? |wczoraj 07:44    

Stefan T.:

Ja nawet nie drukuję raportów! BI publikuje na serwerze (jak ktoś chce to sobie drukuje). Ja
NIC nie robię i jestem w tym wybitnym specjalistą!

Oto raj! Miejsce przez wszystkich upragnione, cel naszej ziemskiej podróży, absolut.
Wystarczy zakupić SAP Business Objects.

Chylę czoła przed doskonałością produktu, jakością wdrożenia, konsultantami i pracownikami
wsparcia firmy SAP!
Jakże się myliłem, cytując dziesiątki, jakże błądzących w swoich negatywnych ocenach,
analityków, pytających, jak kropkę na przecinek i żeby się data nie rozjechała, uczęszczających
na kursy VBA wyłącznie w celu pacyfikacji tych dat i kropek - PRECZ, KŁAMCZUCHY PODŁE!
Precz z Excelem! BO ma wszystko i wszystko robi doskonale, nie trzeba używać tfu-Excela i
importować go do BO - matoły jesteście, ciotki-klotki i w ogóle!

Szczęście już posiadacie, dostrzeżcie go! Rozkosz Waszym udziałem jest - otwórzcie oczy i niech
porwie Was pieśń pochwalna dla firmy SAP!

Bez ciebie Pałasie Zakutasie wszystko umiera. Liście z drzew spadają, trawa szarzeje a żyzna
ziemia zamienia się w nieurodzajną. Jesteś jak słońce, woda, tlen ...

Uff, wreszcie trochę prawdy.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.05.13 o godzinie 08:40
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