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Andrzej O.:

Stefan T.:

Dla mnie to ciekawy przypadek na pograniczu psychologii, psychiatrii oraz socjologii.
Zadaję sobie pytanie jak można mieć tak zakuty łeb, żeby nie przyjmować argumentacji
wszystkich swoich oponentów (dokładnie wszystkich z wyjątkiem przydupasa KR).

To akurat nie jest żadnym wyznacznikiem - na świecie na okrągło mamy do czynienia z
sytuacją, że "wszyscy się mylą" - taka natura stada, że stado się orientuje bardzo późno w
jakiej jest d...

Gratulacje... Cóż za przenikliwość!

W przypadku oprogramowania opcjonalnego to szczególnie odczuwalne teraz gdy szykują się 2
lata spowolnienia poniżej 2%PKB, a firmy przy takich wpływach nie mają na nie bezpośrednio
produkcyjne inwestycje.

Problem w tym, że alternatywa w postaci SpOA jest błędna.

A dlaczego? Bo Pan tak stwierdził? I czemu Pan ciągle psioczy na mnie i na AFINA, jeśli chodzi
Panu o dyskusję nt. SOA?
Kolega zaczął dyskusję na super-poważnie i co? Który się tu wypstrykał z bluzgów, przeniósł się
tam.
Argumentów jakichkolwiek jak na lekarstwo.

CO WAS TU CIĄGNIE?

PS
To PIERWSZY post 173. strony tego wątku. Dla informacji, jak sługuski biajowe kasują posty.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.04.13 o godzinie 15:35

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 15:33

Wojciech G.:

Stefan T.:

TO CO TU ROBICIE? CO WAS TU CIĄGNIE?

Dla mnie to ciekawy przypadek na pograniczu psychologii, psychiatrii oraz socjologii.
Zadaję sobie pytanie jak można mieć tak zakuty łeb, żeby nie przyjmować argumentacji
wszystkich swoich oponentów (dokładnie wszystkich z wyjątkiem przydupasa KR).
Szczególnie w sytuacji kiedy mój pomysł i produkt okazał się całkowitą klapą rynkową. W
sytuacji, kiedy przez 18 (!!!) lat nie dokonałem żadnego (zero, nul) wdrożenia w dużych
organizacjach.

Interesuje mnie też jak można bluzgać,

Ależ to Pan tutaj bluzga. Proszę przytoczyć jakiś mój bluzg ad personam!

Patrz niżej. Ja bluzgam... a i owszem, bo to wg mnie bardzo dobra metoda dyskusji z panami.
Pan do tej pory sprowadzał dyskusję do gnojowiska i tam pokonywał pan dyskutantów
doświadczeniem w walce w gnoju. Ja jestem lepszy!

wyzywać od łapówkarzy, złodziejów, sprzedawczyków,

Was wyzywam? Wyzywam biaje! Wy bronicie ich tak ochotniczo, za darmo?

Pan poważnie... czy jaja sobie robi? Naprawde nie widzi Pan swoich ataków ad personam?
Chociażby w tym zdaniu powyżej... insynuacja, że ktoś nam płaci za bronienie BI. To nie jest
atak personalny? Ma pan znowu jakąś prywatną definicję ataków ad personam?

Parę przykładów z ostatnich dni:
"A rycz Pan. Płacz to objaw bezsilności, a Pan jest bezsilny, jak dziecię. Dlatego woli Pan
naśladować mamusię - może nie zbije?"
"A Pan Łukasz (i mu podobni) jest do wynajęcia za dychę (znaczy stosunkowo tanio, bo takie
robótki mało kosztują), więc spoko max - wszystko aktualne"
"Panie Łukaszu, Pan się nie umył dzisiaj, czy tylko Pan udaje?"
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Ale Pan się tak słodko denerwuje..."
"przepraszam, ja naprawdę jestem taki niekumaty (też mam coś z CIMĄ wspólnego?), ale nie
mogę doszukać się pytania..."
"Na excelku też Pan nie uważał. Na sawułarwiwże też. Po co oni Pana wysyłają na te szkolenia?
Taki urlop? "

itd itp

sługusów, idiotów i jednocześnie przedstawiać się jako ofiara. Naprawdę.... niesamowite
doświadczenie.

Naprawdę niesamowite.

I, żeby przeżyć to niesamowite doświadczenie, Pan Stefcio bluzga.
Potrzebuje Pan jakiegoś wyżycia się, wykrzyczenia? Konsultował się Pan z lekarzem lub
farmaceutą?

CO WAS TU CIĄGNIE?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:34

Stefan T.:

Patrz niżej. Ja bluzgam... a i owszem, bo to wg mnie bardzo dobra metoda dyskusji z
panami. Pan do tej pory sprowadzał dyskusję do gnojowiska i tam pokonywał pan
dyskutantów doświadczeniem w walce w gnoju. Ja jestem lepszy!

Z grzeczności nie zaprzeczam.

wyzywać od łapówkarzy, złodziejów, sprzedawczyków,

Was wyzywam? Wyzywam biaje! Wy bronicie ich tak ochotniczo, za darmo?

Pan poważnie... czy jaja sobie robi? Naprawde nie widzi Pan swoich ataków ad personam?

Nie widzę i nikt nie widzi. Pan ma urojenia.

Chociażby w tym zdaniu powyżej... insynuacja, że ktoś nam płaci za bronienie BI. To nie jest
atak personalny? Ma pan znowu jakąś prywatną definicję ataków ad personam?

Parę przykładów z ostatnich dni:
"A rycz Pan. Płacz to objaw bezsilności, a Pan jest bezsilny, jak dziecię. Dlatego woli Pan
naśladować mamusię - może nie zbije?"

To jest bluzg????

"A Pan Łukasz (i mu podobni) jest do wynajęcia za dychę (znaczy stosunkowo tanio, bo takie
robótki mało kosztują), więc spoko max - wszystko aktualne"

Nie jest do wynajęcia?

"Panie Łukaszu, Pan się nie umył dzisiaj, czy tylko Pan udaje?"
"Tacy goście po tej CIMce to fantastyczny i łatwiutki łup dla biajów."

Nie są?

"Mi CIMA wisi i powiewa, bo

To jest ad personam???

Ale Pan się tak słodko denerwuje..."

To bluzg?

"przepraszam, ja naprawdę jestem taki niekumaty (też mam coś z CIMĄ wspólnego?), ale nie
mogę doszukać się pytania..."

Siebie(!) nazywam niekumatym, a KOGOŚ TO BOLI???

"Na excelku też Pan nie uważał. Na sawułarwiwże też. Po co oni Pana wysyłają na te
szkolenia? Taki urlop? "

Najpierw gościu pisał, że nie uważał. Gdzie tu jest bluzg???

itd itp

co itede itepe?
Szuka Pan na siłę usprawiedliwienia dla swojego zachowania. I co, nie ma?

CO WAS TU CIĄGNIE?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.04.13 o godzinie 15:44

wczoraj 15:40
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właśnie się Pan podsumował w tych dwóch postach.
żadnych bluzgów nie ma, żadnych argumentów, nikt nic nie wie...

Wojciech G.:

Problem w tym, że alternatywa w postaci SpOA jest błędna.

A dlaczego? Bo Pan tak stwierdził? I czemu Pan ciągle psioczy na mnie i na AFINA, jeśli chodzi
Panu o dyskusję nt. SOA?
Kolega zaczął dyskusję na super-poważnie i co? Który się tu wypstrykał z bluzgów, przeniósł
się tam.
Argumentów jakichkolwiek jak na lekarstwo.

Bo wszystko sprowadziło się do wyciągania danych z HD do Excela - co może każdy BI.
Bez problemów z administrowaniem i uprawnieniami rozproszonej architektury.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:50

Andrzej O.:

właśnie się Pan podsumował w tych dwóch postach.
żadnych bluzgów nie ma, żadnych argumentów, nikt nic nie wie...

TO CO PAN TU ROBI? Dlaczego MNIE Pan atakuje?
CO PANU KAŻE BIEC ZA MNĄ I MNIE PODGRYZAĆ?

Wojciech G.:

Problem w tym, że alternatywa w postaci SpOA jest błędna.

A dlaczego? Bo Pan tak stwierdził? I czemu Pan ciągle psioczy na mnie i na AFINA, jeśli
chodzi Panu o dyskusję nt. SOA?
Kolega zaczął dyskusję na super-poważnie i co? Który się tu wypstrykał z bluzgów, przeniósł
się tam.
Argumentów jakichkolwiek jak na lekarstwo.

Bo wszystko sprowadziło się do wyciągania danych z HD do Excela - co może każdy BI.

Nie wyciągania, tylko WYPYCHANIA.
SOA to zmienia. Już Pan nawet zaczyna gadać po naszemu. I o to chodzi.

Bez problemów z administrowaniem i uprawnieniami rozproszonej architektury.

Jasne. 2 extra ITków to efektywność, jak ta lala.

CO WAS TU CIĄGNIE?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 15:58

Wojciech G.:

Bo wszystko sprowadziło się do wyciągania danych z HD do Excela - co może każdy BI.

Nie wyciągania, tylko WYPYCHANIA.
SOA to zmienia. Już Pan nawet zaczyna gadać po naszemu. I o to chodzi.

Wszystko w SpOA.
Natomiast to o wiele za mało, żeby było użyteczne, bo to jedynie poziom prostych raportów.

I znowu dżenga...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:08
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Wojciech G.:

Andrzej O.:

Stefan T.:

Dla mnie to ciekawy przypadek na pograniczu psychologii, psychiatrii oraz socjologii.
Zadaję sobie pytanie jak można mieć tak zakuty łeb, żeby nie przyjmować argumentacji
wszystkich swoich oponentów (dokładnie wszystkich z wyjątkiem przydupasa KR).

To akurat nie jest żadnym wyznacznikiem - na świecie na okrągło mamy do czynienia z
sytuacją, że "wszyscy się mylą" - taka natura stada, że stado się orientuje bardzo późno w
jakiej jest d...

Gratulacje... Cóż za przenikliwość!

Statystycznie rzecz biorąc... jeżeli wszyscy mówią, że się mylisz to to jest bardzo duża szansa, że
to prawda i że faktycznie jesteś idiotą

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:12

Stefan T.:

Statystycznie rzecz biorąc... jeżeli wszyscy mówią, że się mylisz to to jest bardzo duża szansa,
że to prawda i że faktycznie jesteś idiotą

A, to do Pana przemawia statystyka, a nie argumenty?
No, rozumiem.

Pewnie dlatego uważa Pan, że jak Pan mnie unurza w bagnie swoimi wyzwiskami, to coś tam się
przylepi, bo statystycznie się przylepia? Powodzenia życzę!

CO WAS TU CIĄGNIE?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.04.13 o godzinie 16:18

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 16:16

Wojciech G.:

co itede itepe?
Szuka Pan na siłę usprawiedliwienia dla swojego zachowania. I co, nie ma?

Ja nie uzasadniam swojego zachowania. Nie zrozumiał Pan....

Ja się dziwię osobie, która bluzga i tego nie widzi. Tak, te teksty to są ataki personalne. Cała
pana aktywność na tym forum jest jednym wielkim bluzgiem i rzygiem na ludzi, którzy mają
odmienne zdanie. Został pan wykopany z większości grup właśnie za takie rzyganie na innych....
ale pan tego nie widzi. Pan widzi spisek BI i agencje PR. To jest dopiero przenikliwość!

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 16:17

Stefan T.:

Wojciech G.:

co itede itepe?
Szuka Pan na siłę usprawiedliwienia dla swojego zachowania. I co, nie ma?

Ja nie uzasadniam swojego zachowania. Nie zrozumiał Pan....

Ja się dziwię osobie, która bluzga i tego nie widzi. Tak, te teksty to są ataki personalne. Cała
pana aktywność na tym forum jest jednym wielkim bluzgiem i rzygiem na ludzi, którzy mają
odmienne zdanie.

GDZIE? PRZYKŁADY!

Został pan wykopany z większości grup właśnie za takie rzyganie na innych....

Nieprawda. Podanie rozwiązania SQLkowego na "Excel w praktyce" było "rzygiem"?

ale pan tego nie widzi. Pan widzi spisek BI i agencje PR. To jest dopiero przenikliwość!
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mnie?
Proszę mi to wyjaśnić.

PS
Oj, gubi się p.Stefcio, w tych swoich krętackich wyjaśnieniach, gubi...
CO WAS TU CIĄGNIE?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.04.13 o godzinie 16:22

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 16:21

Wojciech G.:

Stefan T.:

Statystycznie rzecz biorąc... jeżeli wszyscy mówią, że się mylisz to to jest bardzo duża
szansa, że to prawda i że faktycznie jesteś idiotą

A, to do Pan przemawia statystyka, a nie argumenty?
No, rozumiem.

Argumenty do mnie przemawiają, ale takowych nie widziałem. Widziałem nie poparte żadnym
rzetelnym badaniem ogólniki, które kłócą się z tym co ja widzę w rzeczywistości. Mam
doświadczenie w korporacjach międzynarodowych i widzę jak i po co używa się narzędzi BI (w
tym MS Excel). Pan duże korporacje widział na filmie...

Pewnie dlatego uważa Pan, że jak Pan mnie unurza w bagnie swoimi wyzwiskami, to coś tam
się przylepi, bo statystycznie się przylepia? Powodzenia życzę!

Ja zostałem wciągnięty w ten gnój przez Pana i w tym gnoju z panem dyskutuję. I wygrywam

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:23

Stefan T.:

Ja zostałem wciągnięty w ten gnój przez Pana i w tym gnoju z panem dyskutuję. I wygrywam

Poproszę o przykład, jak JA wciągam Pana w gnój.
I drugi, jak Pan wygrywa.

Ani to, ani to, Panie Stefciu. I to jest najgorsze. :(

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 16:25

Wojciech G.:

Stefan T.:

Statystycznie rzecz biorąc... jeżeli wszyscy mówią, że się mylisz to to jest bardzo duża
szansa, że to prawda i że faktycznie jesteś idiotą

A, to do Pana przemawia statystyka, a nie argumenty?
No, rozumiem.

Statystycznie rzecz biorąc prawda leży tam gdzie leży - jeśli jakiś system czy aplikacja mają
jakieś funkcjonalności to je mają. Lub nie mają :) Statystyka nie ma tu nic do rzeczy. Tak
genialny analityk wsparty supersystemem powinien takie proste fakty statystyczne mieć w
małym palcu.

No ale statystyka też mówi, ze średnie IQ w społeczeństwie to 100. Trudno powiedzieć jak jest w
tym przypadku :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 16:28

Wojciech G.:

(...)

@ŁD: Bajka o małpkach jest bez sensu, bo PAN WTEDY JEST JEDNĄ Z NICH.

To raczej oczywiste. Pan jest małpką dla mnie, ja dla Pana.
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wypowiedzi dowodami. Pan coś bredzi i mamrocze o merytoryce, ale gdy zadać konkretnie
pytanie to albo Pan nie odpowiada, albo rzuca pseudo-śmiesznymi tekstami. A na końcu twierdzi
Pan, że ma prawa autorskie do wątku. Nawet prawa autorskie rozumie Pan po swojemu. Ot taki
folklor.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 17:10

Łukasz D.:

Ot taki folklor.

Folklor, Szefuniu, to jest obrażać się i powracać co 5 minut. I, byle dużo, i bez sensu...
Taż to Pan jest mistrzem postów śmieciowych. I, jak zwykle w takich przypadkach, to Pana
główny zarzut do mnie. Stefcio bluzga bez powodu i też gada, że ja go gdzieś wciągam...
Na złodzieju czapka gore...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 21:23

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Ot taki folklor.

Folklor, Szefuniu, to jest obrażać się i powracać co 5 minut. I, byle dużo, i bez sensu...
Taż to Pan jest mistrzem postów śmieciowych. I, jak zwykle w takich przypadkach, to Pana
główny zarzut do mnie. Stefcio bluzga bez powodu i też gada, że ja go gdzieś wciągam...
Na złodzieju czapka gore...

To Pan mi da linka do posta z konkretnym pytaniem, na które Pan Stefan Panu nie odpowiedział.
Jak Pan znajdzie może się rzucać. Do tego momentu proszę wziąć się za lepsze poznanie BI.
Warto znać wroga.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:35

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Ot taki folklor.

Folklor, Szefuniu, to jest obrażać się i powracać co 5 minut. I, byle dużo, i bez sensu...
Taż to Pan jest mistrzem postów śmieciowych. I, jak zwykle w takich przypadkach, to Pana
główny zarzut do mnie. Stefcio bluzga bez powodu i też gada, że ja go gdzieś wciągam...
Na złodzieju czapka gore...

To Pan mi da linka do posta z konkretnym pytaniem, na które Pan Stefan Panu nie
odpowiedział. Jak Pan znajdzie może się rzucać. Do tego momentu proszę wziąć się za lepsze
poznanie BI. Warto znać wroga.

Stefan nie odpowiedział mi (zresztą nikt mi nie odpowiedział) na pytanie:
CO WAS TU TAK CIĄGNIE?

Ad Stefcia jeszcze:
Proszę mu przekazać tego linka
http://afin.net/goldenline/GL_TheKingOfBI.zip
Będzie mu łatwiej szukać moich wyzwisk w jego kierunku (trudna sprawa, wiem)
On teraz zajęty strasznie, bo szuka i szuka...
W tym arkusiku AFINOWYM(!) będzie mu łatwiej. [Ctrl+F] + opcja: "szukaj w całym skoroszycie"
Wszak Excel to KoBI, no nie?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 21:42

Wojciech G.:

CO WAS TU TAK CIĄGNIE?

tytuł chwytliwy swą absurdalnością :)
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:44

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Ot taki folklor.

Folklor, Szefuniu, to jest obrażać się i powracać co 5 minut. I, byle dużo, i bez sensu...
Taż to Pan jest mistrzem postów śmieciowych. I, jak zwykle w takich przypadkach, to
Pana główny zarzut do mnie. Stefcio bluzga bez powodu i też gada, że ja go gdzieś
wciągam...
Na złodzieju czapka gore...

To Pan mi da linka do posta z konkretnym pytaniem, na które Pan Stefan Panu nie
odpowiedział. Jak Pan znajdzie może się rzucać. Do tego momentu proszę wziąć się za
lepsze poznanie BI. Warto znać wroga.

Stefan nie odpowiedział mi (zresztą nikt mi nie odpowiedział) na pytanie:
CO WAS TU TAK CIĄGNIE?

Ad Stefcia jeszcze:
Proszę mu przekazać tego linka
http://afin.net/goldenline/GL_TheKingOfBI.zip
Będzie mu łatwiej szukać moich wyzwisk w jego kierunku (trudna sprawa, wiem)
On teraz zajęty strasznie, bo szuka i szuka...
W tym arkusiku AFINOWYM(!) będzie mu łatwiej. [Ctrl+F] + opcja: "szukaj w całym
skoroszycie"
Wszak Excel to KoBI, no nie?

No i to jest właśnie dyskusja z Panem. Ja Pana pytam o konkretne pytanie na temat BI/Excela
/Afina a Pan wyjeżdża z jakimś absurdalnym wpisem.

Mnie osobiście ciągnie to jakie jeszcze brednie Pan wymyśli myśląc, że inni są pełni podziwu dla
Pańskiej teorii.

Chciałem też zapytać jak tam grupa na google? Miała być rewolucja, oderwanie od GL, tabuny
analityków zachwyconych SpOA... a tymczasem co z tego wyszło?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:48

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Ot taki folklor.

Folklor, Szefuniu, to jest obrażać się i powracać co 5 minut. I, byle dużo, i bez sensu...
Taż to Pan jest mistrzem postów śmieciowych. I, jak zwykle w takich przypadkach, to
Pana główny zarzut do mnie. Stefcio bluzga bez powodu i też gada, że ja go gdzieś
wciągam...
Na złodzieju czapka gore...

To Pan mi da linka do posta z konkretnym pytaniem, na które Pan Stefan Panu nie
odpowiedział. Jak Pan znajdzie może się rzucać. Do tego momentu proszę wziąć się za
lepsze poznanie BI. Warto znać wroga.

Stefan nie odpowiedział mi (zresztą nikt mi nie odpowiedział) na pytanie:
CO WAS TU TAK CIĄGNIE?

Ad Stefcia jeszcze:
Proszę mu przekazać tego linka
http://afin.net/goldenline/GL_TheKingOfBI.zip
Będzie mu łatwiej szukać moich wyzwisk w jego kierunku (trudna sprawa, wiem)
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skoroszycie"
Wszak Excel to KoBI, no nie?

Tak schowałem się i płonę ze wstydu...

już cytowałem pana bluzgi i nie mam sensu robić tego ponownie w zbiorczej wersji. Pan nie
dyskutuje... pan rzyga na każdego dyskutanta, który się z panem nie zgadza (czyli na wszystkich
oprócz KR)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 08:52
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