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« Poprzednia     1  … 79  80  81  82  83  84     Następna »

Andrzej O.:

A ja proszę o nie wypowiadanie się kategoryczne na temat systemów, których Pan nie widział
na oczy.

Proszę Szanownego - przy moim doświadczeniu w odcyfrowywaniu bzdur, już nic mnie nie
zaskoczy, naprawdę... no dobrze, powiem tak: chętnie dałbym się pozytywnie zaskoczyć...

- podał pan listę ERPów, a nie BIajów.

Bo biaje są biajami zaledwie od paru lat. Zanim one "potrafiły wszystko" to najpierw ERPy
"potrafiły wszystko" - ta sama bajka była, proszę mi wierzyć.

I o mówienie do rzeczy, a nie pieprzenie głupot

Uwielbiam Pana.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 05.01.12 o godzinie 22:33

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 22:31

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

- podał pan listę ERPów, a nie BIajów.

Bo biaje są biajami zaledwie od paru lat. Zanim one "potrafiły wszystko" to najpierw ERPy
"potrafiły wszystko" - ta sama bajka była, proszę mi wierzyć.

Panie Wojtku, proszę nie mówić, ze na 83 tronie wątku zorientował się Pan, że pisze o BIajach, a
ma na myśli ERPy.

To by była total porażka... :D

Żeby wytłumaczyć czym się różni baza wielowymiarowa od relacyjnej:
. W bazie relacyjnej gdy chce Pan skorzystać z agregatu każdorazowo musi Pan to zdefiniować
(poprzez SELECT * GROUP BYE).
. W bazie wielowymiarowej wpisując formułę na element wymiaru wpisuje ją Pan na WSZYSTKIE
elementy WSZYSTKICH pozostałych wymiarów. To sprawę trochę komplikuje, ale jednocześnie
niesamowicie ułatwia tworzenie skomplikowanych modeli.

I z tym Pan walczy.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 06.01.12 o godzinie 09:29

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 23:25

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

- podał pan listę ERPów, a nie BIajów.

Bo biaje są biajami zaledwie od paru lat. Zanim one "potrafiły wszystko" to najpierw ERPy
"potrafiły wszystko" - ta sama bajka była, proszę mi wierzyć.

Panie Wojtku, proszę nie mówić, ze na 83 tronie wątku zorientował się Pan, że pisze o
BIajach, a ma na myśli ERPy.

Doceniam blask Pana przytyczka, ale to tak, jakby Pan mówił, że rowery zaczęły się (swoją
historię) dopiero od rowerów karbonowych, czyli, nagle - błysk - i są biaje. BI to marketingowa
nazwa ERPowych edytorów raportów, proszę Pana. Wydzielone z ERPów wyłącznie dla celów
marketingowych. Technologicznie, mentalnie, a nawet procesowo, to dokładnie to samo. Że
hurtownia to "inna baza" - a cóż to stanowi? - to kwestia techniki. Że jakaś "kostka"? - a co to za
różnica, czy bazę (HD) zrobię tak, czy siak? Czy to ERP, czy biaj, i tak się z tego wyłącznie
eksportuje do Excela.
Już to dawno pisałem - a Pan się zorientował w 83. poście ;D - że BI to nic innego, jak,
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najdroższy na świecie, excelowy wytrych do własnego ERPa.

Znam wiele przypadków, że ERP nie dawał (do Excela), więc kupiono biaja, żeby dawał - taka
funkcjonalność zabawki za melony, zwana "front-endem BI" - nie mogę, chyba se szczelę
ROTFLa...

To by była total porażka... :D

To jest totalporażka - tych, co tego nie wiedzą.

Żeby wytłumaczyć czym się różni baza wielowymiarowa od relacyjnej:

O ludzie, jaki dobry człowiek! Niech Pan tłumaczy, proszę...

. W bazie relacyjnej gdy chce Pan skorzystać z agregatu każdorazowo musi Pan to zdefiniować
(poprzez SELECT * GROUP BYE).

O tak, BYE, BYE!!!

A merytorycznie - to nieprawda, co Pan wypisuje, że każdorazowo trzeba coś agregować w locie.
Podany powyżej operator CUBE robi agregacje na tabeli, a odwoływać się możemy do tych
agregatów, bez żadnego sumowania w locie.
Ja takie coś stosuję od 16 lat - proszę, oto przykład - kawałek obrotówki mojej "ulubionej" TETY
("ulubionej", bo dużo pieniążków zarobiłem, nieustannie oferując "kluczyki do własnych danych" -
może ktoś chce taki kluczyk? Mam - szybko, tanio [Reklama] - i proszę nie myśleć, że te czasy
się skończyły - właśnie prowadzę takie wdrożonko.)

  106 101-785                   KASA WALUTOWA - ESP cyferki

   107 101-786                   KASA WALUTOWA - ATS cyferki

   108 101-787                   KASA WALUTOWA USD cyferki

   109 101-795                   KASA WALUTOWA DEM cyferki

   110 101-799                   KASA WALUTOWA ITL cyferki

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

       101                       KASA WALUTOWA cyferki (zsumowane)

A funkcyjki nie agregują nic w locie, tylko chcą agregat od razu. Bazę ROLAP można ładnie
poindeksować (o ile wie Pan, co to jest indeks - pytam, bo pewnie Pan jest tak nowoczesny i
wielowymiarowy, że może Pan nie wiedzieć) i jest naprawdę porównywalnie szybka do MOLAPa,
a ma zaletę, bo ma źródła w sobie.

. W bazie wielowymiarowej wpisując formułę na element wymiaru wpisuje ją Pan na
WSZYSTKIE elementy WSZYSTKICH pozostałych wymiarów.

Naprawdę?
http://www.goldenline.pl/forum/1291016/funkcja-getdata...
Co ja bym zrobił, gdyby mi Pan tego nie wytłumaczył???

To sprawę trochę komplikuje, ale jednocześnie niesamowicie ułatwia tworzenie
skomplikowanych modeli.

O tak! Do dzisiaj Pan nie potrafi zrobić raportu z dwóch kostek jednocześnie i namawia ludzi do
wrzucania wszystkiego, zależnego, czy nie, do jednej kostki.

I z tym Pan walczy.

Ja walczę z diabłem w Waszych głowach, który nie pozwala Wam zrozumieć efektywności
rozwiązań prostych. I oszustwa tych, co twierdzą, że, żeby grać w piłkę, trzeba mieć
superstadion, supertrenera i hiperkasę.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.01.12 o godzinie 11:53

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytujwczoraj 11:01

Wojciech Gardziński:

O tak! Do dzisiaj Pan nie potrafi zrobić raportu z dwóch kostek jednocześnie i namawia ludzi
do wrzucania wszystkiego, zależnego, czy nie, do jednej kostki.

bo to brednia - nie może Pan łączyć agregatów z dwóch kostek.
Może Pan to zrobić wyłącznie na poziomie tabeli faktów.

I z tym Pan walczy.

Ja walczę z diabłem w Waszych głowach, który nie pozwala Wam zrozumieć efektywności
rozwiązań prostych.

no comments, idź się Pan leczyć.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/83

2 z 8 2012-01-07 21:27



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

Andrzej
Olechowicz
Presales BI, CPM

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

O tak! Do dzisiaj Pan nie potrafi zrobić raportu z dwóch kostek jednocześnie i namawia ludzi
do wrzucania wszystkiego, zależnego, czy nie, do jednej kostki.

bo to brednia - nie może Pan łączyć agregatów z dwóch kostek.

A czymże to jest, jak nie odpytaniem wielu kostek o ten sam agregat według tego samego,
bardzo skomplikowanego filtru na wymiarze?
http://afin.net/webcasts/Demo_FinStatmnt10.swf

Proszę pisać "Ja nie umiem", a nie, że "nie można".

Może Pan to zrobić wyłącznie na poziomie tabeli faktów.

Tak jak jeździć wyłącznie na rowerze karbonowym.

I z tym Pan walczy.

Ja walczę z diabłem w Waszych głowach, który nie pozwala Wam zrozumieć efektywności
rozwiązań prostych.

no comments, idź się Pan leczyć.

Uwielbiam Pana.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytujwczoraj 15:52

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

O tak! Do dzisiaj Pan nie potrafi zrobić raportu z dwóch kostek jednocześnie i namawia
ludzi do wrzucania wszystkiego, zależnego, czy nie, do jednej kostki.

bo to brednia - nie może Pan łączyć agregatów z dwóch kostek.

A czymże to jest, jak nie odpytaniem wielu kostek o ten sam agregat według tego samego,
bardzo skomplikowanego filtru na wymiarze?
http://afin.net/webcasts/Demo_FinStatmnt10.swf

Proszę pisać "Ja nie umiem", a nie, że "nie można".

Pan powinien pisać: "wciskam brednie" :)

To jest jedynie potraktowanie agregatu jako danych na liściach w innej kostce, które żaden
sposób nie pozwala skorzystać z większej szczegółowości w tej kostce.

Minęło 10 stron, a Pan dalej nie rozumie tego przykładu:
ma Pan kostkę sprzedażową z indeksem produktu i sklepu, ma Pan kostkę magazynową z
indeksem produktu i magazynu. Jakim cudem chce Pan stwierdzić ile dany magazyn wydał do
danego sklepu nie mając identyfikatorów sklepu w kostce magazynowej lub magazynu w kostce
sprzedażowej?

       Sklepy:    Sklep1     Sklep2

Produkty

Produkt1          10            20

Produkt2          30            40

Magazyny:      Mag1       Mag2

Produkty

Produkt1           15             15

Produkt2           10             60

Już prościej się nie da :)

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 06.01.12 o godzinie 16:24

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:17
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Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

O tak! Do dzisiaj Pan nie potrafi zrobić raportu z dwóch kostek jednocześnie i namawia
ludzi do wrzucania wszystkiego, zależnego, czy nie, do jednej kostki.

bo to brednia - nie może Pan łączyć agregatów z dwóch kostek.

A czymże to jest, jak nie odpytaniem wielu kostek o ten sam agregat według tego samego,
bardzo skomplikowanego filtru na wymiarze?
http://afin.net/webcasts/Demo_FinStatmnt10.swf

Proszę pisać "Ja nie umiem", a nie, że "nie można".

Pan powinien pisać: "wciskam brednie" :)

Buzi-buzi.

To jest jedynie potraktowanie agregatu jako danych na liściach w innej kostce, które żaden
sposób nie pozwala skorzystać z większej szczegółowości w tej kostce.

Minęło 10 stron, a Pan dalej nie rozumie tego przykładu:
ma Pan kostkę sprzedażową z indeksem produktu i sklepu, ma Pan kostkę magazynową z
indeksem produktu i magazynu. Jakim cudem chce Pan stwierdzić ile dany magazyn wydał do
danego sklepu nie mając identyfikatorów sklepu w kostce magazynowej lub magazynu w
kostce sprzedażowej?

       Sklepy:    Sklep1     Sklep2

Produkty

Produkt1          10            20

Produkt2          30            40

Magazyny:      Mag1       Mag2

Produkty

Produkt1           15             15

Produkt2           60             10

Rozumiem.
Od tego są relacje w bazie danych i to się robi w standardzie.
Nie wszystkie problemy raportowe jednak tego wymagają.

Pan nie rozumie innego przykładu.
Pracuje Pan, więc jakiś tam czas poświęca Pan na pracę, inny zaś czas poświęca Pan na jeżdżenie
na rowerze, oczywiście karbonowym.
Obie aktywności mają wspólny wymiar czasu, mają też wspólną miarę, koszt w przypadku jazdy
na karbonie i przychód w przypadku pracy, czyli miarą jest kasa. Jest to jednak w dwóch
kostkach, bo praca i czas wolny to zajęcia niezależne, chociaż mają wspólną miarę i wymiar.
Może Pan to dać do jednej bazy, ale to bez sensu, bo czas na pracę WYKLUCZA czas na rower.

Chce Pan raport pt. ile w danym miesiącu zarobiłem i ile z tego poszło na włos rozwiany na
karbonie.
Czyli musi Pan zestawić dwie miary z dwóch "kostek" (baz, niekoniecznie muszą to być
MOLAPki).
Potrafi Pan to zrobić bez najmniejszego problemu.

A TO NIE WYMAGA JEDNEJ TABELI FAKTÓW.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytujwczoraj 16:30

Wojciech Gardziński:

Od tego są relacje w bazie danych i to się robi w standardzie.
Nie wszystkie problemy raportowe jednak tego wymagają.

Ale to proste - nie mając identyfikatorów sklepów w kostce magazynowej i magazynu w kostce
sklepowej chcę na podstawie tych poprzednich takie proste zestawienie:

                  Sklep1                        Sklep2

                  Mag1            Mag2          Mag1            Mag2

Produkt1

Produkt2
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Andrzej

Nie potrafi Pan rozwiązać tak prostego problemu?

Chce Pan raport pt. ile w danym miesiącu zarobiłem i ile z tego poszło na włos rozwiany na
karbonie.
Czyli musi Pan zestawić dwie miary z dwóch "kostek" (baz, niekoniecznie muszą to być
MOLAPki).
Potrafi Pan to zrobić bez najmniejszego problemu.

A TO NIE WYMAGA JEDNEJ TABELI FAKTÓW.

Tylko jeśli w jednej hurtowni danych mam kilkanaście wymiarów z wielostopniowymi
hierarchiami, a w drugiej również, na dodatek sa niespójne, inaczej agregują, inaczej się
nazywają, to scalenie ich oznacza tak naprawdę stworzenie nowej hurtowni - trzeba obrać
obowiązujący słownik wymiarów i pociągnąć dane na nowo do takiej hurtowni.

I to czasami robią wieloodziałowe firmy bądź rzadko grupy kapitałowe... A Pan to proponuje w
każdym dziale... gratulacje.

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 06.01.12 o godzinie 17:58

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:34

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Od tego są relacje w bazie danych i to się robi w standardzie.
Nie wszystkie problemy raportowe jednak tego wymagają.

Ale to proste - nie mając identyfikatorów sklepów w kostce magazynowej i magazynu w
kostce sklepowej chcę na podstawie tych poprzednich takie proste zestawienie:

                  Sklep1                        Sklep2

                  Mag1            Mag2          Mag1            Mag2

Produkt1

Produkt2

Nie potrafi Pan rozwiązać tak prostego problemu?

Pewnie że nie, bo Pan też nie potrafi.

Ale, jak mi dadzą rejestr dokumentów, to bez najmniejszego problemu - właśnie nawet coś
takiego robię. Oczywiście na "światowej klasy systemie".

Chce Pan raport pt. ile w danym miesiącu zarobiłem i ile z tego poszło na włos rozwiany na
karbonie.
Czyli musi Pan zestawić dwie miary z dwóch "kostek" (baz, niekoniecznie muszą to być
MOLAPki).
Potrafi Pan to zrobić bez najmniejszego problemu.

A TO NIE WYMAGA JEDNEJ TABELI FAKTÓW.

Tylko jeśli w jednej hurtowni danych mam kilkanaście wymiarów z wielostopniowymi
hierarchiami, a w drugiej również, na dodatek sa niespójne, inaczej agregują, inaczej się
nazywają, to scalenie ich oznacza tak naprawdę stworzenie nowej hurtowni - trzeba obrać
obowiązujący słownik wymiarów i pociągnąć dane na nowo do takiej hurtowni.

No nie, nie naprawi ich Pan, że źle robią?

I to czasami robią wieloodziałowe firmy bądź rzadko grupy kapitałowe... A Pan to proponuje w
każdym dziale... gratulacje.

Oczywiście. W każdym wydziale - własna kosteczka lub bazka. A jak centralny dział analiz coś
chce to odpytuje kosteczki wydziałowe o co chce. Tak wiem - to trzeba funkcjami, ja to mam w
standardzie, a Pan tego nie ma, więc się to Panu szalenie nie podoba.
PAN MUSI chcieć nieefektywnie. To tak jak na Kubie - muszą chłopaki jeździć zabytkowymi
samochodami. I kochać Fidela. Pan Szanowny podobnie. Nie ma Pan możliwości odpytywania
wielu kostek, więc używa Pan molochy. I kocha Pan BI. Byt wyznacza świadomość.

"Pan" = BI

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytujwczoraj 22:12

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:
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Wojciech Gardziński:

Od tego są relacje w bazie danych i to się robi w standardzie.
Nie wszystkie problemy raportowe jednak tego wymagają.

Ale to proste - nie mając identyfikatorów sklepów w kostce magazynowej i magazynu w
kostce sklepowej chcę na podstawie tych poprzednich takie proste zestawienie:

                  Sklep1                        Sklep2

                  Mag1            Mag2          Mag1            Mag2

Produkt1

Produkt2

Nie potrafi Pan rozwiązać tak prostego problemu?

Pewnie że nie, bo Pan też nie potrafi.

A coś takiego Pan proponował poprzez oddolną budowę hurtowni danych z wielu małych hurtowni
o niespójnych słownikach wymiarów. Nie można ich połączyć, można powiększyć jedną o
brakujące wymiary zasilając na poziomie tabeli faktów. Co oznacza, ze jedną z nich i pracę na
nią poświęconą może Pan wyrzucić na śmietnik, ewentualnie pozostawić ją do użytku lokalnego.

To się nazywa efektywność :]

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 06.01.12 o godzinie 22:31

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:22

Andrzej O.:

                  Sklep1                        Sklep2

                  Mag1            Mag2          Mag1            Mag2

Produkt1

Produkt2

Nie potrafi Pan rozwiązać tak prostego problemu?

Pewnie że nie, bo Pan też nie potrafi.

A coś takiego Pan proponował poprzez oddolną budowę hurtowni danych z wielu małych
hurtowni o niespójnych słownikach wymiarów. Nie można ich połączyć, można powiększyć
jedną o brakujące wymiary zasilając na poziomie tabeli faktów.

Zaś nieprawda. Proponowałem budowę (nowej, wielkiej) HD wtedy, gdy małe się sprawdzą,
będą miały sens i będzie wiadomo, po co są. Nie proponowałem (Bardzo proszę o dowód Pana
zarzutu!) robienia HD z (podkreślam słowo "z"!) HDA, bo to niemożliwe. Ale, gdy wiem czego
chcę na poziomie elementarnym i wiem, czego mi brakuje na owym poziomie elementarnym,
wtedy mój projekt HD ma szanse być efektywnym. Bo jest oddolny.
Hurtownie budowane od góry, czyli Pańskie (standard biajowy), nie mają, niestety, takiej
szansy.

Dopisek, który poczynił Pan potem, oznacza, ni mniej, ni więcej, że nigdy Pan nie popełnia w
życiu żadnych błędów. Jest Pan WIELKI, Panie Andrzeju! Największy szacunek!

P.S.
Zaraz! A gadanie ze mną, czyli bredzącym, nadającym się jedynie do psychiatry, pieprzącym
głupoty gościem, nie jest błędem????

Pan jest masochistą, czy mnie podobnym? Proszę o odpowiedź, bo nie wiem, czy mam się
poznęcać nad Panem Szanownym, czy też dalej cóś pobredzić?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 06.01.12 o godzinie 22:42

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytujwczoraj 22:34

Wojciech Gardziński:

Zaś nieprawda. Proponowałem budowę (nowej, wielkiej) HD wtedy, gdy małe się sprawdzą,
będą miały sens i będzie wiadomo, po co są.

Nie ma sprawy - centralną HD można zacząć od małej i ją stopniowo powiększać... tutaj pojawi
się zapewne pokaźny problem z commitmentem w rozwleczonym projekcie, ale próbować
można...

Dopisek, który poczynił Pan potem, oznacza, ni mniej, ni więcej, że nigdy Pan nie popełnia w
życiu żadnych błędów. Jest Pan WIELKI, Panie Andrzeju! Największy szacunek!

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/83
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Nie, ja po prostu wtedy to przemyślałem, poczytałem i znowu przemyślałem.
I wtedy dawałem przesłanki, że to może nie za bardzo wyjść z tymi HDA jeśli będą miały być
czymś więcej niż dla celów pojedyńczej adhocowej analizy. A Pan nawet o centymetr nie zmienił
swojego frontalnego ataku. Jak byk w muletę - tylko, że za muletą jest ściana.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |wczoraj 22:52

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Zaś nieprawda. Proponowałem budowę (nowej, wielkiej) HD wtedy, gdy małe się
sprawdzą, będą miały sens i będzie wiadomo, po co są.

Nie ma sprawy - centralną HD można zacząć od małej i ją stopniowo powiększać... tutaj
pojawi się zapewne pokaźny problem z commitmentem w rozwleczonym projekcie, ale
próbować można...

Dopisek, który poczynił Pan potem, oznacza, ni mniej, ni więcej, że nigdy Pan nie popełnia
w życiu żadnych błędów. Jest Pan WIELKI, Panie Andrzeju! Największy szacunek!

Nie, ja po prostu wtedy to przemyślałem, poczytałem i znowu przemyślałem.

Ależ ja nie mam pretensji o dopiski - po prostu się odnoszę.

I wtedy dawałem przesłanki, że to może nie za bardzo wyjść z tymi HDA jeśli będą miały być
czymś więcej niż dla celów pojedyńczej adhocowej analizy.

A gdzie ja napisałem, ze to ma być dla "pojedynczej analizy"?

A Pan nawet o centymetr nie zmienił swojego frontalnego ataku. Jak byk w muletę - tylko, że
za muletą jest ściana.

Stawia Pan zarzuty - nie daje Pan dowodów. Źle Pan interpretuje to, co ja mówię - i, oczywiście,
ja jestem temu winny, wyzywa mnie Pan i, w ogóle, chce Pan rzeczy niemożliwych (to o rowerze
karbonowym)
Panie Andrzeju, nie jest Pan moją żoną, żeby tak się zachowywać!

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytujwczoraj 23:00

A Pan nie jest moim dzieckiem, któremu trzeba tłumaczyć, ze się od 84 stron wścieka, a nie ma
racji.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |wczoraj 23:43

Andrzej O.:

A Pan nie jest moim dzieckiem

Niby prawda. Ale to nie przeszkadza Panu mnie strofować i mi coś radzić co chwilę. Więc jednak
nie prawda.

, któremu trzeba tłumaczyć, ze się od 84 stron

Nieprawda, jesteśmy na 83. stronie.

wścieka

Nieprawda, to na mnie leci pianka, coś się Panu pomyliło...

, a nie ma racji.

Nieprawda.

4 * Nieprawda. Jak to w BI - Gartner's Quadrant(*) of BI.

P.S.
(*) Sorka: Magic Quadrant (!)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 07.01.12 o godzinie 00:01

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytujwczoraj 23:55

Wojciech Gardziński:

Nieprawda, jesteśmy na 83. stronie.
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 79  80  81  82  83  84     Następna »

a tutaj?
http://www.goldenline.pl/forum/2654474/przejecie-moder...

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 19:26

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Nieprawda, jesteśmy na 83. stronie.

a tutaj?
http://www.goldenline.pl/forum/2654474/przejecie-moder...

A tam na 2. To też nie 84. ;)
A właśnie, właśnie, jak tam wybory? Rozumiem, że teraz ćwiczymy tzw. "debatę" ;)
Mój konkurent notorycznie mija się z prawdą :) Czyli JWP w Pana Szanownego wykonaniu jest
chyba jakaś kulawa nieco? Ale spoko, wyeksportujemy do Excelka, przerobimy WyszPionkami i
będzie dobrze.

Jak tam sondaże? Tu to trzeba jakiś wykresik z jakiegoś drogiego biaja zapodać, przecież
wykresy Excelowe są cieniutkie...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytujdzisiaj 20:27

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Nieprawda, jesteśmy na 83. stronie.

a tutaj?
http://www.goldenline.pl/forum/2654474/przejecie-moder...

A tam na 2. To też nie 84. ;)

na drugiej czyli 1 strona + 83

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 21:04

Andrzej O.:

na drugiej czyli 1 strona + 83

Pokrętna matematyka jest specjalnością BI - pamiętamy to zwiększanie ROI przez zmniejszenie
licznika i wzrost mianownika oraz te trzycyfrowe wzrosty...

BI nas traktuje jak debili.
Czyli, zgodnie z moim tu zwyczajem, dziękuję za komplement!

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytujdzisiaj 21:11

No widzi Pan - nie jest Pan w stanie wydzielić jednej strony z trzech :)
Do tego potrzebny jest BI :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 21:17
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