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Sławomir B.:

Stefan T.:

Wojciech G.:

Stefan T.:

taki odpowiednik "Just do it" Nike.

SpOA - "Don't f^*k it"

dobre, ale lepsze byłoby chyba to: "Don't fuck with it"

EDIT: swoją drogą to jestem ciekawy jak wyglądałby slogan reklamowy Maximusa Pierdolusa :).
Nie wiem czy cała koszulka by wystarczyła.... no chyba, że można byłoby drukować w z dwóch
stron.

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 06.05.13 o godzinie 14:44

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:37    

Sławomir B.:

Czy Ci studenci podpisują jakiś excelo-celograf zobowiązujący ich do pracy w jednym słusznym
narzędziu ?
Excelo-dekalog:
1. Nie będziesz miała innych narzędzi ponad excelem.

Oczywiście. Dlatego np. pokazujemy im najnowsze rozwiązania SQL Server

2. Nie będziesz brał imienia excela swego nadaremnie.

Bierz, ile wlezie.

3. Pamiętaj aby urodziny Billa święcić.

Nie wszystko, co zrobił Bill i pomocnicy jego, jest wartościowe. Ale to, że zbliżył informatykę do
maluczkich, jest wielkie.

4. Czcij mentora swego i pomocnika jego.

Nie musisz. Ważne, żebyś rozumiał, co robisz.

5. Nie wisualbejzikuj.

Jak najbardziej. Ale tylko tam gdzie jest to konieczne. I 3 razy sprawdź, czy to naprawdę jest
koniczne, czy nie da się tego zrobić automatyzacją DMA

6. Nie biajuj.

Jak najbardziej. Bierz z biaja eksporty excelowe i traktuj je jako tabele źródłowe dla twojej DMA

7. Nie qklilikwiuaj.

Jeżeli masz DMA, to sobie możesz qlikviuwować, ale wtedy to samo robi excelek i jego tabela
przestawna. Nie daj sobie jednak wcisnąć QV jako "hurtowni"

8. Nie mów słowa złego o afinie twoim.

Mów, wręcz krzycz! To go rozwija.

9. Nie pożądaj arkusza kolegi swego.

Ale współpracuj w wymianie myśli nt. jego optymalizacji

10. Ani żadnej wtyczki która jego jest.

Rozumiem, że tu Wiżualbejzikus chroni swoje autorskie, strasznie ważne makra wiżualbejzikowe.
No, cóż, trochę prywaty w tym dekalogu musiało się wszak znaleźć.

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytujwczoraj 14:43   
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Stefan T.:

Sławomir B.:

Stefan T.:

Wojciech G.:

Stefan T.:

taki odpowiednik "Just do it" Nike.

SpOA - "Don't f^*k it"

dobre, ale lepsze byłoby chyba to: "Don't fuck with it"

Enjoy f..ing SOA!

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytujwczoraj 14:45   

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Czy Ci studenci podpisują jakiś excelo-celograf zobowiązujący ich do pracy w jednym
słusznym narzędziu ?
Excelo-dekalog:
1. Nie będziesz miała innych narzędzi ponad excelem.

Oczywiście. Dlatego np. pokazujemy im najnowsze rozwiązania SQL Server

Na zasadzie. " To jest SQL Serwer - możecie w nim składować swoje dma". A dma w afin robi się
tak:....."

2. Nie będziesz brał imienia excela swego nadaremnie.

Bierz, ile wlezie.

3. Pamiętaj aby urodziny Billa święcić.

Nie wszystko, co zrobił Bill i pomocnicy jego, jest wartościowe. Ale to, że zbliżył informatykę
do maluczkich, jest wielkie.

Cukruje Pan "konkurencji" ?

4. Czcij mentora swego i pomocnika jego.

Nie musisz. Ważne, żebyś rozumiał, co robisz.

Raczej ważne żebyś robił to tak jak Ci mentorzy pokazali.

5. Nie wisualbejzikuj.

Jak najbardziej. Ale tylko tam gdzie jest to konieczne. I 3 razy sprawdź, czy to naprawdę jest
koniczne, czy nie da się tego zrobić automatyzacją DMA

A w czym się robi "automatyzację" dma. Może w sql ?

6. Nie biajuj.

Jak najbardziej. Bierz z biaja eksporty excelowe i traktuj je jako tabele źródłowe dla twojej
DMA

Podobna zasada do: "Przepisz to co widać na monitorze komputera, na SWOJĄ glinianą tabliczkę
i korzystaj. Jest to lepsze bo tabliczka jest TWOJA i nie potrzebuje prądu !"

7. Nie qklilikwiuaj.

Jeżeli masz DMA, to sobie możesz qlikviuwować, ale wtedy to samo robi excelek i jego tabela
przestawna. Nie daj sobie jednak wcisnąć QV jako "hurtowni"

To samo ? Pan widział to narzędzie ?

8. Nie mów słowa złego o afinie twoim.

Mów, wręcz krzycz! To go rozwija.

Tyle złego padło na tym forum, a rozwoju brak.

9. Nie pożądaj arkusza kolegi swego.
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Ale współpracuj w wymianie myśli nt. jego optymalizacji

10. Ani żadnej wtyczki która jego jest.

Rozumiem, że tu Wiżualbejzikus chroni swoje autorskie, strasznie ważne makra
wiżualbejzikowe. No, cóż, trochę prywaty w tym dekalogu musiało się wszak znaleźć.

Mam patent na każde makro.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:20    

Wojciech G.:

Stefan T.:

Sławomir B.:

Stefan T.:

Wojciech G.:

Stefan T.:

taki odpowiednik "Just do it" Nike.

SpOA - "Don't f^*k it"

dobre, ale lepsze byłoby chyba to: "Don't fuck with it"

Enjoy f..ing SOA!

nigdy nie rozumiałem tego wykropkowania... może ktoś mi wyjaśni? Wiadomo, że chodzi o
"fucking", więc po co kropki? Z kropkami jest ok a bez kropek nie?

"Enjoy fucking SpOA" może być odczytana dwuznacznie... znowu "pała" z marketingu :)

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:23    

Sławomir B.:

Oczywiście. Dlatego np. pokazujemy im najnowsze rozwiązania SQL Server

Na zasadzie. " To jest SQL Serwer - możecie w nim składować swoje dma". A dma w afin robi
się tak:....."

Dokładnie tak.
http://www.goldenline.pl/forum/1411050/sql-server-expr...
szczególnie:
http://www.goldenline.pl/forum/1411050/sql-server-expr...

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytujwczoraj 15:43   

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Oczywiście. Dlatego np. pokazujemy im najnowsze rozwiązania SQL Server

Na zasadzie. " To jest SQL Serwer - możecie w nim składować swoje dma". A dma w afin
robi się tak:....."

Dokładnie tak.
http://www.goldenline.pl/forum/1411050/sql-server-expr...
szczególnie:
http://www.goldenline.pl/forum/1411050/sql-server-expr...

Na to strasznie się ten student naumie SQL serwera. Pozazdrościć.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:06    

Sławomir B.:

Wojciech G.:
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Sławomir B.:

Oczywiście. Dlatego np. pokazujemy im najnowsze rozwiązania SQL Server

Na zasadzie. " To jest SQL Serwer - możecie w nim składować swoje dma". A dma w afin
robi się tak:....."

Dokładnie tak.
http://www.goldenline.pl/forum/1411050/sql-server-expr...
szczególnie:
http://www.goldenline.pl/forum/1411050/sql-server-expr...

Na to strasznie się ten student naumie SQL serwera. Pozazdrościć.

Prawda, że proste? Nie musisz, Wiżualbejzikusie, zazdrościć - stosuj!

Analityk nie musi umieć SQLSa. Ma wiedzieć, że jest i że może go wykorzystać, jak mu braknie
(w znaczeniu "braknie funkcjonalności") Excelka i Accesska. Wtedy dzwoni po ITka: "Postaw
mnie tu serwera, ale już", "Ustaw mnie tu uprawnienia takie a takie" i, na końcu, "Dzięki, pa!".
A, "wpadnij tu jeszcze, Drogi ITku, i weź mi tu pomóż napisać efektywniejszego SQLka, bo ja
znam podstawy, a chciałbym jeszcze to i to".

I DMA hula gula.

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytujwczoraj 16:15   

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Jest Pan moim Bogiem!

To klęknij, gościu.

PS
I zmień "B" na "b", bo Twój język polski, a szczególnie jego semantyka (czyli znaczenie słów),
pozostawia wiele do życzenia. Słowa "Bóg" i "bóg" oznaczają co innego.

Nie moge kleknac - leze ze śmiechu po Pańskich wypocinach. Skoro już przy znaczeniu słów
jesteśmy: wie Pan co to cytat?

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:49    

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Oczywiście. Dlatego np. pokazujemy im najnowsze rozwiązania SQL Server

Na zasadzie. " To jest SQL Serwer - możecie w nim składować swoje dma". A dma w
afin robi się tak:....."

Dokładnie tak.
http://www.goldenline.pl/forum/1411050/sql-server-expr...
szczególnie:
http://www.goldenline.pl/forum/1411050/sql-server-expr...

Na to strasznie się ten student naumie SQL serwera. Pozazdrościć.

Prawda, że proste? Nie musisz, Wiżualbejzikusie, zazdrościć - stosuj!

Analityk nie musi umieć SQLSa. Ma wiedzieć, że jest i że może go wykorzystać, jak mu
braknie (w znaczeniu "braknie funkcjonalności") Excelka i Accesska. Wtedy dzwoni po ITka:
"Postaw mnie tu serwera, ale już", "Ustaw mnie tu uprawnienia takie a takie" i, na końcu,
"Dzięki, pa!".
A, "wpadnij tu jeszcze, Drogi ITku, i weź mi tu pomóż napisać efektywniejszego SQLka, bo ja
znam podstawy, a chciałbym jeszcze to i to".

I DMA hula gula.

"Ustaw mi tutaj uprawnienia na elementy wymiaru w Management Studio!"

Pan to wstydu i samokrytyki nie ma. Jak Pan z takim żenującym poziomem znajomości SQL
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może ludzi uczyć?

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:53    

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Oczywiście. Dlatego np. pokazujemy im najnowsze rozwiązania SQL Server

Na zasadzie. " To jest SQL Serwer - możecie w nim składować swoje dma". A dma w
afin robi się tak:....."

Dokładnie tak.
http://www.goldenline.pl/forum/1411050/sql-server-expr...
szczególnie:
http://www.goldenline.pl/forum/1411050/sql-server-expr...

Na to strasznie się ten student naumie SQL serwera. Pozazdrościć.

Prawda, że proste? Nie musisz, Wiżualbejzikusie, zazdrościć - stosuj!

I taki super-analityk w zasadzie nie zna ani Excela, ani Accessa, ani tym bardziej MS SQL
Serwer.
Zna Afina, a Afina w pracy to sobie może wsadzić.

Analityk nie musi umieć SQLSa. Ma wiedzieć, że jest i że może go wykorzystać, jak mu
braknie (w znaczeniu "braknie funkcjonalności") Excelka i Accesska. Wtedy dzwoni po ITka:
"Postaw mnie tu serwera, ale już", "Ustaw mnie tu uprawnienia takie a takie" i, na końcu,
"Dzięki, pa!".
A, "wpadnij tu jeszcze, Drogi ITku, i weź mi tu pomóż napisać efektywniejszego SQLka, bo ja
znam podstawy, a chciałbym jeszcze to i to".

Jakie podstawy ? Kliknij w excelu prawy > wywołaj menu afina i użyj graficznego parametryzera
zapytań (nazwa zastrzeżona - patent w drodze) ? To jest ta znajomość ?

I DMA hula gula.

I dma to kupa, której IT w firmie nie ruszy, bo nie zna. A analityk nie naprawi/poprawi bo się nie
zna.
Więc dma zostanie takie jak po "wdrożenia" przez autorów.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 18:31    

Łukasz D.:

"Ustaw mi tutaj uprawnienia na elementy wymiaru w Management Studio!"

Pan to wstydu i samokrytyki nie ma. Jak Pan z takim żenującym poziomem znajomości SQL
może ludzi uczyć?

No i Plusus się wkurzył. I po co mi to było? Teraz będzie nas tu spamował. A, niech tam, raz
kozie śmierć.

Uczył Marcin Marcina, a sam głupi jak świnia.
Plususie, nie możesz mi wytykać, że ja nie wiem, czego uczę, bo ty też ;) nie wiesz, czym ów
SQLS jest! (taka logiczna układanka).

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytujwczoraj 22:51   

Sławomir B.:

I taki super-analityk w zasadzie nie zna ani Excela, ani Accessa, ani tym bardziej MS SQL
Serwer.
Zna Afina, a Afina w pracy to sobie może wsadzić.

A widzi Pan - myli się Pan bardzo. Musi Pan poczytać trochę
http://www.exc.ue.wroc.pl/
http://www.exc.ue.wroc.pl/!Opis_efektow_ksztalcenia_dl...
(Tam nie ma nic o AFINIE, ale co ja tam będę Wiżualbejzikowi tłumaczył, jak on wie lepiej?)

Jakie podstawy ? Kliknij w excelu prawy > wywołaj menu afina i użyj graficznego
parametryzera zapytań (nazwa zastrzeżona - patent w drodze) ? To jest ta znajomość ?
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Gratuluję znajomości AFINA!!!

Wiżualbejzikus to by od razu dostał doktorat, nie tam żaden dyplom.

I dma to kupa, której IT w firmie nie ruszy, bo nie zna. A analityk nie naprawi/poprawi bo się
nie zna.
Więc dma zostanie takie jak po "wdrożenia" przez autorów.

Jakoś mam zupełnie inne doświadczenia, ale Pan wie lepiej, co robią ludzie z własnymi
HDA/DMA...

I jeszcze, że DMA to kupa! To chyba dlatego Pan twierdzi, że nikt jej nie ruszy. Nie, spoko,
analitycy nie są aż tacy wrażliwi - ruszają tę kupę, grzebią w niej i nawet dokładają swoje
kawałki. Smród taki, że łojezU (akcent na "u"), ale dalej grzebią i nawet ODŚWIEŻAJĄ. Fuj!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.05.13 o godzinie 22:59

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytujwczoraj 22:58   

Sławomir B.:

<ciach>

Czy Ci studenci podpisują jakiś excelo-celograf zobowiązujący ich do pracy w jednym słusznym
narzędziu ?
Excelo-dekalog:
1. Nie będziesz miała innych narzędzi ponad excelem.
2. Nie będziesz brał imienia excela swego nadaremnie.
3. Pamiętaj aby urodziny Billa święcić.
4. Czcij mentora swego i pomocnika jego.
5. Nie wisualbejzikuj.
6. Nie biajuj.
7. Nie qklilikwiuaj.
8. Nie mów słowa złego o afinie twoim.
9. Nie pożądaj arkusza kolegi swego.
10. Ani żadnej wtyczki która jego jest.

Normalnie lofciam to! ;-)

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 23:07    

Paweł K.:

Sławomir B.:

<ciach>

Czy Ci studenci podpisują jakiś excelo-celograf zobowiązujący ich do pracy w jednym
słusznym narzędziu ?
Excelo-dekalog:
1. Nie będziesz miała innych narzędzi ponad excelem.
2. Nie będziesz brał imienia excela swego nadaremnie.
3. Pamiętaj aby urodziny Billa święcić.
4. Czcij mentora swego i pomocnika jego.
5. Nie wisualbejzikuj.
6. Nie biajuj.
7. Nie qklilikwiuaj.
8. Nie mów słowa złego o afinie twoim.
9. Nie pożądaj arkusza kolegi swego.
10. Ani żadnej wtyczki która jego jest.

Normalnie lofciam to! ;-)

"Lofciam to!" tez klasyka godna t-shirta.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 06:23    

Wojciech G.:

Sławomir B.:

I taki super-analityk w zasadzie nie zna ani Excela, ani Accessa, ani tym bardziej MS SQL
Serwer.
Zna Afina, a Afina w pracy to sobie może wsadzić.

A widzi Pan - myli się Pan bardzo. Musi Pan poczytać trochę
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http://www.exc.ue.wroc.pl/

http://www.exc.ue.wroc.pl/!Opis_efektow_ksztalcenia_dl...
(Tam nie ma nic o AFINIE, ale co ja tam będę Wiżualbejzikowi tłumaczył, jak on wie lepiej?)

Cały m5 jet o afnie.
A swoją drogą dużo tego VBA. To jednak nie jest takie beee?

Jakie podstawy ? Kliknij w excelu prawy > wywołaj menu afina i użyj graficznego
parametryzera zapytań (nazwa zastrzeżona - patent w drodze) ? To jest ta znajomość ?

Gratuluję znajomości AFINA!!!

Wiżualbejzikus to by od razu dostał doktorat, nie tam żaden dyplom.

Było na filmikach, które kiedyś tam oglądałem.

I dma to kupa, której IT w firmie nie ruszy, bo nie zna. A analityk nie naprawi/poprawi bo
się nie zna.
Więc dma zostanie takie jak po "wdrożenia" przez autorów.

Jakoś mam zupełnie inne doświadczenia, ale Pan wie lepiej, co robią ludzie z własnymi
HDA/DMA...

I jeszcze, że DMA to kupa! To chyba dlatego Pan twierdzi, że nikt jej nie ruszy. Nie, spoko,
analitycy nie są aż tacy wrażliwi - ruszają tę kupę, grzebią w niej i nawet dokładają swoje
kawałki. Smród taki, że łojezU (akcent na "u"), ale dalej grzebią i nawet ODŚWIEŻAJĄ. Fuj!

Przez kilka dni szkolenia Ci ludzie przeszli z etapu "nie wiem co to baza danych i się jej boje,
dlatego przez x lat jej nie używałem" (i to w erze googla) do "projektuję i modyfikuję własne
bazy danych". Geniusze.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 08:43    

Sławomir B.:

Zna Afina, a Afina w pracy to sobie może wsadzić.

A widzi Pan - myli się Pan bardzo. Musi Pan poczytać trochę
http://www.exc.ue.wroc.pl/
http://www.exc.ue.wroc.pl/!Opis_efektow_ksztalcenia_dl...
(Tam nie ma nic o AFINIE, ale co ja tam będę Wiżualbejzikowi tłumaczył, jak on wie
lepiej?)

Cały m5 jet o afnie.

Naprawdę?
Self-service Business Intelligence. Nowoczesne rozwiązania BI na bazie MS Excel

http://www.exc.ue.wroc.pl/syl@bus_EXC_P14.pdf
dla porównania - chodzi o hasło, zapewne - dalej wiżualbejzikus się nie wgłębił, bo po co, jak wie
lepiej:
http://www.microsoft.com/en-us/sqlserver/solutions-tec...

A swoją drogą dużo tego VBA. To jednak nie jest takie beee?

Ależ oczywiście (że nie jest be). 2 dni podstaw + 2 dni "projektu" + wstawki typu, jak zapuścić
ADO z VBA, itp. Ale samo wiżualbejzikowanie, Wiżualbejzikusie, prowadzi do raju
Selectrendżersów i totalnego bałaganu użytkowego z jedną gwiazdą (programistą VBA) w roli
głównej. Często mi tu zarzucają, że SOA prowadzi do uzależnienia od osoby, a tak NIE JEST
(SQLki są jawne i poprawialne przez każdego ITka) - to nadużywanie VBA do tego prowadzi.
Znam parę firm, które tak mają.

Gratuluję znajomości AFINA!!!

Było na filmikach, które kiedyś tam oglądałem.

Z filmiku, to z filmiku. Wiedza jest. Znaczy - filmik był dobry! Dzięki za komplement -
postaram się trzymać poziom http://afin.net/webcasts/

Przez kilka dni szkolenia Ci ludzie przeszli z etapu "nie wiem co to baza danych i się jej boje,
dlatego przez x lat jej nie używałem" (i to w erze googla) do "projektuję i modyfikuję własne
bazy danych". Geniusze.

Bardzo dobry zarzut!
Analitycy (=excelowcy) baz danych nie znają i się boją. BARDZO SIĘ BOJĄ TO RUSZYĆ - dlatego
taki nacisk kładziemy na owo Query - POZNAJ!
http://afin.net/KsiazkaSQLwExcelu/GraficznyEdytorZapyt...
Oczywiście, specjalisty bazodanowego nikt tym czasem (specjalnie napisane osobno) nie wyuczy,
ale ZAINTERESUJE I ODCZARUJE. Tworzymy na zajęciach proste hurtownie danych w Accessie
(nie ucząc Accessa!), ale już mamy sygnały o ZASTOSOWANIACH PRAKTYCZNYCH. Postaramy
się je wyciągnąć na światło dzienne po zakończeniu I. Edycji.

PS
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Wojciech
Gardziński
Business
Intelligence to
jedna, wielka
ściema.

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

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.05.13 o godzinie 09:11

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:06   

Dla mnie to granda banda
http://www.goldenline.pl/forum/164762/wydarzenia/s/21#...

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:25   
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Wojciech

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Zna Afina, a Afina w pracy to sobie może wsadzić.

A widzi Pan - myli się Pan bardzo. Musi Pan poczytać trochę
http://www.exc.ue.wroc.pl/
http://www.exc.ue.wroc.pl/!Opis_efektow_ksztalcenia_dl...
(Tam nie ma nic o AFINIE, ale co ja tam będę Wiżualbejzikowi tłumaczył, jak on wie
lepiej?)

Cały m5 jet o afnie.

Naprawdę?
Self-service Business Intelligence. Nowoczesne rozwiązania BI na bazie MS Excel

http://www.exc.ue.wroc.pl/syl@bus_EXC_P14.pdf
dla porównania - chodzi o hasło, zapewne - dalej wiżualbejzikus się nie wgłębił, bo po co, jak
wie lepiej:
http://www.microsoft.com/en-us/sqlserver/solutions-tec...

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

A swoją drogą dużo tego VBA. To jednak nie jest takie beee?

Ależ oczywiście (że nie jest be). 2 dni podstaw + 2 dni "projektu" + wstawki typu, jak zapuścić
ADO z VBA, itp. Ale samo

Bo jeszcze by przeczytali kod afina i doszli do wniosku, że płacą za nic.

wiżualbejzikowanie, Wiżualbejzikusie, prowadzi do raju Selectrendżersów i totalnego bałaganu
użytkowego z jedną gwiazdą (programistą VBA) w roli głównej. Często mi tu

Oczywiście. Za to w spoa jest gwiazdę Pan WG.

zarzucają, że SOA prowadzi do uzależnienia od osoby, a tak NIE JEST (SQLki są jawne i
poprawialne przez każdego ITka) - to nadużywanie VBA do tego prowadzi. Znam parę firm,
które tak mają.

Ja nie znam żadnej używającej afin.

Gratuluję znajomości AFINA!!!

Było na filmikach, które kiedyś tam oglądałem.

Z filmiku, to z filmiku. Wiedza jest. Znaczy - filmik był dobry! Dzięki za komplement -
postaram się trzymać poziom

Reklamy wcale nie są dobre, a pamięta się ich treść.

Przez kilka dni szkolenia Ci ludzie przeszli z etapu "nie wiem co to baza danych i się jej
boje, dlatego przez x lat jej nie używałem" (i to w erze googla) do "projektuję i modyfikuję
własne bazy danych". Geniusze.

Bardzo dobry zarzut!
Analitycy (=excelowcy) baz danych nie znają i się boją. BARDZO SIĘ BOJĄ TO RUSZYĆ -
dlatego taki nacisk kładziemy na owo Query - POZNAJ!

Biedne "zwierzątka", boją się baz danych.
A Pan je dla nich oswaja. Prawdziwy mesjasz baz danych dla ludu.

http://afin.net/KsiazkaSQLwExcelu/GraficznyEdytorZapyt...

W każdej wypowiedzi głupia reklama ?

Oczywiście, specjalisty bazodanowego nikt tym czasem (specjalnie napisane osobno) nie
wyuczy, ale ZAINTERESUJE I ODCZARUJE. Tworzymy na zajęciach proste hurtownie danych w
Accessie (nie ucząc Accessa!), ale już mamy sygnały o ZASTOSOWANIACH PRAKTYCZNYCH.
Postaramy się je wyciągnąć na światło dzienne po zakończeniu I. Edycji.

Już pisałem - uczycie używać afina, bez zrozumienia jak działa excela, access czy ms sql.

PS

Proszę jeszcze wkleić schemat budowy koła.

Ignoruj autora |  |  |  |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 09:50    

Sławomir B.:

No pewnie, że nie. Jest o SPOA. A, że na runku jest jeden produkt pod tę "architekturę" to już
czysty przypadek.
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Gardziński
Business
Intelligence to
jedna, wielka
ściema.

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).

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.

A swoją drogą dużo tego VBA. To jednak nie jest takie beee?

Ależ oczywiście (że nie jest be). 2 dni podstaw + 2 dni "projektu" + wstawki typu, jak
zapuścić ADO z VBA, itp. Ale samo

Bo jeszcze by przeczytali kod afina i doszli do wniosku, że płacą za nic.

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...

wiżualbejzikowanie, Wiżualbejzikusie, prowadzi do raju Selectrendżersów i totalnego
bałaganu użytkowego z jedną gwiazdą (programistą VBA) w roli głównej. Często mi tu

Oczywiście. Za to w spoa jest gwiazdę Pan WG.

Oooo... gwiazd jest więcej... Żeby Pan wiedział, jakie oceny (każde zajęcia są oceniane w
anonimowej ankiecie) dostał dr hab. Bartłomiej Nita za "Kluczowe czynniki sukcesu - KPI"...
Nawet my zazdrościmy. I gratulujemy. [Reklama]
http://www.exc.ue.wroc.pl/syl@bus_EXC_P12.pdf

zarzucają, że SOA prowadzi do uzależnienia od osoby, a tak NIE JEST (SQLki są jawne i
poprawialne przez każdego ITka) - to nadużywanie VBA do tego prowadzi. Znam parę firm,
które tak mają.

Ja nie znam żadnej używającej afin.

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

Gratuluję znajomości AFINA!!!

Było na filmikach, które kiedyś tam oglądałem.

Z filmiku, to z filmiku. Wiedza jest. Znaczy - filmik był dobry! Dzięki za komplement -
postaram się trzymać poziom

Reklamy wcale nie są dobre, a pamięta się ich treść.

Reklamy po to są.

Przez kilka dni szkolenia Ci ludzie przeszli z etapu "nie wiem co to baza danych i się jej
boje, dlatego przez x lat jej nie używałem" (i to w erze googla) do "projektuję i
modyfikuję własne bazy danych". Geniusze.

Bardzo dobry zarzut!
Analitycy (=excelowcy) baz danych nie znają i się boją. BARDZO SIĘ BOJĄ TO RUSZYĆ -
dlatego taki nacisk kładziemy na owo Query - POZNAJ!

Biedne "zwierzątka", boją się baz danych.
A Pan je dla nich oswaja. Prawdziwy mesjasz baz danych dla ludu.

http://afin.net/KsiazkaSQLwExcelu/GraficznyEdytorZapyt...

W każdej wypowiedzi głupia reklama ?

TU padłem ze śmiechu.
UWAGA, Wiżualbejzikus do tego stopnia nie cierpi automatyzacji przez SQLa, bo to

zagraża jego pozycji guru VBA, że OPIS MICROSOFT QUERY bierze za "głupią

reklamę" i to jeszcze AFINA.

WIżualbejzikusie! Nienawiść Ci zalała sens.

Oczywiście, specjalisty bazodanowego nikt tym czasem (specjalnie napisane osobno) nie
wyuczy, ale ZAINTERESUJE I ODCZARUJE. Tworzymy na zajęciach proste hurtownie danych
w Accessie (nie ucząc Accessa!), ale już mamy sygnały o ZASTOSOWANIACH
PRAKTYCZNYCH. Postaramy się je wyciągnąć na światło dzienne po zakończeniu I. Edycji.

Już pisałem - uczycie używać afina, bez zrozumienia jak działa excela, access czy ms sql.

A Pan najwięcej o tym wie.

PS

Proszę jeszcze wkleić schemat budowy koła.

Proszę bardzo:
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  2  3  4  5     Następna »

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.05.13 o godzinie 10:38

Nadużycie |  |  |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:12   
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