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Rozdział 6.

Kilka słów o datach

i ich formatach

Temat dat w Excelu to niekończąca się opowieść, najczęściej okupiona wieloma łzami. Nawet
nie chce mi się liczyć, ile godzin spędziłem nad łataniem problemów związanych z różnymi
formatami danych. Nie jest to temat łatwy i wymaga dość sporo doświadczenia, zanim wszystko
stanie się jasne. Chciałbym Ci powiedzieć, że dzięki Power Query wszystko będzie już dobrze
i pięknie. Niestety, nie mogę tego obiecać, a jedynie postarać się, żeby było tak bezproblemowo,
jak to tylko możliwe.

Power Query ma na szczęście większe możliwości manipulowania nietypowymi formatami
dat niż sam Excel. Zanim przejdziemy do konkretów, chcę wyjaśnić pewne podstawy.

W plikach znajdziemy całe mnóstwo formatów dat. W naszym kraju najczęściej jest używany
format „DD/MM/RRRR”. Jednak w erze pełnej globalizacji czasem musimy też użyć formatów
np. amerykańskich, wyglądających już zupełnie inaczej: „MM/DD/RRRR”. W przypadku
importu danych w formacie amerykańskim Power Query będzie miał problem z prawidłową
konwersją na format europejski. Po prostu pokaże nam błąd, gdy spotkamy się z 13. miesiącem
w miejscu, gdzie spodziewalibyśmy się dnia w „naszym” formacie.

Tego typu problemów można uniknąć na dwa różne sposoby:

 1. Przy obrabianiu danych możemy skorzystać z opcji Używając ustawień regionalnych.
Ten temat zostanie dokładniej wytłumaczony w dalszej części książki. W skrócie
rzecz jest w tym, że przy konwersji z tekstu na datę Power Query domyślnie używa
formatu daty pobranej z systemu. Jeśli więc mamy format europejski, to taki będzie
chciał uzyskać przy dacie, co stwarza problem chociażby przy wyżej wymienionym
formacie amerykańskim. Programiści jednak zabezpieczyli nas na wypadek takiej
ewentualności. Przy konwersji daty możemy wskazać dokładnie, jaki jest format
danych wejściowych. Na podstawie tego Power Query już będzie wiedzieć, w jaki
sposób potraktować dane i np. gdzie jest dzień, a gdzie miesiąc w dacie. Formatów
do wyboru jest całe mnóstwo i z pewnością można znaleźć odpowiedni.

Poleć książkęKup książkę

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


24 Przetwarzanie danych w Excelu

 2. Przy zapisywaniu pliku możemy sami zdefiniować format. W momencie
zapisywania pliku z zapytaniem Power Query Excel pobiera i zapisuje format
lokalny na podstawie tego, który jest ustawiony w Twoim systemie. Powinno to
zadziałać na komputerze osoby, do której wysyłasz plik. Jednak nie zawsze tak
będzie, jeśli druga osoba ma inne ustawienia. Lekarstwem na to może być ręczne
przypisanie ustawień lokalnych do pliku. W ten sposób możemy wybrać format
obsługiwany przez użytkownika docelowego. Aby go zmienić, należy przejść do
edytora Power Query i wybrać Plik  Opcje i ustawienia   Opcje zapytania
(rysunek 6.1).

RYSUNEK 6.1. Ścieżka do ustawień regionalnych

Następnie w sekcji Bieżący skoroszyt należy wybrać podmenu Ustawienia regionalne. Teraz
w rozwijanej liście możesz wybrać interesujący Cię format.

Jednak w prawdziwym życiu mogą się przytrafić bardzo różne sytuacje. Kiedyś na jednym
ze szkoleń miałem właśnie nietypową sytuację przy importowaniu dat z formatu amerykań-
skiego. U większości użytkowników wszystko zadziałało, jak należy. Jednak w dwóch przy-
padkach konieczne było właśnie wybranie formatu amerykańskiego. Ostatecznie została mi
jedna osoba, u której zadziałała zmiana formatu na duński (zgodny z jej systemem).

Na daty nie ma jednej rady, czasem trzeba popróbować różnych sposobów i nie zawsze jest
jasne, dlaczego coś zadziałało. Trzeba jednak próbować do skutku.
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