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pr...

« Poprzednia     1  … 110  111  112  113  114  115     Następna »

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

No tak, Business Intelligence to narzędzie tak poważne, że aż potrafi analizować

psychologię, ba - psychoanalizę, oraz świat filmu.

A kończy zawsze w Excelu. Zabawne ("chociaż nieciekawe").

BI to:

1. Klucz do zamkniętego ERPa (dlatego np. biaje SAPa się sprzedają). Przesadziłem z tym

"kluczem" - ledwo uchylona furteczka

Nadal czekam na Pana pomysł jak pobierać RZECZYWISTE dane z erp do excela.

Nie mam zieonego pojęcia. Do Excela trafiają tylko dane nierzetelne, nierzeczywiste, baśniowe i

z palca wyssane. no, chyba, że przez eksport z biaja. Wtedy są RZECZYWISTE.

3. Eksporty do Excelka. Nawet dają excelka "w pakiecie" - jaja.

I znów to samo. Do txt też eksportuje. Jaki z tego wniosek?

Myj zęby pastą Pollena!

4. Nic więcej.

To Pana zdanie, zresztą bardzo kłamliwe i nieobiektywne. Akurat temu się nie dziwie, bo to
konkurencja.

Bardzo kłamliwe. Chyba muszę wypuścić jakąś Staniszkis, żeby zaczęła opowiadać, że to
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prowokacja z tym trotylem, żeby mnie sprowokować do paranoi.

5. A, i paru wyznawców idei (JWPa, systemu idealnego,...), do których świadomość jej
miałkości nie dociera ze względu na brak ich praktycznego doświadczenia lub umoczenie

(zależności) zawodowe.

Ale z Panem jest dokładnie tak samo. Umoczony zawodowo. Nie może powiedzieć nic innego,
bo zaprzeczy idei swojego produktu.

Prawda. Mój produkt rządzi mną. Wszak jest biajem, a to zobowiązuje.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 11:44

Wojciech Gardziński:

Panie Andrzeju, ratunku! Jak Pan tu jest, to trzeba chociaż trochę czasami pomyśleć.
A tu chłopaki ochotniczo podbijają wątek. Krygują się trochę jeszcze, ale im przejdzie. Na razie

nie chcom, ale muszom.

I tak trzymać!

no fantastyczna riposta... jak z elementarza dla Trolla :).

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj2  Kto głosował? |przedwczoraj 11:51

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński:

Nie mam zieonego pojęcia. Do Excela trafiają tylko dane nierzetelne, nierzeczywiste,

baśniowe i z palca wyssane. no, chyba, że przez eksport z biaja. Wtedy są RZECZYWISTE.

Prosiłem o konkretne rozwiązanie ? Jest Pan w stanie pisać NA TEMAT ?
Podręcznik dla trolla v2.0.
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3. Eksporty do Excelka. Nawet dają excelka "w pakiecie" - jaja.

I znów to samo. Do txt też eksportuje. Jaki z tego wniosek?

Myj zęby pastą Pollena!

Podręcznik dla trolla v2.0.

4. Nic więcej.

To Pana zdanie, zresztą bardzo kłamliwe i nieobiektywne. Akurat temu się nie dziwie, bo to

konkurencja.

Bardzo kłamliwe. Chyba muszę wypuścić jakąś Staniszkis, żeby zaczęła opowiadać, że to

prowokacja z tym trotylem, żeby mnie sprowokować do paranoi.

Podręcznik dla trolla v2.0.

5. A, i paru wyznawców idei (JWPa, systemu idealnego,...), do których świadomość jej

miałkości nie dociera ze względu na brak ich praktycznego doświadczenia lub umoczenie

(zależności) zawodowe.

Ale z Panem jest dokładnie tak samo. Umoczony zawodowo. Nie może powiedzieć nic
innego, bo zaprzeczy idei swojego produktu.

Prawda. Mój produkt rządzi mną. Wszak jest biajem, a to zobowiązuje.

Podręcznik dla trolla v2.0.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 11:54

Stefan Trygiel:

Łukasz D.:

Wojciech Gardziński:
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(...)

Panie Wojciechu...dowody na to, że wszystkie wdrożenia BI są nieudane. Jakieś

opracowanie naukowe, raport, cokolwiek. Byle nie Pańskiego autorstwa. Tak trudno to
zrozumieć?

p. Lukasz odpowiedzial...

Odpowie Pan? Jakieś dowody?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 11:58

Moją niewątpliwą zasługą tutaj, jest spowodowanie, że chłopcy nauczyli się odmieniać drugie

słowo. Umieli już "biznesyntelydżens", teraz doszło "trol". Jest progres.

A biaje dalej eksportują do excelka.

A my, informatycy, dalej każemy się kopiujwklejkom "całować w d..ę".

Wszyscy tutaj radośnie pracujemy dla tej paranoi.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 12:05
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...

Stefan Trygiel

Analityk
Finansowy,

Wojciech Gardziński:

1. Klucz do zamkniętego ERPa (dlatego np. biaje SAPa się sprzedają). Przesadziłem z tym
"kluczem" - ledwo uchylona furteczka

Nie, Panie Wojtku, to agregowanie bez obciążania bazy ERPa.

2. Hurtownia danych (dzięki, Padre, za jakiekolwiek dane!). Zasadności HD nie neguję, ale
wykonanie "odgórne", skazuje ją a priori na sztywność.

Panie Wijtku, co chce Pan uelastyczniać dodawanie wymiarów czy elementów wymiarów. Dobrze
jakby Pan pokazał przykłady, a nie opowiadał komunały.

3. Eksporty do Excelka. Nawet dają excelka "w pakiecie" - jaja.

I przeglądarkę internetową też. To są jaja, że Pan w kółko powtarza tę bzdurę o "eksporcie do
Excela".

4. Nic więcej.

Zgadzam się

5. A, i paru wyznawców idei (JWPa, systemu idealnego,...), do których świadomość jej

miałkości nie dociera ze względu na brak ich praktycznego doświadczenia lub umoczenie

(zależności) zawodowe.

Panie Wojtku, mogę Panu udowodnić, że brak JWP służy pracownikom na różnych szczeblach do

takiego zamieszania z danymi, żeby całkowicie sfałszować rzeczywistość.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 12:30

Wojciech Gardziński:

Moją niewątpliwą zasługą tutaj, jest spowodowanie, że chłopcy nauczyli się odmieniać drugie

słowo. Umieli już "biznesyntelydżens", teraz doszło "trol". Jest progres.

A biaje dalej eksportują do excelka.
A my, informatycy, dalej każemy się kopiujwklejkom "całować w d..ę".
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Wszyscy tutaj radośnie pracujemy dla tej paranoi.

Czyli nie odpowie Pan na pytanie jakie ma Pan dowody, że WSZYSTKIE wdrożenia BI są

nieudane? Jak to zgrabnie podsumował p. Łukasz "Jakieś opracowanie naukowe, raport,
cokolwiek. Byle nie Pańskiego autorstwa. Tak trudno to zrozumieć?"

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 13:11

Wojciech Gardziński:

Moją niewątpliwą zasługą tutaj, jest spowodowanie, że chłopcy nauczyli się odmieniać drugie

słowo. Umieli już "biznesyntelydżens", teraz doszło "trol". Jest progres.

A biaje dalej eksportują do excelka.

A my, informatycy, dalej każemy się kopiujwklejkom "całować w d..ę".
Wszyscy tutaj radośnie pracujemy dla tej paranoi.

Niestety Pana poziom dyskusji jest jaki jest. Lepiej Pana zignorować.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? |przedwczoraj 13:18

Uff, wreszcie coś na temat.

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

1. Klucz do zamkniętego ERPa (dlatego np. biaje SAPa się sprzedają). Przesadziłem z tym

"kluczem" - ledwo uchylona furteczka

Nie, Panie Wojtku, to agregowanie bez obciążania bazy ERPa.

Że co? Czyli excelowcy mają pełny dostęp do tabel/widoków z SAPA, a tylko ja tego nie wiem.
Błagam, niech Pan opowie, proszę! Miliony Pana ozłocą!
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2. Hurtownia danych (dzięki, Padre, za jakiekolwiek dane!). Zasadności HD nie neguję, ale

wykonanie "odgórne", skazuje ją a priori na sztywność.

Panie Wijtku, co chce Pan uelastyczniać dodawanie wymiarów czy elementów wymiarów.

Dobrze jakby Pan pokazał przykłady, a nie opowiadał komunały.

Tego to po prostu nie rozumiem. Pisze, jak rozumiem:

Pyta Pan, po co "mi" (czyli w architekturze SOA) budowa od dołu?

Weźmy prosty przykład: sprzedaż czegośtam. Niby banał - konto takie a takie, pyk jest.

Ale z VATem (np. do rozrachunków) czy bez? dwie miary
Czy księgowaną, czy jeszcze nie?

Czy planowaną (np. umowy), czy zrealizowaną?

Pytań 200, miar ileś tam, wymiarów ileś tam.

Gdzie to łatwiej? Czy w (A) DMA sprzedaży, czy od razu budować kostkę główną (czyli HD) (B)?
=>A

No dobrze, ale my chcemy do HD (czyli chcemy B). Dobrze, zaraz. Przetestujmy to najpierw w

DMA, bo może urodzi się w głowach kolejna miara, wymiar, agregat, ...(?)

Testujmy w DMA + Excelek do bólu, aż stwierdzimy - tak jest ok, dajemy to do HD.

Ja nie przeczę sensowi HD, ja przeczę sensowi budowania HD od góry. Bo wtedy każda potrzeba
prototypowa zabija temat. I, z pierwszymi takimi killami się walczy, a resztę się pomija, bo "my

to sobie zrobimy już w Excelku". Po roku już wszystko się pomija i wszystko robi w Excelku.

3. Eksporty do Excelka. Nawet dają excelka "w pakiecie" - jaja.

I przeglądarkę internetową też. To są jaja, że Pan w kółko powtarza tę bzdurę o "eksporcie do
Excela".

No bo tak jest. Wszystko się eksportuje do Excela. Te htmlki też.

4. Nic więcej.

Zgadzam się

5. A, i paru wyznawców idei (JWPa, systemu idealnego,...), do których świadomość jej
miałkości nie dociera ze względu na brak ich praktycznego doświadczenia lub umoczenie
(zależności) zawodowe.

Panie Wojtku, mogę Panu udowodnić, że brak JWP służy pracownikom na różnych szczeblach
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do takiego zamieszania z danymi, żeby całkowicie sfałszować rzeczywistość.

Tęskni Pan za dyktaturą. Tak, rzeczywiście, rozwalić ten Sejm, ciągle się tam kłócą,
wprowadźmy rządy silnej ręki! Mądry przywódca będzie wiedział, co robić...

Nie rozumie Pan, że społeczeństwu opłaca się utrzymywać stan permanentnej kłótni, zwanej
sferą polityki i jej świątynię, czyli parlament? Kłótnia się opłaca!

Niech się DMA'y i ich twórcy kłócą, która DMA jest lepsza. A decydent będzie miał wybór, taki,
jak Pan ma w polityce. Bo JWP to mrzonka.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 31.10.12 o godzinie 13:42

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 13:38

Wojciech Gardziński:

Nie, Panie Wojtku, to agregowanie bez obciążania bazy ERPa.

Że co? Czyli excelowcy mają pełny dostęp do tabel/widoków z SAPA, a tylko ja tego nie wiem.

Błagam, niech Pan opowie, proszę! Miliony Pana ozłocą!

Pan nie wie dlaczego nie mają dostępu - rozległy Select z rozbudowanymi WHEREami obciążą

transakcyjną bazę danych. Pan A Pan dostarcza wielu użytkownikom możliwość zablokowania

działania bazy.

Tego to po prostu nie rozumiem. Pisze, jak rozumiem:
Pyta Pan, po co "mi" (czyli w architekturze SOA) budowa od dołu?

Weźmy prosty przykład: sprzedaż czegośtam. Niby banał - konto takie a takie, pyk jest.

Ale z VATem (np. do rozrachunków) czy bez? dwie miary

Czy księgowaną, czy jeszcze nie?

Czy planowaną (np. umowy), czy zrealizowaną?

:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

DDDDDDDDDDDDDDDD

Się sturlałem w ROTFL.

No właśnie tak się domyślałem, że Pan nie rozumie co to jest wymiar, a co element wymiaru i
opowiada bzdury o nieelastyczności BIjów.
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To o czym Pan mówi to jest banał - przecięcie wymiaru konto z elementami wymiaru
pomocniczego, np. wersja. Dodawanie elementów wymiarów w BIaju to jedna z dość pospolitych

funkcji.

No bo tak jest. Wszystko się eksportuje do Excela. Te htmlki też.

Tu znowu nie rozumie Pan terminu - interfejs. Dla człowieka związanego z IT to dość duży brak.

Nie rozumie Pan, że społeczeństwu opłaca się utrzymywać stan permanentnej kłótni, zwanej

sferą polityki i jej świątynię, czyli parlament? Kłótnia się opłaca!

Niech się DMA'y i ich twórcy kłócą, która DMA jest lepsza. A decydent będzie miał wybór, taki,

jak Pan ma w polityce. Bo JWP to mrzonka.

Po pierwsze, firma to nie demokracja.

Po drugie, to Pan daje narzędzia tej kłótni.

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

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Nie, Panie Wojtku, to agregowanie bez obciążania bazy ERPa.

Że co? Czyli excelowcy mają pełny dostęp do tabel/widoków z SAPA, a tylko ja tego nie
wiem. Błagam, niech Pan opowie, proszę! Miliony Pana ozłocą!

Pan nie wie dlaczego nie mają dostępu - rozległy Select z rozbudowanymi WHEREami obciążą

transakcyjną bazę danych. Pan A Pan dostarcza wielu użytkownikom możliwość zablokowania

działania bazy.

Ależ, oczywiście, że wiem, że tak nie można bez kontroli. Ale wystawianie widoków, określonych

przez analityka, załatwia temat, nieprawdaż? Oczywiście, takie coś załatwia się PROTEZĄ pt.

Eksport do excelka.

Tego to po prostu nie rozumiem. Pisze, jak rozumiem:
Pyta Pan, po co "mi" (czyli w architekturze SOA) budowa od dołu?
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Weźmy prosty przykład: sprzedaż czegośtam. Niby banał - konto takie a takie, pyk jest.
Ale z VATem (np. do rozrachunków) czy bez? dwie miary

Czy księgowaną, czy jeszcze nie?
Czy planowaną (np. umowy), czy zrealizowaną?

:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

DDDDDDDDDDDDDDDDDD
Się sturlałem w ROTFL.

(Znany zabieg erystyczny - zacznij się głośno śmiać. Niezorientowani słuchacz pomyślą, że 1. jest

z czego, 2. śmiejący się jest mądrzejszy od nich, bo coś rozumie, a oni nie i go docenią w ten

sposób.)

Z czegóż to Pan się śmieje tak radośnie? Nie robił Pan nigdy zestawień ze sprzedaży planowanej?

Teraz ja powinienem zastosować powyższą metodę erystyczną.

No właśnie tak się domyślałem, że Pan nie rozumie co to jest wymiar, a co element wymiaru i
opowiada bzdury o nieelastyczności BIjów.

To o czym Pan mówi to jest banał - przecięcie wymiaru konto z elementami wymiaru

pomocniczego, np. wersja. Dodawanie elementów wymiarów w BIaju to jedna z dość

pospolitych funkcji.

No bo tak jest. Wszystko się eksportuje do Excela. Te htmlki też.

Tu znowu nie rozumie Pan terminu - interfejs. Dla człowieka związanego z IT to dość duży

brak.

Oj tam, oj tam, Biaja nie rozumiem, JWPa nie rozumiem, żony nie rozumiem, jedna rzecz w tą,

czy w tą - nie gra roli.

Czyli nie ma Excela w BI? To tylko "interfejs"? Żadnych wyszpionków, żadnego VBA, żadnych

przeklejek, linków, nic? Wyświetlamy tylko raporcik w Excelku?

To ja chyba zacznę szczekać.

Nie rozumie Pan, że społeczeństwu opłaca się utrzymywać stan permanentnej kłótni,

zwanej sferą polityki i jej świątynię, czyli parlament? Kłótnia się opłaca!

Niech się DMA'y i ich twórcy kłócą, która DMA jest lepsza. A decydent będzie miał wybór,
taki, jak Pan ma w polityce. Bo JWP to mrzonka.

Po pierwsze, firma to nie demokracja.
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Robert Woźniak

Architekt DWH,
BI,
ETL, analityk.

Ale informacja biznesowa - tak. Czy uważa Pan, że istnieje pojęcie JWP? Pamięta Pan mój
przykład "Ile ja, do diaska, zarabiam?"

Po drugie, to Pan daje narzędzia tej kłótni.

Nieprawda - one same się dają. Ja je tylko akceptuje i próbuję ucywilizować. Tak, jak na
zachodzie buduje się strzelnice dla narkomanów albo prawo spadkowe dla homoseksualistów.
A Pan zabrania. To i jest Excelek, czyli wielka szara strefa - mafia wręcz - BI.

P.S.
"Excel - szara strefa BI"

Fajne hasło wyszło. Nieprawdaż?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 31.10.12 o godzinie 14:16

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 14:13

O kurcze jestem 2 odcinki do tyłu .. już się zabieram za czytanie :)

.. TROOOLL ;)
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Robert Woźniak edytował(a) ten post dnia 01.11.12 o godzinie 11:20

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 11:04

Robert Woźniak:

O kurcze jestem 2 odcinki do tyłu .. już się zabieram za czytanie :)

Pozwoli Pan, że ułatwię. Miłej lektury!
https://skydrive.live.com/?cid=42ac4083b32e6ab0&id=42AC...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 23:09
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Stefan Trygiel

Analityk
Finansowy,
KLIMEX

Wojciech
Gardziński

Stefan Trygiel:

Wojciech Gardziński:

Moją niewątpliwą zasługą tutaj, jest spowodowanie, że chłopcy nauczyli się odmieniać
drugie słowo. Umieli już "biznesyntelydżens", teraz doszło "trol". Jest progres.

A biaje dalej eksportują do excelka.
A my, informatycy, dalej każemy się kopiujwklejkom "całować w d..ę".

Wszyscy tutaj radośnie pracujemy dla tej paranoi.

Czyli nie odpowie Pan na pytanie jakie ma Pan dowody, że WSZYSTKIE wdrożenia BI są
nieudane? Jak to zgrabnie podsumował p. Łukasz "Jakieś opracowanie naukowe, raport,
cokolwiek. Byle nie Pańskiego autorstwa. Tak trudno to zrozumieć?"

Brak odpowiedzi?

Możemy się więc zgodzić, że SOA nie jest paparta ŻADNYM obiektywnym i rzetelnym badaniem?

Podsumujmy:

ŻADEN analityk na tym forum Pana teorii nie poparł (ŻADEN, NUL, ZERO). Ustaliśmy też, że SOA

bazuje wyłącznie na Panów subiektywnych i niereprezentatywnych obserwacjach ze szkoleń.

Fantastycznie :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 08:16

Stefan Trygiel:

Czy mógłby Pan np. udowodnić, że nie jest idiotą?

Brak odpowiedzi?

Możemy więc się zgodzić /cytat/, że jest Pan idiotą?
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AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

Stefan Trygiel

Analityk
Finansowy,
KLIMEX

Podsumujmy:

ŻADEN analityk - nikt nie zaprzeczył, nawet Pan (ŻADEN, NUL /pisownia oryginalna/, ZERO).

Ustaliliśmy też, że nie wykazał Pan NIC przeciwko tezie, zawartej w pytaniu.

Fantastycznie :)

Oczywiście, to żart. Nie wiem tylko, czy Pan Stefan go zrozumie. Ale, może tym właśnie odpowie

na pytanie?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 08:26

Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

Ciekawy artykuł...

Dzięki. Też tak sądzimy.

Z tym "świeżonka" to pan znowu odjechał w swoją

- zupełnie banalizuje Pan i nie docenia warstwy graficznej. Ta warstwa jest BARDZO istotna,

bo odbiorcami raportów są często ludzie, którzy nie chcą patrzeć na tabelki (sprzedawcy,
marketingowcy etc)

Excel się obraził, bo mu Pan zarzucił kiepską grafikę. Po prostu - dno (ten E., oczywiście).

Znowu Pan nie rozumie. Excel ma fantastyczny interface to rzeczy do których został stworzony.
Są jednak lepsze rozwiązania do prezentacji i dystrybucji raportow. Pan tego nie rozumie, bo

tego Pani Krysia z działu księgowości panu nie powiedziała.

Rozmawiał Pan kiedykolwiek z pracownikiem innych działów np: dyrektorem Marketingu,
Sprzedaży? Powiedzieli Panu, że chcieliby dostawać raporty w tabeli MS Excel? Nikt komu
pokazano możliwości selekcji i drilowania danych w jakimkolwiek dynamicznym raporcie nie
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Stefan Trygiel

Analityk
Finansowy,
KLIMEX

powie, że on woli dostawać dane w tabelce.

Pan oczywiście woli próbe ośmieszenia (ten tekst z wirującym dyskiem), ale te próby ośmieszają
tylko Pana. Wejście na Panów stronę internetową to podróż w czasie (w lata 90-te).

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 08:28
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Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

Czy mógłby Pan np. udowodnić, że nie jest idiotą?

?? Co to ma wspólnego z odpowiedzią na pytanie? Powtórze panu pytanie: "jakie ma Pan

dowody, że WSZYSTKIE wdrożenia BI są nieudane? Jak to zgrabnie podsumował p. Łukasz
"Jakieś opracowanie naukowe, raport, cokolwiek. Byle nie Pańskiego autorstwa. Tak trudno to

zrozumieć?"

Brak odpowiedzi?

Możemy więc się zgodzić /cytat/, że jest Pan idiotą?

Podsumujmy:

ŻADEN analityk - nikt nie zaprzeczył, nawet Pan (ŻADEN, NUL /pisownia oryginalna/, ZERO).
Ustaliliśmy też, że nie wykazał Pan NIC przeciwko tezie, zawartej w pytaniu.

Wielu zaprzeczyło... np Ja i kilkuset innych na goldenline oraz linkedin w trakcie tych kilku lat!

Pana mózg wypiera niewygodne fakty?

Fantastycznie :)

Oczywiście, to żart. Nie wiem tylko, czy Pan Stefan go zrozumie. Ale, może tym właśnie

odpowie na pytanie?

Ja Pana żartów nie rozumiem. Nie rozumiem też pana definicji..... i bardzo się z tego cieszę :)

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 02.11.12 o godzinie 08:34
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Stefan Trygiel

Analityk
Finansowy,
KLIMEX

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 08:33

Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

Czy mógłby Pan np. udowodnić, że nie jest idiotą?

Brak odpowiedzi?

Możemy więc się zgodzić /cytat/, że jest Pan idiotą?

Podsumujmy:

ŻADEN analityk - nikt nie zaprzeczył, nawet Pan (ŻADEN, NUL /pisownia oryginalna/, ZERO).

Ustaliliśmy też, że nie wykazał Pan NIC przeciwko tezie, zawartej w pytaniu.

Fantastycznie :)

Oczywiście, to żart. Nie wiem tylko, czy Pan Stefan go zrozumie. Ale, może tym właśnie

odpowie na pytanie?

Symptomy trollowania: http://pl.wikipedia.org/wiki/Trollowanie

.....

skrajny stosunek do netykiety (wybrane zasady) lub ortografii – albo atakowanie wszystkich za

najdrobniejsze literówki, albo demonstracyjne łamanie zasad;

....

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 08:45

To może podsumuję ten interesujący wywód:
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Sławomir Broda

VBA, Excel,
Access i
wszystko
związane z
automatyzacją
pr...

Wojciech
Gardziński

AFIN.NET, trener
MS
Excel, (nieco
fanatyczny)
lobbysta
pr...

Żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. 

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 09:00

Ale fajne!

Czy Szanowni Panowie nie widzą jak się ośmieszają w służbie paranoi?

Przecież ja - to "mój" wątek, 100 razy obiecaliście, że będziecie go i mnie ignorować - tu tylko:
1. Trolluję

2. Obrażam

3. Nie stosuję netykiety

4. Nie odpowiadam na pytania

5. Gadam w kółko to samo

6. Nie rozróżnam kolorów

A Wy dalej jesteście ze mną. Kocham Was!
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 110  111  112  113  114  115     Następna »

P.S.

A, w ogóle, to kto, oprócz mnie, zapalił wczoraj świeczkę Hance Mostowiak i Ryśkowi? Kto

pamiętał?

Pardą, pardą, nie mógłbym pominąć Pana Andrzeja...
7. Jako jedyny nie jeżdżę na rowerze carbonowym.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.11.12 o godzinie 09:16

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:09
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