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Rozdziaï 3

NajczÚstsze wyzwania zwiÈzane
z kolumnami obliczeniowymi
Od lat powtarzamy, ĝe kolumny obliczeniowe nie stanowiÈ o przewadze dodatku Power Pivot
nad zwykïymi funkcjami Excela. Z pewnoĂciÈ jednak moĝliwoĂÊ tworzenia kolumn obliczeniowych
w tabelach zawierajÈcych ponad milion wierszy jest istotna. DefiniowaliĂmy kolumny obliczeniowe
w tabelach o ponad 100 milionach wierszy. A to juĝ jest coĂ.
Ale jeĝeli pominie siÚ tÚ jednÈ nowÈ cechÚ, wtedy okaĝe siÚ, ĝe kolumny obliczeniowe w dodatku
Power Pivot nie pozwalajÈ na zrobienie niczego wiÚcej niĝ to, co moĝna osiÈgnÈÊ w zwykïym
Excelu. W koñcu ta funkcjonalnoĂÊ dodatku Power Pivot umoĝliwia utworzenie nowej kolumny
zapeïnionej jakimiĂ wartoĂciami — tak samo jak w Excelu.
Pola obliczeniowe natomiast z caïÈ pewnoĂciÈ wyposaĝÈ CiÚ w narzÚdzie pozwalajÈce uzyskaÊ
zdecydowanie bardziej elastyczne, przejrzyste i uĝyteczne rezultaty niĝ te uzyskane za pomocÈ
zwykïego Excela. JeĂli chodzi o formuïy Power Pivot, to pola obliczeniowe sÈ ich gïównÈ atrakcjÈ,
a kolumny obliczeniowe jeszcze bardziej zwiÚkszajÈ ich znaczenie.
Kolumny obliczeniowe w dodatku Power Pivot w wiÚkszym stopniu niĝ pola obliczeniowe
wymagajÈ od doĂwiadczonych uĝytkowników Excela zmiany przyzwyczajeñ. Brak adresacji typu
„A1” w formuïach DAX jest bardziej widoczny w kolumnach niĝ w polach obliczeniowych, co
czÚsto irytuje nowicjuszy. („W Excelu to jest takie proste, a nie moĝna tego zrobiÊ w Power Pivot”).
UWAGA
Opisane käopoty pojawiajñ siö w chwili, gdy pierwszy raz trzeba w formule odwoäaè siö do
jednej lub kilku wartoĈci znajdujñcych siö w innym niĔ bieĔñcy wierszu tabeli. W praktyce
w kaĔdym innym przypadku kolumny obliczeniowe Power Pivot sñ w prostsze w obsäudze niĔ
zwykäe kolumny z funkcjami w Excelu, poniewaĔ skäadnia formuä wykorzystuje nazwy kolumn.
Na przykäad obliczenia w ramach bieĔñcego wiersza sñ dziecinnie proste, ale coĈ, co my
nazywamy „obliczeniami krzyĔowymi”, wymaga juĔ pewnej gimnastyki umysäowej.
Ale ja (Rob) odwiedziïem juĝ „krainÚ problemów z obliczeniami krzyĝowymi”. Moja miïoĂÊ do
kolumn obliczeniowych Power Pivot rosïa w miarÚ upïywu czasu nawet w przypadku obliczeñ
krzyĝowych. Dlatego celem tego rozdziaïu jest pomóc Ci w szybkim dotarciu do szczÚĂliwego
koñca tej drogi.
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PodrÚcznik do kolumn obliczeniowych
dla specjalisty od Excela
Jeĝeli jesteĂ specjalistÈ od Excela usiïujÈcym opanowaÊ kolumny obliczeniowe w dodatku Power
Pivot, napotkasz na swej drodze kilka przeszkód, o które moĝesz siÚ potknÈÊ. W Excelu dostÚpnych
jest okoïo 400 róĝnych funkcji. Tylko jednÈ piÈtÈ tych funkcji znajdziesz w Power Pivot, ale za to
jest to grupa zdecydowanie najlepszych funkcji. Jeĝeli chcesz uĝyÊ MID(), LEFT(), RIGHT(), IF()
lub innej popularnej funkcji, nic nie stoi na przeszkodzie… BÚdÈ dziaïaÊ zgodnie z oczekiwaniami.

OsobliwoĂci funkcji TEXT() i FORMAT()
Niektóre funkcje dziaïajÈ tak samo w dodatku Power Pivot, jak i w Excelu, jednak jest kilka wyjÈtków.
Funkcja TEXT() (w wersji polskiej TEKST()) w Excelu przydaje siÚ do konwersji dat na nazwy
miesiÚcy lub dni tygodnia i na pewno bÚdziesz chciaï z niej korzystaÊ. Jednak z jakiegoĂ powodu
zespóï rozwijajÈcy dodatek Power Pivot postanowiï do powyĝszych celów przeznaczyÊ funkcjÚ
VBA FORMAT(), a nie TEXT(). Lubimy ĝartowaÊ, ĝe jest to zwykïa literówka — zamiast T-E-X-T
wyszïo F-O-R-M-A-T, ale w rzeczywistoĂci te dwie funkcje istotnie róĝniÈ siÚ miÚdzy sobÈ.
Jeĝeli zazwyczaj w Excelu uĝywasz funkcji =TEKST(A2,"MMMM"), to w Power Pivot przekïada siÚ
ona na =FORMAT([Data]; "MMMM"). Obie funkcje jako argument przyjmujÈ pole z datÈ i zwracajÈ
nazwÚ miesiÈca, na przykïad „styczeñ”.
Funkcja FORMAT() dopuszcza dwa kody formatu, których nie obsïuguje funkcja TEXT(). Na przykïad
wartoĂÊ Q powoduje zwrócenie numeru kwartaïu (od 1 do 4), a WW numeru tygodnia (od 1 do 52).
Te róĝnice stanowiÈ o przewadze funkcji FORMAT()nad TEXT(), ale osoba niewtajemniczona moĝe
o tym nie wiedzieÊ.

Gdzie jest funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO()?
FunkcjÈ numer jeden dla specjalistów od Excela jest WYSZUKAJ.PIONOWO(). Nie jest ona dostÚpna
w Power Pivot z waĝnego powodu: w wiÚkszoĂci przypadków nie jest potrzebna! Relacje
umoĝliwiajÈ poïÈczenie pól tabeli A z polami tabeli B bez koniecznoĂci „scalania” obu tabel. Jednak
w przypadku, gdy w kolumnie obliczeniowej naprawdÚ potrzebne jest umieszczenie odwoïania
do innej tabeli, Power Pivot oferuje kilka doskonaïych funkcji, na przykïad RELATED() (opisanÈ
w ksiÈĝce DAX Formula for Power Pivot) i LOOKUPVALUE() (opisanÈ w tym rozdziale).

Nie moĝna wskazaÊ kolumny za pomocÈ klawiszy strzaïek
Nie ma na to sposobu. SpecjaliĂci od Excela powinni byÊ wdziÚczni Robowi Colliemu za to, ĝe
pracowaï w zespole rozwijajÈcym dodatek Power Pivot. Ale Rob jest mïody. Mïodsi specjaliĂci od
Excela tworzÈ formuïy, klikajÈc kolumny myszÈ, inni w caïoĂci je wpisujÈ. Starsi specjaliĂci czÚsto
wskazujÈ kolumnÚ za pomocÈ klawiszy strzaïek. Ta technika pochodzi jeszcze z czasów programu
Lotus 1-2-3. Na przykïad chcÈc wpisaÊ w komórce E2 formuïÚ =B2*C2/D2, moĝesz uĝyÊ tej techniki
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w nastÚpujÈcy sposób: naciĂnij klawisz =, nastÚpnie strzaïkÚ w lewo, strzaïkÚ w lewo, strzaïkÚ
w lewo, *, strzaïkÚ w lewo, strzaïkÚ w lewo, /, strzaïkÚ w lewo, Enter. Opis brzmi strasznie, ale gdy
juĝ siÚ opanuje tÚ technikÚ, okazuje siÚ ona bardzo szybka. Na naszych seminariach 70% uczestników
uĝywa myszy, 10% wpisuje formuïy w caïoĂci, a 20% korzysta z klawiszy strzaïek. Siatka w oknie
Power Pivot pozwala korzystaÊ z myszy lub wpisywaÊ formuïy rÚcznie, ale nie umoĝliwia uĝycia
sposobu z klawiszami strzaïek.

Sumy poĂrednie w kolumnach obliczeniowych
i funkcja EARLIER()
Zaïóĝmy, ĝe masz bardzo prostÈ tabelÚ, na przykïad takÈ:

Rysunek 3.1.
Chcesz do niej dodaÊ trzeciÈ kolumnÚ zawierajÈcÈ sumÚ wartoĂci dla kaĝdego klienta:

Rysunek 3.2.
Tak wyglÈda formuïa w trzeciej kolumnie obliczeniowej:
=CALCULATE(SUM(Tabela[Liczba]);
FILTER(Tabela; Tabela[Klient]=EARLIER(Tabela[Klient]))
)

Jeĝeli nie znasz dokïadnie kontekstu wiersza (opisanego dwa akapity dalej), postÚpuj po prostu
wedïug przedstawionego schematu i dodaj trzeciÈ kolumnÚ. Proponujemy, aby poczÈtkujÈcy
uĝytkownicy wykorzystali powyĝszÈ formuïÚ jako wzorzec, podstawiajÈc w nim nazwy wïasnych
tabel i kolumn. Póěniej moĝna przejĂÊ dalej, nie przejmujÈc siÚ niewiedzÈ o tym, co naprawdÚ
zostaïo zrobione. Nie szkodzi. Masz na to nasze pozwolenie i zachÚtÚ, szczególnie na poczÈtku.
A powaĝnie, moĝesz przejĂÊ do nastÚpnej sztuczki opisanej w tym rozdziale. Musisz tylko
przeczytaÊ pozostaïÈ czÚĂÊ tego podrozdziaïu, jeĝeli zdecydujesz siÚ osiÈgnÈÊ wyĝszy stopieñ
wtajemniczenia.
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O, jednak tu jesteĂ? Zatem dobrze, oto wyjaĂnienie, o co chodzi w kolumnie obliczeniowej
z sumami poĂrednimi. Poniewaĝ tabela ma cztery wiersze, formuïa w kolumnie obliczeniowej
musi byÊ „uruchomiona” cztery razy — po jednym razie dla kaĝdego wiersza, w którym bÚdzie
umieszczony wynik (w tym przypadku bÚdÈ to liczby 3, 3, 7 i 7, jak na rysunku 3.2). W kaĝdym
z tych czterech kroków odwoïanie do kolumny zostanie przeksztaïcone na wartoĂÊ zapisanÈ we
wskazanej kolumnie i w „bieĝÈcym” wierszu. Tak wiÚc na przykïad w drugim wierszu tabeli
odwoïanie Tabela[Liczba] zwróci wartoĂÊ 2, zgodnie z oczekiwaniami.
Jeĝeli opis wydaje siÚ skomplikowany, chcielibyĂmy pokazaÊ, ĝe nie ma tu nic skomplikowanego,
poniewaĝ przedstawiony proces przebiega dokïadnie tak, jak siÚ tego oczekuje. Zaïóĝmy teraz,
ĝe tworzysz kolejnÈ kolumnÚ obliczeniowÈ, tym razem zawierajÈcÈ nastÚpujÈcÈ formuïÚ:
=CONCATENATE(Tabela[Klient]; Tabela[Liczba])

Otrzymasz oczywiĂcie dokïadnie to, czego oczekujesz:

Rysunek 3.3.
Jest tak dlatego, ĝe w kaĝdym z czterech „kroków” wykonywanych w kolumnie obliczeniowej
(po jednym kroku na kaĝdy wiersz) odwoïanie do kolumny jest z zasady ograniczone do
bieĝÈcego wiersza. Byïoby doĂÊ dziwne, gdyby w pierwszym wierszu odwoïanie do kolumny
[Liczba] zwróciïo wartoĂÊ 2. OczywiĂcie oczekujemy, ĝe zwrócona zostanie wartoĂÊ 1.
Poniewaĝ formuïa w kolumnie obliczeniowej wyliczana jest jeden raz dla kaĝdego wiersza, istnieje
wymyĂlny termin na okreĂlenie koncepcji „bieĝÈcego wiersza w kaĝdym kroku”. Jest to kontekst
wiersza. GdybyĂmy uĝyli tego terminu w opisie przedstawionego wczeĂniej prostego procesu,
brzmiaïoby to tak: „podczas wyliczania kolumny obliczeniowej w czterowierszowej tabeli
mechanizm DAX analizuje cztery róĝne konteksty wiersza i wylicza formuïÚ jeden raz dla kaĝdego
kontekstu”. Jak na razie wyglÈda to nieěle, prawda? Teraz weě gïÚboki wdech i powoli wypuĂÊ
powietrze…
Problem polega na tym, ĝe formuïa w kolumnie Suma dla klienta zawiera funkcjÚ FILTER(),
która jest doĂÊ podstÚpna. Formuïa w kolumnie obliczeniowej jest wyliczana jeden raz w kaĝdym
kontekĂcie wiersza, a funkcja FILTER('Tabela', ...) dodatkowo za kaĝdym razem przeglÈda
wszystkie wiersze w tabeli, zupeïnie tak samo jak formuïa!
Jedna z kluczowych, charakterystycznych cech funkcji FILTER() polega na pomijaniu kontekstu
wiersza w kolumnie obliczeniowej i operowaniu na caïej tabeli. Moĝe to byÊ mylÈce (na poczÈtku),
ale teĝ wspaniaïe (gdy zrozumiesz jej dziaïanie).
Poniewaĝ tabela ma cztery wiersze, za kaĝdym razem, gdy wyliczana jest funkcja FILTER('Tabela',
...), wykonywane sÈ cztery osobne kroki. W kaĝdym kroku funkcja sprawdza wiersz i pyta:
„Hej, mam uwzglÚdniÊ ten wiersz czy go odrzuciÊ?”.
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W sumie podczas tworzenia kolumny obliczeniowej jest wiÚc wykonywanych 16 kroków:

Rysunek 3.4.
Na powyĝszym rysunku symbol KO1 oznacza „kontekst pierwszego wiersza, w którym wykonywana
jest formuïa kolumny obliczeniowej”, F1 natomiast oznacza „kontekst pierwszego wiersza, w którym
wykonywana jest funkcja FILTER()”.
Moĝesz sobie wyobraziÊ „nazwy” wszystkich 16 kontekstów, w których wykonywana jest formuïa
z kolumny obliczeniowej. Nazwy majÈ postaÊ KO1/F1, KO1/F2 itd. aĝ do KO4/F3 i KO4/F4. (Te nazwy
sÈ zupeïnie nieoficjalne. Konteksty w formuïach DAX nie majÈ swoich nazw. Uĝywamy ich tylko
na potrzeby niniejszego opisu).
SÈ zatem cztery „konteksty wierszy dla kolumn obliczeniowych”, a wewnÈtrz kaĝdego z nich sÈ
schowane cztery „konteksty wierszy dla funkcji FILTER()” — jest to zewnÚtrzna i wewnÚtrzna
pÚtla z czterema kontekstami wierszy kaĝda.
Teraz wewnÈtrz funkcji FILTER() wykonywane jest „podstawowe” odwoïanie do kolumny
zgodnie z kontekstem wiersza z funkcjÈ, a nie z kolumnÈ obliczeniowÈ. Czy to jest zrozumiaïe?
WewnÈtrz funkcji FILTER() odwoïanie do kolumny 'Tabela'[Klient] jest realizowane zgodnie
z „wewnÚtrznÈ” pÚtlÈ odliczajÈcÈ konteksty wierszy F1, F2 itd., z caïkowitym pominiÚciem
„zewnÚtrznej” pÚtli odliczajÈcej konteksty KO1 itd.! (PamiÚtaj, ĝe funkcja FILTER() musi sprawdziÊ
kaĝdy wiersz w tabeli, aby oceniÊ, czy ma go uwzglÚdniÊ w obliczeniach, czy odrzuciÊ). Dlatego
nawet gdy formuïa jest wyliczana w „zewnÚtrznym” kontekĂcie KO2 (w którym [Klient]="a"),
to „podstawowe” odwoïanie do kolumny 'Tabela'[Klient] wewnÈtrz funkcji FILTER() niekiedy
spowoduje, ĝe zwrócona zostanie wartoĂÊ „b” — w kontekstach KO2/F3 i KO2/F4.
W jaki sposób wewnÈtrz funkcji FILTER() moĝna „cofnÈÊ siÚ” do zewnÚtrznej pÚtli w celu
sprawdzenia wartoĂci pola [Klient] w kontekĂcie KO2? KorzystajÈc z funkcji EARLIER()!
W skrócie, funkcja ta dziaïa nastÚpujÈco: „podczas odczytywania wartoĂci w okreĂlonej kolumnie
wyjdě poza bieĝÈcy kontekst wiersza i wejdě w kontekst zewnÚtrzny (wczeĂniejszy, ang. earlier)”.
Jak siÚ przekonasz, równie czÚsto bÚdziemy uĝywaÊ funkcji EARLIER(), jak i CURRENTROW() (bieĝÈcy
wiersz). Funkcje te uĝyte w funkcji FILTER()w kolumnie obliczeniowej umoĝliwiajÈ odczytywanie
wartoĂci z kaĝdego wiersza w tabeli i porównanie ich z wartoĂciami z bieĝÈcego wiersza. W ten
sposób moĝesz wziÈÊ jeden wiersz tabeli, a nastÚpie przejrzeÊ wszystkie pozostaïe, pytajÈc „Hej,
jesteĂcie podobni do tego wiersza? Jeĝeli tak, chcÚ was policzyÊ”.
Poza tym moĝe (choÊ bardzo rzadko) wystÈpiÊ sytuacja, w której bÚdÈ uĝyte wiÚcej niĝ dwie
zagnieĝdĝone pÚtle odliczajÈce konteksty wierszy. Dlatego funkcja EARLIER() ma opcjonalny
drugi argument Number do okreĂlenia liczby „zewnÚtrznych” pÚtli, poza które chcesz wyjĂÊ. Jeĝeli
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pominiesz ten argument, zostanie przyjÚta domyĂlna wartoĂÊ 1. Jest to teĝ powód, dla którego
istnieje równieĝ funkcja EARLIEST(). Jej przeznaczeniem jest wyjĂcie do najbardziej zewnÚtrznego
kontekstu wiersza, bez wzglÚdu na to, jak gïÚboko pÚtle bÚdÈ zagnieĝdĝone.
UWAGA
Do chwili pisania tej ksiñĔki Twoi drodzy autorzy nigdy nie musieli wychodziè dalej niĔ jeden
krok na zewnñtrz pötli i dlatego teĔ nigdy nie uĔywali argumentu Number funkcji EARLIER()
ani funkcji EARLIEST(). Jak dotñd nawet nie odczuliĈmy potrzeby, aby tak robiè.
Dawno temu, gdy uĔywaäem (ja, Bill) dodatku Power Pivot w firmie Data Analyst, desperacko
próbowaäem wymyĈliè przykäad zastosowania funkcji EARLIER() lub EARLIEST(). Dzisiaj, po
kilku latach, uĔywamy funkcji EARLIER() w zasadzie tylko z funkcjñ SUMIF(), co jest bardzo
proste i przydatne.

Odwoïania do poprzedniego wiersza
i temu podobne obliczenia
Oto bardzo czÚsto zadawane pytanie w Ăwiecie kolumn obliczeniowych: „Jak odwoïaÊ siÚ do wiersza
umieszczonego tuĝ »nad« danym wierszem”?
Na przykïad jak utworzyÊ kolumnÚ obliczeniowÈ takÈ jak przedstawiona niĝej?

Rysunek 3.5.
Jak to zwykle bywa, odpowiedě jest bardzo podobna do tej z omówionego przed chwilÈ przykïadu
z sumami poĂrednimi:
=CALCULATE(SUM('PatrzÈcWstecz'[WartoĂÊ]);
FILTER('PatrzÈcWstecz';
'PatrzÈcWstecz'[Data] = EARLIER('PatrzÈcWstecz'[Data])-1
)
)

W rzeczywistoĂci jedyna róĝnica polega na wykonaniu dziaïania –1 na koñcu trzeciego wiersza
formuïy!
ZwróÊ uwagÚ na nastÚpujÈce kwestie:
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Odwoïania do wierszy „z zakresu” bieĝÈcego wiersza
 KolejnoĂÊ sortowania tabeli nie ma wpïywu na wynik formuïy. Przedstawiona formuïa

wyszukuje wiersz (wiersze), w którym wartoĂÊ w kolumnie Data jest wczeĂniejsza o jeden
dzieñ niĝ data w bieĝÈcym wierszu, a nastÚpnie sumuje wartoĂci z kolumny WartoĂÊ.
 Jeĝeli chcesz siÚgnÈÊ do nastÚpnego, a nie poprzedniego wiersza (wierszy), zmieñ dziaïanie

z –1 na +1.
 Analogicznie, jeĝeli chcesz cofnÈÊ siÚ o tydzieñ, zmieñ –1 na –7.
 Opisana technika sprawdza siÚ równieĝ w przypadku kolumn zawierajÈcych inne dane niĝ

daty. Jeĝeli w tabeli znajduje siÚ na przykïad kolumna NumerMiesiÈca, odjÚcie od niej
wartoĂci 1 takĝe jest moĝliwe.
 CzÚsto zamiast kolumny obliczeniowej takiej jak powyĝsza lepiej jest utworzyÊ pole

obliczeniowe. Jednak dokïadne omówienie tego zagadnienia wykracza poza zakres niniejszej
ksiÈĝki. (Przykïady uĝycia takiego pola znajdziesz w dalszej czÚĂci tego rozdziaïu i w rozdziale 4.).
 Sytuacje, w których potrzebne sÈ kolumny obliczeniowe, na pewno siÚ zdarzajÈ, dlatego

zostaïa tu opisana ta technika.

Odwoïania do wierszy „z zakresu”
bieĝÈcego wiersza
CzytajÈc opis powyĝszej sztuczki, zapewne dziwiïeĂ siÚ, dlaczego w formule zostaïa uĝyta funkcja
SUM(), skoro trzeba byïo siÚgnÈÊ tylko do poprzedniego wiersza. Cóĝ, dodatek Power Pivot „nie
dowierza”, ĝe przy uĝyciu funkcji FILTER() chcesz znaleěÊ tylko jeden wiersz. Zawsze przyjmuje,
ĝe wyszukanych ma byÊ wiÚcej wierszy. Z tego teĝ powodu zawsze wymagane jest uĝycie funkcji
agregujÈcej, na przykïad SUM(). OczywiĂcie jeĝeli znajdowany jest tylko jeden wiersz, to wybór
funkcji agregujÈcej czÚsto nie ma znaczenia. Wszystkie funkcje takie jak SUM(), AVERAGE(), MAX()
itp. zwrócÈ ten sam wynik.
Przyjrzyjmy siÚ kilku przykïadom. Zauwaĝ, ĝe w tabeli przedstawionej poniĝej znajdujÈ siÚ
wiersze zawierajÈce tÚ samÈ datÚ:

Rysunek 3.6.
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Poniĝej widaÊ sumy z poprzedniego dnia:

Rysunek 3.7.
Formuïa uĝyta w tej tabeli jest dokïadnie taka sama jak w poprzedniej sztuczce. Zmieniona zostaïa
jedynie nazwa tabeli:
=CALCULATE(SUM('WieleWartoĂci'[WartoĂÊ]);
FILTER('WieleWartoĂci';
'WieleWartoĂci'[Data]=EARLIER('WieleWartoĂci'[Data])-1
)
)

A tu jest przykïad sumy ruchomej uwzglÚdniajÈcej bieĝÈcÈ datÚ:

Rysunek 3.8.
Formuïa wyglÈda jak niĝej:
=CALCULATE(SUM('WieleWartoĂci'[WartoĂÊ]);
FILTER('WieleWartoĂci';
'WieleWartoĂci'[Data] <= EARLIER('WieleWartoĂci'[Data])
)
)

UWAGA
Aby wykluczyè z obliczeþ wiersze z bieĔñcñ datñ, zmieþ operator <= na <.
IdÈc dalej tym tropem, poniĝej przedstawiamy trzydniowÈ sumÚ ruchomÈ obejmujÈcÈ bieĝÈcy,
poprzedni i nastÚpny dzieñ:
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Krzyĝowe przeszukiwanie tabel: funkcja LOOKUPVALUE() i inne techniki

Rysunek 3.9.
A tak wyglÈda formuïa:
=CALCULATE(SUM('WieleWartoĂci'[WartoĂÊ]);
FILTER('WieleWartoĂci';
'WieleWartoĂci'[Data] >= EARLIER('WieleWartoĂci'[Data])-1 &&
'WieleWartoĂci'[Data] <= EARLIER('WieleWartoĂci'[Data])+1
)
)

UWAGA
OczywiĈcie moĔesz zamieniè funkcjö SUM() na przykäad na MAX() i wyszukaè wartoĈè z „najlepszego”
spoĈród trzech dni. Przypomnijmy jednak jeszcze raz: czösto, chociaĔ nie zawsze, zamiast
tworzyè kolumny obliczeniowe takie jak powyĔsze, lepiej jest utworzyè pole obliczeniowe.

Krzyĝowe przeszukiwanie tabel:
funkcja LOOKUPVALUE() i inne techniki
Wszystkie przykïady opisane dotÈd w tym rozdziale dotyczÈ przeszukiwania wierszy tej samej
tabeli. Ale co zrobiÊ, jeĝeli trzeba pobraÊ wartoĂci z innych tabel? Przyjrzyjmy siÚ przykïadowemu
problemowi. Mamy zatem tabelÚ Sprzedaĝ:

Rysunek 3.10.
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UWAGA
Tabela Sprzedaĝ zawiera wiele wierszy z takimi samymi parami wartoĈci w kolumnach Data
i Produkt.
Jest równieĝ tabela Ceny:

Rysunek 3.11.
UWAGA
W tabeli Ceny jest tylko jeden wiersz z danñ parñ wartoĈci w kolumnach Data i Produkt.
Teraz chcemy w kolumnie obliczeniowej w tabeli Sprzedaĝ uwzglÚdniÊ odpowiedniÈ wartoĂÊ pola
Cena jednostkowa z tabeli Ceny.
„Najprostszym” rozwiÈzaniem byïoby uĝycie funkcji RELATED(). Jeĝeli pomiÚdzy tymi dwiema
tabelami jest utworzona relacja, to sytuacja wyglÈda caïkiem nieěle. Ale niestety, w tym przypadku
nie ma relacji. Co wiÚcej, nie ma kolumny, której moĝna byïoby uĝyÊ do jej utworzenia. Aby
utworzyÊ relacjÚ, trzeba zdefiniowaÊ nowe kolumny w obu tabelach (Sprzedaĝ i Ceny) zawierajÈce
zïÈczone wartoĂci z kolumn Data i Produkt. Potem, uĝywajÈc tych „hybrydowych” kolumn, bÚdzie
moĝna utworzyÊ relacjÚ. Ten sposób wymaga mnóstwa pracy. Ponadto utworzenie kolumny
obliczeniowej powoduje, ĝe znacznie powiÚksza siÚ rozmiar pliku, szczególnie jeĝeli ïÈczone
tabele sÈ duĝe.
Poniĝej natomiast przedstawiona jest formuïa umoĝliwiajÈca odczytanie wartoĂci z kolumny
Cena jednostkowa bez uprzedniego tworzenia relacji:
=LOOKUPVALUE(Ceny[Cena jednostkowa];
Ceny[Data]; 'Sprzedaĝ'[Data]; Ceny[Produkt]; 'Sprzedaĝ'[Produkt])

Formuïa jest bardzo prosta. Pierwszy argument funkcji LOOKUPVALUE() okreĂla kolumnÚ, z której
chcesz odczytywaÊ wartoĂci. NastÚpnie wskazywana jest para kolumn — najpierw z tabeli
„ěródïowej” i odpowiadajÈca jej kolumna z tabeli „docelowej”. Praktycznie moĝna wskazaÊ
dowolnÈ liczbÚ par kolumn. I to dziaïa:
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Rysunek 3.12.

Co siÚ stanie, jeĝeli funkcja LOOKUPVALUE()
znajdzie wiÚcej niĝ jednÈ wartoĂÊ?
Tak, to dobre pytanie. Aby sprawdziÊ, jak to wyglÈda w praktyce, umieĂÊ w tabeli Ceny jeszcze
jeden wiersz z produktem A i datÈ 1 stycznia. Tym razem wprowadě takÈ samÈ cenÚ (1,50 zï) jak
w oryginalnym wierszu:

Rysunek 3.13.
NastÚpnie sprawdě zawartoĂÊ kolumny obliczeniowej z funkcjÈ LOOKUPVALUE():

Rysunek 3.14.
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A to dopiero, to i tak dziaïa! Fajnie, formuïa wykryïa, ĝe mimo iĝ znalazïa kilka wierszy, wszystkie
zwróciïy tÚ samÈ wartoĂÊ (1,50 zï), dziÚki czemu nie wystÈpiï bïÈd. Wyrazy uznania dla programistów
za dobrÈ robotÚ!
Jeĝeli cofniesz siÚ i zmienisz wartoĂÊ w „nowym” wierszu na 1,60 zï, co spowoduje konflikt wartoĂci,
wtedy rzeczywiĂcie pojawi siÚ bïÈd:

Rysunek 3.15.

A jeĝeli funkcja LOOKUPVALUE() nie speïni Twoich oczekiwañ?
A jeĝeli poprzedni przykïad z dwoma wierszami w tabeli Ceny z tÈ samÈ parÈ Data/Produkt, ale
róĝnÈ cenÈ, bÚdzie jak najbardziej uzasadniony? Co wtedy trzeba zrobiÊ? Cóĝ, trzeba wróciÊ
do naszych starych znajomych, czyli funkcji CALCULATE() i FILTER():
=CALCULATE(AVERAGE(Ceny[Cena jednostkowa]);
FILTER(Ceny;
Ceny[Data]='Sprzedaĝ'[Data] &&
Ceny[Produkt]='Sprzedaĝ'[Produkt]
)
)

Funkcje dziaïajÈ niezawodnie:

Rysunek 3.16.
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UWAGA
Jako pierwszego argumentu funkcji CALCULATE() nie musisz uĔywaè funkcji AVERAGE().
MoĔesz zastosowaè MIN(), MAX(), SUM() lub dowolnñ innñ funkcjö agregujñcñ. W przypadkach
„wielodopasowaþ” Twój wybór funkcji agregujñcej oczywiĈcie ma bardzo istotne znaczenie.
Teraz przyjrzyjmy siÚ kilku podobnym, ale bardziej zïoĝonym przypadkom, które spotyka siÚ od
czasu do czasu.

Przeszukiwanie danych na podstawie daty poczÈtkowej i koñcowej
Tematem niniejszego rozdziaïu sÈ najczÚstsze wyzwania, a opisany niĝej problem caïkowicie siÚ
do nich kwalifikuje. Poniĝej przedstawiona jest tabela zawierajÈca mnóstwo danych:

Rysunek 3.17.
Oprócz tego jest jeszcze innego rodzaju tabela z cenami. Tabela Ceny2 nie podaje cen z kaĝdego
dnia osobno, ale zawiera kolumny PoczÈtek i Koniec okreĂlajÈce przedziaïy czasu, w których
obowiÈzywaïa podana cena:

Rysunek 3.18.
Aby w tabeli Planowanie umieĂciÊ obowiÈzujÈcÈ w danym dniu cenÚ, uĝyj nastÚpujÈcej formuïy:
=CALCULATE(MAX(Ceny2[Cena]);
FILTER(Ceny2;
Ceny2[PoczÈtek] <= Planowanie[Data] &&
Ceny2[Koniec] >= Planowanie[Data]
)
)

Kup książkę

Poleć książkę

111

112

Rozdziaï 3. NajczÚstsze wyzwania zwiÈzane z kolumnami obliczeniowymi
Wynik wyglÈda tak:

Rysunek 3.19.
Zmiana ceny 7 lutego jest poprawna. Zadanie wykonane.

Przeszukiwanie tylko na podstawie daty poczÈtkowej
Zaïóĝmy teraz, ĝe mamy ten sam problem, ale tym razem tabela nie zawiera kolumny Koniec,
jedynie kolumnÚ PoczÈtek. Przyjmijmy, ĝe mamy tabelÚ Ceny3, która jest w rzeczywistoĂci tabelÈ
Ceny2 z usuniÚtÈ kolumnÈ Koniec:

Rysunek 3.20.
I co teraz? W zasadzie musisz znaleěÊ w tej tabeli „ostatni” wiersz, zawierajÈcy datÚ wczeĂniejszÈ
lub takÈ samÈ jak bieĝÈca. Jest to doĂÊ trudne. Jeden ze sposobów polega na odtworzeniu w tabeli
Ceny3 kolumny obliczeniowej Koniec, jak poniĝej:
=CALCULATE(MIN([PoczÈtek]);
FILTER(Ceny3;
[PoczÈtek] > EARLIER([PoczÈtek])
)
)-1

Wynik jest nastÚpujÈcy:

Rysunek 3.21.
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Teraz, wyposaĝony z powrotem w kolumnÚ Koniec, moĝesz zastosowaÊ technikÚ opisanÈ
w poprzedniej czÚĂci niniejszego rozdziaïu. Jednak gwoli uzupeïnienia poniĝej przedstawiamy
rozwiÈzanie problemu niewymagajÈce odtwarzania kolumny Koniec. W tabeli Planowanie
utwórz nastÚpujÈcÈ kolumnÚ obliczeniowÈ:
=CALCULATE(MAX(Ceny3[Cena]);
TOPN(1;
FILTER(Ceny3;
Ceny3[PoczÈtek] <= Planowanie[Data]
);
Ceny3[PoczÈtek]
)
)

Powyĝsza kolumna obliczeniowa w ogóle nie odwoïuje siÚ do kolumny Koniec! Funkcja FILTER()
odrzuca wszystkie wiersze z tabeli Ceny3 zawierajÈce daty póěniejsze niĝ bieĝÈca data Planowanie[Data],
po czym funkcja TOPN() pobiera ostatni ze zwróconych wierszy! I oczywiĂcie zwraca taki sam wynik
jak w poprzednim przykïadzie:

Rysunek 3.22.
UWAGA
UĔycie funkcji FILTER() wewnñtrz TOPN() moĔe przyprawiè Ciö o ból gäowy, co nam teĔ siö
zdarzyäo! „Normalnie” stosujemy funkcjö FILTER() bezpoĈrednio w argumencie funkcji
CALCULATE(), ale tutaj uĔywamy jej w przypadku, gdy funkcja TOPN() wymaga podania tabeli.
Jest to sytuacja, w której moĔesz przekonaè siö o istnieniu dwóch róĔnych, ale powiñzanych
ze sobñ zastosowaþ funkcji takich jak FILTER() (czy teĔ TOPN() i DATESYTD()) w formuäach
DAX. Ich przeznaczeniem jest filtrowanie danych (gdy zostanñ uĔyte bezpoĈrednio w argumencie
funkcji CALCULATE()) lub zwrócenie tabeli (jeĔeli zostanñ uĔyte jako argument tablicowy innej
funkcji).
Gdy juĔ sobie to uĈwiadomisz, zalecamy Ci opanowanie chichotu (czy teĔ maniakalnego
Ĉmiechu). Jest to moment, w którym poczujesz niemal nieograniczonñ siäö, i to nie tylko
w kwestii kolumn obliczeniowych. W praktyce funkcje te okazujñ siö jeszcze bardziej przydatne
w polach obliczeniowych! Poczujesz moment, w którym to sobie uĈwiadomisz, uwierz nam.
Nie da siö go nie zauwaĔyè. Wszyscy w biurze odwrócñ siö i zacznñ dziwnie Ci siö przyglñdaè,
ale Tobie bödzie wszystko jedno.
W zasadzie, jeĝeli chcesz kojarzyÊ wartoĂci z róĝnych tabel, najlepiej jest zaczÈÊ od funkcji
LOOKUPVALUE() (przy zaïoĝeniu, ĝe uĝycie funkcji RELATED() nie jest moĝliwe ani praktyczne).
Jeĝeli to siÚ nie uda, zajmij siÚ funkcjami CALCULATE() i FILTER() czy nawet takimi kombinacjami
jak CALCULATE(..., TOPN(..., FILTER(...))).
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UWAGA
Jest to temat, w którym „ruchomy obraz” jest wart wiöcej niĔ tysiñc obrazów albo milion säów.
Chcemy uniknñè wypisywania w tym miejscu miliona säów, wiöc idĒmy dalej. JeĔeli potrzebujesz
obszerniejszych informacji na ten temat, weĒ udziaä w szkoleniu PowerPivotPro University,
na którym znajdziesz ten i wiele innych tematów ilustrowanych i wyjaĈnionych za pomocñ
animowanych prezentacji.

Sumowanie tabel danych w tabelach
przeszukiwanych
Oto inny czÚsto spotykany problem. Zaïóĝmy, ĝe mamy tÚ samÈ co wczeĂniej tabelÚ Sprzedaĝ,
która nie jest powiÈzana z tabelÈ Produkty. Sprzedaĝ to tabela danych, a Produkty to tabela
przeszukiwana.
UWAGA
Dokäadne wyjaĈnienie terminów tabela danych i tabela przeszukiwana jest zawarte w ksiñĔce
DAX Formulas for Power Pivot i na stronie PowerPivotPro University (w jöz. angielskim).
Zgodnie z przyjÚtÈ przez nas konwencjÈ tabela przeszukiwana jest umieszczona w widoku
diagramu powyĝej tabeli z danymi:

Rysunek 3.23.
A tak wyglÈdajÈ obie tabele w widoku danych. Pierwsza z nich to tabela Produkty. Jest bardzo
prosta, zawiera tylko dwa wiersze:

Rysunek 3.24.
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Sumowanie tabel danych w tabelach przeszukiwanych
Dla przypomnienia, tak wyglÈda tabela Sprzedaĝ:

Rysunek 3.25.
W tabeli Produkty jest potrzebna kolumna Liczba sprzedanych sztuk, jak poniĝej:

Rysunek 3.26.
Jest kilka sposobów na popeïnienie bïÚdu podczas tworzenia formuïy i kilka sposobów na osiÈgniÚcie
celu. Poniĝej przedstawiona jest jedna z poprawnych formuï:
=CALCULATE(SUM('Sprzedaĝ'[Liczba]))

Co takiego? Funkcja CALCULATE() tylko z jednym argumentem? O co tu chodzi? Na ten temat
moglibyĂmy rozpisaÊ siÚ na wiele stron. Albo moĝemy po prostu powiedzieÊ, ĝe funkcja
CALCULATE() pobiera kontekst wiersza i przeksztaïca go w kontekst filtru. Tak brzmi „poprawne”
wyjaĂnienie, ale powtórzmy, to jest jeden z tych przypadków, w których musimy wybieraÊ
miÚdzy milionem sïów a animacjÈ. Albo mówiÈc jÚzykiem programistów, moĝemy potraktowaÊ
ten przykïad jako wzorzec i nie troszczyÊ siÚ o to, co siÚ dzieje w Ărodku.
Nawiasem mówiÈc, okazuje siÚ, ĝe w tym przypadku uĝyteczna moĝe byÊ równieĝ funkcja SUM()
bez funkcji CALCULATE():
=SUM('Sprzedaĝ'[Liczba])

Tak wyglÈda wynik:

Rysunek 3.27.
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Bardzo zgrabny sposób. ByÊ moĝe uĝyjesz czasami tej funkcji w mianowniku jakiegoĂ uïamka.
Ponadto taka „surowa suma” nie opiera siÚ na relacji miÚdzy tabelami. Zawsze sumuje wartoĂci ze
wszystkich wierszy innej tabeli. (W praktyce czÚsto przydaje siÚ nam funkcja MAX()uĝyta z kolumnÈ
z datami — patrz podrozdziaï „NajczÚstsze wyzwania zwiÈzane z kalendarzem” poniĝej).
Do kompletu poniĝej przedstawiona jest pierwsza (prawidïowa) formuïa, napisana w inny sposób:
=SUMX(RELATEDTABLE('Sprzedaĝ'); 'Sprzedaĝ'[Liczba])

Funkcja RELATEDTABLE() dziaïa z definicji „odwrotnie” do funkcji RELATED(), poniewaĝ Ăledzi
relacjÚ w przeciwnym kierunku. Funkcja RELATED() zawsze kojarzy jeden wiersz z tabeli
przeszukiwanej z jednym wierszem z tabeli danych, RELATEDTABLE() natomiast kojarzy
wszystkie wiersze z tabeli danych na potrzeby agregacji danych w tabeli przeszukiwanej.
ZwróÊ uwagÚ, ĝe powyĝsza formuïa zwraca te same wyniki co pierwsza:

Rysunek 3.28.
Warto wiedzieÊ, ĝe wyliczanie sum czÚĂciowych w tabeli przeszukiwanej, jak w tym przypadku,
jest bardzo czÚsto lepiej zaimplementowane niĝ wyliczanie pól obliczeniowych. Jednym z czÚstych
„uzasadnionych” powodów uĝycia kolumny obliczeniowej jest potrzeba utworzenia kolumny
„grupujÈcej”, na przykïad Maksimum / ¥rednia / Minimum, w której produkty (lub inne elementy)
sÈ grupowane w poszczególnych kategoriach. Kolumny grupujÈce moĝesz umieĂciÊ w obszarach
Wiersze, Kolumny, Filtry lub we fragmentatorze tabeli przestawnej i odpowiednio prezentowaÊ dane.

Funkcja CONTAINSX: wyszukiwanie wspólnych
wartoĂci w dwóch tabelach
Zamiast wyszukiwaÊ czy agregowaÊ dane z róĝnych tabel, moĝesz niekiedy potrzebowaÊ sprawdziÊ,
czy wartoĂÊ w jednej tabeli ma swój odpowiednik w innej tabeli. Na przykïad moĝesz chcieÊ
wyróĝniÊ wiersze w tabeli Firmy po lewej stronie poniĝszego rysunku, zawierajÈce sïowa kluczowe
znajdujÈce siÚ w tabeli Sïowa kluczowe po prawej (zobacz rysunek 3.29).
Potrzeba wyszukiwania wspólnych wartoĂci w dwóch tabelach pojawia siÚ caïkiem czÚsto.
Czasami moĝesz to osiÈgnÈÊ w dodatku Power Pivot, bardzo ïatwo tworzÈc relacjÚ pomiÚdzy
dwiema tabelami i kolumnÈ obliczeniowÈ z funkcjÈ RELATED() w jednej z nich, i sprawdzaÊ w ten
sposób, czy w drugiej tabeli jest odpowiednia wartoĂÊ. Ale niekiedy zdarza siÚ, ĝe ten sposób nie
dziaïa, na przykïad gdy nie szukasz dokïadnego, tylko „czÚĂciowego” odpowiednika.

Kup książkę

Poleć książkę

Funkcja CONTAINSX: wyszukiwanie wspólnych wartoĂci w dwóch tabelach

Rysunek 3.29.

Tworzenie wïasnych funkcji X
Prawdopodobnie jedynÈ rzeczÈ, która mogïaby mnie (Roba) uszczÚĂliwiÊ bardziej niĝ nowa
funkcja X, byïaby moĝliwoĂÊ „robienia” nowej funkcji (na przykïad PRODUCTX() — patrz
http://ppvt.pro/PRODUCTX).
UWAGA
Ja (Bill) wciñĔ uparcie domagam siö funkcji CONCATENATEX() (do äñczenia wartoĈci) lub ROMANX()
(do rzymskiego zapisu liczb)!
Pewnego dnia patrzyïem na model danych Power Pivot i pomyĂlaïem: „No tak, miïo byïoby mieÊ
funkcjÚ CONTAINSX()”. Okazuje siÚ, ĝe moĝna „zrobiÊ” wïasnÈ funkcjÚ CONTAINSX() za pomocÈ
funkcji SUMX().

Formuïa kojarzÈca wartoĂci z dwóch tabel
Poniĝej przedstawiona jest formuïa, której moĝesz uĝyÊ do sprawdzenia, czy w dwóch tabelach
pojawia siÚ wspólna wartoĂÊ:
[To jest spóïka przemysïowa] =
=IF(SUMX('Sïowa kluczowe';
FIND(UPPER('Sïowa kluczowe'[Klucz]);
UPPER(Firmy[Nazwa]);
; 0
)
) > 0;
"TAK!";
"Chyba nie"
)

UWAGA
PowyĔszñ formuäö równie dobrze moĔna zdefiniowaè na wiele innych sposobów.

Kup książkę

Poleć książkę

117

118

Rozdziaï 3. NajczÚstsze wyzwania zwiÈzane z kolumnami obliczeniowymi
Oto co robi ta formuïa:
 Funkcja SUMX() przeglÈda kaĝdy wiersz w tabeli Sïowa kluczowe. W kaĝdym wierszu

wykonywana jest funkcja FIND(), która zwraca liczbÚ. NastÚpnie funkcja SUMX() sumuje
wszystkie liczby zwrócone przez funkcjÚ FIND(). (Sumowanych jest piÚÊ wartoĂci,
poniewaĝ tabela Sïowa kluczowe zawiera szeĂÊ wierszy).
 Funkcja FIND() sprawdza równieĝ, czy ciÈg znaków z wiersza tabeli Sïowa kluczowe

zawiera siÚ w bieĝÈcym wierszu tabeli Firmy. Jeĝeli tak, wówczas funkcja FIND(), tak jak
zwykle, zwraca numer pozycji, na której znajduje siÚ ten ciÈg. Jeĝeli ciÈg nie zostanie
znaleziony, funkcja zwróci wartoĂÊ 0.
 Funkcje UPPER() powodujÈ, ĝe funkcja FIND() nie uwzglÚdnia wielkoĂci znaków. Jeĝeli

powinna uwzglÚdniaÊ, naleĝy usunÈÊ funkcje UPPER().
 Jeĝeli funkcja SUMX() zwróci wartoĂÊ 0, oznacza to, ĝe dopasowanie nie zostaïo znalezione.

Wtedy funkcja IF() zwraca ciÈg Chyba nie. Zwrócona jakakolwiek wartoĂÊ róĝna od 0
oznacza, ĝe zostaïo znalezione przynajmniej jedno (albo wiÚcej) dopasowanie, i wtedy
funkcja IF() zwraca ciÈg Tak!

Relacje nie sÈ potrzebne
Opisana technika nie wymaga relacji:

Rysunek 3.30.

Miliony odmian
Opisany wyĝej przykïad moĝesz przeksztaïciÊ na wiele praktycznych sposobów. Moĝesz obliczaÊ
liczbÚ dopasowañ, zamiast zwracaÊ ciÈgi Tak lub Nie. Moĝesz nie uwzglÚdniaÊ wielkoĂci znaków.
Moĝesz stosowaÊ wyszukiwanie typu „zaczyna siÚ od”, „koñczy siÚ na” lub wyszukiwaÊ dokïadne
dopasowania.
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Ponowne spojrzenie na funkcjÚ CONTAINSX:
jaka jest wspólna wartoĂÊ?
DowiedziaïeĂ siÚ wïaĂnie, jak sprawdziÊ, czy istnieje wspólna wartoĂÊ w dwóch tabelach.
Moĝesz równieĝ sprawdziÊ, jaka to wartoĂÊ:

Rysunek 3.31.
Jak widziaïeĂ przed chwilÈ, utworzenie formuïy zwracajÈcej informacjÚ o istnieniu wspólnej
wartoĂci jest caïkiem proste. Ale co robiÊ, gdy zechcesz dowiedzieÊ siÚ, jakie sïowo jest wspólne?
TakÈ formuïÚ równieĝ bardzo ïatwo utworzyÊ, szczególnie w dodatku Power Pivot.
UWAGA
OkreĈlenie wspólnego säowa kluczowego jest przykäadem zadania, które äatwiej jest zrealizowaè
w dodatku Power Pivot niĔ w zwykäym Excelu. Gdy opanujesz definiowanie kolumn obliczeniowych
w dodatku Power Pivot, prawdopodobnie stwierdzisz, Ĕe rozwiñzywanie takich samych
problemów w Excelu jest nieporöczne. Na poczñtku niniejszego rozdziaäu wspomnieliĈmy,
Ĕe uĔycie funkcji RELATED() jest prostsze niĔ funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO(). W tym przypadku
implementowana jest funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO() z symbolami wieloznacznymi. OczywiĈcie
to samo jest moĔliwe w Excelu za pomocñ formuäy WYSZUKAJ.PIONOWO("*"&A1&"*"...),
ale 99% uĔytkowników Excela nigdy nie widziaäo takiego zastosowania funkcji
WYSZUKAJ.PIONOWO().
Aby dowiedzieÊ siÚ, jakie jest wspólne sïowo kluczowe, utwórz kolumnÚ Wspólne sïowo
(zobacz rysunek 3.32).
Tak wyglÈda formuïa dla tej kolumny:
[Wspólne sïowo]=
FIRSTNONBLANK(FILTER(
VALUES('Sïowa kluczowe'[Klucz]);
SEARCH('Sïowa kluczowe'[Klucz]; Firmy[Nazwa]; 1; 0)
);
1
)
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Rysunek 3.32.
Przyjrzyj siÚ pierwszemu (pogrubionemu) fragmentowi funkcji FIRSTNONBLANK(). Jest to przykïad
niestandardowego uĝycia tej funkcji. CzÚsto moĝesz „naduĝywaÊ” funkcji FIRSTNONBLANK()
w poĝyteczny sposób, jak w tym przypadku.
Widzisz pogrubiony fragment 1 formuïy? Jest to drugi argument funkcji FIRSTNONBLANK(), który
w „standardowych” przypadkach jest zazwyczaj wyraĝeniem. Na przykïad moĝesz poszukiwaÊ
pierwszej daty, kiedy dany klient kupiï coĂ, czyli kiedy pole obliczeniowe pierwszy raz zwraca
niepustÈ wartoĂÊ. W tym przypadku uĝycie liczby 1 wymusza wynik testu „Czy wartoĂÊ jest
pusta?” i funkcja zwraca pierwszÈ znalezionÈ wartoĂÊ. Innymi sïowy, funkcja FIRSTNONBLANK()
uĝyta z drugim argumentem równym 1 jest prowizorycznÈ funkcjÈ „wyszukaj pierwszÈ wartoĂÊ
tekstowÈ”.
W powyĝszej formule fragment FILTER(VALUES(SEARCH(...))) (pomiÚdzy pogrubionymi
fragmentami) ma tylko jedno zadanie: zwróciÊ jednÈ kolumnÚ z wartoĂciami tekstowymi
pobranymi z kolumny Sïowa kluczowe[Klucz]. Jednak zwracane sÈ tylko te wartoĂci, które zostaïy
znalezione w bieĝÈcym wierszu kolumny Firmy[Nazwa]. Innymi sïowy, zwracane sÈ tylko znalezione
sïowa kluczowe.
Caïy proces rozpoczyna siÚ od wykonania funkcji VALUES('Sïowa kluczowe'[Klucz]). Poniewaĝ
nie ma ĝadnych relacji ani innych zaleĝnoĂci pomiÚdzy tabelami Firmy a Sïowa kluczowe, zawsze
od razu zostanÈ zwrócone unikatowe wartoĂci z kolumny 'Sïowa kluczowe'[Klucz]:

Rysunek 3.33.
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W tym fragmencie formuïy kolumny obliczeniowej funkcja 'Sïowa kluczowe'[Klucz] zawsze
zwraca nieprzefiltrowanÈ listÚ wszystkich wartoĂci ze wskazanej kolumny. NastÚpnie do akcji
wkracza funkcja FILTER() i pozostawia tylko te wiersze/wartoĂci, dla których wyraĝenie w drugim
argumencie ma wartoĂÊ PRAWDA.
NastÚpnie formuïa wykorzystuje funkcjÚ SEARCH() jako drugi argument funkcji FILTER().
Poniewaĝ funkcja SEARCH(), gdy coĂ znajdzie, zwraca niezerowÈ wartoĂÊ, funkcja FILTER()
potraktuje jÈ jak wartoĂÊ PRAWDA i zwróci tylko wyszukane wartoĂci.

Gdzie moĝna uĝyÊ tej sztuczki?
Co moĝna zrobiÊ z kolumnÈ obliczeniowÈ pokazanÈ w tej sztuczce? A gdyby jÈ umieĂciÊ w obszarze
Wiersze tabeli przestawnej wraz z kilkoma innymi polami obliczeniowymi? Nowa kolumna sprawdza
siÚ w takiej konfiguracji caïkiem dobrze:

Rysunek 3.34.
Zauwaĝ, ĝe zmieniliĂmy komórkÚ Etykiety wierszy tabeli przestawnej na Branĝa, a komórkÚ (puste)
na (nieokreĂlona). Moĝesz równieĝ zrobiÊ kilka innych rzeczy:
 UĝyÊ nowej kolumny we fragmentatorze zamiast w obszarze Wiersze.
 UĝyÊ nowej kolumny jako filtru w funkcji CALCULATE(). Moĝesz wykorzystaÊ nowe pole

obliczeniowe o nazwie na przykïad [¥rednia liczba dla firm metalurgicznych] z formuïÈ
CALCULATE([¥rednia Liczba]; Firmy[Wspólne sïowo]="metal").
 UtworzyÊ nowÈ kolumnÚ obliczeniowÈ sumujÈcÈ wartoĂci wÚglowa i wÚglowy w jednÈ

wartoĂÊ, na przykïad, hm, wÚglowa. Potem mógïbyĂ uĝywaÊ tej nowej kolumny do dowolnych
opisanych wyĝej celów.

NajczÚstsze wyzwania zwiÈzane z kalendarzem
PrzeglÈd najczÚĂciej spotykanych scenariuszy zwiÈzanych z kolumnami obliczeniowymi nie byïby
kompletny bez spÚdzenia chwili w Ăwiecie kalendarza, który bÚdzie naszym ostatnim przystankiem
w tym rozdziale.
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Kolumna DataPrzyszïa
Na poniĝszym rysunku widaÊ, ĝe ostatnia data w tabeli KontaktySerwisowe to 2014-06-01:

Rysunek 3.35.
Jednak tabela Kalendarz siÚga dalej, do grudnia 2014 roku:

Rysunek 3.36.
CzÚsto w tabeli Kalendarz bardzo przydaje siÚ kolumna obliczeniowa, w której znajdujÈ siÚ
oznaczenia dla dat z przyszïoĂci w odniesieniu do daty z innej tabeli. Poniĝej przedstawiona
jest jedna z takich formuï:
=IF([Data] > MAX(KontaktySerwisowe[DataKontaktu]); "Tak"; "Nie")

Gdy umieĂcisz tÚ formuïÚ w tabeli Kalendarz, bÚdzie ona zwracaÊ wartoĂÊ Tak, poczÈwszy od daty
2014-06-02:

Rysunek 3.37.
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Kolumna DzieñTygodnia
Masz juĝ kolumnÚ NrDniaTygodnia zawierajÈcÈ liczby od 1 do 7. Ale teraz chcesz mieÊ nazwy tych
dni. Tak wyglÈda niesamowicie prosta formuïa realizujÈca to zadanie:
=FORMAT([Data]; "dddd")

Efekt jest wyjÈtkowo widowiskowy:

Rysunek 3.38.

Kolumna RokMiesiÈc
Teraz, gdy poznaïeĂ podstawowe metody podejmowania wyzwañ zwiÈzanych z kalendarzem,
zwiÚkszymy trochÚ tempo i bÚdziemy pokazywaÊ same formuïy i wyniki ich dziaïania. Oto formuïa
RokMiesiÈc i jej wynik:
=[Rok] & FORMAT([NrMiesiÈca]; "00")

Rysunek 3.39.

Kolumna Dzieñ roboczy/weekend
Tak wyglÈda formuïa Dzieñ roboczy/weekend i jej wynik:
=SWITCH([NrDniaTygodnia]; 6; "Weekend"; 7; "Weekend"; "Roboczy")

Rysunek 3.40.
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Kolumna RokKwartaïSortowanie
Tak wyglÈda formuïa RokKwartaïSortowanie i jej wynik:
=[Rok] * 10 + [NrKwartaïu]

Rysunek 3.41.
WyjÈtkowo czÚsto wystÚpujÈcym problemem jest brak moĝliwoĂci sortowania danych
w przedziaïach czasu dïuĝszych niĝ jeden dzieñ (tydzieñ, miesiÈc, kwartaï itp.) i „zespawanych”
z rokiem (na przykïad K2 2014) wedïug innej kolumny, zazwyczaj dostÚpnej w tabeli Kalendarz.
Uwaĝamy, ĝe powinna istnieÊ moĝliwoĂÊ sortowania wedïug daty, ale dodatek Power Pivot na
to nie pozwala. I oczywiĂcie nie moĝna sortowaÊ wedïug kolumny NrKwartaïu, poniewaĝ nie bÚdÈ
wtedy brane pod uwagÚ róĝne lata.
Dlatego czÚsto musimy sami znaleěÊ rozwiÈzanie: po prostu mnoĝymy rok przez 10, aby „zrobiÊ
miejsce” na jednÈ cyfrÚ oznaczajÈcÈ numer kwartaïu i dodaÊ jÈ. Czy to istotne, ĝe wynik 20142 jest
bezuĝyteczny i nigdzie nie zostanie uĝyty w tabeli przestawnej? Waĝne jest, ĝe dziÚki niemu dane
sÈ sortowane prawidïowo. Moĝemy ukryÊ tÚ kolumnÚ przed narzÚdziami klienta i zapomnieÊ o niej.
UWAGA
Tö samñ technikö moĔesz zastosowaè w kolumnie RokMiesiÈc z tym wyjñtkiem, Ĕe rok trzeba
przemnoĔyè przez 100, aby zrobiè miejsce na dwie cyfry z numerem miesiñca.

Wyzwania zwiÈzane
z niestandardowym kalendarzem
Wszystkie poprzednie przykïady dotyczyïy tzw. „standardowego” kalendarza, czyli takiego,
w którym miesiÈc ma dokïadnie tyle samo dni, ile jest w kalendarzu na Ăcianie.
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Wyzwania zwiÈzane z niestandardowym kalendarzem
W wielu branĝach, równieĝ w detalicznej, standardowy kalendarz jest niemal bezuĝyteczny. We
wszelkich porównaniach okresów wykorzystywane sÈ niestandardowe kalendarze zdefiniowane
przez uĝytkownika. Bardzo czÚsto takie kalendarze tworzone sÈ wedïug schematu 445, w którym
pierwszy miesiÈc ma cztery tygodnie, drugi teĝ cztery tygodnie, a trzeci piÚÊ tygodni (póěniej ten
schemat jest powtarzany).
Nad niektórymi kolumnami obliczeniowymi wymaganymi zazwyczaj w takich tabelach moĝna siÚ
nieěle napociÊ, wiÚc omawiajÈc tÚ sztuczkÚ, podamy kilka przykïadów.

OkreĂlenie numeru dnia w danym okresie
Zaïóĝmy, ĝe masz tabelÚ kalendarza typu 445 o nazwie KalendarzHybrydowy. WĂród jego kolumn
sÈ dwie o nazwach Data i 445MiesiÈcID:

Rysunek 3.42.
Kolumna 445MiesiÈcID jest podstawÈ dla wszystkich wyliczeñ na poziomie miesiÚcy. Aby cofnÈÊ
siÚ do poprzedniego okresu i sprawdziÊ ubiegïy miesiÈc, wystarczy wykonaÊ proste odejmowanie
–1 z uĝyciem tej kolumny:
Ale tworzÈc pole obliczeniowe porównujÈce okresy czasu w kalendarzu typu 445, szybko
stwierdzisz, ĝe musisz znaÊ numer dnia bieĝÈcego okresu, „w którym jesteĂ”. Ten numer powinien
przyjmowaÊ wartoĂci od 1 do 28, w nastÚpnym miesiÈcu ponownie od 1 do 28, a w kolejnym
(5-tygodniowym) od 1 do 35. Potem schemat powinien siÚ powtarzaÊ. Trzeba by siÚ podrapaÊ
po gïowie.
Aby oszczÚdziÊ TwojÈ czuprynÚ, poniĝej przedstawiamy gotowÈ formuïÚ:
=INT([Data] –
CALCULATE(FIRSTDATE(KalendarzHybrydowy[Data]);
FILTER(KalendarzHybrydowy;
KalendarzHybrydowy[445MiesiÈcID] =
EARLIER(KalendarzHybrydowy[445MiesiÈcID])
)
) + 1
)

A tak wyglÈda jej wynik:
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Rysunek 3.43.

OkreĂlenie numeru tygodnia w przedziale czasu
Inne czÚsto spotykane pytanie brzmi: „Jaki jest numer tygodnia w bieĝÈcym okresie?”. Numer
powinien przybieraÊ wartoĂci od 1 do 4, potem od 1 do 5, a nastÚpnie od 1 do 5.
Ten problem jest ïatwiejszy niĝ okreĂlenie numeru dnia, ale i tak znów musisz siÚ podrapaÊ po
gïowie, jeĝeli ktoĂ patrzy, co robisz. Poniĝej jest formuïa:
=CEILING([DzienOkresu]/7;1)

Stale rosnÈcy i „gïadki” numer tygodnia
Pola obliczeniowe typu „Poprzedni tydzieñ” szybko przekonajÈ CiÚ, ĝe potrzebna jest kolumna
taka jak na poniĝszym rysunku, w której wartoĂci zwiÚkszajÈ siÚ o 1 z kaĝdym kolejnym tygodniem,
ale nigdy nie „resetujÈ siÚ” (nie wracajÈ do 1) z poczÈtkiem nowego roku. Jak równieĝ nigdy nie ma
przerw w wartoĂciach tej kolumny. (Innymi sïowy, chcesz, aby pierwszy tydzieñ nastÚpnego roku
miaï numer dokïadnie o 1 wiÚkszy od numeru ostatniego tygodnia poprzedniego roku).

Rysunek 3.44.
Formuïa jest niespodziewanie trudna w utworzeniu, nie dlatego, ĝe jest to dodatek Power Pivot,
ale ze wzglÚdu na zïoĝonoĂÊ obliczeñ arytmetycznych, od których mózg moĝe siÚ przegrzaÊ.
Oto co musisz wpisaÊ:
=ROUNDDOWN(([445MiesiÈcID]-1)/3;0)*13 + MOD([445MiesiÈcID]-1;3)*4 + [IDTygodnia]

GdybyĂmy dalej podÈĝali tym topem, wyczerpalibyĂmy samych siebie i czytelników. Dlatego
zmieniamy bieg i w rozdziale 4. pobawimy siÚ trochÚ przenoĂnymi formuïami.
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A
adres URL
obrazu, 224
w sieci Web, 224
aktualizacja danych, 28
analiza
kampanii reklamowych, 151, 159
zachowania klientów, 171
animowane wykresy, 242
anulowanie
przestawienia kolumn, 209, 211
przestawienia tabeli, 207

B
baza danych OLAP, 49
bïÈd, 110, 132, 186

E
C

czas trwania sceny, 249
czcionka
Bookshelf Symbol 7, 56
Marlett, 57
MS Reference Specialty, 57
Symbol, 56
Webdings, 56
Wingdings, 55, 59
czcionki symboliczne, 55

D
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o populacji, 176
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Power Query, 191
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raporty, 77
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edytowanie reguïy formatowania, 90, 91
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elementy Power View, 225
etykietki, 42, 189
etykietki ekranowe, 40
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filtr, 234–236
gïówny, 138
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filtrowanie
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krzyĝowe, 54
wedïug pól z datami, 162
filtry raportów, 50, 51
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format
CSV, 192
daty, 27
DMS, 244
formatowanie warunkowe, 37, 85, 96
formuïa wspóïczynnika, 155
formuïy, 31
przenoĂne, 130
statyczne, 197
fragmentatory, 49, 53
czcionki symboliczne, 55
data koñcowa, 159, 165
data poczÈtkowa, 159, 165
formatowanie warunkowe, 85
jawne, 230
kolumna z etykietami, 67
niejawne, 231
niestandardowy styl, 62
odczytywanie wyboru, 79
pola obliczeniowe, 72
przestarzaïe, 65
sterowanie formatowaniem warunkowym, 87
sterowanie ĂredniÈ ruchomÈ, 181
stosowanie makr, 64
sztuczne tabele, 71
tworzenie, 60
ukrywanie nagïówka, 63
umieszczanie symboli, 59
zmiana czcionki, 60, 64
funkcja
ALL(), 93
ALLSELECTED(), 35
ALLVALUES(), 35
AVERAGE(), 156
AVERAGEX(), 32
BLANK(), 188
CALCULATE(), 32, 111, 143, 174
CONCATENATEX(), 117
CONTAINSX(), 116–119
DATESBETWEEN(), 162
EARLIER(), 15, 101
FILTER(), 102, 105, 113, 121, 162
FIND(), 118
FIRSTDATE(), 147
FIRSTNONBLANK(), 120
FORMAT(), 67, 100
IF(), 39, 76, 164
JE¿ELI.BkD(), 95
LASTDATE(), 26, 186
LOOKUPVALUE(), 107–110, 113
MAX(), 76
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MINX(), 40
PODAJ.POZYCJ}(), 82
POZYCJA(), 81
POZYCJA.¥R(), 81
RANDBETWEEN(), 146
RANKX(), 39, 77, 80, 83
RELATED(), 100, 108, 113, 116
RELATEDTABLE(), 116
SEARCH(), 121
SUM(), 105
SUMMARIZE(), 175
SUMX(), 118, 176, 178, 190
SWITCH(), 77, 79
TEXT(), 100
TOPN(), 93, 113, 174, 175
UPPER(), 118
USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUU(),
84, 95, 96
VALUES(), 35, 37, 83
WARTO¥m.MODUU(), 27, 84
WYSZUKAJ.PIONOWO(), 100, 119
ZESTAW.MODUÓW(), 84, 94, 95
funkcje X, 117
funkcjonalnoĂÊ Kafelki wg, 239

G
gïówny filtr, 138

H
hierarchia danych, 229
hiperïÈcze, 41

I
ikona Uogólnij, 230
ikony, 238
implementacja pola obliczeniowego, 145
import
tabeli, 215
wspóïczynników korygujÈcych, 153
zakodowanych danych, 244
zïÈczonego pliku CSV, 195
informacje
o aktualizacji, 25
o waĝnych lokalizacjach, 244
inicjalizacja fragmentatorów, 53
integracja danych, 133
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J
jÚzyk formuï M, 217

K
kafelki, 236, 239
kalendarz, 69, 121
kalendarz niestandardowy, 124
kampania reklamowa, 151
kierunek filtrowania danych, 142
klawisze strzaïek, 100
klient
nowy, 166, 170
powracajÈcy, 166
kodowanie geograficzne, 243
kojarzenie wartoĂci, 117
kolejnoĂÊ sortowania, 105
kolumna
DataPrzyszïa, 122
Dzieñ roboczy/weekend, 123
DzieñTygodnia, 123
obliczeniowa, 183
RokKwartaïSortowanie, 124
RokMiesiÈc, 123
UkrytaKolejnoĂÊSortowania, 73
kolumny
obliczeniowe, 99
z etykietami, 67
konflikt wartoĂci, 110
kontrolki elementu, 226
konwertowanie wspóïrzÚdnych, 245
korekta bïÚdu, 91, 186
krzyĝowe przeszukiwanie tabel, 107

L
limit wierszy, 192
linia na mapie, 248
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danych, 202
plików CSV, 195, 196
skoroszytów w tabelÚ, 191
tabel, 204
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do zapisywania skoroszytów, 196
do zmiany czcionek, 64
Fazzy, 196
MakroEtykietek(), 42, 43
mapa, 240
mapa terenu, 247
metody
tworzenia tabel przeszukiwanych, 212
wyĂwietlania czasu, 248
model danych, 179
modelowanie danych, 127
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nagïówek, 192, 208
nagïówek fragmentatora, 63
napisy w raporcie, 83
narzÚdzie Tablica znaków, 57, 58
nazwa pola, 150
nazwane zestawy danych, 44
niestandardowa kolumna, 197
normalizowanie
danych, 29, 31
pola obliczeniowego, 33
numer
dnia, 125
tygodnia, 126
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obiekt ActiveSlicer, 64
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daty, 149
liczby transakcji, 144
sprzedaĝy, 143
wspóïczynnika korygujÈcego, 152
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drugiego pliku CSV, 201
pierwszego pliku CSV, 197
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odwoïania
do poprzedniego wiersza, 104
do wierszy, 105
okno
Pole obliczeniowe, 157
z wierszem poleceñ, 193
okresowe fluktuacje, 152
okresowo dopasowywane pola, 151
okresowoĂÊ sprzedaĝy, 157, 158
okreĂlenie
numeru dnia, 125
numeru tygodnia, 126
progu, 92, 93
opcja
LicznoĂÊ, 233
Publiczne, 203
Zaïaduj do modelu danych, 200
opcje
formatowania, 228
fragmentatora, 94
operator ||, 163
opisowe nazwy, 150

P
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pierwszych N wartoĂci, 77
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CSV, 193, 194
POI, 244
XLSX, 208
POI, 244
pola
obliczeniowe, 26, 99
programu Power View, 227, 229
z dziennÈ sprzedaĝÈ, 163
pole
Aktywni klienci, 168
Data koñcowa, 162, 165
Data poczÈtkowa, 162, 165
DziennaSprzedaĝ, 164
EtykietaFragmentatora, 68
Kalendarz[NrTygodnia], 31
Kanaï, 237
KolejnoĂÊSortowania, 72
Liczba klientów, 168
Liczba sprzedanych sztuk, 187, 188
Niesprzedany, 187
obliczeniowe, 161
OstatnieOdĂwieĝenie, 26
problem Sarah, 35
Produkt spadkowy, 37
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Ranking, 40
Ranking zielony, 93
Region, 237
selektywne, 185
SortowanieAlfabetyczne, 76
SumaSprzedaĝy, 162
¥redni wiek, 176
tekstowe, 252
TrendSprzedaĝy, 36
UkrytaKolejnoĂÊSortowania, 73
UwzglÚdniÊKlienta, 82
WybranyZyskProc, 93
zïoĝone z dwóch poprzednich, 174
Zmienna Ărednia ruchoma, 185
Zysk dla rankingu zielonego, 93
polecenie
Anuluj przestawienie kolumn, 210
DoïÈcz, 202
Duplikuj kolumnÚ, 220
HiperïÈcze, 41
OdĂwieĝ, 206
Sortuj, 70
Usuñ duplikaty, 213, 221
Usuñ kolumny, 213, 215
Wklej i doïÈcz, 192
Zaïaduj do, 200, 205
Zamknij i zaïaduj do, 214
porównanie fragmentatorów, 232
poruszanie siÚ po mapach, 246
Power Map, 243
Power Pivot, 25
Power Query, 191
Power View, 223
powiÚkszanie widoku, 252
precyzyjne dane lokalne, 246
problem Sarah, 35, 36
prywatnoĂÊ plików, 203
przeciÈganie pola, 227
przejĂcia, 252
przenoĂne formuïy, 47
przenoĂnoĂÊ, 130
przeszukiwanie danych, 111, 112
przewodnik, 250

R
rankingi, 38
raport, 25
raporty interaktywne, 223
reguïa ze skalÈ kolorów, 88
reguïy formatowania, 90, 96
relacja wiele-do-wielu, 140–142
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Skorowidz
relacje, 118
relacje pomiÚdzy tabelami, 136
rÚczne odĂwieĝanie danych, 207
rodzaje filtrów, 234
rozszerzanie reguï, 138
rozszerzone znaki, 57
rysowanie linii, 248

S
selektywne pole obliczeniowe, 185
sortowanie, 70, 72, 74
sprzedaĝ, 162
dzienna, 163
obliczanie, 143, 163
okresowoĂÊ, 157, 158
w tych samych sklepach, 146
sterowanie formatowaniem warunkowym, 87
styl fragmentatora, 62
style dla czcionek, 63
suma ruchoma, 180
sumowanie tabel danych, 114
sumy
czÚĂciowe, 38
poĂrednie, 101
szybkoĂÊ wzrostu populacji, 176

¥
Ărednia, 32
arytmetyczna, 177
ruchoma, 178
korekta, 181
pierwsze podejĂcie, 180
sterowana, 181
waĝona, 176

T
tabela
Kalendarz, 68, 162, 166, 216, 220
Kampanie, 164
Klienci, 166
z profilem sprzedaĝy, 152
Ranking, 173, 174
Sklepy, 144
Sprzedaĝ, 166
Wspóïczynniki korygujÈce, 155, 159
tabele
domyĂlne, 224
filtrujÈce, 138, 139
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przestawne, 44, 132, 156, 172
asymetryczne, 44
tradycyjne, 48
przeszukiwane, 212
Tablica znaków, 57
techniki wizualizacji danych, 25
tekstowe pola obliczeniowe, 74
test, 149
test A/B, 159
testowanie odĂwieĝania danych, 206
tworzenie
animowanych wykresów, 242
etykietek, 42
formuï M, 217
fragmentatora jawnego, 231
fragmentatora niejawnego, 231
fragmentatorów, 60
map, 240
nowego elementu, 226, 227
odïÈczonych fragmentatorów, 79
pól obliczeniowych, 72, 147
przewodnika, 250
reguïy, 88
relacji, 154
relacji pomiÚdzy tabelami, 136
selektywnego pola obliczeniowego, 185
sztucznych tabel, 71
tabeli kalendarza, 216
tabeli przestawnej, 47, 152
tabeli przeszukiwanej, 212
wielu wykresów, 239
wïasnych funkcji X, 117
wspóïczynnika okresowoĂci, 158
wykresów, 33
typ Data, 160
tytuï wykresu, 186

U
ukïad trzech tabel, 135
ukryte kontrolki elementu, 226
ukrywanie kolumny, 73
unikatowe nazwy klientów, 83
usïuga Excel Services, 49
ustawianie wartoĂci filtru, 236
usuwanie
duplikatów, 221
wiersza nagïówka, 192
uĝycie
fragmentatora, 147
funkcji
RANKX(), 80
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259

260

Power Pivot dla Excela. Zaawansowane moĝliwoĂci
uĝycie
USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUU(),
95
ZESTAW.MODUÓW(), 94
odïÈczonych tabel, 86
opcji fragmentatora, 94
pola obliczeniowego, 27
trzeciej tabeli, 138
wiersza poleceñ, 207

W
wartoĂci filtru, 236
wielokrotnoĂÊ pionowa, 239
wiersz, 189
nagïówka, 192, 208
poleceñ, 193
wizualizacja danych, 25
wprowadzanie formuï M, 219
wskazywanie kolumny, 100
wskaěnik biznesowy, 25
wspóïczynnik
korygujÈcy, 152, 153
korygujÈcy okresowy, 155
okresowoĂci sprzedaĝy, 158
wstawienie raportu, 224
wybór ikony, 238
wydobywanie
rankingów, 38
wyjÈtków, 35
wyjÈtki, 35, 38
wykorzystanie wiersza nagïówka, 208
wykres, 227
wykres punktowy XY, 242
wykresy
dynamicznie normalizowane, 33
pól obliczeniowych wedïug, 29
wyszukiwanie
daty najwiÚkszej sprzedaĝy, 172
najwiÚkszej liczby, 173
wspólnych wartoĂci, 116
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wyĂwietlanie
czasu, 248
danych, 249
mapy terenu, 247
pola obliczeniowego, 27
zdjÚÊ satelitarnych, 247

Z
zagnieĝdĝanie funkcji, 40
zakïadka Komunikat wejĂciowy, 40
zdjÚcia satelitarne, 247
zliczanie
nowych klientów, 170
rzeczy, 187
unikatowych wartoĂci, 233
zmiana
czcionki fragmentatora, 60
etykiety czasu, 247
formatu DMS, 244
tabeli w wykres, 227
znaki, 57
znaki Webdings, 59
zwielokrotnienie pionowe, 239
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