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Wojciech G.:

Van Gogh to czy Cezanne?

Ważne, że w Excelu. EKoBI.

Z dedykacją dla Pana Wojtka - szczyt czytelności

Pański brak rozumienia jest rozrzewniający.
Nie mówię o nie rozumieniu prostych wykresów (chciałbym zobaczyć jak Pan przygotowuje taki
wykres, bo wymiary są tu ciekawe) :)

Mówię o prostych faktach - na wykonanie tych adhocowych analiz poświęciłem 2 dni (a na
pewno swobodnie tyle mógłbym wpisać rbh ;) ).
W sytuacji gdy zrobienie analizy bąbelkowej w Google'u (tak samo robi się w PowerView) trwa 5
sekund.
http://www.google.pl/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8...

Ważne że ADHOC - Pan proponuje by analitycy na każdy wykres, a nie nietypowy adhoc
poświęcali 2 dni zamiast 5 sekund :)

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 25.04.13 o godzinie 14:20

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |25.04.2013, 13:55
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Pański brak rozumienia jest rozrzewniający.
Nie mówię o nie rozumieniu prostych wykresów (chciałbym zobaczyć jak Pan przygotowuje
taki wykres, bo wymiary są tu ciekawe) :)

Mówię o prostych faktach - na wykonanie tych adhocowych analiz poświęciłem 2 dni (a na
pewno swobodnie tyle mógłbym wpisać rbh ;) ).
W sytuacji gdy zrobienie analizy bąbelkowej w Google'u (tak samo robi się w PowerView) trwa
5 sekund.
http://www.google.pl/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8...

Ważne że ADHOC - Pan proponuje by analitycy na każdy wykres, a nie nietypowy adhoc
poświęcali 2 dni zamiast 5 sekund :)

Wprost uwielbiam, jak Pan mi wciska, co ja proponuję, a już fantastycznie się bawię, jak Pan od
razu opisuje, jakie ja będę miał problemy ze zrobieniem czegokolwiek. Pan jesteś
wszechwiedzący!
Taki wykresik, to tabela przestawna i formatowanie warunkowe. Nie wiem, ile to sekund, minut,
czy godzin, pewnie ze 3 kwartały by mi to zajęło, ALE KAŻDY EXCELOWIEC to zrobi bez
większego wysiłku i tak, jak chce. A Pan niech studiuje dalej wykresy termiczne w biajach,
hehehe...
Pan sobie też temperaturę zmierzy, przy okazji. ;)

To 2. post na 181. stronie, nie wiem, dlaczego nie pamiętacie o konieczności kontroli biaja.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj25.04.2013, 14:26

Wojciech G.:

ALE KAŻDY EXCELOWIEC to zrobi bez większego wysiłku i tak, jak chce. A Pan niech studiuje
dalej wykresy termiczne w biajach, hehehe...

No i widać jaki z Pana hurtowniany "fachowiec z koziej dupy"...

Pan się przyjrzy skalom w tej tabeli przestawnej to porozmawiamy...
http://www.google.pl/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8...
Oczywiście każda zmiana danych (bo z WordlBanku http://data.worldbank.org/indicator
dostępne są jedynie pojedyńcze wskaźniki w układzie kraj/rok) wymaga osobnego
przygotowania wykresu... czyli dwa dzionki...

Po prostu ślepy koń na Pardubickiej.. Nie widzi przeszkód :)

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 25.04.13 o godzinie 14:57

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |25.04.2013, 14:33
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Andrzej O.:

Wojciech G.:

ALE KAŻDY EXCELOWIEC to zrobi bez większego wysiłku i tak, jak chce. A Pan niech
studiuje dalej wykresy termiczne w biajach, hehehe...

No i widać jaki z Pana hurtowniany "fachowiec z koziej dupy"...

O, mamo, Panu Andrzejowi to nawet trzeba tłumaczyć takie rzeczy...
Nie fachowiec jest z koziej dupy, tylko trąbka. Fachowiec może być JAK Z KOZIEJ DUPY TRĄBKA.

Pan się przyjrzy skalom w tej tabeli przestawnej to porozmawiamy...

Pan mnie chce pouczyć tabeli przestawnej? Zamieniam się w słuch.

Oczywiście każda zmiana danych (bo z WordlBanku http://data.worldbank.org/indicator
dostępne są jedynie pojedyńcze wskaźniki w układzie kraj/rok) wymaga osobnego
przygotowania wykresu... czyli dwa dzionki...

O tak! Przecież pisałem, że dla mnie to robota na 3 kwartały. Co najmniej.
I, wie Pan, teksty do mnie o braku automatyzacji to takie trochę śmieszne są, ale, jeśli to Panu
nie przeszkadza, to proszę kontynuować.

Po prostu ślepy koń na Pardubickiej.. Nie widzi przeszkód :)

Dalej ubiegnie, niż siedzący przed milionem telewizorów z milionem wielkich przeszkód na nich.

"PRZESZKODY WIDAĆ WTEDY, GDY STRACISZ Z OCZU CEL."
(nie wiem, czyjego autorstwa*)
Takie hasło wisiało w szkole moich dzieci. Pan Andrzej nie wie, co jest CELEM analizy, więc widzi
dużo przeszkód.

PS
* Już wiem: Hannah Moore

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 26.04.13 o godzinie 09:40

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj26.04.2013, 08:42

Osztwa!
Tak, jak się z niektórych "analityków" (prawdziwków), wręcz, nabijam, tak innych muszę
docenić.
http://www.goldenline.pl/forum/3249014/ms-office-to-sa...
Gratuluję trzeźwości!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj26.04.2013, 10:18

Wojciech G.:

Osztwa!
Tak, jak się z niektórych "analityków" (prawdziwków), wręcz, nabijam

Tak się zastanawiam - z kogo Pan w ogóle może się nabijać? :D

Analityk z Pana żaden, konsultant hurtowniany z koziej dupy...
Ponieważ dawno zyskał Pan tutaj status gimbazy więc w związku z egzaminami gimnazjalnymi
mam dla Pana zadanie - tak z poziomu BI gimnazjum:

W tych przykładach poniżej przedstawionych wcześniej ma Pan dwa zestawienia - są one oparte

na wymiarach i miarach. Proszę podać jakie wymiary (oraz elementy wymiarów) i miary

zostały użyte w obu zestawieniach? (zaznaczę, ze zostały użyte dokładnie te same dane)

http://www.google.pl/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8...
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |26.04.2013, 13:05

Andrzej O.:

Analityk z Pana żaden, konsultant hurtowniany z koziej dupy...
Ponieważ dawno zyskał Pan tutaj status gimbazy więc w związku z egzaminami gimnazjalnymi
mam dla Pana zadanie - tak z poziomu BI gimnazjum:

Łałała, egzamin gimnazjalny... pierwszy garnitur (nie - drugi, pierwszy był na komunię),
krawacik, dziewczyny na szpilkach... (Nie wiedziałem, że ta ruda z 'C' ma takie nogi!)
Ale zapomniałem misia.

Panie Andrzejku, egzaminy to chyba ja Panu, a nie Pan mi... (ale dowcip - niezły)
Pozadawać pytanka z Excelka? Hehehe, nie, to spowodowałoby zbyt wielką masakrę...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj26.04.2013, 13:18

Wojciech G.:

Panie Andrzejku, egzaminy to chyba ja Panu, a nie Pan mi... (ale dowcip - niezły)

już Pan poległ na pierwszym przykładzie? :D

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |26.04.2013, 13:19

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Panie Andrzejku, egzaminy to chyba ja Panu, a nie Pan mi... (ale dowcip - niezły)

już Pan poległ na pierwszym przykładzie? :D

Pewnie. Jak zawsze. ;)

PS
http://afin.net/artykuly/gazetaprawna/6.%20Tabela%20pr...
AD 2004

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 26.04.13 o godzinie 13:20

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj26.04.2013, 13:19

Wojciech G.:

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Panie Andrzejku, egzaminy to chyba ja Panu, a nie Pan mi... (ale dowcip - niezły)

już Pan poległ na pierwszym przykładzie? :D

Pewnie. Jak zawsze. ;)

PS
http://afin.net/artykuly/gazetaprawna/6.%20Tabela%20pr...
AD 2004

No i cały czas się Pan pogrążą pokazując przykłady nie na temat.

Szkoda, że przerasta Pana zadanie z gimnazjum BI... no ale nie od dziś wiadomo, że Pan jest
gimbazą.
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Wojciech G.:

Łałała, egzamin gimnazjalny... pierwszy garnitur (nie - drugi, pierwszy był na komunię),
krawacik, dziewczyny na szpilkach... (Nie wiedziałem, że ta ruda z 'C' ma takie nogi!)
Ale zapomniałem misia.

WG: "Co, pościgamy się w Excelku? Możemy nawet pobazodanować...."

Sam Pan chciał się ścigać, a teraz boi się podnieść rękawicę. Może trochę konsekwencji :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |26.04.2013, 14:43

Artur K.:

Wojciech G.:

Łałała, egzamin gimnazjalny... pierwszy garnitur (nie - drugi, pierwszy był na komunię),
krawacik, dziewczyny na szpilkach... (Nie wiedziałem, że ta ruda z 'C' ma takie nogi!)
Ale zapomniałem misia.

WG: "Co, pościgamy się w Excelku? Możemy nawet pobazodanować...."

Sam Pan chciał się ścigać, a teraz boi się podnieść rękawicę. Może trochę konsekwencji :)

Ja już z miesiąc czekam na przykładzik od Pana WG.
Płakał przez tydzień, że nie zrobiłem jego przykładu (potem płakał, że zrobiłem w excelu)- jak
zrobiłem wycofał się rakiem z obietnic.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |26.04.2013, 14:48

O tak, o tak...
Hehehe, jaka masa popleczników, Panie Andrzeju, gratulki!
W Excelku cienko, ale socjotechnicznie - nie powiem - całkiem, całkiem...
No, ale Pan w końcu socjolog, więc nie dziwota.

Dobra, odpowiem Panu, żeby się hejterki skulili, chociaż wiem, że od Pana nie mogę się
spodziewać żadnej sensownej odpowiedzi.
Moja odpowiedź:
Wymiary - proszę przeczytać nazwy osi (górna jest zasłonięta strzałką listy rozwijalnej) a miarę -
nazwę pola danych z tabeli. Zgadłem? Nie, no, na pewno nie, przecież to na pewno coś zupełnie
innego, byle po mnie pojechać. Panie Andrzejku - w drogę!

Hejterki, pilnować każdego słowa i plusować (no, nie mnie, oczywiście)!

A, niedługo, niespodzianka techniczna... bo właśnie cosik fajnego robię...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj26.04.2013, 14:58

Artur K.:

Sam Pan chciał się ścigać, a teraz boi się podnieść rękawicę. Może trochę konsekwencji :)

Jedyną konsekwencją w działalności Wielkiego G jest to, że z dnia na dzień udowadnia nam
swoją "elokwencją i bystrością", że stany głupoty jego coraz bardziej rozbiegają do +\infty.

MB

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |26.04.2013, 16:57

Wojciech G.:

Moja odpowiedź:
Wymiary - proszę przeczytać nazwy osi (górna jest zasłonięta strzałką listy rozwijalnej) a
miarę - nazwę pola danych z tabeli. Zgadłem?

Panie Wojtku, bez żenady, nie ma co zgadywać - ma Pan link do zestawienia w Google Public
Data, to są dokładnie te same dane, w takim samych układzie. Z tym, ze wymiary i miary są
inne.
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http://www.google.pl/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8...

Naprawdę zaczynam się martwić, ze Pan kogoś uczy budowania hurtowni danych.
Myślę, że z godziny na godzinę brak odpowiedzi na te proste pytanie pogłębia zażenowanie
Pańskich studentów i przeraża kandydatów, lub na odwrót :)

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 28.04.13 o godzinie 22:52

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |26.04.2013, 18:55

Nuda panie dziadek, nuda...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |28.04.2013, 13:45

Panie Wojtku, jeśli ten przykład jest zbyt abstrakcyjny i potrzebuje Pan na jabłuszkach... znaczy
takich elementach, z którymi ma Pan do czynienia to proszę sobie mentalnie (znaczy w
wyobraźni, jeśli ją Pan ma) przedstawić, że państwa to produkty, PKB per capita to marża
brutto, deficyt budżetu to koszt materiałów, a wzrost PKB to wzrost sprzedaży.

Nadal zbyt skomplikowane?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 09:54

Tęsknicie?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |wczoraj 22:03

Wojciech G.:

Tęsknicie?

Ja bardzo....za kumplem safandułą również :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 22:08

Ja tęsknię za odpowiedzią na zagadkę
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 22:45
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