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Rozdzia  3

Najcz stsze wyzwania zwi zane
z kolumnami obliczeniowymi

Od lat powtarzamy, e kolumny obliczeniowe nie stanowi  o przewadze dodatku Power Pivot
nad zwyk ymi funkcjami Excela. Z pewno ci  jednak mo liwo  tworzenia kolumn obliczeniowych
w tabelach zawieraj cych ponad milion wierszy jest istotna. Definiowali my kolumny obliczeniowe
w tabelach o ponad 100 milionach wierszy. A to ju  jest co .

Ale je eli pominie si  t  jedn  now  cech , wtedy oka e si , e kolumny obliczeniowe w dodatku
Power Pivot nie pozwalaj  na zrobienie niczego wi cej ni  to, co mo na osi gn  w zwyk ym
Excelu. W ko cu ta funkcjonalno  dodatku Power Pivot umo liwia utworzenie nowej kolumny
zape nionej jakimi  warto ciami — tak samo jak w Excelu.

Pola obliczeniowe natomiast z ca  pewno ci  wyposa  Ci  w narz dzie pozwalaj ce uzyska
zdecydowanie bardziej elastyczne, przejrzyste i u yteczne rezultaty ni  te uzyskane za pomoc
zwyk ego Excela. Je li chodzi o formu y Power Pivot, to pola obliczeniowe s  ich g ówn  atrakcj ,
a kolumny obliczeniowe jeszcze bardziej zwi kszaj  ich znaczenie.

Kolumny obliczeniowe w dodatku Power Pivot w wi kszym stopniu ni  pola obliczeniowe
wymagaj  od do wiadczonych u ytkowników Excela zmiany przyzwyczaje . Brak adresacji typu
„A1” w formu ach DAX jest bardziej widoczny w kolumnach ni  w polach obliczeniowych, co
cz sto irytuje nowicjuszy. („W Excelu to jest takie proste, a nie mo na tego zrobi  w Power Pivot”).

UWAGA
Opisane k opoty pojawiaj  si  w chwili, gdy pierwszy raz trzeba w formule odwo a  si  do
jednej lub kilku warto ci znajduj cych si  w innym ni  bie cy wierszu tabeli. W praktyce
w ka dym innym przypadku kolumny obliczeniowe Power Pivot s  w prostsze w obs udze ni
zwyk e kolumny z funkcjami w Excelu, poniewa  sk adnia formu  wykorzystuje nazwy kolumn.
Na przyk ad obliczenia w ramach bie cego wiersza s  dziecinnie proste, ale co , co my
nazywamy „obliczeniami krzy owymi”, wymaga ju  pewnej gimnastyki umys owej.

Ale ja (Rob) odwiedzi em ju  „krain  problemów z obliczeniami krzy owymi”. Moja mi o  do
kolumn obliczeniowych Power Pivot ros a w miar  up ywu czasu nawet w przypadku oblicze
krzy owych. Dlatego celem tego rozdzia u jest pomóc Ci w szybkim dotarciu do szcz liwego
ko ca tej drogi.
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100 Rozdzia  3. Najcz stsze wyzwania zwi zane z kolumnami obliczeniowymi

Podr cznik do kolumn obliczeniowych
dla specjalisty od Excela
Je eli jeste  specjalist  od Excela usi uj cym opanowa  kolumny obliczeniowe w dodatku Power
Pivot, napotkasz na swej drodze kilka przeszkód, o które mo esz si  potkn . W Excelu dost pnych
jest oko o 400 ró nych funkcji. Tylko jedn  pi t  tych funkcji znajdziesz w Power Pivot, ale za to
jest to grupa zdecydowanie najlepszych funkcji. Je eli chcesz u y  MID(), LEFT(), RIGHT(), IF()
lub innej popularnej funkcji, nic nie stoi na przeszkodzie… B d  dzia a  zgodnie z oczekiwaniami.

Osobliwo ci funkcji TEXT() i FORMAT()
Niektóre funkcje dzia aj  tak samo w dodatku Power Pivot, jak i w Excelu, jednak jest kilka wyj tków.
Funkcja TEXT() (w wersji polskiej TEKST()) w Excelu przydaje si  do konwersji dat na nazwy
miesi cy lub dni tygodnia i na pewno b dziesz chcia  z niej korzysta . Jednak z jakiego  powodu
zespó  rozwijaj cy dodatek Power Pivot postanowi  do powy szych celów przeznaczy  funkcj
VBA FORMAT(), a nie TEXT(). Lubimy artowa , e jest to zwyk a literówka — zamiast T-E-X-T
wysz o F-O-R-M-A-T, ale w rzeczywisto ci te dwie funkcje istotnie ró ni  si  mi dzy sob .

Je eli zazwyczaj w Excelu u ywasz funkcji =TEKST(A2,"MMMM"), to w Power Pivot przek ada si
ona na =FORMAT([Data]; "MMMM"). Obie funkcje jako argument przyjmuj  pole z dat  i zwracaj
nazw  miesi ca, na przyk ad „stycze ”.

Funkcja FORMAT() dopuszcza dwa kody formatu, których nie obs uguje funkcja TEXT(). Na przyk ad
warto  Q powoduje zwrócenie numeru kwarta u (od 1 do 4), a WW numeru tygodnia (od 1 do 52).
Te ró nice stanowi  o przewadze funkcji FORMAT()nad TEXT(), ale osoba niewtajemniczona mo e
o tym nie wiedzie .

Gdzie jest funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO()?
Funkcj  numer jeden dla specjalistów od Excela jest WYSZUKAJ.PIONOWO(). Nie jest ona dost pna
w Power Pivot z wa nego powodu: w wi kszo ci przypadków nie jest potrzebna! Relacje
umo liwiaj  po czenie pól tabeli A z polami tabeli B bez konieczno ci „scalania” obu tabel. Jednak
w przypadku, gdy w kolumnie obliczeniowej naprawd  potrzebne jest umieszczenie odwo ania
do innej tabeli, Power Pivot oferuje kilka doskona ych funkcji, na przyk ad RELATED() (opisan
w ksi ce DAX Formula for Power Pivot) i LOOKUPVALUE() (opisan  w tym rozdziale).

Nie mo na wskaza  kolumny za pomoc  klawiszy strza ek
Nie ma na to sposobu. Specjali ci od Excela powinni by  wdzi czni Robowi Colliemu za to, e
pracowa  w zespole rozwijaj cym dodatek Power Pivot. Ale Rob jest m ody. M odsi specjali ci od
Excela tworz  formu y, klikaj c kolumny mysz , inni w ca o ci je wpisuj . Starsi specjali ci cz sto
wskazuj  kolumn  za pomoc  klawiszy strza ek. Ta technika pochodzi jeszcze z czasów programu
Lotus 1-2-3. Na przyk ad chc c wpisa  w komórce E2 formu  =B2*C2/D2, mo esz u y  tej techniki
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w nast puj cy sposób: naci nij klawisz =, nast pnie strza k  w lewo, strza k  w lewo, strza k
w lewo, *, strza k  w lewo, strza k  w lewo, /, strza k  w lewo, Enter. Opis brzmi strasznie, ale gdy
ju  si  opanuje t  technik , okazuje si  ona bardzo szybka. Na naszych seminariach 70% uczestników
u ywa myszy, 10% wpisuje formu y w ca o ci, a 20% korzysta z klawiszy strza ek. Siatka w oknie
Power Pivot pozwala korzysta  z myszy lub wpisywa  formu y r cznie, ale nie umo liwia u ycia
sposobu z klawiszami strza ek.

Sumy po rednie w kolumnach obliczeniowych
i funkcja EARLIER()
Za ó my, e masz bardzo prost  tabel , na przyk ad tak :

Rysunek 3.1.

Chcesz do niej doda  trzeci  kolumn  zawieraj c  sum  warto ci dla ka dego klienta:

Rysunek 3.2.

Tak wygl da formu a w trzeciej kolumnie obliczeniowej:

=CALCULATE(SUM(Tabela[Liczba]);
           FILTER(Tabela; Tabela[Klient]=EARLIER(Tabela[Klient]))
          )

Je eli nie znasz dok adnie kontekstu wiersza (opisanego dwa akapity dalej), post puj po prostu
wed ug przedstawionego schematu i dodaj trzeci  kolumn . Proponujemy, aby pocz tkuj cy
u ytkownicy wykorzystali powy sz  formu  jako wzorzec, podstawiaj c w nim nazwy w asnych
tabel i kolumn. Pó niej mo na przej  dalej, nie przejmuj c si  niewiedz  o tym, co naprawd
zosta o zrobione. Nie szkodzi. Masz na to nasze pozwolenie i zach t , szczególnie na pocz tku.

A powa nie, mo esz przej  do nast pnej sztuczki opisanej w tym rozdziale. Musisz tylko
przeczyta  pozosta  cz  tego podrozdzia u, je eli zdecydujesz si  osi gn  wy szy stopie
wtajemniczenia.
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O, jednak tu jeste ? Zatem dobrze, oto wyja nienie, o co chodzi w kolumnie obliczeniowej
z sumami po rednimi. Poniewa  tabela ma cztery wiersze, formu a w kolumnie obliczeniowej
musi by  „uruchomiona” cztery razy — po jednym razie dla ka dego wiersza, w którym b dzie
umieszczony wynik (w tym przypadku b d  to liczby 3, 3, 7 i 7, jak na rysunku 3.2). W ka dym
z tych czterech kroków odwo anie do kolumny zostanie przekszta cone na warto  zapisan  we
wskazanej kolumnie i w „bie cym” wierszu. Tak wi c na przyk ad w drugim wierszu tabeli
odwo anie Tabela[Liczba] zwróci warto  2, zgodnie z oczekiwaniami.

Je eli opis wydaje si  skomplikowany, chcieliby my pokaza , e nie ma tu nic skomplikowanego,
poniewa  przedstawiony proces przebiega dok adnie tak, jak si  tego oczekuje. Za ó my teraz,

e tworzysz kolejn  kolumn  obliczeniow , tym razem zawieraj c  nast puj c  formu :

=CONCATENATE(Tabela[Klient]; Tabela[Liczba])

Otrzymasz oczywi cie dok adnie to, czego oczekujesz:

Rysunek 3.3.

Jest tak dlatego, e w ka dym z czterech „kroków” wykonywanych w kolumnie obliczeniowej
(po jednym kroku na ka dy wiersz) odwo anie do kolumny jest z zasady ograniczone do
bie cego wiersza. By oby do  dziwne, gdyby w pierwszym wierszu odwo anie do kolumny
[Liczba] zwróci o warto  2. Oczywi cie oczekujemy, e zwrócona zostanie warto  1.

Poniewa  formu a w kolumnie obliczeniowej wyliczana jest jeden raz dla ka dego wiersza, istnieje
wymy lny termin na okre lenie koncepcji „bie cego wiersza w ka dym kroku”. Jest to kontekst
wiersza. Gdyby my u yli tego terminu w opisie przedstawionego wcze niej prostego procesu,
brzmia oby to tak: „podczas wyliczania kolumny obliczeniowej w czterowierszowej tabeli
mechanizm DAX analizuje cztery ró ne konteksty wiersza i wylicza formu  jeden raz dla ka dego
kontekstu”. Jak na razie wygl da to nie le, prawda? Teraz we  g boki wdech i powoli wypu
powietrze…

Problem polega na tym, e formu a w kolumnie Suma dla klienta zawiera funkcj  FILTER(),
która jest do  podst pna. Formu a w kolumnie obliczeniowej jest wyliczana jeden raz w ka dym
kontek cie wiersza, a funkcja FILTER('Tabela', ...) dodatkowo za ka dym razem przegl da
wszystkie wiersze w tabeli, zupe nie tak samo jak formu a!

Jedna z kluczowych, charakterystycznych cech funkcji FILTER() polega na pomijaniu kontekstu
wiersza w kolumnie obliczeniowej i operowaniu na ca ej tabeli. Mo e to by  myl ce (na pocz tku),
ale te  wspania e (gdy zrozumiesz jej dzia anie).

Poniewa  tabela ma cztery wiersze, za ka dym razem, gdy wyliczana jest funkcja FILTER('Tabela',
...), wykonywane s  cztery osobne kroki. W ka dym kroku funkcja sprawdza wiersz i pyta:
„Hej, mam uwzgl dni  ten wiersz czy go odrzuci ?”.

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/ppexzm
http://helion.pl/rf/ppexzm


Sumy po rednie w kolumnach obliczeniowych i funkcja EARLIER() 103

W sumie podczas tworzenia kolumny obliczeniowej jest wi c wykonywanych 16 kroków:

Rysunek 3.4.

Na powy szym rysunku symbol KO1 oznacza „kontekst pierwszego wiersza, w którym wykonywana
jest formu a kolumny obliczeniowej”, F1 natomiast oznacza „kontekst pierwszego wiersza, w którym
wykonywana jest funkcja FILTER()”.

Mo esz sobie wyobrazi  „nazwy” wszystkich 16 kontekstów, w których wykonywana jest formu a
z kolumny obliczeniowej. Nazwy maj  posta  KO1/F1, KO1/F2 itd. a  do KO4/F3 i KO4/F4. (Te nazwy
s  zupe nie nieoficjalne. Konteksty w formu ach DAX nie maj  swoich nazw. U ywamy ich tylko
na potrzeby niniejszego opisu).

S  zatem cztery „konteksty wierszy dla kolumn obliczeniowych”, a wewn trz ka dego z nich s
schowane cztery „konteksty wierszy dla funkcji FILTER()” — jest to zewn trzna i wewn trzna
p tla z czterema kontekstami wierszy ka da.

Teraz wewn trz funkcji FILTER() wykonywane jest „podstawowe” odwo anie do kolumny
zgodnie z kontekstem wiersza z funkcj , a nie z kolumn  obliczeniow . Czy to jest zrozumia e?
Wewn trz funkcji FILTER() odwo anie do kolumny 'Tabela'[Klient] jest realizowane zgodnie
z „wewn trzn ” p tl  odliczaj c  konteksty wierszy F1, F2 itd., z ca kowitym pomini ciem
„zewn trznej” p tli odliczaj cej konteksty KO1 itd.! (Pami taj, e funkcja FILTER() musi sprawdzi
ka dy wiersz w tabeli, aby oceni , czy ma go uwzgl dni  w obliczeniach, czy odrzuci ). Dlatego
nawet gdy formu a jest wyliczana w „zewn trznym” kontek cie KO2 (w którym [Klient]="a"),
to „podstawowe” odwo anie do kolumny 'Tabela'[Klient] wewn trz funkcji FILTER() niekiedy
spowoduje, e zwrócona zostanie warto  „b” — w kontekstach KO2/F3 i KO2/F4.

W jaki sposób wewn trz funkcji FILTER() mo na „cofn  si ” do zewn trznej p tli w celu
sprawdzenia warto ci pola [Klient] w kontek cie KO2? Korzystaj c z funkcji EARLIER()!
W skrócie, funkcja ta dzia a nast puj co: „podczas odczytywania warto ci w okre lonej kolumnie
wyjd  poza bie cy kontekst wiersza i wejd  w kontekst zewn trzny (wcze niejszy, ang. earlier)”.
Jak si  przekonasz, równie cz sto b dziemy u ywa  funkcji EARLIER(), jak i CURRENTROW() (bie cy
wiersz). Funkcje te u yte w funkcji FILTER()w kolumnie obliczeniowej umo liwiaj  odczytywanie
warto ci z ka dego wiersza w tabeli i porównanie ich z warto ciami z bie cego wiersza. W ten
sposób mo esz wzi  jeden wiersz tabeli, a nast pie przejrze  wszystkie pozosta e, pytaj c „Hej,
jeste cie podobni do tego wiersza? Je eli tak, chc  was policzy ”.

Poza tym mo e (cho  bardzo rzadko) wyst pi  sytuacja, w której b d  u yte wi cej ni  dwie
zagnie d one p tle odliczaj ce konteksty wierszy. Dlatego funkcja EARLIER() ma opcjonalny
drugi argument Number do okre lenia liczby „zewn trznych” p tli, poza które chcesz wyj . Je eli
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pominiesz ten argument, zostanie przyj ta domy lna warto  1. Jest to te  powód, dla którego
istnieje równie  funkcja EARLIEST(). Jej przeznaczeniem jest wyj cie do najbardziej zewn trznego
kontekstu wiersza, bez wzgl du na to, jak g boko p tle b d  zagnie d one.

UWAGA
Do chwili pisania tej ksi ki Twoi drodzy autorzy nigdy nie musieli wychodzi  dalej ni  jeden
krok na zewn trz p tli i dlatego te  nigdy nie u ywali argumentu Number funkcji EARLIER()
ani funkcji EARLIEST(). Jak dot d nawet nie odczuli my potrzeby, aby tak robi .

Dawno temu, gdy u ywa em (ja, Bill) dodatku Power Pivot w firmie Data Analyst, desperacko
próbowa em wymy li  przyk ad zastosowania funkcji EARLIER() lub EARLIEST(). Dzisiaj, po
kilku latach, u ywamy funkcji EARLIER() w zasadzie tylko z funkcj  SUMIF(), co jest bardzo
proste i przydatne.

Odwo ania do poprzedniego wiersza
i temu podobne obliczenia
Oto bardzo cz sto zadawane pytanie w wiecie kolumn obliczeniowych: „Jak odwo a  si  do wiersza
umieszczonego tu  »nad« danym wierszem”?

Na przyk ad jak utworzy  kolumn  obliczeniow  tak  jak przedstawiona ni ej?

Rysunek 3.5.

Jak to zwykle bywa, odpowied  jest bardzo podobna do tej z omówionego przed chwil  przyk adu
z sumami po rednimi:

=CALCULATE(SUM('Patrz cWstecz'[Warto ]);
           FILTER('Patrz cWstecz';
                  'Patrz cWstecz'[Data] = EARLIER('Patrz cWstecz'[Data])-1
                  )
          )

W rzeczywisto ci jedyna ró nica polega na wykonaniu dzia ania –1 na ko cu trzeciego wiersza
formu y!

Zwró  uwag  na nast puj ce kwestie:
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 Kolejno  sortowania tabeli nie ma wp ywu na wynik formu y. Przedstawiona formu a
wyszukuje wiersz (wiersze), w którym warto  w kolumnie Data jest wcze niejsza o jeden
dzie  ni  data w bie cym wierszu, a nast pnie sumuje warto ci z kolumny Warto .

 Je eli chcesz si gn  do nast pnego, a nie poprzedniego wiersza (wierszy), zmie  dzia anie
z –1 na +1.

 Analogicznie, je eli chcesz cofn  si  o tydzie , zmie  –1 na –7.

 Opisana technika sprawdza si  równie  w przypadku kolumn zawieraj cych inne dane ni
daty. Je eli w tabeli znajduje si  na przyk ad kolumna NumerMiesi ca, odj cie od niej
warto ci 1 tak e jest mo liwe.

 Cz sto zamiast kolumny obliczeniowej takiej jak powy sza lepiej jest utworzy  pole
obliczeniowe. Jednak dok adne omówienie tego zagadnienia wykracza poza zakres niniejszej
ksi ki. (Przyk ady u ycia takiego pola znajdziesz w dalszej cz ci tego rozdzia u i w rozdziale 4.).

 Sytuacje, w których potrzebne s  kolumny obliczeniowe, na pewno si  zdarzaj , dlatego
zosta a tu opisana ta technika.

Odwo ania do wierszy „z zakresu”
bie cego wiersza
Czytaj c opis powy szej sztuczki, zapewne dziwi e  si , dlaczego w formule zosta a u yta funkcja
SUM(), skoro trzeba by o si gn  tylko do poprzedniego wiersza. Có , dodatek Power Pivot „nie
dowierza”, e przy u yciu funkcji FILTER() chcesz znale  tylko jeden wiersz. Zawsze przyjmuje,
e wyszukanych ma by  wi cej wierszy. Z tego te  powodu zawsze wymagane jest u ycie funkcji

agreguj cej, na przyk ad SUM(). Oczywi cie je eli znajdowany jest tylko jeden wiersz, to wybór
funkcji agreguj cej cz sto nie ma znaczenia. Wszystkie funkcje takie jak SUM(), AVERAGE(), MAX()
itp. zwróc  ten sam wynik.

Przyjrzyjmy si  kilku przyk adom. Zauwa , e w tabeli przedstawionej poni ej znajduj  si
wiersze zawieraj ce t  sam  dat :

Rysunek 3.6.
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Poni ej wida  sumy z poprzedniego dnia:

Rysunek 3.7.

Formu a u yta w tej tabeli jest dok adnie taka sama jak w poprzedniej sztuczce. Zmieniona zosta a
jedynie nazwa tabeli:

=CALCULATE(SUM('WieleWarto ci'[Warto ]);
           FILTER('WieleWarto ci';
                  'WieleWarto ci'[Data]=EARLIER('WieleWarto ci'[Data])-1
                 )
          )

A tu jest przyk ad sumy ruchomej uwzgl dniaj cej bie c  dat :

Rysunek 3.8.

Formu a wygl da jak ni ej:

=CALCULATE(SUM('WieleWarto ci'[Warto ]);
           FILTER('WieleWarto ci';
                  'WieleWarto ci'[Data] <= EARLIER('WieleWarto ci'[Data])
                 )
          )

UWAGA
Aby wykluczy  z oblicze  wiersze z bie c  dat , zmie  operator <= na <.

Id c dalej tym tropem, poni ej przedstawiamy trzydniow  sum  ruchom  obejmuj c  bie cy,
poprzedni i nast pny dzie :
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Rysunek 3.9.

A tak wygl da formu a:

=CALCULATE(SUM('WieleWarto ci'[Warto ]);
           FILTER('WieleWarto ci';
                  'WieleWarto ci'[Data] >= EARLIER('WieleWarto ci'[Data])-1 &&
                  'WieleWarto ci'[Data] <= EARLIER('WieleWarto ci'[Data])+1
                 )
          )

UWAGA
Oczywi cie mo esz zamieni  funkcj  SUM() na przyk ad na MAX() i wyszuka  warto  z „najlepszego”
spo ród trzech dni. Przypomnijmy jednak jeszcze raz: cz sto, chocia  nie zawsze, zamiast
tworzy  kolumny obliczeniowe takie jak powy sze, lepiej jest utworzy  pole obliczeniowe.

Krzy owe przeszukiwanie tabel:
funkcja LOOKUPVALUE() i inne techniki
Wszystkie przyk ady opisane dot d w tym rozdziale dotycz  przeszukiwania wierszy tej samej
tabeli. Ale co zrobi , je eli trzeba pobra  warto ci z innych tabel? Przyjrzyjmy si  przyk adowemu
problemowi. Mamy zatem tabel  Sprzeda :

Rysunek 3.10.
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UWAGA
Tabela Sprzeda  zawiera wiele wierszy z takimi samymi parami warto ci w kolumnach Data
i Produkt.

Jest równie  tabela Ceny:

Rysunek 3.11.

UWAGA
W tabeli Ceny jest tylko jeden wiersz z dan  par  warto ci w kolumnach Data i Produkt.

Teraz chcemy w kolumnie obliczeniowej w tabeli Sprzeda  uwzgl dni  odpowiedni  warto  pola
Cena jednostkowa z tabeli Ceny.

„Najprostszym” rozwi zaniem by oby u ycie funkcji RELATED(). Je eli pomi dzy tymi dwiema
tabelami jest utworzona relacja, to sytuacja wygl da ca kiem nie le. Ale niestety, w tym przypadku
nie ma relacji. Co wi cej, nie ma kolumny, której mo na by oby u y  do jej utworzenia. Aby
utworzy  relacj , trzeba zdefiniowa  nowe kolumny w obu tabelach (Sprzeda  i Ceny) zawieraj ce
z czone warto ci z kolumn Data i Produkt. Potem, u ywaj c tych „hybrydowych” kolumn, b dzie
mo na utworzy  relacj . Ten sposób wymaga mnóstwa pracy. Ponadto utworzenie kolumny
obliczeniowej powoduje, e znacznie powi ksza si  rozmiar pliku, szczególnie je eli czone
tabele s  du e.

Poni ej natomiast przedstawiona jest formu a umo liwiaj ca odczytanie warto ci z kolumny
Cena jednostkowa bez uprzedniego tworzenia relacji:

=LOOKUPVALUE(Ceny[Cena jednostkowa];
             Ceny[Data]; 'Sprzeda '[Data]; Ceny[Produkt]; 'Sprzeda '[Produkt])

Formu a jest bardzo prosta. Pierwszy argument funkcji LOOKUPVALUE() okre la kolumn , z której
chcesz odczytywa  warto ci. Nast pnie wskazywana jest para kolumn — najpierw z tabeli
„ ród owej” i odpowiadaj ca jej kolumna z tabeli „docelowej”. Praktycznie mo na wskaza
dowoln  liczb  par kolumn. I to dzia a:
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Rysunek 3.12.

Co si  stanie, je eli funkcja LOOKUPVALUE()
znajdzie wi cej ni  jedn  warto ?
Tak, to dobre pytanie. Aby sprawdzi , jak to wygl da w praktyce, umie  w tabeli Ceny jeszcze
jeden wiersz z produktem A i dat  1 stycznia. Tym razem wprowad  tak  sam  cen  (1,50 z ) jak
w oryginalnym wierszu:

Rysunek 3.13.

Nast pnie sprawd  zawarto  kolumny obliczeniowej z funkcj  LOOKUPVALUE():

Rysunek 3.14.
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A to dopiero, to i tak dzia a! Fajnie, formu a wykry a, e mimo i  znalaz a kilka wierszy, wszystkie
zwróci y t  sam  warto  (1,50 z ), dzi ki czemu nie wyst pi  b d. Wyrazy uznania dla programistów
za dobr  robot !

Je eli cofniesz si  i zmienisz warto  w „nowym” wierszu na 1,60 z , co spowoduje konflikt warto ci,
wtedy rzeczywi cie pojawi si  b d:

Rysunek 3.15.

A je eli funkcja LOOKUPVALUE() nie spe ni Twoich oczekiwa ?
A je eli poprzedni przyk ad z dwoma wierszami w tabeli Ceny z t  sam  par  Data/Produkt, ale
ró n  cen , b dzie jak najbardziej uzasadniony? Co wtedy trzeba zrobi ? Có , trzeba wróci
do naszych starych znajomych, czyli funkcji CALCULATE() i FILTER():

=CALCULATE(AVERAGE(Ceny[Cena jednostkowa]);
                   FILTER(Ceny;
                          Ceny[Data]='Sprzeda '[Data] &&
                          Ceny[Produkt]='Sprzeda '[Produkt]
                         )
                  )

Funkcje dzia aj  niezawodnie:

Rysunek 3.16.
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UWAGA
Jako pierwszego argumentu funkcji CALCULATE() nie musisz u ywa  funkcji AVERAGE().
Mo esz zastosowa  MIN(), MAX(), SUM() lub dowoln  inn  funkcj  agreguj c . W przypadkach
„wielodopasowa ” Twój wybór funkcji agreguj cej oczywi cie ma bardzo istotne znaczenie.

Teraz przyjrzyjmy si  kilku podobnym, ale bardziej z o onym przypadkom, które spotyka si  od
czasu do czasu.

Przeszukiwanie danych na podstawie daty pocz tkowej i ko cowej
Tematem niniejszego rozdzia u s  najcz stsze wyzwania, a opisany ni ej problem ca kowicie si
do nich kwalifikuje. Poni ej przedstawiona jest tabela zawieraj ca mnóstwo danych:

Rysunek 3.17.

Oprócz tego jest jeszcze innego rodzaju tabela z cenami. Tabela Ceny2 nie podaje cen z ka dego
dnia osobno, ale zawiera kolumny Pocz tek i Koniec okre laj ce przedzia y czasu, w których
obowi zywa a podana cena:

Rysunek 3.18.

Aby w tabeli Planowanie umie ci  obowi zuj c  w danym dniu cen , u yj nast puj cej formu y:

=CALCULATE(MAX(Ceny2[Cena]);
           FILTER(Ceny2;
                  Ceny2[Pocz tek] <= Planowanie[Data] &&
                  Ceny2[Koniec] >= Planowanie[Data]
                 )
          )
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Wynik wygl da tak:

Rysunek 3.19.

Zmiana ceny 7 lutego jest poprawna. Zadanie wykonane.

Przeszukiwanie tylko na podstawie daty pocz tkowej
Za ó my teraz, e mamy ten sam problem, ale tym razem tabela nie zawiera kolumny Koniec,
jedynie kolumn  Pocz tek. Przyjmijmy, e mamy tabel  Ceny3, która jest w rzeczywisto ci tabel
Ceny2 z usuni t  kolumn  Koniec:

Rysunek 3.20.

I co teraz? W zasadzie musisz znale  w tej tabeli „ostatni” wiersz, zawieraj cy dat  wcze niejsz
lub tak  sam  jak bie ca. Jest to do  trudne. Jeden ze sposobów polega na odtworzeniu w tabeli
Ceny3 kolumny obliczeniowej Koniec, jak poni ej:

=CALCULATE(MIN([Pocz tek]);
           FILTER(Ceny3;
                  [Pocz tek] > EARLIER([Pocz tek])
                 )
          )-1

Wynik jest nast puj cy:

Rysunek 3.21.
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Teraz, wyposa ony z powrotem w kolumn  Koniec, mo esz zastosowa  technik  opisan
w poprzedniej cz ci niniejszego rozdzia u. Jednak gwoli uzupe nienia poni ej przedstawiamy
rozwi zanie problemu niewymagaj ce odtwarzania kolumny Koniec. W tabeli Planowanie
utwórz nast puj c  kolumn  obliczeniow :

=CALCULATE(MAX(Ceny3[Cena]);
           TOPN(1;
                FILTER(Ceny3;
                       Ceny3[Pocz tek] <= Planowanie[Data]
                      );
                Ceny3[Pocz tek]
               )
          )

Powy sza kolumna obliczeniowa w ogóle nie odwo uje si  do kolumny Koniec! Funkcja FILTER()
odrzuca wszystkie wiersze z tabeli Ceny3 zawieraj ce daty pó niejsze ni  bie ca data Planowanie[Data],
po czym funkcja TOPN() pobiera ostatni ze zwróconych wierszy! I oczywi cie zwraca taki sam wynik
jak w poprzednim przyk adzie:

Rysunek 3.22.

UWAGA
U ycie funkcji FILTER() wewn trz TOPN() mo e przyprawi  Ci  o ból g owy, co nam te  si
zdarzy o! „Normalnie” stosujemy funkcj  FILTER() bezpo rednio w argumencie funkcji
CALCULATE(), ale tutaj u ywamy jej w przypadku, gdy funkcja TOPN() wymaga podania tabeli.
Jest to sytuacja, w której mo esz przekona  si  o istnieniu dwóch ró nych, ale powi zanych
ze sob  zastosowa  funkcji takich jak FILTER() (czy te  TOPN() i DATESYTD()) w formu ach
DAX. Ich przeznaczeniem jest filtrowanie danych (gdy zostan  u yte bezpo rednio w argumencie
funkcji CALCULATE()) lub zwrócenie tabeli (je eli zostan  u yte jako argument tablicowy innej
funkcji).

Gdy ju  sobie to u wiadomisz, zalecamy Ci opanowanie chichotu (czy te  maniakalnego
miechu). Jest to moment, w którym poczujesz niemal nieograniczon  si , i to nie tylko

w kwestii kolumn obliczeniowych. W praktyce funkcje te okazuj  si  jeszcze bardziej przydatne
w polach obliczeniowych! Poczujesz moment, w którym to sobie u wiadomisz, uwierz nam.
Nie da si  go nie zauwa y . Wszyscy w biurze odwróc  si  i zaczn  dziwnie Ci si  przygl da ,
ale Tobie b dzie wszystko jedno.

W zasadzie, je eli chcesz kojarzy  warto ci z ró nych tabel, najlepiej jest zacz  od funkcji
LOOKUPVALUE() (przy za o eniu, e u ycie funkcji RELATED() nie jest mo liwe ani praktyczne).
Je eli to si  nie uda, zajmij si  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 wi cej ni  tysi c obrazów albo milion s ów.
Chcemy unikn  wypisywania w tym miejscu miliona s ów, wi c id my dalej. Je eli potrzebujesz
obszerniejszych informacji na ten temat, we  udzia  w szkoleniu PowerPivotPro University,
na którym znajdziesz ten i wiele innych tematów ilustrowanych i wyja nionych za pomoc
animowanych prezentacji.

Sumowanie tabel danych w tabelach
przeszukiwanych
Oto inny cz sto spotykany problem. Za ó my, e mamy t  sam  co wcze niej tabel  Sprzeda ,
która nie jest powi zana z tabel  Produkty. Sprzeda  to tabela danych, a Produkty to tabela
przeszukiwana.

UWAGA
Dok adne wyja nienie terminów tabela danych i tabela przeszukiwana jest zawarte w ksi ce
DAX Formulas for Power Pivot i na stronie PowerPivotPro University (w j z. angielskim).

Zgodnie z przyj t  przez nas konwencj  tabela przeszukiwana jest umieszczona w widoku
diagramu powy ej tabeli z danymi:

Rysunek 3.23.

A tak wygl daj  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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Dla przypomnienia, tak wygl da tabela Sprzeda :

Rysunek 3.25.

W tabeli Produkty jest potrzebna kolumna Liczba sprzedanych sztuk, jak poni ej:

Rysunek 3.26.

Jest kilka sposobów na pope nienie b du podczas tworzenia formu y i kilka sposobów na osi gni cie
celu. Poni ej przedstawiona jest jedna z poprawnych formu :

=CALCULATE(SUM('Sprzeda '[Liczba]))

Co takiego? Funkcja CALCULATE() tylko z jednym argumentem? O co tu chodzi? Na ten temat
mogliby my rozpisa  si  na wiele stron. Albo mo emy po prostu powiedzie , e funkcja
CALCULATE() pobiera kontekst wiersza i przekszta ca go w kontekst filtru. Tak brzmi „poprawne”
wyja nienie, ale powtórzmy, to jest jeden z tych przypadków, w których musimy wybiera
mi dzy milionem s ów a animacj . Albo mówi c j zykiem programistów, mo emy potraktowa
ten przyk ad jako wzorzec i nie troszczy  si  o to, co si  dzieje w rodku.

Nawiasem mówi c, okazuje si , e w tym przypadku u yteczna mo e by  równie  funkcja SUM()
bez funkcji CALCULATE():

=SUM('Sprzeda '[Liczba])

Tak wygl da wynik:

Rysunek 3.27.
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Bardzo zgrabny sposób. By  mo e u yjesz czasami tej funkcji w mianowniku jakiego  u amka.
Ponadto taka „surowa suma” nie opiera si  na relacji mi dzy tabelami. Zawsze sumuje warto ci ze
wszystkich wierszy innej tabeli. (W praktyce cz sto przydaje si  nam funkcja MAX()u yta z kolumn
z datami — patrz podrozdzia  „Najcz stsze wyzwania zwi zane z kalendarzem” poni ej).

Do kompletu poni ej przedstawiona jest pierwsza (prawid owa) formu a, napisana w inny sposób:

=SUMX(RELATEDTABLE('Sprzeda '); 'Sprzeda '[Liczba])

Funkcja RELATEDTABLE() dzia a z definicji „odwrotnie” do funkcji RELATED(), poniewa  ledzi
relacj  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.

Zwró  uwag , e powy sza formu a zwraca te same wyniki co pierwsza:

Rysunek 3.28.

Warto wiedzie , e wyliczanie sum cz ciowych w tabeli przeszukiwanej, jak w tym przypadku,
jest bardzo cz sto lepiej zaimplementowane ni  wyliczanie pól obliczeniowych. Jednym z cz stych
„uzasadnionych” powodów u ycia kolumny obliczeniowej jest potrzeba utworzenia kolumny
„grupuj cej”, na przyk ad Maksimum / rednia / Minimum, w której produkty (lub inne elementy)
s  grupowane w poszczególnych kategoriach. Kolumny grupuj ce mo esz umie ci  w obszarach
Wiersze, Kolumny, Filtry lub we fragmentatorze tabeli przestawnej i odpowiednio prezentowa  dane.

Funkcja CONTAINSX: wyszukiwanie wspólnych
warto ci w dwóch tabelach
Zamiast wyszukiwa  czy agregowa  dane z ró nych tabel, mo esz niekiedy potrzebowa  sprawdzi ,
czy warto  w jednej tabeli ma swój odpowiednik w innej tabeli. Na przyk ad mo esz chcie
wyró ni  wiersze w tabeli Firmy po lewej stronie poni szego rysunku, zawieraj ce s owa kluczowe
znajduj ce si  w tabeli S owa kluczowe po prawej (zobacz rysunek 3.29).

Potrzeba wyszukiwania wspólnych warto ci w dwóch tabelach pojawia si  ca kiem cz sto.
Czasami mo esz to osi gn  w dodatku Power Pivot, bardzo atwo tworz c relacj  pomi dzy
dwiema tabelami i kolumn  obliczeniow  z funkcj  RELATED() w jednej z nich, i sprawdza  w ten
sposób, czy w drugiej tabeli jest odpowiednia warto . Ale niekiedy zdarza si , e ten sposób nie
dzia a, na przyk ad gdy nie szukasz dok adnego, tylko „cz ciowego” odpowiednika.
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Rysunek 3.29.

Tworzenie w asnych funkcji X
Prawdopodobnie jedyn  rzecz , która mog aby mnie (Roba) uszcz liwi  bardziej ni  nowa
funkcja X, by aby mo liwo  „robienia” nowej funkcji (na przyk ad PRODUCTX() — patrz
http://ppvt.pro/PRODUCTX).

UWAGA
Ja (Bill) wci  uparcie domagam si  funkcji CONCATENATEX() (do czenia warto ci) lub ROMANX()
(do rzymskiego zapisu liczb)!

Pewnego dnia patrzy em na model danych Power Pivot i pomy la em: „No tak, mi o by oby mie
funkcj  CONTAINSX()”. Okazuje si , e mo na „zrobi ” w asn  funkcj  CONTAINSX() za pomoc
funkcji SUMX().

Formu a kojarz ca warto ci z dwóch tabel
Poni ej przedstawiona jest formu a, której mo esz u y  do sprawdzenia, czy w dwóch tabelach
pojawia si  wspólna warto :

[To jest spó ka przemys owa] =
=IF(SUMX('S owa kluczowe';
         FIND(UPPER('S owa kluczowe'[Klucz]);
              UPPER(Firmy[Nazwa]);
              ; 0
             )
        ) > 0;
    "TAK!";
    "Chyba nie"
   )

UWAGA
Powy sz  formu  równie dobrze mo na zdefiniowa  na wiele innych sposobów.
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Oto co robi ta formu a:

 Funkcja SUMX() przegl da ka dy wiersz w tabeli S owa kluczowe. W ka dym wierszu
wykonywana jest funkcja FIND(), która zwraca liczb . Nast pnie funkcja SUMX() sumuje
wszystkie liczby zwrócone przez funkcj  FIND(). (Sumowanych jest pi  warto ci,
poniewa  tabela S owa kluczowe zawiera sze  wierszy).

 Funkcja FIND() sprawdza równie , czy ci g znaków z wiersza tabeli S owa kluczowe
zawiera si  w bie cym wierszu tabeli Firmy. Je eli tak, wówczas funkcja FIND(), tak jak
zwykle, zwraca numer pozycji, na której znajduje si  ten ci g. Je eli ci g nie zostanie
znaleziony, funkcja zwróci warto  0.

 Funkcje UPPER() powoduj , e funkcja FIND() nie uwzgl dnia wielko ci znaków. Je eli
powinna uwzgl dnia , nale y usun  funkcje UPPER().

 Je eli funkcja SUMX() zwróci warto  0, oznacza to, e dopasowanie nie zosta o znalezione.
Wtedy funkcja IF() zwraca ci g Chyba nie. Zwrócona jakakolwiek warto  ró na od 0
oznacza, e zosta o znalezione przynajmniej jedno (albo wi cej) dopasowanie, i wtedy
funkcja IF() zwraca ci g Tak!

Relacje nie s  potrzebne
Opisana technika nie wymaga relacji:

Rysunek 3.30.

Miliony odmian
Opisany wy ej przyk ad mo esz przekszta ci  na wiele praktycznych sposobów. Mo esz oblicza
liczb  dopasowa , zamiast zwraca  ci gi Tak lub Nie. Mo esz nie uwzgl dnia  wielko ci znaków.
Mo esz stosowa  wyszukiwanie typu „zaczyna si  od”, „ko czy si  na” lub wyszukiwa  dok adne
dopasowania.
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Ponowne spojrzenie na funkcj  CONTAINSX:
jaka jest wspólna warto ?
Dowiedzia e  si  w a nie, jak sprawdzi , czy istnieje wspólna warto  w dwóch tabelach.
Mo esz równie  sprawdzi , jaka to warto :

Rysunek 3.31.

Jak widzia e  przed chwil , utworzenie formu y zwracaj cej informacj  o istnieniu wspólnej
warto ci jest ca kiem proste. Ale co robi , gdy zechcesz dowiedzie  si , jakie s owo jest wspólne?
Tak  formu  równie  bardzo atwo utworzy , szczególnie w dodatku Power Pivot.

UWAGA
Okre lenie wspólnego s owa kluczowego jest przyk adem zadania, które atwiej jest zrealizowa
w dodatku Power Pivot ni  w zwyk ym Excelu. Gdy opanujesz definiowanie kolumn obliczeniowych
w dodatku Power Pivot, prawdopodobnie stwierdzisz, e rozwi zywanie takich samych
problemów w Excelu jest niepor czne. Na pocz tku niniejszego rozdzia u wspomnieli my,
e u ycie funkcji RELATED() jest prostsze ni  funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO(). W tym przypadku

implementowana jest funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO() z symbolami wieloznacznymi. Oczywi cie
to samo jest mo liwe w Excelu za pomoc  formu y WYSZUKAJ.PIONOWO("*"&A1&"*"...),
ale 99% u ytkowników Excela nigdy nie widzia o takiego zastosowania funkcji
WYSZUKAJ.PIONOWO().

Aby dowiedzie  si , jakie jest wspólne s owo kluczowe, utwórz kolumn  Wspólne s owo
(zobacz rysunek 3.32).

Tak wygl da formu a dla tej kolumny:

[Wspólne s owo]=
FIRSTNONBLANK(FILTER(
                        VALUES('S owa kluczowe'[Klucz]);
                        SEARCH('S owa kluczowe'[Klucz]; Firmy[Nazwa]; 1; 0)
                       );
               1
                )
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Rysunek 3.32.

Przyjrzyj si  pierwszemu (pogrubionemu) fragmentowi funkcji FIRSTNONBLANK(). Jest to przyk ad
niestandardowego u ycia tej funkcji. Cz sto mo esz „nadu ywa ” funkcji FIRSTNONBLANK()
w po yteczny sposób, jak w tym przypadku.

Widzisz pogrubiony fragment 1 formu y? Jest to drugi argument funkcji FIRSTNONBLANK(), który
w „standardowych” przypadkach jest zazwyczaj wyra eniem. Na przyk ad mo esz poszukiwa
pierwszej daty, kiedy dany klient kupi  co , czyli kiedy pole obliczeniowe pierwszy raz zwraca
niepust  warto . W tym przypadku u ycie liczby 1 wymusza wynik testu „Czy warto  jest
pusta?” i funkcja zwraca pierwsz  znalezion  warto . Innymi s owy, funkcja FIRSTNONBLANK()
u yta z drugim argumentem równym 1 jest prowizoryczn  funkcj  „wyszukaj pierwsz  warto
tekstow ”.

W powy szej formule fragment FILTER(VALUES(SEARCH(...))) (pomi dzy pogrubionymi
fragmentami) ma tylko jedno zadanie: zwróci  jedn  kolumn  z warto ciami tekstowymi
pobranymi z kolumny S owa kluczowe[Klucz]. Jednak zwracane s  tylko te warto ci, które zosta y
znalezione w bie cym wierszu kolumny Firmy[Nazwa]. Innymi s owy, zwracane s  tylko znalezione
s owa kluczowe.

Ca y proces rozpoczyna si  od wykonania funkcji VALUES('S owa kluczowe'[Klucz]). Poniewa
nie ma adnych relacji ani innych zale no ci pomi dzy tabelami Firmy a S owa kluczowe, zawsze
od razu zostan  zwrócone unikatowe warto ci z kolumny 'S owa kluczowe'[Klucz]:

Rysunek 3.33.
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W tym fragmencie formu y kolumny obliczeniowej funkcja 'S owa kluczowe'[Klucz] zawsze
zwraca nieprzefiltrowan  list  wszystkich warto ci ze wskazanej kolumny. Nast pnie do akcji
wkracza funkcja FILTER() i pozostawia tylko te wiersze/warto ci, dla których wyra enie w drugim
argumencie ma warto  PRAWDA.

Nast pnie formu a wykorzystuje funkcj  SEARCH() jako drugi argument funkcji FILTER().
Poniewa  funkcja SEARCH(), gdy co  znajdzie, zwraca niezerow  warto , funkcja FILTER()
potraktuje j  jak warto  PRAWDA i zwróci tylko wyszukane warto ci.

Gdzie mo na u y  tej sztuczki?
Co mo na zrobi  z kolumn  obliczeniow  pokazan  w tej sztuczce? A gdyby j  umie ci  w obszarze
Wiersze tabeli przestawnej wraz z kilkoma innymi polami obliczeniowymi? Nowa kolumna sprawdza
si  w takiej konfiguracji ca kiem dobrze:

Rysunek 3.34.

Zauwa , e zmienili my komórk  Etykiety wierszy tabeli przestawnej na Bran a, a komórk  (puste)
na (nieokre lona). Mo esz równie  zrobi  kilka innych rzeczy:

 U y  nowej kolumny we fragmentatorze zamiast w obszarze Wiersze.

 U y  nowej kolumny jako filtru w funkcji CALCULATE(). Mo esz wykorzysta  nowe pole
obliczeniowe o nazwie na przyk ad [ rednia liczba dla firm metalurgicznych] z formu
CALCULATE([ rednia Liczba]; Firmy[Wspólne s owo]="metal").

 Utworzy  now  kolumn  obliczeniow  sumuj c  warto ci w glowa i w glowy w jedn
warto , na przyk ad, hm, w glowa. Potem móg by  u ywa  tej nowej kolumny do dowolnych
opisanych wy ej celów.

Najcz stsze wyzwania zwi zane z kalendarzem
Przegl d najcz ciej spotykanych scenariuszy zwi zanych z kolumnami obliczeniowymi nie by by
kompletny bez sp dzenia chwili w wiecie kalendarza, który b dzie naszym ostatnim przystankiem
w tym rozdziale.
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Kolumna DataPrzysz a
Na poni szym rysunku wida , e ostatnia data w tabeli KontaktySerwisowe to 2014-06-01:

Rysunek 3.35.

Jednak tabela Kalendarz si ga dalej, do grudnia 2014 roku:

Rysunek 3.36.

Cz sto w tabeli Kalendarz bardzo przydaje si  kolumna obliczeniowa, w której znajduj  si
oznaczenia dla dat z przysz o ci w odniesieniu do daty z innej tabeli. Poni ej przedstawiona
jest jedna z takich formu :

=IF([Data] > MAX(KontaktySerwisowe[DataKontaktu]); "Tak"; "Nie")

Gdy umie cisz t  formu  w tabeli Kalendarz, b dzie ona zwraca  warto  Tak, pocz wszy od daty
2014-06-02:

Rysunek 3.37.
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Kolumna Dzie Tygodnia
Masz ju  kolumn  NrDniaTygodnia zawieraj c  liczby od 1 do 7. Ale teraz chcesz mie  nazwy tych
dni. Tak wygl da niesamowicie prosta formu a realizuj ca to zadanie:

=FORMAT([Data]; "dddd")

Efekt jest wyj tkowo widowiskowy:

Rysunek 3.38.

Kolumna RokMiesi c
Teraz, gdy pozna e  podstawowe metody podejmowania wyzwa  zwi zanych z kalendarzem,
zwi kszymy troch  tempo i b dziemy pokazywa  same formu y i wyniki ich dzia ania. Oto formu a
RokMiesi c i jej wynik:

=[Rok] & FORMAT([NrMiesi ca]; "00")

Rysunek 3.39.

Kolumna Dzie  roboczy/weekend
Tak wygl da formu a Dzie  roboczy/weekend i jej wynik:

=SWITCH([NrDniaTygodnia]; 6; "Weekend"; 7; "Weekend"; "Roboczy")

Rysunek 3.40.
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Kolumna RokKwarta Sortowanie
Tak wygl da formu a RokKwarta Sortowanie i jej wynik:

=[Rok] * 10 + [NrKwarta u]

Rysunek 3.41.

Wyj tkowo cz sto wyst puj cym problemem jest brak mo liwo ci sortowania danych
w przedzia ach czasu d u szych ni  jeden dzie  (tydzie , miesi c, kwarta  itp.) i „zespawanych”
z rokiem (na przyk ad K2 2014) wed ug innej kolumny, zazwyczaj dost pnej w tabeli Kalendarz.

Uwa amy, e powinna istnie  mo liwo  sortowania wed ug daty, ale dodatek Power Pivot na
to nie pozwala. I oczywi cie nie mo na sortowa  wed ug kolumny NrKwarta u, poniewa  nie b d
wtedy brane pod uwag  ró ne lata.

Dlatego cz sto musimy sami znale  rozwi zanie: po prostu mno ymy rok przez 10, aby „zrobi
miejsce” na jedn  cyfr  oznaczaj c  numer kwarta u i doda  j . Czy to istotne, e wynik 20142 jest
bezu yteczny i nigdzie nie zostanie u yty w tabeli przestawnej? Wa ne jest, e dzi ki niemu dane
s  sortowane prawid owo. Mo emy ukry  t  kolumn  przed narz dziami klienta i zapomnie  o niej.

UWAGA
T  sam  technik  mo esz zastosowa  w kolumnie RokMiesi c z tym wyj tkiem, e rok trzeba
przemno y  przez 100, aby zrobi  miejsce na dwie cyfry z numerem miesi ca.

Wyzwania zwi zane
z niestandardowym kalendarzem
Wszystkie poprzednie przyk ady dotyczy y tzw. „standardowego” kalendarza, czyli takiego,
w którym miesi c ma dok adnie tyle samo dni, ile jest w kalendarzu na cianie.
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W wielu bran ach, równie  w detalicznej, standardowy kalendarz jest niemal bezu yteczny. We
wszelkich porównaniach okresów wykorzystywane s  niestandardowe kalendarze zdefiniowane
przez u ytkownika. Bardzo cz sto takie kalendarze tworzone s  wed ug schematu 445, w którym
pierwszy miesi c ma cztery tygodnie, drugi te  cztery tygodnie, a trzeci pi  tygodni (pó niej ten
schemat jest powtarzany).

Nad niektórymi kolumnami obliczeniowymi wymaganymi zazwyczaj w takich tabelach mo na si
nie le napoci , wi c omawiaj c t  sztuczk , podamy kilka przyk adów.

Okre lenie numeru dnia w danym okresie
Za ó my, e masz tabel  kalendarza typu 445 o nazwie KalendarzHybrydowy. W ród jego kolumn
s  dwie o nazwach Data i 445Miesi cID:

Rysunek 3.42.

Kolumna 445Miesi cID jest podstaw  dla wszystkich wylicze  na poziomie miesi cy. Aby cofn
si  do poprzedniego okresu i sprawdzi  ubieg y miesi c, wystarczy wykona  proste odejmowanie
–1 z u yciem tej kolumny:

Ale tworz c pole obliczeniowe porównuj ce okresy czasu w kalendarzu typu 445, szybko
stwierdzisz, e musisz zna  numer dnia bie cego okresu, „w którym jeste ”. Ten numer powinien
przyjmowa  warto ci od 1 do 28, w nast pnym miesi cu ponownie od 1 do 28, a w kolejnym
(5-tygodniowym) od 1 do 35. Potem schemat powinien si  powtarza . Trzeba by si  podrapa
po g owie.

Aby oszcz dzi  Twoj  czupryn , poni ej przedstawiamy gotow  formu :

=INT([Data] –
     CALCULATE(FIRSTDATE(KalendarzHybrydowy[Data]);
               FILTER(KalendarzHybrydowy;
                      KalendarzHybrydowy[445Miesi cID] =
                         EARLIER(KalendarzHybrydowy[445Miesi cID])
                     )
              ) + 1
    )

A tak wygl da jej wynik:
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Rysunek 3.43.

Okre lenie numeru tygodnia w przedziale czasu
Inne cz sto spotykane pytanie brzmi: „Jaki jest numer tygodnia w bie cym okresie?”. Numer
powinien przybiera  warto ci od 1 do 4, potem od 1 do 5, a nast pnie od 1 do 5.

Ten problem jest atwiejszy ni  okre lenie numeru dnia, ale i tak znów musisz si  podrapa  po
g owie, je eli kto  patrzy, co robisz. Poni ej jest formu a:

=CEILING([DzienOkresu]/7;1)

Stale rosn cy i „g adki” numer tygodnia
Pola obliczeniowe typu „Poprzedni tydzie ” szybko przekonaj  Ci , e potrzebna jest kolumna
taka jak na poni szym rysunku, w której warto ci zwi kszaj  si  o 1 z ka dym kolejnym tygodniem,
ale nigdy nie „resetuj  si ” (nie wracaj  do 1) z pocz tkiem nowego roku. Jak równie  nigdy nie ma
przerw w warto ciach tej kolumny. (Innymi s owy, chcesz, aby pierwszy tydzie  nast pnego roku
mia  numer dok adnie o 1 wi kszy od numeru ostatniego tygodnia poprzedniego roku).

Rysunek 3.44.

Formu a jest niespodziewanie trudna w utworzeniu, nie dlatego, e jest to dodatek Power Pivot,
ale ze wzgl du na z o ono  oblicze  arytmetycznych, od których mózg mo e si  przegrza .
Oto co musisz wpisa :

=ROUNDDOWN(([445Miesi cID]-1)/3;0)*13 + MOD([445Miesi cID]-1;3)*4 + [IDTygodnia]

Gdyby my dalej pod ali tym topem, wyczerpaliby my samych siebie i czytelników. Dlatego
zmieniamy bieg i w rozdziale 4. pobawimy si  troch  przeno nymi formu ami.
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Skorowidz
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
b d, 110, 132, 186

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
dane

lokalne, 246
o populacji, 176

zakodowane geograficznie, 244
znormalizowane, 29

data
ko cowa, 111, 161, 165
ostatniej aktualizacji, 25
otwarcia sklepów, 146
pocz tkowa, 112, 161, 165

dodanie nowej kolumny, 75
dodatek

Power Map, 243
Power Pivot, 25
Power Query, 191
Power View, 223

dynamiczne
raporty, 77
normalizowanie wykresów, 33

E
edytor zaawansowany, 219
edytowanie regu y formatowania, 90, 91
efekty, 252
elementy Power View, 225
etykietki, 42, 189
etykietki ekranowe, 40

F
filtr, 234–236

g ówny, 138
zaawansowany, 236

filtrowanie
danych sprzeda y, 145
krzy owe, 54
wed ug pól z datami, 162

filtry raportów, 50, 51
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format
CSV, 192
daty, 27
DMS, 244

formatowanie warunkowe, 37, 85, 96
formu a wspó czynnika, 155
formu y, 31

przeno ne, 130
statyczne, 197

fragmentatory, 49, 53
czcionki symboliczne, 55
data ko cowa, 159, 165
data pocz tkowa, 159, 165
formatowanie warunkowe, 85
jawne, 230
kolumna z etykietami, 67
niejawne, 231
niestandardowy styl, 62
odczytywanie wyboru, 79
pola obliczeniowe, 72
przestarza e, 65
sterowanie formatowaniem warunkowym, 87
sterowanie redni  ruchom , 181
stosowanie makr, 64
sztuczne tabele, 71
tworzenie, 60
ukrywanie nag ówka, 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.B D(), 95
LASTDATE(), 26, 186
LOOKUPVALUE(), 107–110, 113
MAX(), 76

MIN(), 79
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.MODU U(),

84, 95, 96
VALUES(), 35, 37, 83
WARTO .MODU U(), 27, 84
WYSZUKAJ.PIONOWO(), 100, 119
ZESTAW.MODU ÓW(), 84, 94, 95

funkcje X, 117
funkcjonalno  Kafelki wg, 239

G
g ówny filtr, 138

H
hierarchia danych, 229
hiper cze, 41

I
ikona Uogólnij, 230
ikony, 238
implementacja pola obliczeniowego, 145
import

tabeli, 215
wspó czynników koryguj cych, 153
zakodowanych danych, 244
z czonego pliku CSV, 195

informacje
o aktualizacji, 25
o wa nych lokalizacjach, 244

inicjalizacja fragmentatorów, 53
integracja danych, 133
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J
j zyk formu  M, 217

K
kafelki, 236, 239
kalendarz, 69, 121
kalendarz niestandardowy, 124
kampania reklamowa, 151
kierunek filtrowania danych, 142
klawisze strza ek, 100
klient

nowy, 166, 170
powracaj cy, 166

kodowanie geograficzne, 243
kojarzenie warto ci, 117
kolejno  sortowania, 105
kolumna

DataPrzysz a, 122
Dzie  roboczy/weekend, 123
Dzie Tygodnia, 123
obliczeniowa, 183
RokKwarta Sortowanie, 124
RokMiesi c, 123
UkrytaKolejno Sortowania, 73

kolumny
obliczeniowe, 99
z etykietami, 67

konflikt warto ci, 110
kontrolki elementu, 226
konwertowanie wspó rz dnych, 245
korekta b du, 91, 186
krzy owe przeszukiwanie tabel, 107

L
limit wierszy, 192
linia na mapie, 248

czenie
arkuszy w tabel , 191
danych, 202
plików CSV, 195, 196
skoroszytów w tabel , 191
tabel, 204

M
makro

do zapisywania skoroszytów, 196
do zmiany czcionek, 64
Fazzy, 196
MakroEtykietek(), 42, 43

mapa, 240
mapa terenu, 247
metody

tworzenia tabel przeszukiwanych, 212
wy wietlania czasu, 248

model danych, 179
modelowanie danych, 127

N
nadrz dne tabele filtruj ce, 140
nag ówek, 192, 208
nag ówek fragmentatora, 63
napisy w raporcie, 83
narz dzie 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

O
obiekt ActiveSlicer, 64
obliczanie

daty, 149
liczby transakcji, 144
sprzeda y, 143
wspó czynnika koryguj cego, 152

obs uga wyczyszczonego wyboru, 96
odczytanie

drugiego pliku CSV, 201
pierwszego pliku CSV, 197
trzeciego pliku CSV, 201

od czone tabele, 86
odsetek powracaj cych klientów, 166, 169
od wie anie

danych, 206
komórki, 28
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odwo ania
do poprzedniego wiersza, 104
do wierszy, 105

okno
Pole obliczeniowe, 157
z wierszem polece , 193

okresowe fluktuacje, 152
okresowo dopasowywane pola, 151
okresowo  sprzeda y, 157, 158
okre lenie

numeru dnia, 125
numeru tygodnia, 126
progu, 92, 93

opcja
Liczno , 233
Publiczne, 203
Za aduj do modelu danych, 200

opcje
formatowania, 228
fragmentatora, 94

operator ||, 163
opisowe nazwy, 150

P
pakiet Office 2013 Pro Plus, 243
panel Zapytania skoroszytu, 202
pierwszych N warto ci, 77
pliki

CSV, 193, 194
POI, 244
XLSX, 208

POI, 244
pola

obliczeniowe, 26, 99
programu Power View, 227, 229
z dzienn  sprzeda , 163

pole
Aktywni klienci, 168
Data ko cowa, 162, 165
Data pocz tkowa, 162, 165
DziennaSprzeda , 164
EtykietaFragmentatora, 68
Kalendarz[NrTygodnia], 31
Kana , 237
Kolejno Sortowania, 72
Liczba klientów, 168
Liczba sprzedanych sztuk, 187, 188
Niesprzedany, 187
obliczeniowe, 161
OstatnieOd wie enie, 26
problem Sarah, 35
Produkt spadkowy, 37

Ranking, 40
Ranking zielony, 93
Region, 237
selektywne, 185
SortowanieAlfabetyczne, 76
SumaSprzeda y, 162

redni wiek, 176
tekstowe, 252
TrendSprzeda y, 36
UkrytaKolejno Sortowania, 73
Uwzgl dni Klienta, 82
WybranyZyskProc, 93
z o one z dwóch poprzednich, 174
Zmienna rednia ruchoma, 185
Zysk dla rankingu zielonego, 93

polecenie
Anuluj przestawienie kolumn, 210
Do cz, 202
Duplikuj kolumn , 220
Hiper cze, 41
Od wie , 206
Sortuj, 70
Usu  duplikaty, 213, 221
Usu  kolumny, 213, 215
Wklej i do cz, 192
Za aduj do, 200, 205
Zamknij i za aduj do, 214

porównanie fragmentatorów, 232
poruszanie si  po mapach, 246
Power Map, 243
Power Pivot, 25
Power Query, 191
Power View, 223
powi kszanie widoku, 252
precyzyjne dane lokalne, 246
problem Sarah, 35, 36
prywatno  plików, 203
przeci ganie pola, 227
przej cia, 252
przeno ne formu y, 47
przeno no , 130
przeszukiwanie danych, 111, 112
przewodnik, 250

R
rankingi, 38
raport, 25
raporty interaktywne, 223
regu a ze skal  kolorów, 88
regu y formatowania, 90, 96
relacja wiele-do-wielu, 140–142
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relacje, 118
relacje pomi dzy tabelami, 136
r czne od wie anie danych, 207
rodzaje filtrów, 234
rozszerzanie regu , 138
rozszerzone znaki, 57
rysowanie linii, 248

S
selektywne pole obliczeniowe, 185
sortowanie, 70, 72, 74
sprzeda , 162

dzienna, 163
obliczanie, 143, 163
okresowo , 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

cz ciowe, 38
po rednie, 101

szybko  wzrostu populacji, 176

rednia, 32
arytmetyczna, 177
ruchoma, 178

korekta, 181
pierwsze podej cie, 180
sterowana, 181

wa ona, 176

T
tabela

Kalendarz, 68, 162, 166, 216, 220
Kampanie, 164
Klienci, 166
z profilem sprzeda y, 152
Ranking, 173, 174
Sklepy, 144
Sprzeda , 166
Wspó czynniki koryguj ce, 155, 159

tabele
domy lne, 224
filtruj ce, 138, 139

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 od wie ania danych, 206
tworzenie

animowanych wykresów, 242
etykietek, 42
formu  M, 217
fragmentatora jawnego, 231
fragmentatora niejawnego, 231
fragmentatorów, 60
map, 240
nowego elementu, 226, 227
od czonych fragmentatorów, 79
pól obliczeniowych, 72, 147
przewodnika, 250
regu y, 88
relacji, 154
relacji pomi dzy tabelami, 136
selektywnego pola obliczeniowego, 185
sztucznych tabel, 71
tabeli kalendarza, 216
tabeli przestawnej, 47, 152
tabeli przeszukiwanej, 212
wielu wykresów, 239
w asnych funkcji X, 117
wspó czynnika okresowo ci, 158
wykresów, 33

typ Data, 160
tytu  wykresu, 186

U
uk ad trzech tabel, 135
ukryte kontrolki elementu, 226
ukrywanie kolumny, 73
unikatowe nazwy klientów, 83
us uga Excel Services, 49
ustawianie warto ci filtru, 236
usuwanie

duplikatów, 221
wiersza nag ówka, 192

u ycie
fragmentatora, 147
funkcji

RANKX(), 80
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u ycie
USZEREGOWANY.ELEMENT.MODU U(),

95
ZESTAW.MODU ÓW(), 94

od czonych tabel, 86
opcji fragmentatora, 94
pola obliczeniowego, 27
trzeciej tabeli, 138
wiersza polece , 207

W
warto ci filtru, 236
wielokrotno  pionowa, 239
wiersz, 189

nag ówka, 192, 208
polece , 193

wizualizacja danych, 25
wprowadzanie formu  M, 219
wskazywanie kolumny, 100
wska nik biznesowy, 25
wspó czynnik

koryguj cy, 152, 153
koryguj cy okresowy, 155
okresowo ci sprzeda y, 158

wstawienie raportu, 224
wybór ikony, 238
wydobywanie

rankingów, 38
wyj tków, 35

wyj tki, 35, 38
wykorzystanie wiersza nag ówka, 208
wykres, 227
wykres punktowy XY, 242
wykresy

dynamicznie normalizowane, 33
pól obliczeniowych wed ug, 29

wyszukiwanie
daty najwi kszej sprzeda y, 172
najwi kszej liczby, 173
wspólnych warto ci, 116

wy wietlanie
czasu, 248
danych, 249
mapy terenu, 247
pola obliczeniowego, 27
zdj  satelitarnych, 247

Z
zagnie d anie funkcji, 40
zak adka Komunikat wej ciowy, 40
zdj cia satelitarne, 247
zliczanie

nowych klientów, 170
rzeczy, 187
unikatowych warto ci, 233

zmiana
czcionki fragmentatora, 60
etykiety czasu, 247
formatu DMS, 244
tabeli w wykres, 227

znaki, 57
znaki Webdings, 59
zwielokrotnienie pionowe, 239

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/ppexzm
http://helion.pl/rf/ppexzm


http://program-partnerski.helion.pl





