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Sławomir B.:

Praktycznie co drugi post zawiera słowo afin. Nic w tym złego, ale nazywajmy sprawy po
imieniu.
Np. Pytanie na forum o kwerendę krzyżową. Odpowiedź oczywiście z afinem w tle.

Wojciech G.:

Krzysztof O.:

Dzięki za zainteresowanie...

ale muszę to zrobić zapytaniem SQLowym więc żadne inne metody nie wchodzą w
rachubę.

pozdr...

http://afin.net/samples/Cases/Lessons/SQL.12_Professio...
Ostatni przykład.
Kwerenda krzyżowa, jak nadmienił Pan Sławek ;)

JEDYNY PRZYKŁAD, KTÓRY DZIAŁA.
Pan podałeś linka do nic niewnoszącego(*) helpa. (Ale diagnoza słuszna, gratulki. Tak nawiasem
- widzi Pan, jak słabo wykształcony jest nasz excelowy światek? Jakieś transpozycje, bzdury,
terefery... Dużo pracy przed nami. My robimy coś w kierunku zmiany tego stanu na lepsze, a
Pan?)

Ale, ogólnie, to...
Dzięki za reklamę!

Pan Sławek ma rację!
Z AFINEM TO ZROBISZ, ze Sławkiem tylko pogadasz i powłóczysz się po helpach.

PS
(*) A, sorka, powinno być "nic nie wnoszącego"
http://megaslownik.pl/slownik/synonimy_antonimy/11216,...
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Wojciech G.:

Sławomir B.:

Praktycznie co drugi post zawiera słowo afin. Nic w tym złego, ale nazywajmy sprawy po
imieniu.
Np. Pytanie na forum o kwerendę krzyżową. Odpowiedź oczywiście z afinem w tle.

Wojciech G.:

Krzysztof O.:

Dzięki za zainteresowanie...

ale muszę to zrobić zapytaniem SQLowym więc żadne inne metody nie wchodzą w
rachubę.

pozdr...

http://afin.net/samples/Cases/Lessons/SQL.12_Professio...
Ostatni przykład.
Kwerenda krzyżowa, jak nadmienił Pan Sławek ;)

JEDYNY PRZYKŁAD, KTÓRY DZIAŁA.

A w tym przykładzie jest narzędzie o które pytał autor - czyli access?

Pan podałeś linka do nic niewnoszącego(*) helpa. (Ale diagnoza

W helpie jest wszytko potrzebne do wykorzystania kwerend krzyżowych. Zresztą potrzebna była
sama nazwa - reszta w googlach.

Microsoft Excel - The King od BI. (kropka,... Zakończ obserwację Odpowiedz
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Microsoft Excel - The King od BI. (kropka, czyli, że tak jest.) - forum B... http://www.goldenline.pl/grupy/Komputery_Internet/business-intelligen...
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światek? Jakieś transpozycje, bzdury, terefery... Dużo pracy przed nami. My robimy coś w
kierunku zmiany tego stanu na lepsze, a Pan?)

Oczywiście, że tak - prowadzę szkolenia.
Ale nie robię tego dla jakiejś wydumanej misji - robię to jak każdy dla kasy.

Ale, ogólnie, to...
Dzięki za reklamę!

Chyba anty-reklamę.

Pan Sławek ma rację!
Z AFINEM TO ZROBISZ, ze Sławkiem tylko pogadasz i powłóczysz się po helpach.

Sql'em to zrobisz. Afin do niczego nie potrzebny.
Afin zrobi to za Ciebie. Help nauczy Cię robić to samo, bez afina.

PS
(*) A, sorka, powinno być "nic nie wnoszącego"
http://megaslownik.pl/slownik/synonimy_antonimy/11216,...

Nie musi się Pan poprawiać, mnie ortografia nie interesuje.
PS. Nadal nie ma Pan "jaj", żeby przyznać się do wpadki z "dowodem" ?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:24

Sławomir B.:

http://afin.net/samples/Cases/Lessons/SQL.12_Professio...
Ostatni przykład.

A w tym przykładzie jest narzędzie o które pytał autor - czyli access?

Ślepy?
"Cross query - similar to pivot table data (Made in Access, copied and pasted here)"

Pan podałeś linka do nic niewnoszącego(*) helpa. (Ale diagnoza

W helpie jest wszytko potrzebne do wykorzystania kwerend krzyżowych. Zresztą potrzebna
była sama nazwa - reszta w googlach.

No nie, tu to Pan mnie rozłożył...
To dlatego zapewne Pan napisał, cytuję "Kwerenda krzyżowa. Czy jak to tam się zwie."
Musiał Pan długo grzebać po helpach, żeby osiągnąć tak porażający stan wiedzy "Czy jak to tam
się zwie."

Tak nawiasem - widzi Pan, jak słabo wykształcony jest nasz excelowy światek? Jakieś
transpozycje, bzdury, terefery... Dużo pracy przed nami. My robimy coś w kierunku zmiany
tego stanu na lepsze, a Pan?)

Oczywiście, że tak - prowadzę szkolenia.
Ale nie robię tego dla jakiejś wydumanej misji - robię to jak każdy dla kasy.

Nie mierz innych swoją miarą.

Ale, ogólnie, to...
Dzięki za reklamę!

Chyba anty-reklamę.

Pan Sławek ma rację!
Z AFINEM TO ZROBISZ, ze Sławkiem tylko pogadasz i powłóczysz się po helpach.

Sql'em to zrobisz. Afin do niczego nie potrzebny.
Afin zrobi to za Ciebie. Help nauczy Cię robić to samo, bez afina.

Help nauczy!
O mamo, poprzytaczać Panu jakieś dowcipy - jest ich cała masa - na temat jakości helpów
Małomiękkiego?

PS. Nadal nie ma Pan "jaj", żeby przyznać się do wpadki z "dowodem" ?

;) dobre, dobre...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:51

Wojciech G.:

Sławomir B.:

Microsoft Excel - The King od BI. (kropka,... Zakończ obserwację Odpowiedz

Microsoft Excel - The King od BI. (kropka, czyli, że tak jest.) - forum B... http://www.goldenline.pl/grupy/Komputery_Internet/business-intelligen...
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A w tym przykładzie jest narzędzie o które pytał autor - czyli access?

Ślepy?
"Cross query - similar to pivot table data (Made in Access, copied and pasted here)"

Wyjaśnił Pan jak robi się to w accesie? Nie. Pokazał Pan kawałek sql w afin.

Pan podałeś linka do nic niewnoszącego(*) helpa. (Ale diagnoza

W helpie jest wszytko potrzebne do wykorzystania kwerend krzyżowych. Zresztą potrzebna
była sama nazwa - reszta w googlach.

No nie, tu to Pan mnie rozłożył...
To dlatego zapewne Pan napisał, cytuję "Kwerenda krzyżowa. Czy jak to tam się zwie."
Musiał Pan długo grzebać po helpach, żeby osiągnąć tak porażający stan wiedzy "Czy jak to
tam się zwie."

Mój "porażający stan wiedzy" wynika z używania angielskich wersji ms access dlatego nie byłem
pewien polskiego tłumaczenia.
Nadal czuje się Pan rozłożony?
A na potwierdzenie mojego stwierdzenie słowa autora wątku:

Krzysztof O.:

dzięki. Tego mi było trzeba. Nie bardzo wiedziałem pod jakimś hasłem szukać.

Czyli wystarczyła sama nazwa.

Tak nawiasem - widzi Pan, jak słabo wykształcony jest nasz excelowy światek? Jakieś
transpozycje, bzdury, terefery... Dużo pracy przed nami. My robimy coś w kierunku
zmiany tego stanu na lepsze, a Pan?)

Oczywiście, że tak - prowadzę szkolenia.
Ale nie robię tego dla jakiejś wydumanej misji - robię to jak każdy dla kasy.

Nie mierz innych swoją miarą.

To powiedzonko z podręcznika dla akwizytorów?

Ale, ogólnie, to...
Dzięki za reklamę!

Chyba anty-reklamę.

Pan Sławek ma rację!
Z AFINEM TO ZROBISZ, ze Sławkiem tylko pogadasz i powłóczysz się po helpach.

Sql'em to zrobisz. Afin do niczego nie potrzebny.
Afin zrobi to za Ciebie. Help nauczy Cię robić to samo, bez afina.

Help nauczy!
O mamo, poprzytaczać Panu jakieś dowcipy - jest ich cała masa - na temat jakości helpów
Małomiękkiego?

Nic nie poradzę, ze ma Pan problem z ich zrozumieniem.
Autor pytania nie miał takich problemów.

PS. Nadal nie ma Pan "jaj", żeby przyznać się do wpadki z "dowodem" ?

;) dobre, dobre...

Raczej żałosne, choć nie jestem zdziwiony. To Pana sztandarowa zagrywka - unikanie
niewygodnych tematów.

Na tym zakończę tę partię szachów z gołębiem. Jak zwykle na pewno jest dumny z wygranej.
Tylko proszę posprzątać po sobie szachownicę.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 16.04.14 o godzinie 14:09

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:07

Gdzie jest PanMod, czyli Szanowny Pan Sebastian Matusiak, znany CENZOR biajowy???

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:07

Microsoft Excel - The King od BI. (kropka,... Zakończ obserwację Odpowiedz

Microsoft Excel - The King od BI. (kropka, czyli, że tak jest.) - forum B... http://www.goldenline.pl/grupy/Komputery_Internet/business-intelligen...
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« Poprzednia     1  2  3

Business Intelligence » Microsoft Excel: The king of BI -

Business Intelligence » Microsoft Power View - czyli Project Crescent produkcyjnie -

Business Intelligence » Wychodzimy z "narzędziowni" czyli biznesowe korzyści z... -

Business Intelligence » FINKA: King of Scyzoryks -

Business Intelligence » Czy BI jest za drogi? -

Sławomir B.:

Ślepy?
"Cross query - similar to pivot table data (Made in Access, copied and pasted here)"

Wyjaśnił Pan jak robi się to w accesie? Nie. Pokazał Pan kawałek sql w afin.

Pan mnie rozkłada non-stop.
To nie jest w AFINIE, tylko w arkuszu Excela.
Jak to się robi w Accesie - DOKŁADNIE TAK, jak pokazałem - taż ja to SKOPIOWAŁEM z Accessa.
Pan nie umie czytać!

To dlatego zapewne Pan napisał, cytuję "Kwerenda krzyżowa. Czy jak to tam się zwie."
Musiał Pan długo grzebać po helpach, żeby osiągnąć tak porażający stan wiedzy "Czy jak to
tam się zwie."

Mój "porażający stan wiedzy" wynika z używania angielskich wersji ms access dlatego nie
byłem pewien polskiego tłumaczenia.

Aaa, to Pana niewiedza jest tu winną. Tak myślałem. Od samego początku, zresztą.

Autor pytania nie miał takich problemów.
PS. Nadal nie ma Pan "jaj", żeby przyznać się do wpadki z "dowodem" ?

;) dobre, dobre...

Raczej żałosne, choć nie jestem zdziwiony. To Pana sztandarowa zagrywka - unikanie
niewygodnych tematów.

Pisać o sobie, że się jest żałosnym? Dobre!

Na tym zakończę tę partię szachów z gołębiem. Jak zwykle na pewno jest dumny z wygranej.
Tylko proszę posprzątać po sobie szachownicę.

blebleble...

PS
Zapomniałem o:

Oczywiście, że tak - prowadzę szkolenia.
Ale nie robię tego dla jakiejś wydumanej misji - robię to jak każdy dla kasy.

Nie mierz innych swoją miarą.

To powiedzonko z podręcznika dla akwizytorów?

Nie, ze Słownika Języka Polskiego, do którego Pan nie zagląda.
◊ Mierzyć własną miarą «sądzić kogoś, coś według siebie, ujmować coś ze swego punktu

widzenia»

http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=66611
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