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Sławomir B.:

Łukasz D.:

Sławomir B.:

To ja chciałem tylko o jedną rzecz zapytać...gdzie można znaleźć te młode dziewice?

http://bikingofbi.com

Certyfikat "nienaruszenia" gratis.

I czy jest szansa je przeszkolić?

http://bikingofbi.com/payment

Oczywiście z Excela. Np. operacje I/O za pomocą excela...

http://bikingofbi.com/termsofuse

Wszystkie młode (i stare) dziewice, urażone moim postem z góry przepraszam...

http://bikingofbi.com/thanksto

Ps.: Zostaje Pan wywalony ze znajomych na fanbejdzu fb, tłiterze, icq, gg, filker, fotka, nk,

wc, cd, hwdp, pudelek itd.

A wie Pan co ja to?!

O proszę:

!

I się proszę nie rzucać, bo mam jeszcze parę obrazków w arsenale. Jak je wkleję to se Pan

będziesz tego BI szukał między excelkami na dyskach z bierdonki. hłe hłe hłe...

P.S. To jest pierwszy post na 178 stronie. Excel rulezzzzz!

Łukasz D. edytował(a) ten post dnia 18.04.13 o godzinie 10:47

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 10:39

Łukasz D.:

Sławomir B.:

Łukasz D.:
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Sławomir B.:

I się proszę nie rzucać, bo mam jeszcze parę obrazków w arsenale. Jak je wkleję to se Pan

będziesz tego BI szukał między excelkami na dyskach z bierdonki. hłe hłe hłe...

Tak ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 10:48

Sławomir B.:

Łukasz D.:

Sławomir B.:

Łukasz D.:

Sławomir B.:

I się proszę nie rzucać, bo mam jeszcze parę obrazków w arsenale. Jak je wkleję to se Pan

będziesz tego BI szukał między excelkami na dyskach z bierdonki. hłe hłe hłe...

Tak ?

Osz Ty w biajka czesany!
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Tak se z Wami Excel poradzi:

!!!

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 10:52

Łukasz D.:

Tak se z Wami Excel poradzi:>

Jedyne co excel może to:

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 11:26

Sławomir B.:

Łukasz D.:

Tak se z Wami Excel poradzi:>

Jedyne co excel może to:

Ale jaja!

Se Pan obejrzyj filmik:

http://afin.net/webcasts/Demo_ImpossibleReportWithBI.swf
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A ja se idę ustawiać uprawnienia na wierszach w tabelach. Dorwaliśmy największe wdrożenie w

naszej historii: 3 użytkowników, 2 różne uprawniania i dane z 2 tabelek po 5 pól każda! Razem z

3 mb danych. Mamy roboty na najbliższe pól roku, a potem serwis do końca świata i jeden dzień

dłużej, bo jak będą dodawali dane to będziemy musieli każdego dnia nowe uprawnienia

nadawać. Perpetuum mobile!

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 13:31

Łukasz D.:

uprawnienia nadawać. Perpetuum mobile!

No.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 13:46

Sławomir B.:

Łukasz D.:

uprawnienia nadawać. Perpetuum mobile!

No.

Żeby było jasne - Pan jest ślimak, nie miotła, nie ślad, nie tło.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 13:46

Sławomir B.:

Sławomir B.:

 

Microsoft Excel: The king of BI - Business Intelligence - 612666 - stron... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/...

4 z 9 2013-04-19 14:21



Łukasz
Domagalski

ITdoors.pl

Łukasz D.:

uprawnienia nadawać. Perpetuum mobile!

No.

Żeby było jasne - Pan jest ślimak, nie miotła, nie ślad, nie tło.

Ja to może i tak, bo ja dopiero jestem początkujący w excelu. Ale dablju dżi i kej re to są co

najmniej tacy:

(Na plecach analityk, dla niekumatych, czytaj biajaków)

Łukasz D. edytował(a) ten post dnia 18.04.13 o godzinie 15:00

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 14:59

Łukasz D.:

A ja se idę ustawiać uprawnienia na wierszach w tabelach. Dorwaliśmy największe wdrożenie
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w naszej historii: 3 użytkowników, 2 różne uprawniania i dane z 2 tabelek po 5 pól każda!

Razem z 3 mb danych. Mamy roboty na najbliższe pól roku, a potem serwis do końca świata i

jeden dzień dłużej, bo jak będą dodawali dane to będziemy musieli każdego dnia nowe

uprawnienia nadawać. Perpetuum mobile!

Po co perpetuum mobile??

Wystarczy taka informatyczna prościzna jak hurtownia z n wymiarami, czyli jedna tabela z

agregacjami i n ze słownikami wymiarów. Zakładając, że wymiary mają średnio po 100

elementów to wychodzi 100^n, czyli 10^(n*10) przecięć, do których trzeba przypisać

uprawneinia - to od razu widać, ze jest robota do końca świata

Dobrze że ci analitycy się rozeznają jakie formuły są na wszystkich przecięciach i jak się to

agreguje, ale to w sumie wystarczy jedną książkę przeczytać.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 18.04.13 o godzinie 20:37

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 19:48

Się chłopcy rozkręcili, no, no...

Nabijać, nabijać!...

A co na to Robert Wywalacz i funfle jego, którzy już z 15 razy ogłosili koniec tego wątku?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 22:49

Malwina T.:

...bo dałam 'like' ;)

Kolejne kłamstwo biajowe.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 23:56

Andrzej O.:

wymiary mają średnio po 100 elementów to wychodzi 100^n, czyli 10^(n*10) przecięć

coś przeceniłem tę liczbę przecięć - 10^2n

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 07:19

Andrzej O.:

Andrzej O.:

wymiary mają średnio po 100 elementów to wychodzi 100^n, czyli 10^(n*10) przecięć

coś przeceniłem tę liczbę przecięć - 10^2n

Oj, spokojnie, Panie Andrzeju, spokojnie...

Pan ma taką zdolność do kolorowania problemów, że już nikt nawet tego nie sprawdza, bo i po

co?

A nawet, jak się udowodni Panu bzdurę, to i tak Pan to powtórzy z 10 razy.

Że, spoko, 10^n, czy 10^n^n*10, nie ma znaczenia.

W biaju, oczywiście, jest zupełnie inaczej, bo to przecież zupełnie inny świat, lepszy!

A, że kostki te same, i tak do Pana nie dotrze.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:03

Wojciech G.:

Pan ma taką zdolność do kolorowania problemów, że już nikt nawet tego nie sprawdza, bo i

po co?

A nawet, jak się udowodni Panu bzdurę, to i tak Pan to powtórzy z 10 razy.

Że, spoko, 10^n, czy 10^n^n*10, nie ma znaczenia.

Właśnie wiem, że to dla Pana nie ma znaczenia.

Przy okazji można było się przekonać, że przekopał Pan wszystkie posty, ale 10^20 od 10^200
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Pan nie odróżnił. Co słabo wróży wydajności przeliczeń w Pańskich HDA.

W biaju, oczywiście, jest zupełnie inaczej, bo to przecież zupełnie inny świat, lepszy!

A, że kostki te same, i tak do Pana nie dotrze.

Do Pana nie dociera, że nie ma znaczenia czy lepszy czy gorszy - Pan nie odróżnia bzdury

skalowalności (łączenie kostek, rozproszone uprawnienia) od rozwiązania, które działa w

dowolnej skali.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 19.04.13 o godzinie 11:42

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 11:28

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Pan ma taką zdolność do kolorowania problemów, że już nikt nawet tego nie sprawdza, bo i

po co?

A nawet, jak się udowodni Panu bzdurę, to i tak Pan to powtórzy z 10 razy.

Że, spoko, 10^n, czy 10^n^n*10, nie ma znaczenia.

Właśnie wiem, że to dla Pana nie ma znaczenia.

Przy okazji można było się przekonać, że przekopał Pan wszystkie posty, ale 10^20 od

10^200 Pan nie odróżnił. Co słabo wróży wydajności przeliczeń w Pańskich HDA.

ja, ja, volkswagen...

W biaju, oczywiście, jest zupełnie inaczej, bo to przecież zupełnie inny świat, lepszy!

A, że kostki te same, i tak do Pana nie dotrze.

Do Pana nie dociera, że nie ma znaczenia czy lepszy czy gorszy - Pan nie odróżnia bzdury

skalowalności (łączenie kostek, rozproszone uprawnienia) od rozwiązania, które działa w

dowolnej skali.

Te kostki to łączę rogami, czy krawędziami, czy może w wielkim zderzaczu hadronów?

A uprawnienia rozpraszam Dodą (rozprasza facetów), czy szkłem wypukłym, czy może

dezodorantem?

No, niech Pan trochę pokonfabuluje (koniecznie z jakimiś obrazkami, mogą być te z

"inteligencji") - to tak fajnie Panu i Pana kolegom wychodzi.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:54

Wojciech G.:

Te kostki to łączę rogami, czy krawędziami, czy może w wielkim zderzaczu hadronów?

A uprawnienia rozpraszam Dodą (rozprasza facetów), czy szkłem wypukłym, czy może

dezodorantem?

No, niech Pan trochę pokonfabuluje

Dziękuje że Pan sam przypomina, że skalowalność w Pana rozwiązaniu to właśnie taki absurd jak

Pan opisuje.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:08

Oj, już zostawmy tego pomidora, niech rośnie sobie i czerwienieje...

Zajmijmy się może śmiercią Bipla. http://bi.pl już nawet nie fika, żadnych porażających

artykułów o wyższości biaja nad czymkolwiek,... nic.

A, przypominam, to JEDYNY portal, gdzie opublikował Pan cokolwiek!

Powinien Pan utrzymać go przy życiu, np. jakimś cyklem prześmiesznych obrazków, np. jak ja

krzywo łącze kostki i jakie straszne kwiatki z tego wychodzą. Proponuję

 

Microsoft Excel: The king of BI - Business Intelligence - 612666 - stron... http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/...

7 z 9 2013-04-19 14:21



Andrzej
Olechowicz

"Wiedza i
umiejętności
stanowią tam
antydobro,
które...

Wojciech
Gardziński

Business
Intelligence to
jedna, wielka
ściema.

Andrzej
Olechowicz

"Wiedza i
umiejętności
stanowią tam
antydobro,
które...

Medium Pana myśli biajowej kona! A Pan nic!

Macho też nic na to! Musi mocno zajęty wdrażaniem biajów...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:19

Wojciech G.:

Oj, już zostawmy tego pomidora, niech rośnie sobie i czerwienieje...

Zajmijmy się może śmiercią Bipla. http://bi.pl już nawet nie fika, żadnych porażających

artykułów o wyższości biaja nad czymkolwiek,... nic.

A, przypominam, to JEDYNY portal, gdzie opublikował Pan cokolwiek!

Powinien Pan utrzymać go przy życiu, np. jakimś cyklem prześmiesznych obrazków, np. jak ja

krzywo łącze kostki i jakie straszne kwiatki z tego wychodzą.

No wychodzą - polskie firmy, z nikłym użyciem BIajów, generują obecnie wzrost PKB niższy niż w

Niemczech i USA (gdzie akurat użycie BIajów jest wysokie) i prognoza Eurostatu jest taka, że

trend się będzie pogłębiał.

I to najbardziej BIajom szkodzi, bo poniżej wzrost PKB poniżej 3% nie wróży dobrze na wolne

środki na jakiekolwiek wdrożenia, a nie Pański kabaret, w którym każdy się może połapać.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:25

Andrzej O.:

- polskie firmy, z nikłym użyciem BIajów, generują obecnie wzrost PKB niższy niż w

Niemczech i USA (gdzie akurat użycie BIajów jest wysokie) i prognoza Eurostatu jest taka, że

trend się będzie pogłębiał.

Głupi Tusku i Vincencie Rostowski! Macie tylu doradców i nie wiecie, dlaczego PKB w Niemczech i

USA są wyższe, niż w Polsce? Przez nikłe użycie biajów! Ale jaja!

(Co prawda, to Polska jest "zieloną wyspą", a kryzys to chyba z USA przyjszedł był, ale, jak już

wiemy, dane realne nie szkodzą Panu A. w teoryjkach, podobnie, jak jakakolwiek prawda nie

zakłóci np. mitologii smoleńskiej.)

I to najbardziej BIajom szkodzi, bo poniżej wzrost PKB poniżej 3% nie wróży dobrze na wolne

środki na jakiekolwiek wdrożenia,

I vice versa! Nikłe użycie biaja szkodzi Polsce, a ta nie ma kaski na pobiajowanie. KLINCZ!

a nie Pański kabaret, w którym każdy się może połapać.

Ups! Ale komplement! TAK, TO PRAWDA. W SOA każdy się może połapać I O TO CHODZI!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:32

Wojciech G.:

dlaczego PKB w Niemczech i USA są wyższe, niż w Polsce? Przez nikłe użycie biajów! Ale jaja!

(Co prawda, to Polska jest "zieloną wyspą", a kryzys to chyba z USA przyjszedł był, ale, jak

już wiemy, dane realne nie szkodzą Panu A. w teoryjkach,

Do PKB Niemiec i USA to nam baaaardzo daleko :DDD , natomiast to że mamy wzrost PKB ;)

niższy niż w USA, gdzie kryzys już się kończy i trend malejącej różnicy do Niemiec to kwestia

mało efektywnej gospodarki. Tu ma Pan wykresik to obrazujący wg danych Eurostatu...
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I vice versa! Nikłe użycie biaja szkodzi Polsce, a ta nie ma kaski na pobiajowanie. KLINCZ!

STRASZNY! Najpierw trzeba zainwestować, żeby mieć zysk... cóż za straszny nierozwiązywalny

klincz!!! :DDD

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 19.04.13 o godzinie 14:01

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:48
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