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Gryps z internatu

Towarzysze!
Zostałem internowany w Czarnej Dupie koło Jarkostefciobanowa.

BIenerał podstępnie wyciągnął mnie z mojego ciepłego arkusza, połamał wykres i rozgonił moje
kochane wyszpionki. To gwałt na naszej Exceliozie Pospolitej.
Jestem internowany na 14 dni.
Precz z BIomuną!

BIenerał boi się nas - nie postępuje tu z nami brutalnie. Odwiedzają nas zwidy szczęścia
excelowego, pozwala nam na spacery wokół DMA, a nawet zapewnia dostęp do prasy i widowisk,
co prawda oficjalnych, ale możemy poczytać Dzieła Imnona i Kimbala, rozkoszować się pięknem
krajobrazu postexcelowego, gdzie piękne biaje czynią szczęście światu. Na wieczorach poetyckich
wspólnie odmieniamy "Business Intelligence" przez przypadki. Cudowne, choć brakuje nam
bardzo tej wolności arkuszowej, tego wpisywania JEŻELI do siedmiu zagnieżdżeń i nagrywania
makr.

Na znak solidarności z nami tutaj wielu artystów zapowiedziało bojkot oficjalnych mediów -
przyłącz się, nie daj się zgnębić podstępnym dolarom za konsultanctwo biajowe i hejtowanie
gieelowe. Teraz jest mrok, ale jutro wstanie nowy dzień!

Nie lękajcie się!
Niech zstąpi SOA i odmieni oblicze analizy! Tej analizy.

Wasz towarzysz Troll Excelowy

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |13.12.2012, 15:38

Panie Wojtku, mam prośbę, żeby nie używał Pan porównań polityczno-społecznych do
informatyki i ekonomii gdyż te pierwsze mają równoległe systemy aksjologiczne podczas gdy
informatyka i ekonomia są w zasadzie jednokryterialne, więc wszelkie analogie są absurdalne.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |13.12.2012, 23:10

Wojciech Gardziński-Podziemny:

Nie lękajcie się!
Niech zstąpi SOA i odmieni oblicze analizy! Tej analizy.

To je też mam postulat.
Drodzy analitycy! Przestańcie pracować w excelu ! Po co używać gotowych funkcji, tabelek,
wykresów ? Napier........ wszystko w asemblerach - przecież się da. A i na szybkości analizy
zyskajcie. Dla prawdziwych "hardkorów" mam wyzwanie - kod maszynowy - to jest dopiero
optymalizacja szybkości każdego zadania.

Ps.: SOA już dawno zstąpiła (Service Oriented Architecture_, tylko z Pana kiepski excelo-slq'lo-
mesjasz i nadal się Pan pod SOA podszywa.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |14.12.2012, 08:23

Sławomir Broda:

Drodzy analitycy! Przestańcie pracować w excelu ! Po co używać gotowych funkcji, tabelek,
wykresów ? Napier........ wszystko w asemblerach - przecież się da. A i na szybkości analizy
zyskajcie. Dla prawdziwych "hardkorów" mam wyzwanie - kod maszynowy - to jest dopiero
optymalizacja szybkości każdego zadania.

Przypomniało mi to, że kiedyś napisałem coś podobnego. W listopadzie 2009 ;-)
http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...

Ile to już minęło, hehe.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |14.12.2012, 11:21
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Krzysztof Bokiej:

Sławomir Broda:

Drodzy analitycy! Przestańcie pracować w excelu ! Po co używać gotowych funkcji, tabelek,
wykresów ? Napier........ wszystko w asemblerach - przecież się da. A i na szybkości
analizy zyskajcie. Dla prawdziwych "hardkorów" mam wyzwanie - kod maszynowy - to jest
dopiero optymalizacja szybkości każdego zadania.

Przypomniało mi to, że kiedyś napisałem coś podobnego. W listopadzie 2009 ;-)
http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...

Ile to już minęło, hehe.

Tyle czasu minęło i tylko Pan Wojciech pozostał taki sam.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |14.12.2012, 11:37

Bo Pan Wojtek jest niezmiennie luddystą - w XVII wieku było takie powstanie przeciwko
maszynom tkackim. I tak zawołał "Kill BI!!" gdyż do tego że jego rozwiązanie nie spełnia
wymogów zaawansowanego controllingu dołożył uzasadnienie, że większa pracochłonność dla
analityków oznacza więcej pracy. Niestety jest to znana od XVII wieku zasada, że im większa
pracochłonność tym mniej pracy, więc nici z bycia opozycją. Pan Wojtek jest po prostu
rynkowym wandalem.

Niestety zasada "gorsze jest lepsze" jest u nas mocno rozpowszechniona (można się będzie
przekonać przez 2 lata najbliższego kryzysu) więc luddyści mają się... jeszcze są.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 14.12.12 o godzinie 15:31

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |14.12.2012, 13:51

Gryps z internatu
Mają mnie wypuścić za 3 dni. Że niby odwilż, albo bienerał zrobił amnestię, że się niby nie boi
wywrotowców, takie tam.
Co on wie? Ciągle myszki przenoszą grypsy do Architektury, a bienerał śpi w najlepsze.
Nic nie pomogło to internowanie na moje poglądy - ja też nad tym boleję. No nie rozumiem tych
biajów nic a nic.

Za chwilę wracam, niech ten czas będzie dla Was czasem oczekiwania. Wlejcie sobie trochę oleju
do myszek, żeby Wam się lepiej klikało w "Nadużycie", kabelki wy moje słodkie.
Pa!

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |23.12.2012, 23:20

Przeniosłem nawalankę z wątku SOA - tam już dawno nie było merytorycznie, więc tu młócce
będzie lepiej.

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński-Podziemny:

Sławomir Broda:

Na większą skalę i w dłuższym okresie czasu excel nie jest najtańszy.

Gdyby nawet SAP BW kosztował 1 PLN to i tak byłby droższy od Excelka
Bo SAP BW WYMAGA Excelka, czyli kosztowałby tyle: Excel+1PLN

Ja wiem, że według Pana koszt kończy się na zakupie
oprogramowania. W rzeczywistości to dopiero początek.

Że ja nie wiem? Weź Pan idź do swojej księgowości i zapytaj się Pan, jak SAP DOI PO ZAKUPIE.
I jak się BW nie używa to też doi i wtedy to dojenie jeszcze lepiej smakuje.

Nie jest najszybszy

Jak wykorzystuje ADO to ma ten sam silnik, co wszystko inne. Jak Pan tego nie wie, to
cieniutko..

Czas potrzebny na uzyskanie informacji to nie tylko czas wynikający z przesłania obrobionych
danych do użytkownika końcowego.

Tak, ale to zwykle 80% poświęcanego czasu, więc najważniejsze.
Był Pan kiedyś głodny? Jak Pan był, to Pan wie, że w jedzeniu, tak naprawdę, liczy się ilość
kalorii, a nie smak.
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i nie jest elastyczny.

Że, kurna, co? Czego Pan się napił?

Niczego. Przenosił Pan kiedyś rozwiązania zrobione w excelu na bardziej stabilne platformy ?
Nie ? No to się nie dziwię, że strasznie Pan się dziwi na stwierdzenie, że excel jest mało
elastyczny (na większa skalę tak jak pisałem).

Pewnie że przenosiłem i zawsze TRACIŁEM elastyczność w momencie przeniesienia. Ale
przenosiłem wtedy, gdy już WIEDZIAŁEM CO PRZENOSIĆ.
A Pan twierdzi, że to Excel jest mało elastyczny. Kawał z Brodą.

Ja też twierdzę (my), że dane to clou. Ale praktyka pokazuje,

Clou jest informacja wynikająca z danych, a nie dane same w sobie.

A SzPan Jarek twierdzi inaczej.

A ja nie.

Najważniejsze w jedzeniu są kalorie.

że główne źródło danych wszelkich analiz to.. raporty (zwane eksportami) z ERP i...
(!!!) ... z biajów do... (!!!) ... Excela.

I teraz do tego dochodzi AFIN, z którego ludzie będą robili przeklejki.

Że co? Z Excelka do Excelka przeklejki? Po to jest pompa ssąca w SOA, że Excelek CIĄGNIE
DANE DO SIEBIE, KUMA PAN?

I co z tego, że ciągnie ? Jak większość użytkowników nie będzie w stanie (brak umiejętności)
zmienić tego co ta pompa ciągnie. Będzie korzystała z tego co już jest przygotowane i tak
samo jak w przypadku innych systemów pojawi się święte Wyszukaj.Pionowo.

Coś w tym jest.
Czego brak umiejętności? Co wyjaśnić? Jak się wpisuje funkcję do danych, jak się wstawia
kwerendę, czy jak zrobić tabelę przestawną?

Po prostu, biaje nic nie wnoszą.
Jedynym ratunkiem jest SOA.

Epic.

Fajny podpis! I, jaki prawdziwy! - pic, pic, w rzeczy samej. I tak z angielska... "a pic",
znaczy epic.
To ksywka z wojska? Od dzisiaj nazywamy Pana Sławka Epicem.

To nie jest podpis.
Nie byłem w wojsku.

To widać, że Pan nie był. Bo dla Pana teoria czegoś jest równa praktyce tegoż.
W wojsku by Pana nauczyli, że robienie pompek nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek CELEM
robienia pompek. Że to, że jest czysto, nie oznacza, że nie trzeba pojechać po rejonie i takie
tam.

Panie Epic, teoria wzięła rozwód z praktyką w biaju już dawno. Pora, żeby Pan to zauważył.

Andrzej O.:

Dlatego mnie nie dziwią spowolnienia coraz częstsze i dłuższe.

Alem się uśmiał|!
To Pan Andrzej NAWET TEGO NIE WIE, że częstotliwość i okres danej fali SĄ ODWROTNIE
PROPORCJONALNE, że im dłuższy okres, tym częstotliwość mniejsza.
Gada, żeby gadać. Ma nadzieję, że gada z idiotami.

(Ale parę strzałów w Pana Jarka było celnych.)

Wojciech Gardziński-Podziemny edytował(a) ten post dnia 24.12.12 o godzinie 11:19

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |24.12.2012, 10:33
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Wojciech Gardziński-Podziemny:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński-Podziemny:

Sławomir Broda:

Ja wiem, że według Pana koszt kończy się na zakupie
oprogramowania. W rzeczywistości to dopiero początek.

Że ja nie wiem? Weź Pan idź do swojej księgowości i zapytaj się Pan, jak SAP DOI PO
ZAKUPIE.

Skoro wypisuje Pan porównania takie jak powyżej to najwidoczniej nie.

I jak się BW nie używa to też doi i wtedy to dojenie jeszcze lepiej smakuje.

To proszę wskazać przykład za co się płaci. Poza niewiedzą.

Czas potrzebny na uzyskanie informacji to nie tylko czas wynikający z przesłania
obrobionych danych do użytkownika końcowego.

Tak, ale to zwykle 80% poświęcanego czasu, więc najważniejsze.

80% to przesyłanie danych już obrobionych ?

Niczego. Przenosił Pan kiedyś rozwiązania zrobione w excelu na bardziej stabilne platformy
? Nie ? No to się nie dziwię, że strasznie Pan się dziwi na stwierdzenie, że excel jest mało
elastyczny (na większa skalę tak jak pisałem).

Pewnie że przenosiłem i zawsze TRACIŁEM elastyczność w momencie przeniesienia. Ale
przenosiłem wtedy, gdy już WIEDZIAŁEM CO PRZENOSIĆ.

W jaki sposób tracił Pan elastyczność ? Bo skoro Pan przenosił to nie było problemów z
uprawnieniami na które Pan narzeka przy BI w systemie docelowym.

A Pan twierdzi, że to Excel jest mało elastyczny. Dowcip z Brodą.

Do bardziej rozbudowanych rozwiązań tak.

Ja też twierdzę (my), że dane to clou. Ale praktyka pokazuje,

Clou jest informacja wynikająca z danych, a nie dane same w sobie.

A SzPan Jarek twierdzi inaczej.

A ja nie.

Najważniejsze w jedzeniu są kalorie.

Zależy dla kogo. Większość ludzi mają wybór kieruje się smakiem.

I co z tego, że ciągnie ? Jak większość użytkowników nie będzie w stanie (brak
umiejętności) zmienić tego co ta pompa ciągnie. Będzie korzystała z tego co już jest
przygotowane i tak samo jak w przypadku innych systemów pojawi się święte
Wyszukaj.Pionowo.

Coś w tym jest.
Czego brak umiejętności? Co wyjaśnić? Jak się wpisuje funkcję do danych, jak się wstawia
kwerendę, czy jak zrobić tabelę przestawną?

Mi nie trzeba nic wyjaśniać, ale jeżeli ktoś nie radził sobie przy budowie raportów poprzez np.
bex'a to nie poradzi sobie w afinie.

To widać, że Pan nie był.

Widać ? Po czym Pan rozpoznaje ?
>Bo dla Pana teoria czegoś jest

równa praktyce tegoż.

Skąd ten błędny wniosek ? Nigdy nie wypowiadam się na podstawie teorii, bo takowej nie znam.
P

W wojsku by Pana nauczyli, że robienie pompek nie ma nic

I dziękuję, że nie musiałem się uczyć jak zostać popychadłem jakiegoś przygłupa z kilkoma
belkami na ramieniu, które zawdzięcza koneksją tatusia.

Panie Epic, teoria wzięła rozwód z praktyką w biaju już dawno. Pora, żeby Pan to zauważył.

Tak. Widać po głosach tysięcy zwolenników Pana teorii.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |24.12.2012, 11:23
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Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński-Podziemny:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński-Podziemny:

Sławomir Broda:

Ja wiem, że według Pana koszt kończy się na zakupie
oprogramowania. W rzeczywistości to dopiero początek.

Że ja nie wiem? Weź Pan idź do swojej księgowości i zapytaj się Pan, jak SAP DOI PO
ZAKUPIE.

Skoro wypisuje Pan porównania takie jak powyżej to najwidoczniej nie.

I jak się BW nie używa to też doi i wtedy to dojenie jeszcze lepiej smakuje.

To proszę wskazać przykład za co się płaci. Poza niewiedzą.

Czas potrzebny na uzyskanie informacji to nie tylko czas wynikający z przesłania
obrobionych danych do użytkownika końcowego.

Tak, ale to zwykle 80% poświęcanego czasu, więc najważniejsze.

80% to przesyłanie danych już obrobionych ?

Niczego. Przenosił Pan kiedyś rozwiązania zrobione w excelu na bardziej stabilne
platformy ? Nie ? No to się nie dziwię, że strasznie Pan się dziwi na stwierdzenie, że excel
jest mało elastyczny (na większa skalę tak jak pisałem).

Pewnie że przenosiłem i zawsze TRACIŁEM elastyczność w momencie przeniesienia. Ale
przenosiłem wtedy, gdy już WIEDZIAŁEM CO PRZENOSIĆ.

W jaki sposób tracił Pan elastyczność ? Bo skoro Pan przenosił to nie było problemów z
uprawnieniami na które Pan narzeka przy BI w systemie docelowym.

A Pan twierdzi, że to Excel jest mało elastyczny. Dowcip z Brodą.

Do bardziej rozbudowanych rozwiązań tak.

Ja też twierdzę (my), że dane to clou. Ale praktyka pokazuje,

Clou jest informacja wynikająca z danych, a nie dane same w sobie.

A SzPan Jarek twierdzi inaczej.

A ja nie.

Najważniejsze w jedzeniu są kalorie.

Zależy dla kogo. Większość ludzi mają wybór kieruje się smakiem.

I co z tego, że ciągnie ? Jak większość użytkowników nie będzie w stanie (brak
umiejętności) zmienić tego co ta pompa ciągnie. Będzie korzystała z tego co już jest
przygotowane i tak samo jak w przypadku innych systemów pojawi się święte
Wyszukaj.Pionowo.

Coś w tym jest.
Czego brak umiejętności? Co wyjaśnić? Jak się wpisuje funkcję do danych, jak się wstawia
kwerendę, czy jak zrobić tabelę przestawną?

Mi nie trzeba nic wyjaśniać, ale jeżeli ktoś nie radził sobie przy budowie raportów poprzez np.
bex'a to nie poradzi sobie w afinie.

To widać, że Pan nie był.

Widać ? Po czym Pan rozpoznaje ?
>Bo dla Pana teoria czegoś jest

równa praktyce tegoż.

Skąd ten błędny wniosek ? Nigdy nie wypowiadam się na podstawie teorii, bo takowej nie
znam. P

W wojsku by Pana nauczyli, że robienie pompek nie ma nic

I dziękuję, że nie musiałem się uczyć jak zostać popychadłem jakiegoś przygłupa z kilkoma
belkami na ramieniu, które zawdzięcza koneksją tatusia.

Panie Epic, teoria wzięła rozwód z praktyką w biaju już dawno. Pora, żeby Pan to zauważył.

Tak. Widać po głosach tysięcy zwolenników Pana teorii.
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Pan Epic głodu w życiu nie poczuł, teorii nie zna, w wojsku nie był, obrona ojczyzny oznacza bycie
"popychadłem jakiegoś przygłupa, który belki na ramieniu zawdzięcza koneksją tatusia"...
(pisownia oryginalna)
Wady Bexa są, od razu, wadami wszystkiego wokół (taka propagacja). SAP nie doi. Ludzie jedzą
dla smaku...

Z kim ja gadam???

Ale dzisiaj BĘDĘ GADAŁ ze wszystkimi. Wigilia przeca.

Pana Stefcia też kocham. Aj lafju, Stif!
Chociaż, jak będę go tak lofciał, to zaraz przybiegnie...

;)

Wojciech Gardziński-Podziemny edytował(a) ten post dnia 24.12.12 o godzinie 12:45

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |24.12.2012, 12:35

Wojciech Gardziński-Podziemny:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński-Podziemny:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński-Podziemny:

Sławomir Broda:

Głodu nie poczuł, teorii nie zna, w wojsku nie był, obrona

Teorii nie znam - znam praktyk, w wojsku nie byłem - Pan był. To proszę powiedzieć gdzie Pan
bronił ojczyzny w praktyce ? Bo poligon czy ćwiczenia to nie praktyka.

ojczyzny oznacza bycie "popychadłem, zawdzięczonym koneksją tatusia"

Przekręcaj Pan dalej. W tym jest Pan mistrzem.

Wady bexa są, od razu, wadami wszystkiego wokół (taka propagacja).

I kolejne przekręty. Widać jaką techniką Pan sprzedaje swoje "produkty".

Z kim ja gadam?

Gada Pan, bo rozmową nazwać tego nie można.

Ale dzisiaj BĘDĘ GADAŁ ze wszystkimi. Wigilia przeca.

I znów chłopek-prymitywek wyłazi spod przykrywki wykształconego-światowego-wykładowcy-
praktyka-zbawiciela analityków w Polsce o na świecie.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |24.12.2012, 12:44

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński-Podziemny:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński-Podziemny:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński-Podziemny:

Sławomir Broda:

Głodu nie poczuł, teorii nie zna, w wojsku nie był, obrona

Teorii nie znam - znam praktyk, w wojsku nie byłem - Pan był. To proszę powiedzieć gdzie
Pan bronił ojczyzny w praktyce ? Bo poligon czy ćwiczenia to nie praktyka.
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Sławomir Broda
VBA, Excel,
Access i
wszystko
związane z
automatyzacją
pr...

Wojciech
Gardziński-Podzi
emny
Bij biaja!

Wojciech
Gardziński-Podzi
emny
Bij biaja!

Oj, nie mów Pan, że nie było ciężko. Litra na trzech to nie takie hop-siup!

ojczyzny oznacza bycie "popychadłem, zawdzięczonym koneksją tatusia"

Przekręcaj Pan dalej. W tym jest Pan mistrzem.

ja nic nie przekręcam - ja tylko cytuję oryginał: "KONEKSJĄ"

Wady bexa są, od razu, wadami wszystkiego wokół (taka propagacja).

I kolejne przekręty. Widać jaką techniką Pan sprzedaje swoje "produkty".

Ciągle te przekręty i przekręty... Wszędzie przekręty. Pan to chyba z CBA?
Jestem Epic, Sławek Epic. Wstrząśnięty, ale nie zmieszany.

Z kim ja gadam?

Gada Pan, bo rozmową nazwać tego nie można.

Ale dzisiaj BĘDĘ GADAŁ ze wszystkimi. Wigilia przeca.

I znów chłopek-prymitywek wyłazi spod przykrywki wykształconego-światowego-wykładowcy-
praktyka-zbawiciela analityków w Polsce o na świecie.

Osztwa. Ale celnie mnie załatwił.

(Dobra, Panie Sławku, starczy. Albo Pan zacznie ze mną rozmawiać normalnie, albo dalej się
będę nabijał. To Pana wybór.)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |24.12.2012, 12:50

Wojciech Gardziński-Podziemny:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński-Podziemny:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński-Podziemny:

Sławomir Broda:

Wojciech Gardziński-Podziemny:

Sławomir Broda:

(Dobra, Panie Sławku, starczy. Albo Pan zacznie ze mną rozmawiać normalnie, albo dalej się
będę nabijał. To Pana wybór.)

Z Panem raczej się nie da, co już udowodnił Pan w stosunki do kilku innych dyskutantów.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |24.12.2012, 12:54

Sławomir Broda:

(Dobra, Panie Sławku, starczy. Albo Pan zacznie ze mną rozmawiać normalnie, albo dalej
się będę nabijał. To Pana wybór.)

Z Panem raczej się nie da, co już udowodnił Pan w stosunki do kilku innych dyskutantów.

Powiedział Pan Epic, biegnąc radośnie za mną po łąkach Złotej Linijki...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |24.12.2012, 13:44

Chłopaki (i dziewczyny, jeśli dotrwały),

Życzę Wam owocnych w przemyślenia Świąt. Spróbujcie się oderwać i popatrzeć na świat (w tym
świat informatyczny) z pozycji renifera. To nic, że dostajemy po pleckach bacikiem od Świętego
Mikołaja, żebyśmy ciągnęli bidę, ale oczka mamy sprawne - otwórzmy je!

Tak, to prawda - im bardziej się otwiera oczy, tym mniej widać sianko, ale spróbujcie!
Wesołych Świąt!

Wasz Troll (z internatu)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |24.12.2012, 15:00
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Andrzej
Olechowicz
I am so
intelligent
I can make
...

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

Andrzej
Olechowicz
I am so
intelligent
I can make
...

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

Andrzej O.:

Dlatego mnie nie dziwią spowolnienia coraz częstsze i dłuższe.

Alem się uśmiał|!
To Pan Andrzej NAWET TEGO NIE WIE, że częstotliwość i okres danej fali SĄ ODWROTNIE
PROPORCJONALNE, że im dłuższy okres, tym częstotliwość mniejsza.
Gada, żeby gadać. Ma nadzieję, że gada z idiotami.

(Ale parę strzałów w Pana Jarka było celnych.)

Wystarczy, żeby Pan "błysnął" takim poglądem na stagnację wziętą z fizyki szkoły podstawowej
przed ekonomistami i niewiele pozostanie z "ekspansji" excelka na korporacje.

Panie Wojtku, odtrąbił Pan odwrót z wątku o architekturze bo się okazało, ze jest do bani, a na
polu wymagań controllingu czuje się Pan jak uczeń szkoły podstawowej po lekcjach fizyki :D To
wtedy rzeczywiście pozostaje rola renifera.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |25.12.2012, 15:22

Siemanko. Powróciłem.
"Ze spuszczoną głową, powoli, idzie żołnierz z biajowej niewoli..."

Pana Andrzeja to już nawet trudno mi komentować, bo, jeżeli nie działają na niego dowody
rzeczy oczywistych (częstotliwość vs okres czegokolwiek), to nie zadziałają żadne, po co sobie
gębę strzępić? Np. nawija, że wątek SOA do bani, po czym się w nim udziela.
Cały biaj.

A na normalną działkę antybiajową chwilowo nie mam ochoty ;) Taki luzik poświąteczny :)
Poszalejcie!

Odzywam się właściwie tylko po to, żeby udostępnić Wam guziczek "Nadużycie".
Klikajcie śmiało!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 27.12.12 o godzinie 13:31

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj27.12.2012, 13:28

Wojciech Gardziński:

Siemanko. Powróciłem.
"Ze spuszczoną głową, powoli, idzie żołnierz z biajowej niewoli..."

Pana Andrzeja to już nawet trudno mi komentować, bo, jeżeli nie działają na niego dowody
rzeczy oczywistych (częstotliwość vs okres czegokolwiek), to nie zadziałają żadne, po co sobie
gębę strzępić?

żenua, symetrycznego sinusa w podstawówce poznał i szpanuje.

Np. nawija, że wątek SOA do bani, po czym się w nim udziela.
Cały biaj.

Cały WG. Nieważne źle czy dobrze byle głośno.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |28.12.2012, 12:25

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Siemanko. Powróciłem.
"Ze spuszczoną głową, powoli, idzie żołnierz z biajowej niewoli..."

Pana Andrzeja to już nawet trudno mi komentować, bo, jeżeli nie działają na niego dowody
rzeczy oczywistych (częstotliwość vs okres czegokolwiek), to nie zadziałają żadne, po co
sobie gębę strzępić?

żenua, symetrycznego sinusa w podstawówce poznał i szpanuje.

Np. nawija, że wątek SOA do bani, po czym się w nim udziela.
Cały biaj.

Cały WG. Nieważne źle czy dobrze byle głośno.

Przesada.
Wiedza podstawowa nie jest po to, zeby nia szpanowac, tylko, zeby jej uzywac.
SzPan nie uzywa, to i wydaje sie Panu, ze inni szpanuja...

A tymczasem chlopcy zrobili z watku SOA taki normalny watek biajowo-jarkowy, czyli blebleble.
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Andrzej
Olechowicz
I am so
intelligent
I can make
...

« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 133  134  135  136  137  138     Następna »

Standardzik, ale chlopcy biajki sie tak wlasnie realizuja.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj28.12.2012, 23:13

Wojciech Gardziński:

Przesada.
Wiedza podstawowa nie jest po to, zeby nia szpanowac, tylko, zeby jej uzywac.
SzPan nie uzywa, to i wydaje sie Panu, ze inni szpanuja...

Jak zwykle się Panu wydaje, ale skoro chce Pan wracać do podstawówki do sobie Pan wpisze w
kochanym excelku sin y - y/2 i będzie Pan miał spowolnienia częstsze i dłuższe.

A tymczasem chlopcy zrobili z watku SOA taki normalny watek biajowo-jarkowy, czyli
blebleble. Standardzik, ale chlopcy biajki sie tak wlasnie realizuja.

no fakt, wymagania controllingowe to blebleble... excelek działa niezależnie od nich...

Pan tam lepiej nie wraca bo zaczynamy egzorcyzmy od kultury domiaru - poparzy się Pan :D

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 29.12.12 o godzinie 14:13

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |29.12.2012, 14:12
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