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Stefan Trygiel:

Wojciech Gardziński:

O, jeszcze tu jestem? Szok!
Na wszelki wypadek zrobię kolejną kopię zapasową moich zabawek...

Wyzywa pan ludzi od łapowkarzy i gejów a potem płacze "obrażają mnie".... zabawny Pan
jest.

Wg. mnie okres "zabawności" już dawno się skończył.
Nie wiem jak nazwać obecny etap.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:05

Zaś cichaczem usuwają posty.
TEN POST JEST DRUGI NA 158. STRONIE TEGO WĄTKU. Dzisiaj, jutro wątek się skurczy. Biaj
działa. To jedyna oznaka jego działania.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 19.03.13 o godzinie 13:06

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:06

Sławomir Broda:

Wg. mnie okres "zabawności" już dawno się skończył.

Zgadza się.

Nie wiem jak nazwać obecny etap.

Wojną. W której Szanowny Pan jest mięskiem armatnim.
Od razu przepraszam, jeśli uraziłem.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 19.03.13 o godzinie 13:08

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:07

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Wg. mnie okres "zabawności" już dawno się skończył.

Zgadza się.

Nie wiem jak nazwać obecny etap.

Wojną. W której Szanowny Pan jest mięskiem armatnim.
Od razu przepraszam, jeśli uraziłem.

Ależ mnie ta "wojna" nie przeszkadza.
Ja jestem jak handlarz bronią - sprzedaję temu kto zapłaci.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:18

Sławomir Broda:

Ależ mnie ta "wojna" nie przeszkadza.
Ja jestem jak handlarz bronią - sprzedaję temu kto zapłaci.

Panu nie. I Pan nic tu winny nie jest. Pan dyskutuje ze mną, ale ja nie dyskutuję z Panem.
Moim celem jest obalenie złotego cielca o nazwie BI.
Ja walę młotem w pomnik, a Pan się drze z okna naprzeciwko, że hałasuję.
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Taka zabawa. Szkoda, że zaraz się pewnie skończy.

PS
Wyobraża Pan sobie, Panie Sławku, jaka armia ludzi nerwowo analizuje nasze rozmowy?
Tak3mać!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 19.03.13 o godzinie 13:33

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:22

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Ależ mnie ta "wojna" nie przeszkadza.
Ja jestem jak handlarz bronią - sprzedaję temu kto zapłaci.

Panu nie. I Pan nic tu winny nie jest. Pan dyskutuje ze mną, ale ja nie dyskutuję z Panem.

Tak to bywa, jak się kończą argumenty i nudzą prześmiewki. Dyskusja umiera.

Moim celem jest obalenie złotego cielca o nazwie BI.

Tak. A zarobić przy afinie to tak przy okazji.

Ja walę młotem w pomnik, a Pan się drze z okna naprzeciwko, że hałasuję.

Raczej tłucze Pan okna, a nie pomnik.

Taka zabawa. Szkoda, że zaraz się pewnie skończy.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:34

Sławomir Broda:

Moim celem jest obalenie złotego cielca o nazwie BI.

Tak. A zarobić przy afinie to tak przy okazji.

Ja to robię dla Pana. Pan jest specem od "VBA, Excel, Access i wszystko związane z
automatyzacją pracy". Proszę sobie wyobrazić, ile będzie wysoko płatnej, bo kluczowej dla
firmy, pracy z automatyzacją, gdy biaj sobie pójdzie. Raj. Wszystko dla Pana Szanownego!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:37

Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Moim celem jest obalenie złotego cielca o nazwie BI.

Tak. A zarobić przy afinie to tak przy okazji.

Ja to robię dla Pana. Pan jest specem od "VBA, Excel, Access i wszystko związane z
automatyzacją pracy". Proszę sobie wyobrazić, ile będzie wysoko płatnej, bo kluczowej dla
firmy, pracy z automatyzacją, gdy biaj sobie pójdzie. Raj. Wszystko dla Pana Szanownego!

Dziękuję. Radzę sobie całkiem nieźle w złym świecie zdominowanym przez złe biaja.
Podpowiem, że raportów dla analityków robię niewiele.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:52

Sławomir Broda:

Ja to robię dla Pana. Pan jest specem od "VBA, Excel, Access i wszystko związane z
automatyzacją pracy". Proszę sobie wyobrazić, ile będzie wysoko płatnej, bo kluczowej dla
firmy, pracy z automatyzacją, gdy biaj sobie pójdzie. Raj. Wszystko dla Pana Szanownego!

Dziękuję. Radzę sobie całkiem nieźle w złym świecie zdominowanym przez złe biaja.

To, akurat, jest jasne. Biaje nic nie robią, poza eksportem surówki - wszystko trzeba
wiżualbejzikować i automatyzować.

Podpowiem, że raportów dla analityków robię niewiele.

To też wiem.
Kiedyś popełniliśmy coś takiego:
http://afin.net/excel/EtapySamorozwojuAnalityka.htm
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Pan jest gdzieś w punkcie 4. Jeśli Pan awansuje (A.), będzie Pan uczył excelka swoich
podwładnych (p.5.), jeśli Pan nie awansuje (B.), zostanie Pan klasycznym informatykiem i będzie
Pan chciał koniecznie kupić jakiegoś drogiego biaja, żeby się od Pana odwalili. Coś mi się wydaje,
że Pana sytuacja zmierza właśnie ku wersji B. ...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 19.03.13 o godzinie 14:04

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:02

Wojciech Gardziński:

Proszę sobie wyobrazić, ile będzie wysoko płatnej, bo kluczowej dla firmy, pracy z
automatyzacją, gdy biaj sobie pójdzie. Raj. Wszystko dla Pana Szanownego!

Właśnie wszyscy sobie wyobrażają jaki to będzie RAJ!!! Ileż to pracy!!! Wszystko ręcznie na
piechotę :DDD

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:08

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Proszę sobie wyobrazić, ile będzie wysoko płatnej, bo kluczowej dla firmy, pracy z
automatyzacją, gdy biaj sobie pójdzie. Raj. Wszystko dla Pana Szanownego!

Właśnie wszyscy sobie wyobrażają jaki to będzie RAJ!!! Ileż to pracy!!! Wszystko ręcznie na
piechotę :DDD

Proszę Pana. Zakup każdego biaja ZWIĘKSZA ILOŚĆ ANALITYKÓW. I jest to 100% niemal
korelacja dodatnia.
Prosta dedukcja mówi mi, że wywalenie biaja, uczyni odwrotnie - zmniejszy ich liczbę, bo zaczną
postępować RACJONALNIE, a nie połowa z nich będzie tracić czas na "oczekiwanie, aż biaj
wypluje eksport", na który się rzucacie i wiżualbejzikujecie i odświeżacie łącza.

Wiem, wiem, Szanowni Analitycy, że biaje Wam też się opłacają...
Ta dżuma właśnie dlatego istnieje, bo się wszystkim opłaca. No, prawie wszystkim, oprócz
kapitału, ale ten jest odpowiednio bajerowany na polach golfowych. I się kręci.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:17

Wojciech Gardziński:

Proszę Pana. Zakup każdego biaja ZWIĘKSZA ILOŚĆ ANALITYKÓW. I jest to 100% niemal
korelacja dodatnia.

może jakieś źródło poza Pańskim niemytym paluchem?

No, prawie wszystkim, oprócz kapitału, ale ten jest odpowiednio bajerowany na polach
golfowych. I się kręci.

No tak, nie ma jak stracić 1mln zł za birdie na ostatnim dołku :DDD

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:37

Wojciech Gardziński:

I jest to 100% niemal korelacja dodatnia.

Buahahahah, co za oszołom. O tym, czy korelacja jest dodatnia czy ujemna w 100% decyduje jej
znak.

Gdyby głupota dodawała skrzydeł Wielkie G latałoby wyżej niż balony atmosferyczne.

MB

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 16:09

Marcin Jan Błażejowski:

Wojciech Gardziński:

I jest to 100% niemal korelacja dodatnia.
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Buahahahah, co za oszołom. O tym, czy korelacja jest dodatnia czy ujemna w 100% decyduje
jej znak.

WG może chodziło o prawdopodobieńtwo :) bo tak przy 90% nie jest pewien ;)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 16:17

Widzi Pan, Panie Sławek, jakie wzmożenie aktywu robotniczego...
Powtórka pościku, bo on chyba tak zabolał, że aż się doktorkowi i Andrzejkowi podniosło...

Wojciech Gardziński:

Proszę Pana. Zakup każdego biaja ZWIĘKSZA ILOŚĆ ANALITYKÓW. I jest to 100% (Doktorku,
czytaj "stuprocentowa", bo masz kłopoty ze zrozumieniem tekstu.) niemal korelacja dodatnia.
Prosta dedukcja mówi mi, że wywalenie biaja, uczyni odwrotnie - zmniejszy ich liczbę, bo
zaczną postępować RACJONALNIE, a nie połowa z nich będzie tracić czas na "oczekiwanie, aż
biaj wypluje eksport", na który się rzucacie i wiżualbejzikujecie i odświeżacie łącza.

Wiem, wiem, Szanowni Analitycy, że biaje Wam też się opłacają...
Ta dżuma właśnie dlatego istnieje, bo się wszystkim opłaca. No, prawie wszystkim, oprócz
kapitału, ale ten jest odpowiednio bajerowany na polach golfowych. I się kręci.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 17:07

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Proszę Pana. Zakup każdego biaja ZWIĘKSZA ILOŚĆ ANALITYKÓW. I jest to 100% niemal
korelacja dodatnia.

może jakieś źródło poza Pańskim niemytym paluchem?

Jesteś Andrzej niesprawiedliwy. WG przeprowadził bardzo rzetelne badania na grupie ponad 1000
analityków, którzy wzięli udział w szkoleniach "MS Excel nie tylko dla orłów".

Te dokładne badania naukowe zaskutkowały powstaniem rewolucyjnego wręcz podejścia do
budowy "architektury środowiska analiz". Efekty pracy opublikowano na prestiżowym wątku
"Microsoft Excel: The King of BI" na goldenline. To dorobek porównywalny jedynie ze
zdobywcami nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii.

Wnioski panów WG i KR zostały entuzjastycznie przyjęte przez wszystkich praktyków analizy
finansowej jak i potencjalnych klientów.

Firma AFIN notuje nieprawdopodbny wręcz przyrost przychodów ze sprzedaży. Przez 18 lat udało
sie prawie wyjść z garażu. KR twierdzi, że WG to kolejny noblista w dziedzinie analizy
finansowej.

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 19.03.13 o godzinie 18:16

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj3  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 17:23

Wojciech Gardziński:

Widzi Pan, Panie Sławek, jakie wzmożenie aktywu robotniczego...
Powtórka pościku, bo on chyba tak zabolał, że aż się doktorkowi i Andrzejkowi podniosło...

Wojciech Gardziński:

Proszę Pana. Zakup każdego biaja ZWIĘKSZA ILOŚĆ ANALITYKÓW. I jest to 100%
(Doktorku, czytaj "stuprocentowa", bo masz kłopoty ze zrozumieniem tekstu.) niemal
korelacja dodatnia.

Bo teraz to ja też już nie rozumiem...
100% korelacja?... co z czym koreluje ze współczynnikiem korelacji prawie 1?
Niemal na 100% prawdopodobieństwa że dodatnia?... jak się z prawdopodobieństwem 90% wie,
że dodania... to trochę słaba ta korelacja :)

Stefan Trygiel:

Jesteś Andrzej niesprawiedliwy. WG przeprowadził bardzo rzetelne badania na grupie ponad
1000 analityków, którzy wzięli udział w szkoleniach "MS Excel nie tylko dla orłów".

No i stąd ten wniosek o korelacji - bo przecież wśród nich było zero użytkowników BIajów ;)

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 19.03.13 o godzinie 19:44

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 18:05
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Wojciech Gardziński:

Sławomir Broda:

Ja to robię dla Pana. Pan jest specem od "VBA, Excel, Access i wszystko związane z
automatyzacją pracy". Proszę sobie wyobrazić, ile będzie wysoko płatnej, bo kluczowej
dla firmy, pracy z automatyzacją, gdy biaj sobie pójdzie. Raj. Wszystko dla Pana
Szanownego!

Dziękuję. Radzę sobie całkiem nieźle w złym świecie zdominowanym przez złe biaja.

To, akurat, jest jasne. Biaje nic nie robią, poza eksportem surówki - wszystko trzeba
wiżualbejzikować i automatyzować.

Podpowiem, że raportów dla analityków robię niewiele.

To też wiem.
Kiedyś popełniliśmy coś takiego:
http://afin.net/excel/EtapySamorozwojuAnalityka.htm
Pan jest gdzieś w punkcie 4. Jeśli Pan awansuje (A.), będzie Pan uczył excelka swoich
podwładnych (p.5.), jeśli Pan nie awansuje (B.), zostanie Pan klasycznym informatykiem i
będzie Pan chciał koniecznie kupić jakiegoś drogiego biaja, żeby się od Pana odwalili. Coś mi
się wydaje, że Pana sytuacja zmierza właśnie ku wersji B. ...

Super.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 20:33

Wojciech Gardziński:

Andrzej O.:

Wojciech Gardziński:

Proszę sobie wyobrazić, ile będzie wysoko płatnej, bo kluczowej dla firmy, pracy z
automatyzacją, gdy biaj sobie pójdzie. Raj. Wszystko dla Pana Szanownego!

Właśnie wszyscy sobie wyobrażają jaki to będzie RAJ!!! Ileż to pracy!!! Wszystko ręcznie na
piechotę :DDD

Proszę Pana. Zakup każdego biaja ZWIĘKSZA ILOŚĆ ANALITYKÓW. I jest to 100% niemal
korelacja dodatnia.
Prosta dedukcja mówi mi, że wywalenie biaja, uczyni odwrotnie - zmniejszy ich liczbę, bo
zaczną postępować RACJONALNIE, a nie połowa z nich będzie tracić czas na "oczekiwanie, aż
biaj wypluje eksport", na który się rzucacie i wiżualbejzikujecie i odświeżacie łącza.

Wiem, wiem, Szanowni Analitycy, że biaje Wam też się opłacają...
Ta dżuma właśnie dlatego istnieje, bo się wszystkim opłaca. No, prawie wszystkim, oprócz
kapitału, ale ten jest odpowiednio bajerowany na polach golfowych. I się kręci.

I tu Pana boli, że na afinie tyle Pan nie zarobi.
Ale trzeba ściemiać o wielkiej misji zniszczenia bi. A misja jest jedne-zera na koncie.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 20:35

Sławomir Broda:

I tu Pana boli, że na afinie tyle Pan nie zarobi.
Ale trzeba ściemiać o wielkiej misji zniszczenia bi. A misja jest jedne-zera na koncie.

Nu. Boję się strasznie. Dlatego:

1. Kreator kostek OLAP w AFINIE jest CAŁKOWICIE DARMOWY. I, jako jedyny chyba na świecie,
robi kostki w Excelu 2007+
http://afin.net/articles/AfinNet_Article_MyOlapCube_PL...

2. Funkcja dostępu do danych zewnętrznych jest... całkowicie darmowa:
http://afin.net/downloads/free/GETDATAODBC.xla
Tu filmik, jak użyć: http://afin.net/webcasts/Demo_GetDataODBC_NoAFIN.swf

3. Funkcja, zastępująca awaryjne łącza jest... że co?... całkowicie darmowa:
http://afin.net/AFIN.NET.Light/

4. Program do pisania skryptu SQLowego, czyli budowy hurtowni danych, jest... nie, no
zwariowałem... całkowicie darmowy:
http://afin.net/downloads/free/AFIN.NET.IS.EXE/

5. Również jego excelowa wersja (wariat?):
http://afin.net/downloads/free/ADO4Excel_SQL_Script.zip
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6. Kurs nauki SQLa - to już chyba debilizm??? - również darmowy!!!
http://afin.net/downloads/free/ADO4Excel_PoznajSQL.xls

No, fakt, nie zarobię. :(

I ZAPRASZAM DO POBIERANIA I UŻYWANIA. DO WOLI !!!

PS
A, zapomniałem o najważniejszym:

7. AFIN W WERSJI PEŁNEJ - w tzw. użyciu testowym, czyli pyk - i jest wersja pełna z
nieograniczoną liczbą uruchomień i bez ograniczenia czasowego - jest RÓWNIEŻ DARMOWY.
http://afin.net/webcasts/Demo_HowToRegisterForNonComme...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 19.03.13 o godzinie 21:12

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 20:56
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