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1 Charakterystyka programu Qlik Sense

1

Charakterystyka programu Qlik Sense

Program Qlik Sense to platforma służąca do analizy danych. Dzięki Qlik Sense można analizować dane i
odkrywać ukryte w nich prawidłowości. Ponadto można dzielić się wiedzą i analizować dane w grupach i w
ramach całych organizacji. Qlik Sense pozwala użytkownikom zadawać własne pytania, odnajdywać na nie
odpowiedzi i formułować wnioski we własny sposób. Za pomocą programu Qlik Sense łatwo jest podejmować
decyzje wspólnie ze współpracownikami.

1.1

Korzystanie z programu Qlik Sense

Większość produktów Business Intelligence (BI) ułatwia uzyskanie odpowiedzi na pytania, które można wcześniej
przewidzieć. Co jednak z odpowiedziami na pytania uzupełniające, czyli takie, które nasuwają się dopiero po
zapoznaniu się z raportem lub wizualizacją? Dzięki udostępnianej przez program Qlik Sense funkcji asocjacji
można odpowiadać na kolejne pytania uzupełniające na drodze do sedna poczynionej obserwacji. Za pomocą
programu Qlik Sense można swobodnie badać dostępne dane, uzyskiwać na ich podstawie wiedzę na każdym
etapie takiego badania oraz odkrywać nowe kierunki analizy na podstawie wcześniejszych obserwacji.

1.2

Zasady działania programu Qlik Sense

Program Qlik Sense generuje w czasie rzeczywistym odpowiednie widoki danych. Program Qlik Sense nie
wymaga wstępnie zdefiniowanych i statycznych raportów ani nie uzależnia użytkownika od innych
użytkowników. Wystarczy klikać i zdobywać wiedzę. Po każdym kliknięciu program Qlik Sense natychmiastowo
aktualizuje wszystkie wizualizacje i widoki Qlik Sense w aplikacji nowo obliczonymi zbiorami danych i
wizualizacjami właściwymi dla danej selekcji.

Model aplikacji
Nie trzeba już wdrażać dużych aplikacji biznesowych i zarządzać nimi. Wystarczy bowiem utworzenie własnych
aplikacji Qlik Sense, które można następnie używać, modyfikować i udostępniać innym osobom. Model aplikacji
ułatwia zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na kolejne pytania w sposób samodzielny bez konieczności
zwracania się z prośbą do eksperta o nowe raporty lub wizualizacje.

Funkcja asocjacji
Program Qlik Sense automatycznie zarządza wszystkimi relacjami między danymi i prezentuje informacje za
pomocą kolorów green/white/gray. Selekcje są podświetlane na zielono, dane powiązane — na biało, a dane
wykluczone (niepowiązane) — na szaro. Ten błyskawiczny system komunikacji pozwala na łatwiejsze
formułowanie kolejnych pytań i dalsze swobodne eksplorowanie i wykrywanie danych.

Obsługa współpracy i urządzeń przenośnych
Program Qlik Sense pozwala na współpracę z innymi użytkownikami w dowolnym momencie i z dowolnego
miejsca. Wszystkie funkcje programu Qlik Sense, w tym funkcje asocjacji i współpracy, są dostępne na
urządzeniach przenośnych. Za pomocą programu Qlik Sense można zadawać i odpowiadać na wszystkie
pojawiające się w toku analizy pytania, także w ramach współpracy z innymi użytkownikami.

Składnia skryptów i funkcje wykresów - Qlik Sense, 322 - 2019-04-09 01:39:23

12

1 Charakterystyka programu Qlik Sense

1.3

Wdrażanie programu Qlik Sense

Można wdrożyć dwie wersje programu Qlik Sense — Qlik Sense Desktop i Qlik Sense Enterprise.

Qlik Sense Desktop
Jest to łatwa w instalacji wersja dla jednego użytkownika, która jest zazwyczaj wdrażana na lokalnym
komputerze.

Qlik Sense Enterprise
Jest to wersja służąca do wdrażania lokacji Qlik Sense. Lokacja jest to co najmniej jeden serwer podłączony do
wspólnego repozytorium logicznego lub węzła centralnego.

1.4

Administrowanie i zarządzanie lokacją Qlik Sense

Za pomocą programu Qlik Management Console można łatwo i intuicyjnie konfigurować i monitorować lokacje
Qlik Sense oraz zarządzać nimi. Można m.in. zarządzać licencjami, dostępem i regułami zabezpieczeń,
konfigurować węzły i połączenia ze źródłami danych oraz synchronizować treści i profile użytkowników w
ramach wielu działań i zasobów.

1.5

Rozszerzanie programu Qlik Sense i dostosowywanie go
do własnych potrzeb

Program Qlik Sense zapewnia elastyczne interfejsy API i zestawy SDK służące do tworzenia własnych rozszerzeń
oraz dostosowania programu Qlik Sense do własnych potrzeb takich jak:

Tworzenie rozszerzeń i aplikacji typu mashup
Za pomocą języka JavaScript można tworzyć rozszerzenia będące niestandardowymi wizualizacjami w
aplikacjach Qlik Sense. Za pomocą interfejsów API aplikacji typu „mashup” można też tworzyć witryny
internetowe zawierające zawartość z programu Qlik Sense.

Tworzenie klientów
Można tworzyć klienty w obiektach .NET i wbudowanych obiektach Qlik Sense w ramach własnych aplikacji.
Ponadto można w dowolnym języku programowania tworzyć klienty natywne obsługujące komunikację
WebSocket za pomocą protokołu klienta Qlik Sense.

Tworzenie narzędzi serwerowych
Za pomocą interfejsów API usługi i katalogów użytkownika można tworzyć własne narzędzia służące do
administrowania i zarządzania lokacjami Qlik Sense.
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Nawiązywanie połączenia z innymi źródłami danych
W celu pobrania danych z niestandardowych źródeł danych można utworzyć odpowiednie łączniki programu
Qlik Sense.
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2

Składnia skryptów

2.1

Wprowadzenie do składni skryptów

Skrypt zawiera definicje nazwy źródła danych, nazw tabel i nazw pól przetwarzanych przez logikę skryptu. W
skrypcie są też zdefiniowane pola z definicji praw dostępu. Skrypt składa się z pewnej liczby instrukcji
wykonywanych sekwencyjnie.
Składnia wiersza poleceń aplikacji Qlik Sense i składnia skryptu są opisywane w notacji określanej jako notacja
Backus-Naur lub kod BNF.
Po utworzeniu nowego pliku Qlik Sense kilka pierwszych wierszy kodu jest generowanych automatycznie.
Wartości domyślne tych zmiennych interpretacji liczb są określane na podstawie ustawień regionalnych systemu
operacyjnego.
Skrypt składa się z pewnej liczby instrukcji skryptu i słów kluczowych, które są wykonywane sekwencyjnie.
Wszystkie instrukcje skryptowe muszą kończyć się znakiem średnika „ ;”.
W celu przekształcania załadowanych danych można używać wyrażeń i funkcji w instrukcjach LOAD.
W przypadku pliku tabeli rozdzielanego przecinkami, tabulatorami lub średnikami można korzystać z instrukcji

LOAD. Domyślnie instrukcja LOAD załaduje wszystkie pola w pliku.
Dostęp do ogólnych baz danych można uzyskać za pośrednictwem łączników baz danych ODBC lub OLE DB. W
tym przypadku używane są standardowe instrukcje SQL. Akceptowana składnia SQL różni się w zależności od
sterowników ODBC.
Dodatkowo dostęp do innych źródeł danych można uzyskiwać, korzystając z łączników niestandardowych.

2.2

Czym jest notacja Backus-Naur?

Składnia wiersza poleceń aplikacji Qlik Sense i składnia skryptu są opisywane w notacji określanej jako notacja
Backus-Naur, zwanej również kodem BNF.
W poniższej tabeli zamieszczono listę symboli używanych w kodzie BNF wraz z opisem ich interpretacji:

|

Alternatywa logiczna OR: można użyć jednego lub drugiego z symboli rozdzielonych tym
znakiem.

()

Nawiasy definiujące pierwszeństwo: używane do określania struktury składni BNF.

[]

Nawiasy kwadratowe: elementy w takich nawiasach są opcjonalne.

{}

Nawiasy klamrowe: elementy w takich nawiasach mogą być powtarzane dowolną liczbę razy,
w tym zero.

Symbol

Nieterminalna kategoria składniowa: symbol może się dzielić na inne symbole. Na przykład
połączenia powyższych, inne symbole nieterminalne, ciągi tekstowe itp.
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::=

Wskazuje początek bloku definiującego symbol.

LOAD

Symbol terminalny w postaci ciągu znaków. Należy go bez zmian umieścić w skrypcie.

Wszystkie symbole terminalne są zapisywane czcionką bold face. Na przykład znak „(” należy interpretować
jako nawias określający pierwszeństwo, natomiast znak „ ( ” jako znak wpisywany bezpośrednio w skrypcie.

Example:
Opis instrukcji alias wygląda następująco:

alias fieldname as aliasname { , fieldname as aliasname}
Zapis należy interpretować tak: ciąg znaków „alias”, potem dowolna nazwa pola, potem ciąg znaków „as”, a
potem dowolny alias. Można podać dowolną liczbę dodatkowych kombinacji wartości „fieldname as alias”,
rozdzielając je przecinkami.
Następujące instrukcje są poprawne:
alias a as first;
alias a as first, b as second;
alias a as first, b as second, c as third;

Następujące instrukcje nie są poprawne:
alias a as first b as second;
alias a as first { , b as second };

2.3

Instrukcje i słowa kluczowe skryptu

Skrypt Qlik Sense składa się z pewnej liczby instrukcji. Instrukcje dzielą się na zwykłe instrukcje skryptu oraz
instrukcje sterowania skryptem. Niektóre instrukcje można poprzedzać prefiksami.
Zwykłe instrukcje służą zazwyczaj do wykonywania operacji na danych. Każda taka instrukcja może obejmować
w skrypcie dowolną liczbę wierszy i musi zawsze być zakończona średnikiem, czyli znakiem „;”.
Instrukcje sterowania służą zazwyczaj do sterowania przepływem wykonania skryptu. Każda klauzula instrukcji
sterowania musi mieścić się w jednym wierszu skryptu i może być zakończona albo średnikiem, albo znakiem
końca linii.
Prefiksy można stosować z obsługującymi je instrukcjami zwykłymi, ale nigdy z instrukcjami sterowania.
Wyjątek stanowią prefiksy when i unless, których można używać jako sufiksów klauzul kilku ściśle określonych
instrukcji sterowania.
W następnym podrozdziale zostanie podany wykaz alfabetyczny wszystkich instrukcji skryptowych, instrukcji
sterowania i prefiksów.
Słowa kluczowe w skrypcie mogą być wpisywane z użyciem dowolnych kombinacji małych i wielkich liter.
Wielkość liter jest natomiast uwzględniana w nazwach pól i zmiennych używanych w instrukcjach.
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Instrukcje sterowania skryptem
Skrypt Qlik Sense składa się z pewnej liczby instrukcji. Instrukcje dzielą się na zwykłe instrukcje skryptu oraz
instrukcje sterowania skryptem.
Instrukcje sterowania służą zazwyczaj do sterowania przepływem wykonania skryptu. Każda klauzula instrukcji
sterowania musi mieścić się w jednym wierszu skryptu i może być zakończona albo średnikiem, albo znakiem
końca linii.
Do instrukcji sterowania nie mają zastosowania prefiksy, z wyjątkiem prefiksów when i unless, których można
używać z kilkoma ściśle określonymi instrukcjami sterowania.
Słowa kluczowe w skrypcie mogą być wpisywane z użyciem dowolnych kombinacji małych i wielkich liter.

Przegląd instrukcji sterowania skryptem
Po podsumowaniu każda funkcja jest opisana szczegółowo. Można też kliknąć nazwę funkcji w opisie składni,
aby natychmiast wyświetlić szczegółowe informacje o tej funkcji.

Call
Instrukcja sterowania call wywołuje procedurę zdefiniowaną we wcześniejszej instrukcji sub.

Call name ( [ paramlist ])
Do..loop
Instrukcja sterowania do..loop to rodzaj iteracji skryptu, który wykonuje co najmniej jedną instrukcję aż do
momentu spełnienia warunku logicznego.

Do..loop [ ( while | until ) condition ] [statements]
[exit do [ ( when | unless ) condition ] [statements]
loop [ ( while | until ) condition ]
Exit script
Instrukcja ta zatrzymuje wykonanie skryptu. Można ją wstawić w dowolnym miejscu skryptu.

Exit script[ (when | unless) condition ]
For each ..next
Instrukcja sterowania for each..next to rodzaj iteracji skryptu służący do wykonania co najmniej jednej
instrukcji dla każdej wartości na liście rozdzielonej przecinkami. Dla każdej wartości na liście wykonane zostaną
instrukcje wewnątrz pętli między argumentami for i next.

For each..next var in list
[statements]
[exit for [ ( when | unless ) condition ]
[statements]
next [var]
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For..next
Instrukcja sterowania for..next to rodzaj iteracji skryptu z licznikiem. Dla każdej wartości zmiennej licznika
mieszczącej się w określonym limicie wykonane zostaną instrukcje wewnątrz pętli między wartościami for i

next.
For..next counter = expr1 to expr2 [ stepexpr3 ]
[statements]
[exit for [ ( when | unless ) condition ]
[statements]
Next [counter]
If..then
Instrukcja sterowania if..then jest rodzajem selekcji skryptu, który wymusza wykonanie skryptu według różnych
ścieżek w zależności od co najmniej jednego warunku logicznego.

Instrukcja if..then jest instrukcją sterowania i jako taka kończy się średnikiem lub symbolem końca
linii, a żadna z jej czterech możliwych klauzul (if..then,elseif..then, else i end if) nie może
wykraczać poza granicę linii.
If..then..elseif..else..end if condition then
[ statements ]
{ elseif condition then
[ statements ] }
[ else
[ statements ] ]
end if
Sub
Instrukcja sterowania sub..end sub definiuje podprogram, który można wywołać z instrukcji call.

Sub..end sub name [ ( paramlist )] statements end sub
Switch
Instrukcja sterowania switch jest rodzajem selekcji skryptu, który wymusza wykonanie skryptu według różnych
ścieżek w zależności od wartości wyrażenia.

Switch..case..default..end switch expression {case valuelist [ statements
]} [default statements] end switch

Call
Instrukcja sterowania call wywołuje procedurę zdefiniowaną we wcześniejszej instrukcji sub.

Syntax:
Call name ( [ paramlist ])
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Arguments:
Argument

Opis

name

Nazwa podprogramu.

paramlist

Do podprogramu przekazana zostanie rozdzielana przecinkami lista
rzeczywistych parametrów. Każdy z elementów listy może być nazwą pola,
zmienną lub dowolnym wyrażeniem.

Podprogram wywoływany instrukcją call musi być zdefiniowany w instrukcji sub napotkanej na wcześniejszym
etapie wykonywania skryptu.
Parametry są kopiowane do podprogramu, a jeśli parametrem instrukcji call jest zmienna, a nie wyrażenie, to
po wyjściu z podprogramu parametry są ponownie kopiowane na zewnątrz.

Limitations:
Jako instrukcja sterowania instrukcja call kończy się na średniku lub znaku nowego wiersza, nie może zatem
obejmować wielu wierszy.

Example:
W tym przykładzie powstaje lista wszystkich plików związanych z aplikacją Qlik w folderze oraz jego
podfolderach, a następnie informacje o plikach są zapisywane w tabeli. Przyjęto, że użytkownik utworzył
powiązania między danymi o nazwie Apps do tego folderu.
Podprogram DoDir jest wywoływany z odniesieniem do folderu 'lib://Apps' jako parametrem. W podprogramie
istnieje wywołanie rekurencyjne Call DoDir (Dir), które powoduje, że funkcja wyszukuje pliki rekurencyjnie w
podfolderach.
sub DoDir (Root)
For Each Ext in 'qvw', 'qvo', 'qvs', 'qvt', 'qvd', 'qvc', 'qvf'
For Each File in filelist (Root&'\*.' &Ext)
LOAD
'$(File)' as Name,
FileSize( '$(File)' ) as Size,
FileTime( '$(File)' ) as FileTime
autogenerate 1;
Next File
Next Ext
For Each Dir in dirlist (Root&'\*' )
Call DoDir (Dir)
Next Dir
End Sub
Call DoDir ('lib://Apps')
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Do..loop
Instrukcja sterowania do..loop to rodzaj iteracji skryptu, który wykonuje co najmniej jedną instrukcję aż do
momentu spełnienia warunku logicznego.

Syntax:
Do [ ( while | until ) condition ] [statements]
[exit do [ ( when | unless ) condition ] [statements]
loop[ ( while | until ) condition ]

Instrukcja do..loop jest instrukcją sterowania i jako taka kończy się średnikiem lub symbolem końca
linii, żadna z jej trzech możliwych klauzul (do,exit do i loop) nie może zatem wykraczać poza
granicę linii.

Arguments:
Argument

Opis

condition

Wyrażenie logiczne, którego ocena zwraca True lub False.

statements

Dowolna grupa zawierająca co najmniej jedną instrukcję skryptu Qlik Sense.

while /
until

Klauzula warunkowa while lub until może pojawiać się tylko raz w instrukcji do..loop, tj. po

exit do

Jeśli wewnątrz pętli napotkana zostanie klauzula exit do, wykonanie skryptu zostanie

instrukcji do lub po instrukcji loop. Każdy warunek jest interpretowany tylko przy pierwszym
napotkaniu, ale jest oceniany każdorazowo przy napotkaniu w pętli.

przeniesione do pierwszej instrukcji po klauzuli loop wskazującej na koniec pętli. Klauzula exit

do może zostać ustawiona jako warunkowa przez opcjonalne użycie sufiksu when lub unless.
Example:
// LOAD files file1.csv..file9.csv
Set a=1;
Do while a<10
LOAD * from file$(a).csv;
Let a=a+1;
Loop

Exit script
Instrukcja ta zatrzymuje wykonanie skryptu. Można ją wstawić w dowolnym miejscu skryptu.

Syntax:
Exit Script [ (when | unless) condition ]
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Jako instrukcja sterowania instrukcja exit script kończy się na średniku lub znaku nowego wiersza, nie może
zatem obejmować wielu wierszy.

Arguments:
Argument

Opis

condition

Wyrażenie logiczne, którego ocena zwraca True lub False.

when
/ unless

Instrukcja exit script może zostać ustawiona jako warunkowa przez
opcjonalne użycie klauzuli when lub unless.

Examples:
//Exit script
Exit Script;
//Exit script when a condition is fulfilled
Exit Script when a=1

For..next
Instrukcja sterowania for..next to rodzaj iteracji skryptu z licznikiem. Dla każdej wartości zmiennej licznika
mieszczącej się w określonym limicie wykonane zostaną instrukcje wewnątrz pętli między wartościami for i

next.
Syntax:
For counter = expr1 to expr2 [ step expr3 ]
[statements]
[exit for [ ( when | unless ) condition ]
[statements]
Next [counter]

Wyrażenia expr1, expr2 i expr3 są oceniane tylko przy pierwszym wejściu do pętli. Wartość zmiennej counter
można zmienić przy użyciu instrukcji wewnątrz pętli, ale nie jest to zalecana praktyka programowania.
Jeśli wewnątrz pętli napotkana zostanie klauzula exit for, wykonanie skryptu zostanie przeniesione do
pierwszej instrukcji po klauzuli next wskazującej na koniec pętli. Klauzula exit for może zostać ustawiona jako
warunkowa przez opcjonalne użycie sufiksu when lub unless.

Instrukcja for..next jest instrukcją sterowania i jako taka kończy się średnikiem lub symbolem końca
linii, żadna z jej trzech możliwych klauzul (for..to..step,exit for i next) nie może zatem wykraczać
poza granicę linii.
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Arguments:
Argument

Opis

counter

Nazwa zmiennej. Jeśli argument counter określono po argumencie next, musi on mieć taką
samą nazwę zmiennej jak nazwa po for.

expr1

Wyrażenie określające pierwszą wartość zmiennej counter , dla której pętla powinna zostać
wykonana.

expr2

Wyrażenie określające ostatnią wartość zmiennej counter , dla której pętla powinna zostać
wykonana.

expr3

Wyrażenie określające wartość wskazującą na przyrost zmiennej counter podczas każdego
wykonania pętli.

condition

wyrażenie logiczne, którego ocena zwraca True lub False.

statements

Dowolna grupa zawierająca co najmniej jedną instrukcję skryptu Qlik Sense.

Example 1: Ładowanie sekwencji plików
// LOAD files file1.csv..file9.csv
for a=1 to 9
LOAD * from file$(a).csv;
next

Example 2: Ładowanie losowej liczby plików
W tym przykładzie zakładamy istnienie plików danych x1.csv, x3.csv, x5.csv, x7.csv i x9.csv. Ładowanie jest
zatrzymywane w losowym punkcie przy użyciu warunku if rand( )<0.5 then.
for counter=1 to 9 step 2
set filename=x$(counter).csv;
if rand( )<0.5 then
exit for unless counter=1
end if
LOAD a,b from $(filename);
next

For each..next
Instrukcja sterowania for each..next to rodzaj iteracji skryptu służący do wykonania co najmniej jednej
instrukcji dla każdej wartości na liście rozdzielonej przecinkami. Dla każdej wartości na liście wykonane zostaną
instrukcje wewnątrz pętli między argumentami for i next.

Syntax:
Dzięki specjalnej składni możliwe jest generowanie list z nazwami plików i katalogów w katalogu bieżącym.

for each var in list
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[statements]
[exit for [ ( when | unless ) condition ]
[statements]
next [var]
Arguments:
Argument

Opis

var

Nazwa zmiennej skryptu pobierającej nową wartość z listy dla każdego wykonania pętli. Jeśli
argument var określono po argumencie next, musi on mieć taką samą nazwę zmiennej jak
nazwa po for each .

Wartość zmiennej var można zmienić przy użyciu instrukcji wewnątrz pętli, ale nie jest to zalecana praktyka
programowania.
Jeśli wewnątrz pętli napotkana zostanie klauzula exit for, wykonanie skryptu zostanie przeniesione do
pierwszej instrukcji po klauzuli next wskazującej na koniec pętli. Klauzula exit for może zostać ustawiona jako
warunkowa przez opcjonalne użycie sufiksu when lub unless.

Instrukcja for each..next jest instrukcją sterowania i jako taka kończy się średnikiem lub symbolem
końca linii, żadna z jej trzech możliwych klauzul (for each,exit for i next) nie może zatem
wykraczać poza granicę linii.

Syntax:
list := item { , item }
item := constant | (expression) | filelist mask | dirlist mask |
fieldvaluelist mask

Argument

Opis

constant

Dowolna liczba lub ciąg znaków. Należy pamiętać, że ciąg znaków wpisany bezpośrednio w
skrypt musi być ujęty w pojedyncze cudzysłowy. Ciąg znaków bez pojedynczych cudzysłowów
zostanie zinterpretowany jako zmienna i będzie użyta wartość zmiennej. Liczb nie trzeba
ujmować w pojedyncze cudzysłowy.

expression

Dowolne wyrażenie.

mask

Maska nazwy pliku lub folderu, która może zawierać dowolne znaki dozwolone w nazwie
pliku, a także standardowe symbole wieloznaczne, na przykład * i ?.
Można używać bezwzględnych ścieżek do plików lub ścieżek lib://.

condition

Wyrażenie logiczne, którego ocena zwraca True lub False.

statements

Dowolna grupa zawierająca co najmniej jedną instrukcję skryptu Qlik Sense.
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Argument

Opis

filelist mask

Składnia tworzy rozdzieloną przecinkami listę wszystkich plików w bieżącym katalogu
zgodnym z maską nazwy pliku.

Ten argument obsługuje tylko połączenia bibliotek w trybie standardowym.
dirlist mask

Składnia tworzy rozdzieloną przecinkami listę wszystkich folderów w bieżącym folderze
zgodnym z maską nazwy folderu.

Ten argument obsługuje tylko połączenia bibliotek w trybie standardowym.
fieldvaluelist
mask

Ta składnia jest iterowana przez wartości pola już załadowane do aplikacji Qlik Sense.

Example 1: Ładowanie listy plików
// LOAD the files 1.csv, 3.csv, 7.csv and xyz.csv
for each a in 1,3,7,'xyz'
LOAD * from file$(a).csv;
next

Example 2: Tworzenie listy plików na dysku
W tym przykładzie ładowana jest lista wszystkich plików powiązanych z aplikacją Qlik Sense w folderze.
sub DoDir (Root)
for each Ext in 'qvw', 'qva', 'qvo', 'qvs', 'qvc', 'qvf', 'qvd'
for each File in filelist (Root&'\*.' &Ext)
LOAD
'$(File)'
FileSize(
FileTime(
autogenerate

as Name,
'$(File)' ) as Size,
'$(File)' ) as FileTime
1;

next File
next Ext
for each Dir in dirlist (Root&'\*' )
call DoDir (Dir)
next Dir
end sub
call DoDir ('lib://MyData')
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Example 3: Iteracja przez wartości pola
W tym przykładzie iteracja przeprowadzana jest przez listę załadowanych wartości FIELD i generowane jest
nowe pole, NEWFIELD. Dla każdej wartości FIELD utworzone zostaną dwa rekordy NEWFIELD.
load * inline [
FIELD
one
two
three
];
FOR Each a in FieldValueList('FIELD')
LOAD '$(a)' &'-'&RecNo() as NEWFIELD AutoGenerate 2;
NEXT a

Otrzymana tabela wygląda następująco:

NEWFIELD
one-1
one-2
two-1
two-2
three-1
three-2

If..then..elseif..else..end if
Instrukcja sterowania if..then jest rodzajem selekcji skryptu, który wymusza wykonanie skryptu według różnych
ścieżek w zależności od co najmniej jednego warunku logicznego.

if (page 361) (funkcja skryptu i funkcja wykresu)
Syntax:
If condition then
[ statements ]
{ elseif condition then
[ statements ] }
[ else
[ statements ] ]
end if

Instrukcja if..then jest instrukcją sterowania i jako taka kończy się średnikiem lub symbolem końca linii, a
żadna z jej czterech możliwych klauzul (if..then,elseif..then , else i end if ) nie może wykraczać poza granicę
linii.
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Arguments:
Argument

Opis

condition

Wyrażenie logiczne dające w wyniku wartości True lub False.

statements

Dowolna grupa zawierająca co najmniej jedną instrukcję skryptu Qlik Sense.

Example 1:
if a=1 then
LOAD * from abc.csv;
SQL SELECT e, f, g from tab1;
end if

Example 2:
if a=1 then; drop table xyz; end if;

Example 3:
if x>0 then
LOAD * from pos.csv;
elseif x<0 then
LOAD * from neg.csv;
else
LOAD * from zero.txt;
end if

Sub..end sub
Instrukcja sterowania sub..end sub definiuje podprogram, który można wywołać z instrukcji call.

Syntax:
Sub name [ ( paramlist )] statements end sub

Argumenty są kopiowane do podprogramu, a jeśli odpowiadające parametry rzeczywiste w instrukcji call są
nazwami zmiennych, wówczas są kopiowane ponownie na zewnątrz po wyjściu z podprogramu.
Jeśli podprogram zawiera więcej parametrów formalnych niż rzeczywistych przekazywanych przez instrukcję

call, wówczas parametry dodatkowe zostaną zainicjowane na NULL i możliwe będzie ich użycie jako zmiennych
lokalnych w podprogramie.
Instrukcja sub jest instrukcją sterowania i jako taka kończy się średnikiem lub symbolem końca linii — żadna z
jej dwóch klauzul (sub i end sub) nie może zatem wykraczać poza granicę linii.
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Arguments:
Argument

Opis

name

Nazwa podprogramu.

paramlist

Rozdzielana przecinkami lista nazw zmiennych dla parametrów formalnych podprogramu. Te
zmienne mogą być używane jak dowolna zmienna w podprogramie.

statements

Dowolna grupa zawierająca co najmniej jedną instrukcję skryptu Qlik Sense.

Example 1:
Sub INCR (I,J)
I = I + 1
Exit Sub when I < 10
J = J + 1
End Sub
Call INCR (X,Y)

Example 2: — transfer parametru
Sub ParTrans (A,B,C)
A=A+1
B=B+1
C=C+1
End Sub
A=1
X=1
C=1
Call ParTrans (A, (X+1)*2)

Wynik powyższej składni będzie następujący: lokalnie, wewnątrz podprogramu, A zostanie zainicjowane na 1, B
zostanie zainicjowane na 4, a C zostanie zainicjowane na NULL.
Po wyjściu z podprogramu zmienna globalna A otrzyma 2 jako wartość (kopiowaną z powrotem z
podprogramu). Drugi parametr rzeczywisty „(X+1)*2” nie zostanie skopiowany z powrotem, ponieważ nie jest
zmienną. Ostatecznie wywołanie podprogramu nie wpływa na zmienną globalną C.

Switch..case..default..end switch
Instrukcja sterowania switch jest rodzajem selekcji skryptu, który wymusza wykonanie skryptu według różnych
ścieżek w zależności od wartości wyrażenia.

Syntax:
Switch expression {case valuelist [ statements ]} [default statements] end
switch
Instrukcja switch jest instrukcją sterowania i jako taka kończy się średnikiem lub symbolem końca
linii, a żadna z jej czterech możliwych klauzul (switch,case, default i end switch) nie może
wykraczać poza granicę linii.
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Arguments:
Argument

Opis

expression

Dowolne wyrażenie.

valuelist

Rozdzielana przecinkami listą wartości, z którymi będzie porównywana wartość wyrażenia.
Wykonywanie skryptu będzie kontynuowane z instrukcjami w pierwszej napotkanej grupie, w
której wartość z listy valuelist jest równa wartości expression. Każda wartość z listy valuelist
może być dowolnym wyrażeniem. Jeśli w żadnej klauzuli case nie zostanie znalezione żadne
dopasowanie, wówczas zostaną wykonane instrukcje z klauzuli default, jeśli zostały
określone.

statements

Dowolna grupa zawierająca co najmniej jedną instrukcję skryptu Qlik Sense.

Example:
Switch I
Case 1
LOAD '$(I): CASE 1' as case autogenerate 1;
Case 2
LOAD '$(I): CASE 2' as case autogenerate 1;
Default
LOAD '$(I): DEFAULT' as case autogenerate 1;
End Switch

Prefiksy skryptu
Prefiksy można stosować z obsługującymi je instrukcjami zwykłymi, ale nigdy z instrukcjami sterowania.
Wyjątek stanowią prefiksy when i unless, których można używać jako sufiksów klauzul kilku ściśle określonych
instrukcji sterowania.
Słowa kluczowe w skrypcie mogą być wpisywane z użyciem dowolnych kombinacji małych i wielkich liter.
Wielkość liter jest natomiast uwzględniana w nazwach pól i zmiennych używanych w instrukcjach.

Przegląd prefiksów skryptu
Po podsumowaniu każda funkcja jest opisana szczegółowo. Można też kliknąć nazwę funkcji w opisie składni,
aby natychmiast wyświetlić szczegółowe informacje o tej funkcji.

Add
Prefiks add można dodać do każdej instrukcji LOAD, SELECT lub map...using w skrypcie. Ma on znaczenie
tylko wtedy, gdy wykonywane są przeładowania częściowe.

Add [only] (loadstatement | selectstatement | mapstatement)
Buffer
Pliki QVD można tworzyć i utrzymywać automatycznie z użyciem prefiksu buffer. Prefiksu tego można używać
w większości instrukcji LOAD i SELECT w skryptach. Sygnalizuje on, że do buforowania wyniku instrukcji
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używane są pliki QVD.

Buffer[(option [ , option])] ( loadstatement | selectstatement )
option::= incremental | stale [after] amount [(days | hours)]
Concatenate
Nawet jeśli dwie tabele przeznaczone do konkatenacji zawierają różne zestawy pól, konkatenacja dwóch tabel
może zostać wymuszona za pomocą prefiksu Concatenate.

Concatenate[ (tablename ) ] ( loadstatement | selectstatement )
Crosstable
Prefiks crosstable służy do przekształcania tabeli krzyżowej w tabelę prostą. Oznacza to, że szeroka tabela z
wieloma kolumnami jest przekształcana w wysoką tabelę z nagłówkami umieszczonymi w jednej kolumnie
atrybutu.

Crosstable (attribute field name, data field name [ , n ] ) ( loadstatement
| selectstatement )
First
Prefiks First w instrukcji LOAD lub SELECT (SQL) służy do ładowania z tabeli źródła danych ustalonej
maksymalnej liczby rekordów.

First n( loadstatement | selectstatement )
Generic
Do rozpakowania i załadowania ogólnej bazy danych służy prefiks generic.

Generic ( loadstatement | selectstatement )
Hierarchy
Prefiks hierarchy służy do przekształcenia tabeli hierarchii nadrzędne-podrzędne w tabelę nadającą się do
zastosowania w modelu danych Qlik Sense. Podanie go przed instrukcją LOAD lub SELECT sprawi, że wynik
instrukcji ładującej będzie używany jako dane wejściowe dla transformacji tabeli.

Hierarchy (NodeID, ParentID, NodeName, [ParentName], [PathSource],
[PathName], [PathDelimiter], [Depth])(loadstatement | selectstatement)
HierarchBelongsTo
Prefiks ten służy do przekształcenia tabeli hierarchii nadrzędne-podrzędne w tabelę nadającą się do użycia w
modelu danych Qlik Sense. Podanie go przed instrukcją LOAD lub SELECT sprawi, że wynik instrukcji ładującej
będzie używany jako dane wejściowe dla transformacji tabeli.

HierarchyBelongsTo (NodeID, ParentID, NodeName, AncestorID, AncestorName,
[DepthDiff])(loadstatement | selectstatement)
Inner
Prefiksy join i keep mogą być poprzedzone prefiksem inner.Podanie go przed prefiksem join oznacza, że ma
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być używane sprzężenie wewnętrzne. Wynikowa tabela będzie wtedy zawierać tylko te kombinacje wartości pól
z pierwotnych tabel danych, dla których wartości pola łączącego są obecne w obu tabelach. Podanie go przed
prefiksem keep oznacza, że przed zapisaniem w aplikacji Qlik Sense obie tabele surowych danych mają zostać
zredukowane do części wspólnej danych. .

Inner ( Join | Keep) [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )
IntervalMatch
Prefiks IntervalMatch służy do utworzenia tabeli dopasowującej dyskretne wartości liczbowe do jednego lub
wielu interwałów liczbowych, opcjonalnie dopasowując wartości jednego lub kilku kluczy dodatkowych.

IntervalMatch (matchfield)(loadstatement | selectstatement )
IntervalMatch (matchfield,keyfield1 [ , keyfield2, ... keyfield5 ] )
(loadstatement | selectstatement )
Join
Prefiks join powoduje sprzężenie załadowanej tabeli z istniejącą tabelą nazwaną lub ostatnio utworzoną tabelą
danych.

[Inner | Outer | Left | Right ] Join [ (tablename ) ]( loadstatement |
selectstatement )
Keep
Prefiks keep jest podobny do prefiksu join. Podobnie jak prefiks join powoduje on porównanie załadowanej
tabeli do istniejącej tabeli nazwanej lub ostatnio utworzonej tabeli danych. Zamiast jednak sprzęgać tabelę
załadowaną z istniejącą, powoduje zredukowanie jednej lub obu tabel do części wspólnej danych przed
zapisaniem tabel w aplikacji Qlik Sense. Wykonywane porównanie jest równoważne wykonaniu sprzężenia
naturalnego po wszystkich wspólnych polach, czy przebiega tak samo, jak przy analogicznej instrukcji join.
Tabele nie są jednak sprzęgane i będą przechowywane w aplikacji Qlik Sense jako dwie odrębne tabele nazwane.

(Inner | Left | Right) Keep [(tablename ) ]( loadstatement |
selectstatement )
Left
Prefiksy Join i Keep mogą być poprzedzone prefiksem left.
Podanie go przed prefiksem join oznacza, że ma być używane lewe sprzężenie. Wynikowa tabela będzie
zawierać tylko te kombinacje wartości pól z pierwotnych tabel danych, dla których wartości pola łączącego są
obecne w pierwszej tabeli. Podanie go przed prefiksem keep oznacza, że przed zapisaniem w aplikacji Qlik
Sense druga tabela surowych danych ma zostać zredukowana do części wspólnej z pierwszą tabelą.

Left ( Join | Keep) [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )
Mapping
Prefiks mapping służy do utworzenia tabeli mapowania, której można używać na przykład do zastępowania
wartości i nazw pól podczas wykonywania skryptu.

Mapowanie

( loadstatement | selectstatement )
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NoConcatenate
Prefiks NoConcatenate wymusza traktowanie dwóch załadowanych tabel z identycznym zestawem pól jako
dwóch oddzielnych tabel wewnętrznych, podczas gdy w przeciwnym wypadku automatycznie zostałaby wobec
nich zastosowana konkatenacja.

NoConcatenate( loadstatement | selectstatement )
Outer
Aby określić sprzężenie zewnętrzne, jawny prefiks Join może być poprzedzony prefiksem Outer. W połączeniu
zewnętrznym generowane są wszystkie kombinacje między dwoma tabelami. Otrzymana tabela zawiera zatem
kombinacje wartości pól z tabel samych danych, gdzie łączące wartości pola są reprezentowane w jednej lub
obu tabelach. Aby określić sprzężenie zewnętrzne, jawny prefiks Join może być poprzedzony prefiksem Outer.
W sprzężeniu zewnętrznym tabela docelowa będzie zawierać wszystkie wartości z obu tabel nieprzetworzonych,
gdy łączące wartości pola są reprezentowane w jednej tabeli lub obu tabelach. Słowo Outer jest opcjonalne i
stanowi domyślny typ sprzężenia używany w sytuacji, gdy nie określono prefiksu sprzężenia.

Outer Join [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )
Replace
Prefiks replace służy do upuszczania całej tabeli aplikacji Qlik Sense i zastępowania jej nową tabelą, która
została załadowana lub wybrana.

Zastąp[only](loadstatement |selectstatement |map...usingstatement)
Right
Prefiksy Join i Keep mogą być poprzedzone prefiksem right.
Podanie go przed prefiksem join oznacza, że ma być używane prawe sprzężenie. Wynikowa tabela będzie
zawierać tylko te kombinacje wartości pól z pierwotnych tabel danych, dla których wartości pola łączącego są
obecne w drugiej tabeli. Podanie go przed prefiksem keep oznacza, że przed zapisaniem w aplikacji Qlik Sense
pierwsza tabela surowych danych ma zostać zredukowana do części wspólnej z drugą tabelą.

Right (Join | Keep) [(tablename)](loadstatement |selectstatement )
Sample
Prefiks sample w instrukcji LOAD lub SELECT służy do ładowania ze źródła danych losowej próbki rekordów.

Sample p ( loadstatement | selectstatement )
Semantic
Prefiks semantic umożliwia ładowanie tabel zawierających relacje między rekordami. Mogą to być na przykład
odwołania własne w obrębie tabeli, w których jeden rekord wskazuje na inny: nadrzędny, do którego należy, lub
poprzedni.

Semantic ( loadstatement | selectstatement)
Unless
Prefiks i sufiks unless jest używany do tworzenia klauzuli warunkowej określającej, czy dana instrukcja lub
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klauzula wyjściowa ma być sprawdzana czy też nie. Mogą być one traktowane jako wygodna alternatywa pełnej
instrukcji if..end if .

(Unless condition statement | exitstatement Unless condition )
When
Prefiks i sufiks when jest używany do tworzenia klauzuli warunkowej określającej, czy dana instrukcja lub
klauzula wyjściowa ma być wykonywana czy też nie. Mogą być one traktowane jako wygodna alternatywa
pełnej instrukcji if..end if .

( When condition statement | exitstatement when condition )

Add
Prefiks add można dodać do każdej instrukcji LOAD, SELECT lub map...using w skrypcie. Ma on znaczenie
tylko wtedy, gdy wykonywane są przeładowania częściowe.

Częściowe przeładowanie jest aktualnie obsługiwane tylko w przypadku użycia Qlik Engine JSON API.

Syntax:
Add [only] (loadstatement | selectstatement | mapstatement)

Podczas częściowego przeładowania tabela Qlik Sense o nazwie wygenerowanej przez instrukcję add

LOAD/add SELECT (o ile taka tabela istnieje) zostanie dołączona do wyniku instrukcji add LOAD/add SELECT.
Nie jest wykonywane sprawdzanie duplikatów, instrukcja z prefiksem add zazwyczaj zawiera bowiem
kwalifikator distinct lub klauzulę where eliminującą duplikaty. W przypadku instrukcjimap...using
mapowanie jest przeprowadzane również podczas częściowego wykonywania skryptu.

Arguments:
Argument

Opis

only

Opcjonalny kwalifikator wskazujący, że instrukcja ma być ignorowana podczas normalnego
(nieczęściowego) przeładowania.

Składnia skryptów i funkcje wykresów - Qlik Sense, 322 - 2019-04-09 01:39:23

32

2 Składnia skryptów
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Tab1:
LOAD Name, Number
FROM Persons.csv;
Add LOAD Name,
Number FROM
newPersons.csv;

Podczas normalnego przeładowania dane są ładowane z pliku Persons.csv i

Tab1:
SQL SELECT Name,
Number FROM
Persons.csv;
Add LOAD Name,
Number FROM
NewPersons.csv
where not exists
(Name);

Wykonywane jest sprawdzenie duplikatów polegające na wyszukaniu, czy wartość
pola Name już istnieje we wcześniej załadowanych danych tabeli.

Tab1:
LOAD Name, Number
FROM Persons.csv;
Add Only LOAD Name,
Number FROM
NewPersons.csv
where not exists
(Name);

Podczas normalnego przeładowania dane są ładowane z pliku Persons.csv i
zapisywane w tabeli Qlik Sense o nazwie Tab1. Instrukcja ładująca plik

zapisywane w tabeli Qlik Sense o nazwie Tab1. Dane z pliku NewPersons.csv są
następnie konkatenowane z tą samą tabelą Qlik Sense.
Podczas częściowego przeładowania dane są ładowane z pliku NewPersons.csv i
dołączane do tabeli Qlik Sense o nazwie Tab1. Nie jest wykonywane sprawdzanie
duplikatów.

Podczas normalnego przeładowania dane są ładowane z pliku Persons.csv i
zapisywane w tabeli Qlik Sense o nazwie Tab1. Dane z pliku NewPersons.csv są
następnie konkatenowane z tą samą tabelą Qlik Sense.
Podczas częściowego przeładowania dane są ładowane z pliku NewPersons.csv,
który jest dołączany do tabeli Qlik Sense o nazwie Tab1. Wykonywane jest
sprawdzenie duplikatów polegające na wyszukaniu, czy wartość pola Name już
istnieje we wcześniej załadowanych danych tabeli.

NewPersons.csv jest ignorowana.
Podczas częściowego przeładowania dane są ładowane z pliku NewPersons.csv,
który jest dołączany do tabeli Qlik Sense o nazwie Tab1. Wykonywane jest
sprawdzenie duplikatów polegające na wyszukaniu, czy wartość pola Name już
istnieje we wcześniej załadowanych danych tabeli.

Buffer
Pliki QVD można tworzyć i utrzymywać automatycznie z użyciem prefiksu buffer. Prefiksu tego można używać
w większości instrukcji LOAD i SELECT w skryptach. Sygnalizuje on, że do buforowania wyniku instrukcji
używane są pliki QVD.

Ta funkcja nie jest obsługiwana w Qlik Sense Cloud.

Syntax:
Buffer [(option [ , option])] ( loadstatement | selectstatement )
option::= incremental | stale [after] amount [(days | hours)]

Jeśli nie zostanie podana żadna opcja, bufor QVD utworzony przez pierwsze wykonanie skryptu będzie używany
przez czas nieokreślony.
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Plik bufora jest zapisywany w podfolderze Buffers zwykle w ścieżce C:\ProgramData\Qlik\Sense\Engine\Buffers
(instalacja serwera) lub w ścieżce C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Buffers (Qlik Sense Desktop).
Nazwa pliku QVD jest wyliczanym 160-bitowym skrótem szesnastkowym całej następującej po niej instrukcji

LOAD lub SELECT i innych informacji wyróżniających. Oznacza to, że każda zmiana w następującej później
instrukcji LOAD lub SELECT spowoduje, że bufor QVD stanie się niepoprawny.
Bufory QVD są zazwyczaj usuwane, gdy nie ma już do nich żadnych odniesień po wykonaniu całego skryptu w
aplikacji tworzącej bufor lub gdy aplikacja tworząca bufor przestaje istnieć.

Arguments:
Argument

Opis

incremental

Opcja incremental umożliwia odczytywanie tylko części pliku bazowego. Poprzedni rozmiar
pliku jest zapisany w nagłówku XML w pliku QVD. Jest to szczególnie przydatne w przypadku
plików dziennika. Wszystkie rekordy załadowane wcześniej są wczytywane z pliku QVD,
natomiast dalsze nowe rekordy są wczytywane z oryginalnego pliku źródłowego. Na koniec
tworzony jest zaktualizowany plik QVD. Należy pamiętać, że opcji incremental można
używać wyłącznie z instrukcjami LOAD i plikami tekstowymi, a ładowanie przyrostowe nie
może być używane tam, gdzie stare dane są modyfikowane lub usuwane.

stale [after]
amount
[(days |
hours)]

amount to liczba określająca okres. Mogą być używane liczby dziesiętne. Jeśli parametr nie
zostanie określony, przyjmowana jest wartość dni.
Opcja stale after jest zazwyczaj używana w przypadku źródeł bazodanowych, gdy nie
istnieje prosty znacznik czasu oryginalnych danych. Zamiast tego określa się maksymalny
dopuszczalny wiek migawki QVD. Klauzula stale after jedynie określa czas od momentu
utworzenia bufora QVD, po którego upływie bufor będzie uważany za nieważny. Przed
upływem tego czasu źródłem danych będzie bufor QVD, natomiast po upływie tego czasu
używane będzie oryginalne źródło danych. Plik bufora QVD zostanie automatycznie
zaktualizowany i rozpocznie się nowy okres.

Limitations:
Istnieje szereg ograniczeń, przede wszystkim wymaganie, aby sednem wszelkich instrukcji złożonych była
instrukcja LOAD lub SELECT odnosząca się do pliku.

Example 1:
Buffer SELECT * from MyTable;

Example 2:
Buffer (stale after 7 days) SELECT * from MyTable;

Example 3:
Buffer (incremental) LOAD * from MyLog.log;
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Concatenate
Nawet jeśli dwie tabele przeznaczone do konkatenacji zawierają różne zestawy pól, konkatenacja dwóch tabel
może zostać wymuszona za pomocą prefiksu Concatenate. Ta instrukcja wymusza łączenie z istniejącą
nazwaną tabelą lub najnowszą poprzednio utworzoną tabelą logiczną.

Syntax:
Concatenate[ (tablename ) ] ( loadstatement | selectstatement )

Łączenie zasadniczo działa tak samo jak instrukcja SQL UNION, ale z dwiema różnicami:
l

Prefiks Concatenate może być używany bez względu na to, czy tabele mają identyczne nazwy pól.

l

Prefiks Concatenate nie powoduje usunięcia identycznych rekordów.

Arguments:
Argument

Opis

tablename

Nazwa istniejącej tabeli.

Example:
Concatenate
Concatenate
tab1:
LOAD * From
tab2:
LOAD * From
.. .. ..
Concatenate

LOAD * From file2.csv;
SELECT * From table3;
file1.csv;
file2.csv;
(tab1) LOAD * From file3.csv;

Crosstable
Prefiks crosstable służy do przekształcania tabeli krzyżowej w tabelę prostą. Oznacza to, że szeroka tabela z
wieloma kolumnami jest przekształcana w wysoką tabelę z nagłówkami umieszczonymi w jednej kolumnie
atrybutu.

Syntax:
crosstable (attribute field name, data field name [ , n ] ) ( loadstatement
| selectstatement )
Arguments:
Argument

Opis

attribute field
name

Pole zawierające wartości atrybutów.
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Argument

Opis

data field
name

Pole zawierające wartości danych.

n

Liczba poprzedzających tabelę pól kwalifikatora, które zostaną przekształcone do postaci
ogólnej. Liczbą domyślną jest 1.

Tabela krzyżowa jest popularnym typem tabeli, który obejmuje tablicę wartości między co najmniej dwiema
prostopadłymi listami danych nagłówków, spośród których jeden jest używany w postaci nagłówków kolumn.
Typowym przykładem jest jedna kolumna na miesiąc. W efekcie zastosowania prefiksu crosstable nagłówki
kolumn (np. nazwy miesięcy) zostaną zapisane w jednym polu — polu atrybutów — a dane kolumn (numery
miesięcy) zostaną zapisane w drugim polu, czyli polu danych.

Examples:
Crosstable (Month, Sales) LOAD * from ex1.csv;
Crosstable (Month,Sales,2) LOAD * from ex2.csv;
Crosstable (A,B) SELECT * from table3;

First
Prefiks First w instrukcji LOAD lub SELECT (SQL) służy do ładowania z tabeli źródła danych ustalonej
maksymalnej liczby rekordów.

Syntax:
First n ( loadstatement | selectstatement )
Arguments:
Argument

Opis

n

Dowolne wyrażenie, którego wynik oceny jest liczbą całkowitą wskazującą maksymalną liczbę
rekordów do odczytania.
Wartości n mogą być ujęte w nawiasy (n), ale nie jest to konieczne.

Examples:
First 10 LOAD * from abc.csv;
First (1) SQL SELECT * from Orders;

Generic
Do rozpakowania i załadowania ogólnej bazy danych służy prefiks generic.

Syntax:
Generic( loadstatement | selectstatement )

Tabele załadowane z użyciem instrukcji generic nie są automatycznie konkatenowane.
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Examples:
Generic LOAD * from abc.csv;
Generic SQL SELECT * from table1;

Hierarchy
Prefiks hierarchy służy do przekształcenia tabeli hierarchii nadrzędne-podrzędne w tabelę nadającą się do
zastosowania w modelu danych Qlik Sense. Podanie go przed instrukcją LOAD lub SELECT sprawi, że wynik
instrukcji ładującej będzie używany jako dane wejściowe dla transformacji tabeli.
Prefiks tworzy tabelę węzłów rozszerzonych, która zwykle zawiera tyle samo wierszy co tabela wejściowa, ale
dodatkowo w osobnym polu zapisane są poziomy hierarchii. Pole ścieżki może być użyte w strukturze drzewa.

Syntax:
Hierarchy (NodeID, ParentID, NodeName, [ParentName], [PathSource],
[PathName], [PathDelimiter], [Depth])(loadstatement | selectstatement)

Tabela wejściowa musi być tabelą węzłów sąsiadujących. Tabela węzłów sąsiadujących to tabela, w której każdy
rekord odpowiada jednemu węzłowi i zawiera pole z odwołaniem do węzła macierzystego. W takiej tabeli każdy
węzeł jest zapisany tylko w jednym rekordzie, ale mimo to może mieć dowolną liczbę węzłów potomnych.
Tabela może oczywiście zawierać dodatkowe pola opisujące atrybuty węzłów.
Prefiks tworzy tabelę węzłów rozszerzonych, która zwykle zawiera tyle samo wierszy co tabela wejściowa, ale
dodatkowo w osobnym polu zapisane są poziomy hierarchii. Pole ścieżki może być użyte w strukturze drzewa.
Tabela wejściowa zawiera zwykle dokładnie jeden rekord na każdy węzeł i w takim przypadku tabela wyjściowa
będzie zawierać tyle samo rekordów. Niekiedy istnieją też jednak węzły o wielu elementach macierzystych, przez
co jednemu węzłowi odpowiada kilka rekordów w tabeli wejściowej. W takim przypadku tabela wyjściowa może
zawierać więcej rekordów od tabeli wejściowej.
Wszystkie węzły bez identyfikatora węzła nadrzędnego w kolumnie identyfikatora węzła (w tym węzły z
brakującym identyfikatorem węzła nadrzędnego) zostaną uznane za węzły najwyższego poziomu. Ponadto
zostaną załadowane jedynie węzły posiadające połączenie (bezpośrednie lub pośrednie) z węzłem najwyższego
poziomu, co pozwala unikać odwołań cyklicznych.
Można tworzyć dodatkowe pola zawierające nazwę węzła nadrzędnego, ścieżkę węzła i głębokość węzła.

Arguments:
Argument

Opis

NodeID

Nazwa pola zawierającego identyfikator węzła. To pole musi istnieć w tabeli wejściowej.

ParentID

Nazwa pola zawierającego identyfikator węzła nadrzędnego. To pole musi istnieć w tabeli
wejściowej.

NodeName

Nazwa pola zawierającego nazwę węzła. To pole musi istnieć w tabeli wejściowej.
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Argument

Opis

ParentName

Ciąg znaków używany jako nazwa nowego pola ParentName. W przypadku pominięcia to
pole nie zostanie utworzone.

ParentSource

Nazwa pola zawierającego nazwę węzła użytą podczas budowania ścieżki do węzła.
Parametr opcjonalny. W razie jego pominięcia zostanie użyte pole NodeName.

PathName

Ciąg znaków używany do nazwania nowego pola Path , które zawiera ścieżkę od elementu
najwyższego poziomu do węzła. Parametr opcjonalny. W przypadku pominięcia to pole nie
zostanie utworzone.

PathDelimiter

Ciąg znaków używany jako separator w nowym polu Path . Parametr opcjonalny. W razie
jego pominięcia zostanie użyty znak „/”.

Depth

Ciąg znaków używany do nazwania nowego pola Depth , które zawiera głębokość węzła w
hierarchii. Parametr opcjonalny. W przypadku pominięcia to pole nie zostanie utworzone.

Example:
Hierarchy(NodeID, ParentID, NodeName, ParentName, NodeName, PathName, '\', Depth) LOAD * inline [
NodeID, ParentID, NodeName
1, 4, London
2, 3, Munich
3, 5, Germany
4, 5, UK
5, , Europe
];

Node
ID

Parent
ID

NodeNa
me

NodeNa
me1

NodeNa
me2

NodeNa
me3

ParentNa
me

PathName

Dep
th

1

4

London

Europe

UK

London

UK

Europe\UK\London

3

2

3

Munich

Europe

Germany

Munich

Germany

Europe\Germany\M
unich

3

3

5

German
y

Europe

Germany

-

Europe

Europe\Germany

2

4

5

UK

Europe

UK

-

Europe

Europe\UK

2

Europe

Europe

-

-

-

Europe

1

5

HierarchyBelongsTo
Prefiks ten służy do przekształcenia tabeli hierarchii nadrzędne-podrzędne w tabelę nadającą się do użycia w
modelu danych Qlik Sense. Podanie go przed instrukcją LOAD lub SELECT sprawi, że wynik instrukcji ładującej
będzie używany jako dane wejściowe dla transformacji tabeli.
Prefiks powoduje utworzenie tabeli zawierającej wszystkie relacje nadrzędny-podrzędny w całej hierarchii.
Wybierając pola nadrzędne, można następnie wybierać całe drzewa hierarchii. Tabela wyjściowa zwykle
zawiera kilka rekordów dla każdego węzła.

Składnia skryptów i funkcje wykresów - Qlik Sense, 322 - 2019-04-09 01:39:23

38

2 Składnia skryptów
Syntax:
HierarchyBelongsTo (NodeID, ParentID, NodeName, AncestorID, AncestorName,
[DepthDiff])(loadstatement | selectstatement)

Tabela wejściowa musi być tabelą węzłów sąsiadujących. Tabela węzłów sąsiadujących to tabela, w której każdy
rekord odpowiada jednemu węzłowi i zawiera pole z odwołaniem do węzła macierzystego. W takiej tabeli każdy
węzeł jest zapisany tylko w jednym rekordzie, ale mimo to może mieć dowolną liczbę węzłów potomnych.
Tabela może oczywiście zawierać dodatkowe pola opisujące atrybuty węzłów.
Prefiks powoduje utworzenie tabeli zawierającej wszystkie relacje nadrzędny-podrzędny w całej hierarchii.
Wybierając pola nadrzędne, można następnie wybierać całe drzewa hierarchii. Tabela wyjściowa zwykle
zawiera kilka rekordów dla każdego węzła.
Można utworzyć dodatkowe pole opisujące różnice między głębokością węzłów.

Arguments:
Argument

Opis

NodeID

Nazwa pola zawierającego identyfikator węzła. To pole musi istnieć w tabeli wejściowej.

ParentID

Nazwa pola zawierającego identyfikator węzła nadrzędnego. To pole musi istnieć w tabeli
wejściowej.

NodeName

Nazwa pola zawierającego nazwę węzła. To pole musi istnieć w tabeli wejściowej.

AncestorID

Ciąg znaków używany do nazwania nowego pola identyfikatora węzła nadrzędnego, które
zawiera identyfikator węzła nadrzędnego.

AncestorName

Ciąg znaków używany do nazwania nowego pola węzła nadrzędnego, które zawiera nazwę
węzła nadrzędnego.

DepthDiff

Ciąg znaków używany do nazwania nowego pola DepthDiff , które zawiera głębokość
węzła w hierarchii względem węzła nadrzędnego. Parametr opcjonalny. W przypadku
pominięcia to pole nie zostanie utworzone.

Example:
HierarchyBelongsTo (NodeID, AncestorID, NodeName, AncestorID, AncestorName, DepthDiff) LOAD * inline
[
NodeID, AncestorID, NodeName
1, 4, London
2, 3, Munich
3, 5, Germany
4, 5, UK
5, , Europe
];

NodeID

AncestorID

NodeName

AncestorName
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1

1

London

London

0

1

4

London

UK

1

1

5

London

Europe

2

2

2

Munich

Munich

0

2

3

Munich

Germany

1

2

5

Munich

Europe

2

3

3

Germany

Germany

0

3

5

Germany

Europe

1

4

4

UK

UK

0

4

5

UK

Europe

1

5

5

Europe

Europe

0

Inner
Prefiksy join i keep mogą być poprzedzone prefiksem inner.Podanie go przed prefiksem join oznacza, że ma
być używane sprzężenie wewnętrzne. Wynikowa tabela będzie wtedy zawierać tylko te kombinacje wartości pól
z pierwotnych tabel danych, dla których wartości pola łączącego są obecne w obu tabelach. Podanie go przed
prefiksem keep oznacza, że przed zapisaniem w aplikacji Qlik Sense obie tabele surowych danych mają zostać
zredukowane do części wspólnej danych.

Syntax:
Inner ( Join | Keep) [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )
Arguments:
Argument

Opis

tablename

Tabela nazwana, która ma być porównana do załadowanej tabeli.

loadstatementlub selectstatement

Instrukcja LOAD lub SELECT dla załadowanej tabeli.

Example 1:
Table1
A

B

1

aa

2

cc

3

ee
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Table2
A

C

1

xx

4

yy

QVTable:
SQL SELECT * From table1;
inner join SQL SELECT * From table2;

QVTable
A

B

C

1

aa

xx

Example 2:
QVTab1:
SQL SELECT * From Table1;
QVTab2:
inner keep SQL SELECT * From Table2;

QVTab1
A

B

1

aa

QVTab2
A

C

1

xx

Dwie tabele w przykładzie użycia prefiksu keep są powiązane przez pole A.

IntervalMatch
Prefiks IntervalMatch służy do utworzenia tabeli dopasowującej dyskretne wartości liczbowe do jednego lub
wielu interwałów liczbowych, opcjonalnie dopasowując wartości jednego lub kilku kluczy dodatkowych.

Syntax:
IntervalMatch (matchfield)(loadstatement | selectstatement )
IntervalMatch (matchfield,keyfield1 [ , keyfield2, ... keyfield5 ] )
(loadstatement | selectstatement )

Prefiks IntervalMatch musi być podany przed instrukcją LOAD lub SELECT ładującą interwały. Pole
zawierające dyskretne punkty danych (w poniższym przykładzie jest to pole Time) i dodatkowe klucze musi
zostać załadowane do aplikacji Qlik Sense przed instrukcją z prefiksem IntervalMatch . Sam prefiks nie
odczytuje tego pola z tabeli w bazie danych. Działanie prefiksu polega na przekształceniu załadowanej tabeli
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interwałów i kluczy w tabelę zawierającą dodatkową kolumnę dyskretnych punktów danych liczbowych.
Dodatkowo zwiększana jest liczba rekordów, nowa tabela ma zatem jeden rekord na każdą kombinację
dyskretnego punktu danych, interwału i wartości pola klucza (lub wielu pól klucza).
Interwały mogą na siebie zachodzić, a wartości dyskretne zostaną powiązane ze wszystkimi pasującymi
interwałami.
Gdy prefiks IntervalMatch jest rozszerzony o pola klucza, wówczas służy do utworzenia tabeli dopasowującej
dyskretne wartości liczbowe do jednego lub wielu interwałów liczbowych, jednocześnie dopasowując przy tym
wartości jednego lub kilku kluczy dodatkowych.
Aby uniknąć odrzucania niezdefiniowanych limitów interwału, niekiedy może być konieczne zezwolenie na
mapowanie wartości NULL na inne pola określające dolne lub górne limity interwału. Można to osiągnąć za
pomocą instrukcji NullAsValue lub w wyniku zastosowania jawnego sprawdzenia, w ramach którego wartości
NULL będą zastępowane wartością liczbową znacznie większą (lub mniejszą) od jakiegokolwiek z dyskretnych
punktów danych liczbowych.

Arguments:
Argument

Opis

matchfield

Pole zawierające dyskretne wartości liczbowe, które zostaną powiązane z interwałami.

keyfield

Pola z dodatkowymi atrybutami, które będą dopasowywane w ramach przekształcenia.

loadstatement
or
selectstatement

Wynikiem musi być tabela, w której pierwsze pole zawiera dolny limit każdego interwału,
drugie pole górny limit każdego interwału, a przypadku używania dopasowania kluczy
trzecie i każde kolejne pole zawiera słowa kluczowe obecne w instrukcji IntervalMatch .
Interwały są zawsze zamknięte, tj. punkty końcowe są zawarte w interwale. Podanie
limitów nieliczbowych powoduje odrzucenie interwału (będzie on niezdefiniowany).

Example 1:
Pierwsza z dwóch poniższych tabel zawiera listę zdarzeń dyskretnych, a druga definiuje czasy rozpoczęcia i
zakończenia produkcji różnych zamówień. Za pomocą prefiksu IntervalMatch można zdefiniować połączenie
logiczne dwóch tabel na przykład w celu ustalenia, która zmiana realizowała poszczególne zamówienia lub
których zamówień dotyczyły zakłócenia.
EventLog:
LOAD * Inline [
Time, Event, Comment
00:00, 0, Start of shift 1
01:18, 1, Line stop
02:23, 2, Line restart 50%
04:15, 3, Line speed 100%
08:00, 4, Start of shift 2
11:43, 5, End of production
];
OrderLog:
LOAD * INLINE [
Start, End, Order

Składnia skryptów i funkcje wykresów - Qlik Sense, 322 - 2019-04-09 01:39:23

42

2 Składnia skryptów
01:00,
02:30,
03:04,
07:23,
];

03:35,
07:58,
10:27,
11:43,

A
B
C
D

//Link the field Time to the time intervals defined by the fields Start and End.
Inner Join IntervalMatch ( Time )
LOAD Start, End
Resident OrderLog;

Tabela OrderLog zawiera teraz dodatkową kolumnę: Time. Liczba rekordów także zostaje rozwinięta.

Time

Start

End

Order

00:00

-

-

-

01:18

01:00

03:35

A

02:23

01:00

03:35

A

04:15

02:30

07:58

B

04:15

03:04

10:27

C

08:00

03:04

10:27

C

08:00

07:23

11:43

D

11:43

07:23

11:43

D

Example 2: (przy użyciu wartości keyfield)
Ten sam przykład co powyżej, w wyniku którego dodaje się ProductionLine jako pole klucza.
EventLog:
LOAD * Inline [
Time, Event, Comment, ProductionLine
00:00, 0, Start of shift 1, P1
01:00, 0, Start of shift 1, P2
01:18, 1, Line stop, P1
02:23, 2, Line restart 50%, P1
04:15, 3, Line speed 100%, P1
08:00, 4, Start of shift 2, P1
09:00, 4, Start of shift 2, P2
11:43, 5, End of production, P1
11:43, 5, End of production, P2
];
OrderLog:
LOAD * INLINE [
Start, End, Order, ProductionLine
01:00, 03:35, A, P1
02:30, 07:58, B, P1
03:04, 10:27, C, P1
07:23, 11:43, D, P2
];
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//Link the field Time to the time intervals defined by the fields Start and End and match the values
// to the key ProductionLine.
Inner Join
IntervalMatch ( Time, ProductionLine )
LOAD Start, End, ProductionLine
Resident OrderLog;

Można teraz utworzyć następującą tabelę:

Start

ProductionLine

Time

Event

Comment

Order

End

P1

00:00

0

Start of shift 1

-

-

-

P2

01:00

0

Start of shift 1

-

-

-

P1

01:18

1

Line stop

A

01:00

03:35

P1

02:23

2

Line restart 50%

A

01:00

03:35

P1

04:15

3

Line speed 100%

B

02:30

07:58

P1

04:15

3

Line speed 100%

C

03:04

10:27

P1

08:00

4

Start of shift 2

C

03:04

10:27

P2

09:00

4

Start of shift 2

D

07:23

11:43

P1

11:43

5

End of production

-

-

-

P2

11:43

5

End of production

D

07:23

11:43

Join
Prefiks join powoduje sprzężenie załadowanej tabeli z istniejącą tabelą nazwaną lub ostatnio utworzoną tabelą
danych.

Syntax:
[inner | outer | left | right ]Join [ (tablename ) ]( loadstatement |
selectstatement )

Instrukcja join jest sprzężeniem naturalnym obejmującym wszystkie pola wspólne. Instrukcja join może być
poprzedzona jednym z następujących prefiksów: inner, outer, left lub right.
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Arguments:
Argument

Opis

tablename

Tabela nazwana, która ma być porównana do załadowanej tabeli.

loadstatementlub selectstatement

Instrukcja LOAD lub SELECT dla załadowanej tabeli.

Example:
Join LOAD * from abc.csv;
Join SELECT * from table1;
tab1:
LOAD * from file1.csv;
tab2:
LOAD * from file2.csv;
.. .. ..
join (tab1) LOAD * from file3.csv;

Keep
Prefiks keep jest podobny do prefiksu join. Podobnie jak prefiks join powoduje on porównanie załadowanej
tabeli do istniejącej tabeli nazwanej lub ostatnio utworzonej tabeli danych. Zamiast jednak sprzęgać tabelę
załadowaną z istniejącą, powoduje zredukowanie jednej lub obu tabel do części wspólnej danych przed
zapisaniem tabel w aplikacji Qlik Sense. Wykonywane porównanie jest równoważne wykonaniu sprzężenia
naturalnego po wszystkich wspólnych polach, czy przebiega tak samo, jak przy analogicznej instrukcji join.
Tabele nie są jednak sprzęgane i będą przechowywane w aplikacji Qlik Sense jako dwie odrębne tabele nazwane.

Syntax:
(inner | left | right) keep [(tablename ) ]( loadstatement |
selectstatement )

Prefiks keep musi być poprzedzony jednym z następujących prefiksów: inner, left lub right.
Jawne użycie prefiksu join w języku skryptowym Qlik Sense powoduje wykonanie pełnego sprzężenia dwóch
tabel. Wynikiem jest pojedyncza tabela. W wielu przypadkach wykonanie sprzężenia powoduje utworzenie
bardzo dużej tabeli. Jedną z kluczowych zalet aplikacji Qlik Sense jest możliwość tworzenia asocjacji między
wieloma tabelami zamiast wykonywania sprzężeń. Pozwala to ograniczyć wymagania pamięciowe, przyspiesza
działanie programu i zapewnia ogromną elastyczność działania. W skryptach Qlik Sense warto zatem unikać
wykonywania jawnych sprzężeń. Funkcję keep zaprojektowano z myślą o ograniczeniu liczby sytuacji
wymagających używania jawnych sprzężeń.
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Arguments:
Argument

Opis

tablename

Tabela nazwana, która ma być porównana do załadowanej tabeli.

loadstatementlub selectstatement

Instrukcja LOAD lub SELECT dla załadowanej tabeli.

Example:
Inner Keep LOAD * from abc.csv;
Left Keep SELECT * from table1;
tab1:
LOAD * from file1.csv;
tab2:
LOAD * from file2.csv;
.. .. ..
Left Keep (tab1) LOAD * from file3.csv;

Left
Prefiksy Join i Keep mogą być poprzedzone prefiksem left.
Podanie go przed prefiksem join oznacza, że ma być używane lewe sprzężenie. Wynikowa tabela będzie
zawierać tylko te kombinacje wartości pól z pierwotnych tabel danych, dla których wartości pola łączącego są
obecne w pierwszej tabeli. Podanie go przed prefiksem keep oznacza, że przed zapisaniem w aplikacji Qlik
Sense druga tabela surowych danych ma zostać zredukowana do części wspólnej z pierwszą tabelą.

Szukasz funkcji ciągu znaków według tej samej nazwy? Zob.: Left (page 664)

Syntax:
Left ( Join | Keep) [ (tablename) ](loadstatement | selectstatement)
Arguments:
Argument

Opis

tablename

Tabela nazwana, która ma być porównana do załadowanej tabeli.

loadstatementlub selectstatement

Instrukcja LOAD lub SELECT dla załadowanej tabeli.

Example:
Table1
A

B

1

aa
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2

cc

3

ee

Table2
A

C

1

xx

4

yy

QVTable:
SELECT * From table1;
Left Join Sselect * From table2;

QVTable
A

B

C

1

aa

xx

2

cc

3

ee

QVTab1:
SELECT * From Table1;
QVTab2:
Left Keep SELECT * From Table2;

QVTab1
A

B

1

aa

2

cc

3

ee

QVTab2
A

C

1

xx

Dwie tabele w przykładzie użycia prefiksu keep są powiązane przez pole A.
tab1:
LOAD * From file1.csv;
tab2:
LOAD * From file2.csv;
.. .. ..
Left Keep (tab1) LOAD * From file3.csv;
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Mapowanie
Prefiks mapping służy do utworzenia tabeli mapowania, której można używać na przykład do zastępowania
wartości i nazw pól podczas wykonywania skryptu.

Syntax:
Mapping( loadstatement | selectstatement )

Podanie prefiksu mapping przed instrukcją LOAD lub SELECT spowoduje zapisanie wyniku instrukcji ładującej
w postaci tabeli mapowania. Mapowanie to skuteczny sposób na podstawianie wartości pola podczas
wykonywania skryptu, na przykład zastępowania słów US, U.S. lub Ameryka słowem USA. Tabela mapowania
zawiera dwie kolumny, z których pierwsza zawiera wartości porównywane, a druga docelowe wartości
mapowania. Tabele mapowania są tymczasowo przechowywane w pamięci i automatycznie usuwane po
wykonaniu skryptu.
Dostęp do zawartości tabeli mapowania można uzyskać na przykład z instrukcji Map … Using, instrukcji

Rename Field, funkcji Applymap() lub funkcji Mapsubstring() .
Example:
W tym przykładzie ładowana jest lista sprzedawców z kodem kraju reprezentującym ich kraj zamieszkania.
Używana jest tabela mapująca kod kraju na kraj, aby zastąpić kod kraju jego nazwą. W tabeli mapowania
zdefiniowano tylko trzy kraje, inne kody krajów są mapowane na wartość 'Rest of the world'.
// Load mapping table of country codes:
map1:
mapping LOAD *
Inline [
CCode, Country
Sw, Sweden
Dk, Denmark
No, Norway
] ;
// Load list of salesmen, mapping country code to country
// If the country code is not in the mapping table, put Rest of the world
Salespersons:
LOAD *,
ApplyMap('map1', CCode,'Rest of the world') As Country
Inline [
CCode, Salesperson
Sw, John
Sw, Mary
Sw, Per
Dk, Preben
Dk, Olle
No, Ole
Sf, Risttu] ;
// We don't need the CCode anymore
Drop Field 'CCode';

Otrzymana tabela wygląda następująco:
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Salesperson

Country

John

Sweden

Mary

Sweden

Per

Sweden

Preben

Denmark

Olle

Denmark

Ole

Norway

Risttu

Rest of the world

NoConcatenate
Prefiks NoConcatenate wymusza traktowanie dwóch załadowanych tabel z identycznym zestawem pól jako
dwóch oddzielnych tabel wewnętrznych, podczas gdy w przeciwnym wypadku automatycznie zostałaby wobec
nich zastosowana konkatenacja.

Syntax:
NoConcatenate( loadstatement | selectstatement )
Example:
LOAD A,B from file1.csv;
NoConcatenate LOAD A,B from file2.csv;

Outer
Aby określić sprzężenie zewnętrzne, jawny prefiks Join może być poprzedzony prefiksem Outer. W połączeniu
zewnętrznym generowane są wszystkie kombinacje między dwoma tabelami. Otrzymana tabela zawiera zatem
kombinacje wartości pól z tabel samych danych, gdzie łączące wartości pola są reprezentowane w jednej lub
obu tabelach. Aby określić sprzężenie zewnętrzne, jawny prefiks Join może być poprzedzony prefiksem Outer.
W sprzężeniu zewnętrznym tabela docelowa będzie zawierać wszystkie wartości z obu tabel nieprzetworzonych,
gdy łączące wartości pola są reprezentowane w jednej tabeli lub obu tabelach. Słowo Outer jest opcjonalne i
stanowi domyślny typ sprzężenia używany w sytuacji, gdy nie określono prefiksu sprzężenia.

Syntax:
Outer Join [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )
Arguments:
Argument

Opis

tablename

Tabela nazwana, która ma być porównana do załadowanej tabeli.

loadstatementlub selectstatement

Instrukcja LOAD lub SELECT dla załadowanej tabeli.
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Example:
Table1
A

B

1

aa

2

cc

3

ee

A

C

1

xx

4

yy

Table2

SQL SELECT * from table1;
join SQL SELECT * from table2;

OR
SQL SELECT * from table1;
outer join SQL SELECT * from table2;

Tabela połączona
A

B

C

1

aa

xx

2

cc

-

3

ee

-

4

-

yy

Zastąp
Prefiks replace służy do upuszczania całej tabeli aplikacji Qlik Sense i zastępowania jej nową tabelą, która
została załadowana lub wybrana.

Częściowe przeładowanie jest aktualnie obsługiwane tylko w przypadku użycia Qlik Engine JSON API.

Syntax:
Replace [only](loadstatement |selectstatement |map...usingstatement)

Składnia skryptów i funkcje wykresów - Qlik Sense, 322 - 2019-04-09 01:39:23

50

2 Składnia skryptów
Prefiks replace można dodać do każdej instrukcji LOAD, SELECT lub map...using w skrypcie. Działanie
instrukcji replace LOAD/ replace SELECT polega na usunięciu całej tabeli Qlik Sense o nazwie wygenerowanej
przez instrukcję replace LOAD/ replace SELECT i zastąpieniu jej nową tabelą zawierającą wynik instrukcji

replace LOAD/ replace SELECT. Rezultat jest taki sam niezależnie od tego, czy wykonywane jest częściowe czy
pełne przeładowanie. W przypadku instrukcjireplace map...using mapowanie jest przeprowadzane również
podczas częściowego wykonywania skryptu.

Arguments:
Argument

Opis

only

Opcjonalny kwalifikator wskazujący, że instrukcja ma być ignorowana podczas normalnego
(nieczęściowego) przeładowania.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Tab1:
Replace LOAD
* from
File1.csv;

Podczas normalnego i częściowego przeładowania tabela Qlik Sense o nazwie Tab1 jest
najpierw usuwana. Nowe dane są następnie ładowane z pliku File1.csv i zapisywane w tabeli
Tab1.

Tab1:
Replace only
LOAD * from
File1.csv;

Podczas normalnego przeładowania ta instrukcja jest pomijana.

Tab1:
LOAD a,b,c
from
File1.csv;
Replace LOAD
a,b,c from
File2.csv;

Podczas normalnego przeładowania File1.csv jest wczytywany do tabeli Qlik Sense o
nazwie Tab1, która następnie zostaje usunięta i zastąpiona nowymi danymi załadowanymi
z pliku File2.csv. Następuje utrata wszystkich danych z pliku File1.csv.

Tab1:
LOAD a,b,c
from
File1.csv;
Replace only
LOAD a,b,c
from
File2.csv;

Podczas normalnego przeładowania dane są ładowane z pliku File1.csv i zapisywane w
tabeli Qlik Sense o nazwie Tab1. Plik File2.csv jest pomijany.

Podczas częściowego przeładowania tabela Qlik Sense o poprzedniej nazwie Tab1 jest
najpierw usuwana. Nowe dane są następnie ładowane z pliku File1.csv i zapisywane w tabeli
Tab1.

Podczas częściowego przeładowania tabela Qlik Sense o nazwie Tab1 jest najpierw
usuwana. Następnie jest ona zastępowana nowymi danymi załadowanymi z pliku File2.csv.

Podczas częściowego przeładowania tabela Qlik Sense o nazwie Tab1 jest najpierw
usuwana. Następnie jest ona zastępowana nowymi danymi załadowanymi z pliku File2.csv.
Następuje utrata wszystkich danych z pliku File1.csv.

Right
Prefiksy Join i Keep mogą być poprzedzone prefiksem right.
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Podanie go przed prefiksem join oznacza, że ma być używane prawe sprzężenie. Wynikowa tabela będzie
zawierać tylko te kombinacje wartości pól z pierwotnych tabel danych, dla których wartości pola łączącego są
obecne w drugiej tabeli. Podanie go przed prefiksem keep oznacza, że przed zapisaniem w aplikacji Qlik Sense
pierwsza tabela surowych danych ma zostać zredukowana do części wspólnej z drugą tabelą.

Szukasz funkcji ciągu znaków według tej samej nazwy? Zob.: Right (page 669)

Syntax:
Right (Join | Keep) [(tablename)](loadstatement |selectstatement )
Arguments:
Argument

Opis

tablename

Tabela nazwana, która ma być porównana do załadowanej tabeli.

loadstatementlub selectstatement

Instrukcja LOAD lub SELECT dla załadowanej tabeli.

Examples:
Table1
A

B

1

aa

2

cc

3

ee

A

C

1

xx

4

yy

Table2

QVTable:
SQL SELECT * from table1;
right join SQL SELECT * from table2;

QVTable
A

B

C

1

aa

xx

4

-

yy

QVTab1:
SQL SELECT * from Table1;
QVTab2:
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right keep SQL SELECT * from Table2;

QVTab1
A

B

1

aa

A

C

1

xx

4

yy

QVTab2

Dwie tabele w przykładzie użycia prefiksu keep są powiązane przez pole A.
tab1:
LOAD * from file1.csv;
tab2:
LOAD * from file2.csv;
.. .. ..
right keep (tab1) LOAD * from file3.csv;

Sample
Prefiks sample w instrukcji LOAD lub SELECT służy do ładowania ze źródła danych losowej próbki rekordów.

Syntax:
Sample

p ( loadstatement | selectstatement )

Arguments:
Argument

Opis

p

Dowolne wyrażenie, które zwraca wartość liczbową większą od 0, a mniejszą lub równą 1.
Liczba określa prawdopodobieństwo odczytania konkretnego rekordu.
Wszystkie rekordy zostaną odczytane, ale tylko niektóre z nich zostaną załadowane do aplikacji
Qlik Sense.

Example:
Sample 0.15 SQL SELECT * from Longtable;
Sample(0.15) LOAD * from Longtab.csv;

Nawiasy są dozwolone, ale niewymagane.
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Semantic
Prefiks semantic umożliwia ładowanie tabel zawierających relacje między rekordami. Mogą to być na przykład
odwołania własne w obrębie tabeli, w których jeden rekord wskazuje na inny: nadrzędny, do którego należy, lub
poprzedni.

Syntax:
Semantic( loadstatement | selectstatement)

Ładowanie semantyczne tworzy pola semantyczne, które mogą być wyświetlane w panelach filtrowania do
użycia na potrzeby nawigacji w danych.
Tabele ładowane z użyciem instrukcji semantic nie mogą być konkatenowane.

Example:
Semantic LOAD * from abc.csv;
Semantic SELECT Object1, Relation, Object2, InverseRelation from table1;

Unless
Prefiks i sufiks unless jest używany do tworzenia klauzuli warunkowej określającej, czy dana instrukcja lub
klauzula wyjściowa ma być sprawdzana czy też nie. Mogą być one traktowane jako wygodna alternatywa pełnej
instrukcji if..end if .

Syntax:
(Unless condition statement | exitstatement Unless condition )

Instrukcja statement lub exitstatement zostanie wykonana tylko wtedy, gdy condition przyjmie wartość
False.
Prefiks unless może być używany do instrukcji, które już składają się z jednej lub wielu innych instrukcji,
włącznie z dodatkowymi prefiksami when lub unless.

Arguments:
Argument

Opis

condition

Wyrażenie logiczne, którego ocena zwraca True lub False.

statement

Dowolna instrukcja skryptu aplikacji Qlik Sense poza instrukcjami
sterowania.

exitstatement

Klauzula exit for, exit do lub exit sub albo instrukcja exit script.

Examples:
exit script unless A=1;
unless A=1 LOAD * from myfile.csv;
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unless A=1 when B=2 drop table Tab1;

When
Prefiks i sufiks when jest używany do tworzenia klauzuli warunkowej określającej, czy dana instrukcja lub
klauzula wyjściowa ma być wykonywana czy też nie. Mogą być one traktowane jako wygodna alternatywa
pełnej instrukcji if..end if .

Syntax:
(when condition statement | exitstatement when condition )

Instrukcja statement lub exitstatement zostanie wykonana tylko wtedy, gdy warunek przyjmie wartość True.
Prefiks when może być używany do instrukcji, które już składają się z jednej lub wielu innych instrukcji, włącznie
z dodatkowymi prefiksami when lub unless.

Syntax:
Argument

Opis

condition

Wyrażenie logiczne, którego ocena zwraca True lub False.

statement

Dowolna instrukcja skryptu aplikacji Qlik Sense poza instrukcjami sterowania.

exitstatement

Klauzula exit for, exit do lub exit sub albo instrukcja exit script.

Example 1:
exit script when A=1;

Example 2:
when A=1 LOAD * from myfile.csv;

Example 3:
when A=1 unless B=2 drop table Tab1;

Zwykłe instrukcje skryptu
Zwykłe instrukcje służą zazwyczaj do wykonywania operacji na danych. Każda taka instrukcja może obejmować
w skrypcie dowolną liczbę wierszy i musi zawsze być zakończona średnikiem, czyli znakiem „;”.
Słowa kluczowe w skrypcie mogą być wpisywane z użyciem dowolnych kombinacji małych i wielkich liter.
Wielkość liter jest natomiast uwzględniana w nazwach pól i zmiennych używanych w instrukcjach.

Przegląd zwykłych instrukcji skryptu
Po podsumowaniu każda funkcja jest opisana szczegółowo. Można też kliknąć nazwę funkcji w opisie składni,
aby natychmiast wyświetlić szczegółowe informacje o tej funkcji.
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Alias
Instrukcja alias służy do ustawiania aliasu, który będzie używany jako nazwa pola we wszystkich wystąpieniach
tego pola w skrypcie.

Alias fieldname as aliasname {,fieldname as aliasname}
Autonumber
Ta instrukcja zwraca niepowtarzalną wartość całkowitą dla każdej odrębnie przetwarzanej wartości w polu
napotkanym podczas wykonywania skryptu.

AutoNumber fields [Using namespace] ]
Binary
Instrukcja binary służy do ładowania danych z dokumentu z innej aplikacji Qlik Sense lub wersji QlikView 11.2
albo wersji wcześniejszej, w tym danych dostępu do sekcji. Inne elementy aplikacji nie są uwzględnione, na
przykład arkusze, narracje, wizualizacje, elementy główne ani zmienne.

Binary file
file ::= [ path ] filename
comment
Udostępnia sposób wyświetlania komentarzy do pola (metadanych) z baz danych i arkuszy kalkulacyjnych.
Nazwy pól nieobecne w aplikacji są ignorowane. W przypadku znalezienia wielu wystąpień nazwy pola używana
jest ostatnia wartość.

Comment field *fieldlist using mapname
Comment field fieldname with comment
comment table
Udostępnia sposób wyświetlania komentarzy do tabeli (metadanych) z baz danych lub arkuszy kalkulacyjnych.

Comment table tablelist using mapname
Comment table tablename with comment
Connect
Instrukcja CONNECT służy do określania dostępu aplikacji Qlik Sense do ogólnej bazy danych przy użyciu
interfejsu OLE DB/ODBC. W przypadku ODBC źródło danych najpierw należy określić za pomocą narzędzia
administracyjnego ODBC.

ODBC Connect TO connect-string [ ( access_info ) ]
OLEDB CONNECT TO connect-string [ ( access_info ) ]
CUSTOM CONNECT TO connect-string [ ( access_info ) ]
LIB CONNECT TO connection
Declare
Instrukcja Declare służy do tworzenia definicji pól i grup, w których można określić relacje między polami a
funkcjami. Definicje zestawów pól można wykorzystać do automatycznego generowania pochodnych pól,
których można użyć jako wymiarów. Można na przykład utworzyć definicję kalendarza i użyć jej do
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wygenerowania z pola daty powiązanych wymiarów takich jak rok, miesiąc, tydzień i dzień.

definition_name:
Declare [Field[s]] Definition [Tagged tag_list ]
[Parameters parameter_list ]
Fields field_list
[Groups group_list ]
<definition name>:
Declare [Field][s] Definition
Using <existing_definition>
[With <parameter_assignment> ]
Derive
Instrukcja Derive służy do generowania pochodnych pól na podstawie definicji pola utworzonej przy użyciu
instrukcji Declare. Można określić, dla których pól danych mają być tworzone pochodne pola, lub tworzyć je
jawnie lub niejawnie na podstawie znaczników pól.

Derive [Field[s]] From [Field[s]] field_list Using definition
Derive [Field[s]] From Explicit [Tag[s]] (tag_list) Using definition
Derive [Field[s]] From Implicit [Tag[s]] Using definition
Direct Query
Instrukcja DIRECT QUERY umożliwia uzyskanie dostępu do tabel za pośrednictwem połączenia ODBC lub OLE
DB przy użyciu funkcji aplikacji Direct Discovery.

Direct Query [path]
Directory
Instrukcja Directory określa, w którym katalogu należy szukać plików danych w kolejnych instrukcjach LOAD,
do momentu wydania nowej instrukcji Directory.

Directory [path]
Disconnect
Instrukcja Disconnect przerywa bieżące połączenieODBC/OLE DB/Niestandardowe. Ta instrukcja jest
opcjonalna.

Disconnect
drop field
W dowolnym momencie podczas wykonywania skryptu można usunąć z modelu danych, a zarazem z pamięci,
pola aplikacji Qlik Sense, korzystając w tym celu z instrukcji drop field.
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Dozwolone są obydwie formy drop field i drop fields, a użycie każdej z nich zapewnia ten sam
efekt. Jeśli żadna tabela nie zostanie określona, pole zostanie usunięte z wszystkich tabel, w których
występuje.
Drop field

fieldname [ , fieldname2 ...] [from tablename1 [ , tablename2

...]]
drop fields fieldname [ , fieldname2 ...] [from tablename1 [ , tablename2
...]]
drop table
W dowolnym momencie podczas wykonywania skryptu można usunąć z modelu danych, a zarazem z pamięci,
wewnętrzne tabele aplikacji Qlik Sense, korzystając w tym celu z instrukcji drop table.

Akceptowane są zarówno formularze drop table, jak i drop tables.
Drop table tablename [, tablename2 ...]
drop tables[ tablename [, tablename2 ...]
Execute
Instrukcja Execute służy do uruchamiania innych programów w czasie, gdy aplikacja Qlik Sense ładuje dane.
Na przykład w celu wykonania niezbędnych przekształceń.

Execute commandline
FlushLog
Instrukcja FlushLog wymusza w aplikacji Qlik Sense zapisywanie zawartości bufora skryptu do pliku dziennika
skryptu.

FlushLog
Force
Instrukcja force wymusza w aplikacji Qlik Sense interpretację nazw i wartości pól kolejnych instrukcji LOAD i

SELECT jako pisanych tylko wielkimi literami, tylko małymi literami, jak nazwy własne lub tak, jak są
wyświetlane (mieszane). Ta instrukcja umożliwia powiązanie wartości pól z tabeli utworzonych zgodnie z
różnymi konwencjami.
Force ( capitalization | case upper | case lower | case mixed )
LOAD
Instrukcja LOAD ładuje pola z pliku, z danych zdefiniowanych w skrypcie, z wcześniej załadowanej tabeli, ze
strony internetowej, z wyniku późniejszej instrukcji SELECT lub przez automatyczne wygenerowanie
danych. Możliwe jest również ładowanie danych z połączeń analitycznych.

Load [ distinct ] *fieldlist
[( from file [ format-spec ] |
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from_field fieldassource [format-spec]
inline data [ format-spec ] |
resident table-label |
autogenerate size )]
[ where criterion | while criterion ]
[ group_by groupbyfieldlist ]
[order_by orderbyfieldlist ]
[extension pluginname.functionname(tabledescription)]
Let
Instrukcja let, uzupełniająca instrukcję set, służy do określania zmiennych skryptu. W odróżnieniu od instrukcji

let instrukcja set powoduje obliczenie wartości wyrażenia po prawej stronie operatora „=” przed przypisaniem
jej do zmiennej.
Let variablename=expression
Loosen Table
Instrukcja Loosen Table umożliwia jawne deklarowanie wewnętrznych tabel danych Qlik Sense jako luźno
powiązanych na etapie wykonywania skryptu. Gdy tabela jest luźno powiązana, wszystkie asocjacje między
wartościami pola w tabeli są usuwane. Podobny efekt można uzyskać przez załadowanie poszczególnych pól
luźno powiązanej tabeli jako niezależnych, niepołączonych tabel. Luźne powiązanie może być użyteczne
podczas testowania w celu tymczasowego izolowania różnych części struktury danych. Luźno powiązaną tabelę
można zidentyfikować w przeglądarce tabel na podstawie linii przerywanych. Jeśli w skrypcie występuje
jakakolwiek instrukcja Loosen Table, aplikacja Qlik Sense zignoruje wszelkie ustawienia tabel luźno
powiązanych obowiązujące przed wykonaniem skryptu.

tablename [ , tablename2 ...]
Loosen Tables tablename [ , tablename2 ...]
Map ... using
Instrukcja map ... using służy do mapowania określonej wartości pola lub wyrażenia na wartości we wskazanej
tabeli mapowania. Tabelę mapowania tworzy się instrukcją Mapping.

Map

*fieldlist Using

mapname

NullAsNull
Instrukcja NullAsNull wyłącza konwersję wartości NULL na wartości ciągów znaków ustawione wcześniej przez
instrukcję NullAsValue.

NullAsNull *fieldlist
NullAsValue
Instrukcja NullAsValue określa, dla których pól wartość NULL powinna być przekształcona w wartość.

NullAsValue *fieldlist
Qualify
Instrukcja Qualify służy do przełączania kwalifikacji nazw pól, na przykład aby nazwy te przyjmowały jako
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prefiks nazwę tabeli.

Qualify *fieldlist
Rem
Instrukcja rem służy do wstawiania komentarzy do skryptu lub tymczasowego dezaktywowania instrukcji w
skrypcie bez usuwania ich.

Rem string
Rename Field
Ta funkcja skryptu zmienia nazwy istniejących pól aplikacji Qlik Sense po ich załadowaniu.

Rename field (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })
Rename Fields (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })
Rename Table
Ta funkcja skryptu zmienia nazwy istniejących tabel wewnętrznych aplikacji Qlik Sense po ich załadowaniu.

Rename table (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })
Rename Tables (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })
Section
Instrukcja section pozwala określić, czy następujące po niej instrukcje LOAD i SELECT mają być traktowane
jako dane czy jako definicje praw dostępu.

Section (access | application)
Select
Pola są wybierane ze źródła danych ODBC lub dostawcy OLE DB z użyciem standardowych instrukcji SELECT
języka SQL. Akceptacja instrukcji SELECT zależy jednak od używanego sterownika ODBC lub dostawcy OLE DB.

Select [all | distinct | distinctrow | top n [percent] ] *fieldlist
From tablelist
[Where criterion ]
[Group by fieldlist [having criterion ] ]
[Order by fieldlist [asc | desc] ]
[ (Inner | Left | Right | Full)Join tablename on fieldref = fieldref ]
Set
Instrukcja set jest używana do określania zmiennych skryptu. Mogą one służyć do zastępowania ciągów
znaków, ścieżek, dysków itp.

Set variablename=string
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Sleep
Instrukcja sleep wstrzymuje wykonanie skryptu przez określony czas.

Sleep n
SQL
Instrukcja SQL umożliwia wysłanie dowolnego polecenia SQL przez połączenie ODBC lub OLE DB.

SQL sql_command
SQLColumns
Instrukcja sqlcolumns zwraca zestaw pól opisujących kolumny źródła danych ODBC lub OLE DB, do którego
utworzono połączenie connect.

SQLColumns
SQLTables
Instrukcja sqltables zwraca zestaw pól opisujących tabele źródła danych ODBC lub OLE DB, do którego
utworzono połączenie connect.

SQLTables
SQLTypes
Instrukcja sqltypes zwraca zestaw pól opisujących typy źródła danych ODBC lub OLE DB, do którego
utworzono połączenie connect.

SQLTypes
Star
Ciąg danych używany na potrzeby reprezentacji zestawu wszystkich wartości pola w bazie danych można
ustawić przy użyciu instrukcji star. Wpływa on na następne instrukcje LOAD i SELECT.

Star is [ string ]
Store
Ta funkcja skryptu tworzy plik QVD lub CSV.

Store [ *fieldlist from] table into filename [ format-spec ];
Tag
Ta funkcja skryptu jest metodą przypisywania znaczników do pól. W przypadku próby oznaczenia nazwy pola
niewystępującej w aplikacji oznaczanie zostanie zignorowane. W przypadku znalezienia niezgodnych wystąpień
pola lub znacznika używana jest ostatnia wartość.

Tag fields fieldlist using mapname
Tag field fieldname with tagname
Trace
Instrukcja trace zapisuje ciąg znaków w oknie Postęp wykonania skryptu oraz w pliku dziennika skryptu (jeśli
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jest używany). Może być bardzo przydatna do celów debugowania. Komunikat taki można dostosować przy
użyciu rozszerzeń „$” zmiennych obliczanych przed instrukcją trace.

Trace string
Unmap
Instrukcja Unmap powoduje dezaktywację mapowania wartości pola określonej w poprzedniej instrukcji Map

… Using dla kolejno ładowanych pól.
Unmap *fieldlist
Unqualify
Instrukcja Unqualify służy do wyłączania kwalifikowania nazw pól, które zostało wcześniej włączone przy
użyciu instrukcji Qualify.

Unqualify *fieldlist
Untag
Udostępnia metodę usuwania znaczników z pól. W przypadku próby usunięcia znacznika nazwy pola
niewystępującej w aplikacji usuwanie znacznika zostanie zignorowane. Jeśli zostaną znalezione konfliktujące
wystąpienia nazwy pola lub znacznika, użyta zostaje ostatnia wartość.

Untag fields fieldlist using mapname
Untag field fieldname with tagname

Alias
Instrukcja alias służy do ustawiania aliasu, który będzie używany jako nazwa pola we wszystkich wystąpieniach
tego pola w skrypcie.

Syntax:
alias fieldname as aliasname {,fieldname as aliasname}
Arguments:
Argument

Opis

fieldname

Nazwa pola w danych źródłowych

aliasname

Alias, który ma być użyty zamiast niej

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Alias ID_N as
NameID;
Alias A as
Name, B as
Number, C as
Date;

Zmiany nazw zdefiniowane tą instrukcją są używane we wszystkich dalszych instrukcjach

SELECT i LOAD. W dowolnym dalszym miejscu skryptu można też zdefiniować nowy alias
nazwy pola, podając nową instrukcję alias.
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AutoNumber
Ta instrukcja zwraca niepowtarzalną wartość całkowitą dla każdej odrębnie przetwarzanej wartości w polu
napotkanym podczas wykonywania skryptu.
Gdy funkcja autonumber (page 367) jest używana w instrukcji LOAD, ale w tym przypadku obowiązują pewne
ograniczenia dotyczące używania ładowania zoptymalizowanego. Ładowanie zoptymalizowane można
utworzyć, najpierw ładując dane z pliku QVD, a następnie używając instrukcji AutoNumber celem
przekształcenia wartości na klucze symboli.

Syntax:
AutoNumber *fieldlist [Using namespace] ]
Arguments:
Argument

Opis

*fieldlist

Rozdzielana przecinkami lista pól, w której wartości powinny zostać zastąpione kluczem
symbolu.
Aby uwzględnić wszystkie pola o zgodnych nazwach, można użyć symbolu wieloznacznego ?
lub * w nazwach pól. W celu uwzględnienia wszystkich pól można użyć znaku *. Jeśli używane
są symbole wieloznaczne, wówczas nazwy pól należy umieszczać w cudzysłowach.

namespace

Używanie argumentu namespace jest opcjonalne. Tej opcji można używać, gdy
wymagane jest utworzenie przestrzeni nazw, w której identyczne wartości w różnych polach
będą miały ten sam klucz.
Jeśli ta opcja nie zostanie użyta, wówczas wszystkie pola będą miały osobny indeks kluczy.

Limitations:
Gdy w jednym skrypcie istnieje kilka instrukcji LOAD, wówczas instrukcję AutoNumber należy umieścić po
końcowej instrukcji LOAD.

Example:
W tym przykładzie zastępujemy wartości pól kluczami tabeli symboli, korzystając z instrukcji AutoNumber
celem ograniczenia wykorzystania pamięci. Na potrzeby prezentacji przykład jest krótki, ale funkcja ta
sprawdza się szczególnie w przypadku tabel zawierających wiele wierszy.

Region

Year

Month

Sales

North

2014

May

245

North

2014

May

347

North

2014

June

127
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Region

Year

Month

Sales

South

2014

June

645

South

2013

May

367

South

2013

May

221

Dane źródłowe są ładowane przy użyciu danych wbudowanych. Następnie dodajemy instrukcję AutoNumber z
polami Region, Year oraz Month.
RegionSales:
LOAD * INLINE
[ Region, Year, Month, Sales
North, 2014,
May,
245
North, 2014,
May,
347
North, 2014,
June,
127
South, 2014,
June,
645
South, 2013,
May, 367
South, 2013,
May,
221
];
AutoNumber Region, Year, Month;

Wynikowa tabela będzie przypominać poniższą:

Region

Year

Month

Sales

1

2

1

245

1

2

1

347

1

2

2

127

2

2

2

645

2

1

1

367

2

1

1

221

Binary
Instrukcja binary służy do ładowania danych z dokumentu z innej aplikacji Qlik Sense lub wersji QlikView 11.2
albo wersji wcześniejszej, w tym danych dostępu do sekcji. Inne elementy aplikacji nie są uwzględnione, na
przykład arkusze, narracje, wizualizacje, elementy główne ani zmienne.

W skrypcie może występować tylko jedna instrukcja binary. Instrukcja binary musi być pierwszą
instrukcją skryptu, mimo że na początku skryptu zazwyczaj umieszczane są instrukcje SET.
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Syntax:
binary [path] filename
Arguments:
Argument

Opis

filename

Nazwa pliku z uwzględnieniem rozszerzenia .qvw lub .qvf.

path

Ścieżka do pliku powinna być odniesieniem do połączenia do danych folderu. Jest to
wymagane, jeśli plik nie został załadowany do katalogu roboczego programu Qlik Sense.

Example: 'lib://Table Files/'
W dotychczasowym trybie tworzenia skryptów obsługiwane są również następujące formaty
ścieżek:
l

bezwzględna

Example: c:\data\
l

względna wobec aplikacji zawierającej tę linię skryptu.

Example: data\
Limitations:
Instrukcji binary nie można używać w celu ładowania danych z aplikacji w tym samym wdrożeniu programu
Qlik Sense Enterprise, tworząc odwołanie do identyfikatora aplikacji. Dane można ładować tylko z pliku .qvf.

Przykłady
Binary lib://MyData/customer.qvw;

W tym przykładzie plik customer.qvw musi znajdować się w
folderze podłączonym do połączenia do danych MyData.

Binary customer.qvf;

W tym przykładzie plik customer.qvf musi być zlokalizowany
w katalogu roboczym Qlik Sense.

Binary c:\qv\customer.qvw;

Ten przykład z użyciem bezwzględnej ścieżki do pliku
zadziała tylko w dotychczasowym trybie tworzenia skryptów.

Comment field
Udostępnia sposób wyświetlania komentarzy do pola (metadanych) z baz danych i arkuszy kalkulacyjnych.
Nazwy pól nieobecne w aplikacji są ignorowane. W przypadku znalezienia wielu wystąpień nazwy pola używana
jest ostatnia wartość.

Syntax:
comment [fields] *fieldlist using mapname
comment [field] fieldname with comment
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Używana tabela mapowania powinna mieć dwie kolumny — pierwsza powinna zawierać nazwy pól, a druga
komentarze.

Arguments:
Argument

Opis

*fieldlist

Rozdzielana przecinkami lista pól przeznaczonych do opatrzenia komentarzem. Użycie
znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola. W nazwach pól dozwolone jest korzystanie z
symboli wieloznacznych * i ?. Cytowanie nazw pól może być konieczne, gdy używane są
symbole wieloznaczne.

mapname

Nazwa tabeli mapowania, która została poprzednio odczytana w instrukcji LOAD lub

SELECT mapowania.
fieldname

Nazwa pola przeznaczonego do opatrzenia komentarzem.

comment

Komentarz, jaki powinien zostać dodany do pola.

Example 1:
commentmap:
mapping LOAD * inline [
a,b
Alpha,This field contains text values
Num,This field contains numeric values
];
comment fields using commentmap;

Example 2:
comment field Alpha with AFieldContainingCharacters;
comment field Num with '*A field containing numbers';
comment Gamma with 'Mickey Mouse field';

Comment table
Udostępnia sposób wyświetlania komentarzy do tabeli (metadanych) z baz danych lub arkuszy kalkulacyjnych.
Nazwy tabel nieobecne w aplikacji są ignorowane. W przypadku znalezienia wielu wystąpień nazwy tabeli
używana jest ostatnia wartość. To słowo kluczowe może być używane w celu odczytywania komentarzy ze
źródła danych.

Syntax:
comment [tables] tablelist using mapname
comment [table] tablename with comment
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Arguments:
Argument

Opis

tablelist

(table{,table})

mapname

Nazwa tabeli mapowania, która została poprzednio odczytana w instrukcji LOAD lub

SELECT mapowania.
tablename

Nazwa tabeli przeznaczonej do opatrzenia komentarzem.

comment

Komentarz, jaki powinien zostać dodany do tabeli.

Example 1:
Commentmap:
mapping LOAD * inline [
a,b
Main,This is the fact table
Currencies, Currency helper table
];
comment tables using Commentmap;

Example 2:
comment table Main with 'Main fact table';

Connect
Instrukcja CONNECT służy do określania dostępu aplikacji Qlik Sense do ogólnej bazy danych przy użyciu
interfejsu OLE DB/ODBC. W przypadku ODBC źródło danych najpierw należy określić za pomocą narzędzia
administracyjnego ODBC.

Ta instrukcja obsługuje tylko powiązania do danych w folderze w trybie standardowym.

Aktualnie w Qlik Sense Cloud nie można nawiązywać połączeń z bazami danych OLE DB/ODBC.

Syntax:
ODBC CONNECT TO connect-string
OLEDB CONNECT TO connect-string
CUSTOM CONNECT TO connect-string
LIB CONNECT TO connection
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Arguments:
Argument

Opis

connectstring

connect-string ::= datasourcename { ; conn-spec-item }

Ciąg połączenia jest nazwą bazy danych oraz opcjonalną listą co najmniej
jednego elementu specyfikacji połączenia. Jeśli nazwa źródła danych zawiera
spacje albo jeśli podana zostanie lista elementów specyfikacji połączenia,
wówczas ciąg połączenia należy ująć w cudzysłowy.

datasourcename musi być zdefiniowanym źródłem danych ODBC albo
ciągiem znaków, który definiuje dostawcę OLE DB.
conn-spec-item ::=DBQ=database_specifier |DriverID=driver_
specifier |UID=userid |PWD=password

W przypadku różnych baz danych możliwe elementy specyfikacji połączenia
mogą się różnić. W przypadku niektórych baz danych możliwe są także
elementy inne niż określone powyżej. W przypadku bazy danych OLE DB
niektóre elementy dotyczące połączenia są obowiązkowe, nie opcjonalne.
connection

Nazwa połączenia do danych zapisywana w edytorze ładowania danych.

Jeśli źródło ODBC zostanie umieszczone przed instrukcją CONNECT, wówczas będzie używany interfejs ODBC;
w przeciwnym wypadku będzie używany interfejs OLE DB.
Za pomocą instrukcji LIB CONNECT TO nawiązuje połączenie z bazą danych przy użyciu zapisanego
połączenia danych utworzonego w edytorze ładowania danych.

Example 1:
ODBC CONNECT TO 'Sales
DBQ=C:\Program Files\Access\Samples\Sales.mdb';

Źródło danych zdefiniowane przez tę instrukcję jest używane przez kolejne instrukcje Select (SQL) , aż do
napotkania nowej instrukcji CONNECT.

Example 2:
LIB CONNECT TO 'MyDataConnection';

Connect32
Ta instrukcja jest używana w taki sam sposób, jak instrukcja CONNECT, ale zmusza system 64-bitowy do użycia
32-bitowego dostawcy ODBC/OLE DB. Nie dotyczy to niestandardowej instrukcji connect.

Connect64
Ta instrukcja jest używana w taki sam sposób, jak instrukcja CONNECT, ale wymusza użycie 64-bitowego
dostawcy. Nie dotyczy to niestandardowej instrukcji connect.
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Declare
Instrukcja Declare służy do tworzenia definicji pól i grup, w których można określić relacje między polami a
funkcjami. Definicje zestawów pól można wykorzystać do automatycznego generowania pochodnych pól,
których można użyć jako wymiarów. Można na przykład utworzyć definicję kalendarza i użyć jej do
wygenerowania z pola daty powiązanych wymiarów takich jak rok, miesiąc, tydzień i dzień.
Instrukcji Declare można używać albo do skonfigurowania nowej definicji pola, albo do utworzenia definicji
pola na podstawie już istniejącej definicji.

Konfigurowanie nowej definicji pola
Syntax:
definition_name:
Declare [Field[s]] Definition [Tagged tag_list ]
[Parameters parameter_list ]
Fields field_list
Arguments:
Argument

Opis

definition_
name

Nazwa definicji pola, zakończona dwukropkiem.

Jako nazwy definicji pola nie należy używać autoCalendar, gdyż jest to nazwa
zarezerwowana dla automatycznie generowanych szablonów kalendarza.

Example:
Calendar:

tag_list

Rozdzielana przecinkami lista znaczników stosowanych do pól pochodnych tworzonych na
podstawie tej definicji pola. Stosowanie znaczników nie jest obowiązkowe, ale jeśli nie zostaną
podane znaczniki określające kolejność sortowania, na przykład $date, $numeric lub $text,
pole pochodne będzie domyślnie sortowane według kolejności ładowania.

Example:
'$date'

parameter_
list

Rozdzielana przecinkami lista parametrów. Parametr ma definicję w postaci name=value i
otrzymuje wartość początkową, którą można zastąpić przy ponownym wykorzystaniu definicji
pola. Opcjonalne.

Example:
first_month_of_year = 1
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Argument

Opis

field_list

Rozdzielana przecinkami lista pól generowanych, gdy używana jest definicja pola. Definicja
pola ma postać <expression> As field_name tagged tag. Symbol $1 umożliwia odwoływanie
się do pola danych, z którego mają być generowane pola pochodne.

Example:
Year($1) As Year tagged '$year'

Example:
Calendar:
DECLARE FIELD DEFINITION TAGGED '$date'
Parameters
first_month_of_year = 1
Fields
Year($1) As Year Tagged ('$numeric'),
Month($1) as Month Tagged ('$numeric'),
Date($1) as Date Tagged ('$date'),
Week($1) as Week Tagged ('$numeric'),
Weekday($1) as Weekday Tagged ('$numeric'),
DayNumberOfYear($1, first_month_of_year) as DayNumberOfYear Tagged ('$numeric')
;

Kalendarz został zdefiniowany. Teraz można stosować go do załadowanych pól daty, w tym przypadku
OrderDate i ShippingDate, używając klauzuli Derive.

Ponowne używanie istniejącej definicji pola
Syntax:
<definition name>:
Declare [Field][s] Definition
Using <existing_definition>
[With <parameter_assignment> ]
Arguments:
Argument

Opis

definition_
name

Nazwa definicji pola, zakończona dwukropkiem.

Example:
MyCalendar:

Składnia skryptów i funkcje wykresów - Qlik Sense, 322 - 2019-04-09 01:39:23

70

2 Składnia skryptów
Argument

Opis

existing_
definition

Definicja pola, która zostanie ponownie użyta podczas tworzenia nowej definicji pola. Nowa
definicja pola będzie działać analogicznie do definicji, na której jest oparta, chyba że zostanie
podany argument parameter_assignment zmieniający wartość używaną w wyrażeniach pola.

Example:
Using Calendar

parameter_
assignment

Rozdzielana przecinkami lista przypisań parametrów. Przypisanie parametru ma postać
name=value i powoduje zastąpienie wartości parametru ustawionej w bazowej definicji pola.
Opcjonalne.

Example:
first_month_of_year = 4

Example:
W tym przykładzie ponownie użyjemy definicji kalendarza utworzonej w poprzednim przykładzie. W tym
przypadku chcemy używać roku obrachunkowego zaczynającego się w kwietniu. Można to osiągnąć,
przypisując parametrowi first_month_of_year wartość 4, co wpłynie na wartość zdefiniowanego pola
DayNumberOfYear.
Posłużymy się tutaj danymi i definicją pola z poprzedniego przykładu.
MyCalendar:
DECLARE FIELD DEFINITION USING Calendar WITH first_month_of_year=4;
DERIVE FIELDS FROM FIELDS OrderDate,ShippingDate USING MyCalendar;

Po przeładowaniu skryptu ładowania danych pola wygenerowane będą dostępne w edytorze arkusza pod
nazwami OrderDate.MyCalendar.* i ShippingDate.MyCalendar.*.

Derive
Instrukcja Derive służy do generowania pochodnych pól na podstawie definicji pola utworzonej przy użyciu
instrukcji Declare. Można określić, dla których pól danych mają być tworzone pochodne pola, lub tworzyć je
jawnie lub niejawnie na podstawie znaczników pól.

Syntax:
Derive [Field[s]] From [Field[s]] field_list Using definition
Derive [Field[s]] From Explicit [Tag[s]] tag_list Using definition
Derive [Field[s]] From Implicit [Tag[s]] Using definition
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Arguments:
Argument

Opis

definition

Nazwa definicji pola używana podczas wyznaczania pól pochodnych.

Example: Calendar
field_list

Rozdzielana przecinkami lista pól danych, z których powinny zostać wygenerowane pola
pochodne — na podstawie definicji pól. Pola danych powinny być polami, które zostały już
załadowane w skrypcie.

Example: OrderDate, ShippingDate
tag_list

Rozdzielana przecinkami lista znaczników. Pola pochodne zostaną wygenerowane dla
wszystkich pól danych, które zawierają dowolne znaczniki z listy.

Example: '$date'
Examples:
l

Wyznaczanie pól pochodnych dla konkretnych pól danych.
W tym przypadku podajemy pola OrderDate i ShippingDate.
DERIVE FIELDS FROM FIELDS OrderDate,ShippingDate USING Calendar;

l

Wyznaczanie pól pochodnych dla wszystkich pól z konkretnym znacznikiem.
W tym przypadku wyznaczamy pola pochodne na podstawie pola Calendar dla wszystkich pól ze
znacznikiem $date.
DERIVE FIELDS FROM EXPLICIT TAGS '$date' USING Calendar;

l

Wyznaczanie pól pochodnych dla wszystkich pól ze znacznikiem definicji pola.
W tym przypadku wyznaczamy pola pochodne dla wszystkich pól danych z takim samym znacznikiem,
jak definicja pola Calendar — tym przypadku jest to znacznik $date.
DERIVE FIELDS FROM IMPLICIT TAG USING Calendar;

Direct Query
Instrukcja DIRECT QUERY umożliwia uzyskanie dostępu do tabel za pośrednictwem połączenia ODBC lub OLE
DB przy użyciu funkcji aplikacji Direct Discovery.

Aktualnie w Qlik Sense Cloud nie można nawiązywać połączeń z bazami danych OLE DB/ODBC.

Syntax:
DIRECT QUERY DIMENSION fieldlist [MEASURE fieldlist] [DETAIL fieldlist]
FROM tablelist
[WHERE where_clause]

Słowa kluczowe DIMENSION, MEASURE i DETAIL mogą być używane w dowolnej kolejności.
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Klauzule słów kluczowych DIMENSION i FROM są wymagane we wszystkich instrukcjach DIRECT QUERY. Słowo
kluczowe FROM musi poprzedzać słowo kluczowe DIMENSION.
Pola określane bezpośrednio po słowie kluczowym DIMENSION są ładowane do pamięci i mogą być używane w
celu tworzenia asocjacji między danymi w pamięci i danymi aplikacji Direct Discovery.

Instrukcja DIRECT QUERY nie może zawierać klauzul DISTINCT ani GROUP BY.
Przy użyciu słowa kluczowego MEASURE można określić słowa, które aplikacja Qlik Sense rozpoznaje na
„poziomie meta”. Rzeczywiste dane pola miary istnieją tylko w bazie danych podczas procesu ładowania
danych. Są one pobierane doraźnie w zależności od wyrażeń wykresu używanych w wizualizacji.
Zwykle pola zawierające wartości dyskretne, które będą używane jako wymiary, powinny być ładowane za
pomocą słowa kluczowego DIMENSION, a liczby, które będą używane tylko w agregacjach, powinny być
wybierane za pomocą słowa kluczowego MEASURE.
Pola DETAIL udostępniają informacje lub szczegóły, na przykład pola komentarzy, które użytkownik może
wyświetlać w tabeli pozwalającej na drążenie do szczegółów. Pola DETAIL nie mogą być używane w
wyrażeniach wykresu.
Domyślnie instrukcja DIRECT QUERY działa niezależnie od źródła danych w przypadku źródeł danych, które
obsługują SQL.SQL Z tego powodu ta sama instrukcja DIRECT QUERY może być używana dla różnych baz
danych SQL bez zmian. Aplikacja Direct Discovery generuje w razie potrzeby zapytania właściwe dla bazy
danych.
Rodzima składnia zapytań może być używana, gdy użytkownik zna bazę danych, której dotyczą zapytania, i
zamierza użyć rozszerzeń SQL właściwych dla tej bazy danych. Składnia rodzima dla źródła danych jest
obsługiwana:
l

Jako wyrażenia pola w klauzulach DIMENSION i MEASURE.

l

Jako treść klauzuli WHERE

Przykłady:
DIRECT QUERY
DIMENSION Dim1, Dim2
MEASURE
NATIVE ('X % Y') AS X_MOD_Y
FROM TableName
DIRECT QUERY
DIMENSION Dim1, Dim2
MEASURE X, Y
FROM TableName
WHERE NATIVE ('EMAIL MATCHES "\*.EDU"')
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Następujące terminy są używane jako słowa kluczowe i dlatego w postaci bez cudzysłowów nie
mogą być używane jako nazwy kolumn ani pól: and, as, detach, detail, dimension, distinct, from, in,
is, like, measure, native, not, or, where

Arguments:
Argument

Opis

fieldlist

Rozdzielana przecinkami lista specyfikacji pól, fieldnam e {, fieldnam e} . Specyfikacja pola
może być nazwą pola. W takiej sytuacji ta sama nazwa będzie używana jako nazwa kolumny
bazy danych i nazwa pola Qlik Sense. Specyfikacja pola może być też aliasem pola. W takiej
sytuacji wyrażeniu bazy danych lub kolumnie jest nadawana nazwa pola Qlik Sense.

tablelist

Lista nazw tabel lub widoków w bazie danych, z której dane będą ładowane. Zwykle są to
widoki, które zawierają wynik operacji JOIN wykonywanej w bazie danych.

where_
clause

Pełna składnia klauzul WHERE bazy danych nie została zdefiniowana w niniejszej publikacji, ale
większość „relacyjnych wyrażeń” SQL jest dozwolona — między innymi stosowanie wywołań
funkcji, operator LIKE dla ciągów znaków, IS NULL i IS NOT NULL, z kolei operator IN.

BETWEEN nie jest uwzględniony.
NOT jest operatorem jednoelementowym w przeciwieństwie do modyfikatora w niektórych
słowach kluczowych.
Przykłady:
WHERE x > 100 AND "Region Code" IN ('south', 'west')
WHERE Code IS NOT NULL and Code LIKE '%prospect'
WHERE NOT X in (1,2,3)

Ostatniego przykładu nie można zapisać jako:
WHERE X NOT in (1,2,3)

Example:
W tym przykładzie używana jest tabela bazy danych o nazwie TableName, która zawiera pola Dim1, Dim2,
Num1, Num2 i Num3.Dim1 i Dim2 zostaną załadowane do zestawu danych Qlik Sense.
DIRECT QUERY DIMENSTION Dim1, Dim2 MEASURE Num1, Num2, Num3 FROM TableName ;

Dim1 i Dim2 będą dostępne do użycia jako wymiary. Num1, Num2 i Num3 będą dostępne do agregacji. Dim1 i
Dim2 również są dostępne do agregacji. Typ agregacji, dla których można użyć wymiarów Dim1 i Dim2, jest
zależny od ich typów danych. Na przykład w wielu sytuacjach pola DIMENSION zawierają dane w postaci ciągu
znaków, takie jak nazwy lub numery kont. Pola te nie mogą być sumowane, ale mogą być liczone: count(Dim1).
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Instrukcje DIRECT QUERY są zapisywane bezpośrednio w edytorze skryptów. W celu uproszczenia
konstruowania instrukcji DIRECT QUERY można wygenerować instrukcję SELECT z powiązania
między danymi, a następnie przeprowadzić edycję wygenerowanego skryptu, aby zmienić ją w
instrukcję DIRECT QUERY.
Na przykład instrukcję SELECT
SQL SELECT
SalesOrderID,
RevisionNumber,
OrderDate,
SubTotal,
TaxAmt
FROM MyDB.Sales.SalesOrderHeader;

można zmienić w następującą instrukcję DIRECT QUERY:
DIRECT QUERY
DIMENSION
SalesOrderID,
RevisionNumber

MEASURE
SubTotal,
TaxAmt

DETAIL
OrderDate
FROM MyDB.Sales.SalesOrderHeader;

Listy pól aplikacji Direct Discovery
Lista pól jest rozdzielaną przecinkami listą specyfikacji pól fieldname {, fieldname}. Specyfikacja pola może być
nazwą pola. W takiej sytuacji ta sama nazwa będzie używana jako nazwa kolumny bazy danych i nazwa pola.
Specyfikacja pola może być też aliasem pola. W takiej sytuacji wyrażeniu bazy danych lub kolumnie jest
nadawana nazwa pola Qlik Sense.
Nazwy pól mogą być nazwami prostymi lub nazwami cytowanymi. Nazwa prosta zaczyna się od
alfabetycznego znaku Unicode, a po niej następuje dowolna kombinacja znaków alfabetu, znaków cyfr lub
podkreśleń. Nazwy cytowane zaczynają się od znaku podwójnego cudzysłowu i zawierają dowolną sekwencję
znaków. Jeśli nazwa cytowana zawiera znaki podwójnego cudzysłowu, te znaki są reprezentowane przez dwa
sąsiadujące znaki podwójnego cudzysłowu.
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W nazwach pól Qlik Sense rozróżniana jest wielkość liter. W nazwach pól bazy danych wielkość liter może być
uwzględniana lub nie w zależności od bazy danych. Zapytanie Direct Discovery zachowuje wielkość liter
wszystkich identyfikatorów i aliasów pól. W poniższym przykładzie alias "MyState" jest używany wewnętrznie w
celu przechowywania danych z kolumny "STATEID" bazy danych.
DIRECT QUERY Dimension STATEID as MyState Measure AMOUNT from SALES_TABLE;

To różni się od wyniku instrukcji SQL Select z aliasem. Jeśli alias nie jest cytowany jawnie, wynik zawiera
domyślną wielkość liter kolumny zwracanej przez docelową bazę danych. W poniższym przykładzie instrukcja

SQL Select do bazy danych Oracle tworzy "MYSTATE," z wszystkimi wielkimi literami jako wewnętrzny alias
Qlik Sense, mimo że alias jest pisany literami o różnej wielkości. Instrukcja SQL Select używa zwróconej przez
bazę danych nazwy kolumny, która w przypadku bazy danych Oracle cała jest pisana wielkimi literami.
SQL Select STATEID as MyState, STATENAME from STATE_TABLE;

W celu uniknięcia takiego zachowania należy użyć instrukcji LOAD, aby określić alias.
Load STATEID as MyState, STATENAME;
SQL Select STATEID, STATEMENT from STATE_TABLE;

W tym przykładzie kolumna "STATEID" jest zapisywana wewnętrznie w aplikacji Qlik Sense jako "MyState".
Wyrażenia skalarne bazy danych mogą być w większości stosowane jako specyfikacje pól. Wywołania funkcji
również mogą być używane w specyfikacjach pól. Wyrażenia mogą zawierać stałe logiczne, liczbowe i w postaci
ciągów zawartych w pojedynczych cudzysłowach (osadzone pojedyncze cudzysłowy są reprezentowane przez
sąsiadujące znaki pojedynczych cudzysłowów).

Examples:
DIRECT QUERY
DIMENSION
SalesOrderID, RevisionNumber
MEASURE
SubTotal AS "Sub Total"
FROM AdventureWorks.Sales.SalesOrderHeader;

DIRECT QUERY
DIMENSION
"SalesOrderID" AS "Sales Order ID"
MEASURE
SubTotal,TaxAmt,(SubTotal-TaxAmt) AS "Net Total"
FROM AdventureWorks.Sales.SalesOrderHeader;
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DIRECT QUERY
DIMENSION
(2*Radius*3.14159) AS Circumference,
Molecules/6.02e23 AS Moles
MEASURE
Num1 AS numA
FROM TableName;

DIRECT QUERY
DIMENSION
concat(region, 'code') AS region_code
MEASURE
Num1 AS NumA
FROM TableName;

Aplikacja Direct Discovery nie obsługuje użycia agregacji w instrukcjach LOAD. Użycie agregacji może
spowodować, że wyniki będą nieprzewidywalne. Instrukcja LOAD, taka jak poniższa, nie powinna być używana:
DIRECT QUERY DIMENSION stateid, SUM(amount*7) AS MultiFirst MEASURE amount FROM sales_table;

Funkcja SUM nie powinna znajdować się w instrukcji LOAD.
Aplikacja Direct Discovery nie obsługuje także funkcji Qlik Sense w instrukcjach Direct Query. Na przykład
poniższa specyfikacja dla pola DIMENSION kończy się błędem, gdy pole "Mth" jest używane jako wymiar w
wizualizacji:
month(ModifiedDate) as Mth

Directory
Instrukcja Directory określa, w którym katalogu należy szukać plików danych w kolejnych instrukcjach LOAD,
do momentu wydania nowej instrukcji Directory.

Syntax:
Directory[path]

Jeśli instrukcja Directory jest wydana bez parametru path lub pozostawiona sama sobie, aplikacja Qlik Sense
będzie prowadzić wyszukiwanie w katalogu roboczym Qlik Sense.
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Arguments:
Argument
path

Opis
Tekst, który może być interpretowany jako ścieżka do pliku qvf.
Ścieżka jest ścieżką do pliku. Dostępne są następujące opcje:
l

bezwzględna

Example: c:\data\
l

względna wobec katalogu roboczego aplikacji Qlik Sense.

Example: data\
l

Adres URL (HTTP lub FTP), wskazujący lokalizację w Internecie lub intranecie.

Example: http://www.qlik.com
Examples:
Directory lib://Data/;
Directory c:\userfiles\data;

Disconnect
Instrukcja Disconnect przerywa bieżące połączenieODBC/OLE DB/Niestandardowe. Ta instrukcja jest
opcjonalna.

Syntax:
Disconnect

Połączenie zostanie automatycznie przerwane w przypadku wykonania nowej instrukcji connect lub po
zakończeniu wykonywania skryptu.

Example:
Disconnect;

Drop field
W dowolnym momencie podczas wykonywania skryptu można usunąć z modelu danych, a zarazem z pamięci,
pola aplikacji Qlik Sense, korzystając w tym celu z instrukcji drop field.
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Dozwolone są obydwie formy drop field i drop fields, a użycie każdej z nich zapewnia ten sam
efekt. Jeśli żadna tabela nie zostanie określona, pole zostanie usunięte z wszystkich tabel, w których
występuje.

Syntax:
Drop field fieldname { , fieldname2 ...} [from tablename1 { , tablename2
...}]
Drop fields fieldname { , fieldname2 ...} [from tablename1 { , tablename2
...}]
Examples:
Drop
Drop
Drop
Drop

field A;
fields A,B;
field A from X;
fields A,B from X,Y;

Drop table
W dowolnym momencie podczas wykonywania skryptu można usunąć z modelu danych, a zarazem z pamięci,
wewnętrzne tabele aplikacji Qlik Sense, korzystając w tym celu z instrukcji drop table.

Syntax:
drop table tablename {, tablename2 ...}
drop tables tablename {, tablename2 ...}

Akceptowane są zarówno formularze drop table, jak i drop tables.
W rezultacie tej operacji zostaną utracone następujące elementy:
l

Rzeczywiste tabele.

l

Wszystkie pola, które nie stanowią części tabel pozostałych.

l

Wartości pola w polach pozostałych, które pochodzą bezpośrednio z usuniętych tabel.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

drop table Orders, Salesmen, T456a;

Ta linia spowoduje usunięcie z pamięci trzech
tabel.
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Przykład

Wynik

Tab1:
Load * Inline [
Customer, Items, UnitPrice
Bob, 5, 1.50
];

Po utworzeniu tabeli Tab2 tabela Tab1 jest
usuwana.

Tab2:
LOAD Customer, Sum( Items * UnitPrice ) as Sales
resident Tab1
group by Customer;
drop table Tab1;

Execute
Instrukcja Execute służy do uruchamiania innych programów w czasie, gdy aplikacja Qlik Sense ładuje dane.
Na przykład w celu wykonania niezbędnych przekształceń.

Ta instrukcja nie jest obsługiwana w trybie standardowym.

Ta instrukcja nie jest obsługiwana w trybie standardowym ani w Qlik Sense Cloud.

Syntax:
execute commandline
Arguments:
Argument

Opis

commandline

Tekst, który może zostać zinterpretowany przez system operacyjny jako linia
poleceń. Możesz utworzyć odwołanie do bezwzględnej ścieżki do pliku albo
do ścieżki lib:// folderu.

Jeśli wymagane jest użycie instrukcji Execute, wówczas muszą być spełnione następujące warunki:
l

l

Należy uruchomić program w trybie zgodności (dotyczy programu Qlik Sense oraz programu Qlik Sense
Desktop).
Dla parametru OverrideScriptSecurity należy ustawić wartość 1 w pliku Settings.ini (dotyczy programu
Qlik Sense).
Plik Settings.ini znajduje się w folderze C:\ProgramData\Qlik\Sense\Engine\ i zwykle jest plikiem pustym.

Jeśli ustawisz parametr OverrideScriptSecurity w celu włączenia instrukcji Execute, wówczas każdy
użytkownik będzie mógł uruchamiać pliki na serwerze. Na przykład użytkownik może dołączyć plik
wykonywalny do aplikacji, a następnie wykonać w plik w skrypcie ładowania danych.
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Wykonaj następujące czynności:

1. Utwórz kopię pliku Settings.ini i otwórz ją w edytorze tekstu.
2. Upewnij się, że pierwszy wiersz pliku zawiera [Settings 7].
3. Wstaw nowy wiersz i napisz OverrideScriptSecurity=1.
4. Wstaw pusty wiersz na końcu pliku.
5. Zapisz plik.
6. Zastąp plik Settings.ini plikiem, który właśnie został zmieniony.
7. Ponownie uruchom program Qlik Sense Engine Service (QES).

Jeśli program Qlik Sense działa jako usługa, wówczas niektóre polecenia mogą działać niezgodnie z
oczekiwaniami.

Example:
Execute C:\Program Files\Office12\Excel.exe;
Execute lib://win\notepad.exe // win is a folder connection referring to c:\windows

Field/Fields
Słowa kluczowe skryptu Field i Fields są używane w instrukcjach Declare, Derive, Drop, Comment, Rename i

Tag/Untag.

FlushLog
Instrukcja FlushLog wymusza w aplikacji Qlik Sense zapisywanie zawartości bufora skryptu do pliku dziennika
skryptu.

Syntax:
FlushLog

Zawartość tego buforu jest zapisywana do pliku dziennika. To polecenie może być użyteczne na potrzeby
debugowania, ponieważ umożliwia uzyskiwanie danych, które w przeciwnym wypadku mogły zostać utracone
w przypadku nieudanego wykonania skryptu.

Example:
FlushLog;

Force
Instrukcja force wymusza w aplikacji Qlik Sense interpretację nazw i wartości pól kolejnych instrukcji LOAD i

SELECT jako pisanych tylko wielkimi literami, tylko małymi literami, jak nazwy własne lub tak, jak są
wyświetlane (mieszane). Ta instrukcja umożliwia powiązanie wartości pól z tabeli utworzonych zgodnie z
różnymi konwencjami.
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Syntax:
Force ( capitalization | case upper | case lower | case mixed )

Jeśli nie określono żadnych wartości, przyjmuje się wymuszanie mieszanej wielkości liter. Instrukcja Force
obowiązuje do nowej instrukcji Force.
Instrukcja force nie działa w sekcji dostępu; wielkość liter nie ma znaczenia w żadnych ładowanych wartościach
pól.

Examples and results:
Przykład

Wynik

Na tym przykładzie pokazano, jak wymuszać
pisownię z wielkiej litery.

Tabela Capitalization zawiera następujące wartości:

FORCE Capitalization;
Capitalization:
LOAD * Inline [
ab
Cd
eF
GH
];

W tym przykładzie pokazano, jak wymuszać
pisownię wielkimi literami.
FORCE Case Upper;
CaseUpper:
LOAD * Inline [
ab
Cd
eF
GH
];

W tym przykładzie pokazano, jak wymuszać
pisownię małymi literami.
FORCE Case Lower;
CaseLower:
LOAD * Inline [
ab
Cd
eF
GH
];

Ab
Cd
Ef
Gh

Wszystkie wartości są pisane z wielkiej litery.

Tabela CaseUpper zawiera następujące wartości:
AB
CD
EF
GH

Wszystkie wartości są pisane wielkimi literami.

Tabela CaseLower zawiera następujące wartości:
ab
cd
ef
gh

Wszystkie wartości są pisane małymi literami.
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Przykład

Wynik

W tym przykładzie pokazano, jak wymuszać
pisownię literami mieszanej wielkości.
FORCE Case Mixed;
CaseMixed:
LOAD * Inline [
ab
Cd
eF
GH
];

Tabela CaseMixed zawiera następujące wartości:
ab
Cd
eF
GH

Wszystkie te wartości są pisane tak, jak są wyświetlane w
skrypcie.

See also:

Load
Instrukcja LOAD ładuje pola z pliku, z danych zdefiniowanych w skrypcie, z wcześniej załadowanej tabeli, ze
strony internetowej, z wyniku późniejszej instrukcji SELECT lub przez automatyczne wygenerowanie
danych.Możliwe jest również ładowanie danych z połączeń analitycznych.

Syntax:
LOAD [ distinct ] fieldlist
[( from file [ format-spec ] |
from_field fieldassource [format-spec]|
inline data [ format-spec ] |
resident table-label |
autogenerate size ) |extension pluginname.functionname([script]
tabledescription)]
[ where criterion | while criterion ]
[ group by groupbyfieldlist ]
[order by orderbyfieldlist ]
Arguments:
Argument

Opis

distinct

distinct to predykat wskazujący, że należy ładować tylko pierwszy z powielonych
rekordów.
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Argument

Opis

fieldlist

fieldlist ::= ( * | field {, * | field } )
Lista ładowanych pól. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola w tabeli.
field ::= ( fieldref | expression ) [as aliasname ]
Definicja pola musi zawsze zawierać literał, odniesienie do istniejącego pola
lub wyrażenie.
fieldref ::= ( fieldname |@fieldnumber |@startpos:endpos [ I | U | R | B | T] )
fieldname jest tekstem identycznym z nazwą pola w tabeli. Jeśli nazwa pola zawiera
np. spacje, musi być ujęta w proste podwójne cudzysłowy lub nawiasy kwadratowe.
Niekiedy nie są dostępne jawne nazwy pól. Wtedy należy użyć innego zapisu:
@fieldnumber reprezentuje numer pola w rozdzielanym pliku tabeli. Musi to być
dodatnia liczba całkowita poprzedzona znakiem „@”. Numeracja zawsze zaczyna
się od 1, a kończy na liczbie pól.
@startpos:endpos reprezentuje pozycję początkową i końcową pola w pliku z
rekordami o stałej długości. Obie pozycje muszą być dodatnimi liczbami
całkowitymi. Liczby muszą być poprzedzone znakiem „@” i rozdzielone
dwukropkiem. Numeracja zawsze zaczyna się od 1, a kończy na liczbie pozycji. W
ostatnim polu n jest używane jako pozycja końcowa.
l

Jeśli bezpośrednio po zapisie @startpos:endpos następuje znak I lub U,
odczytane bajty będą interpretowane jako dane binarne zawierające liczby
całkowite, odpowiednio ze znakiem (I) lub bez znaku (U) (kolejność bajtów
Intel). Liczba odczytanych pozycji musi wynosić 1, 2 lub 4.

l

l

Jeśli bezpośrednio po zapisie @startpos:endpos następuje znak R, odczytane
bajty będą interpretowane jako dane binarne zawierające liczby rzeczywiste
(32-bitowe lub 64-bitowe wartości zmiennopozycyjne IEEE). Liczba
odczytanych pozycji musi wynosić 4 lub 8.
Jeśli bezpośrednio po zapisie @startpos:endpos następuje znak B, odczytane
bajty będą interpretowane jako wartości BCD (Binary Coded Decimal)
według standardu COMP-3. Można podać dowolną liczbę bajtów.

expression może być funkcją liczbową lub znakową operującą na polach tej samej
tabeli. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja na temat składni wyrażeń.
Klauzula as służy do przypisania polu nowej nazwy.
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Argument

Opis

from

from jest używane, jeśli dane powinny być ładowane z pliku przy użyciu połączenia
do danych pliku webowego.
file ::= [ path ] filename
Example: 'lib://Table Files/'
Pominięcie ścieżki spowoduje, że aplikacja Qlik Sense będzie wyszukiwać plik w
katalogu wskazanym instrukcją Directory. W przypadku braku instrukcji Directory
aplikacja Qlik Sense prowadzi wyszukiwanie w katalogu roboczym C:\Users\

{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps.

W instalacji serwera Qlik Sense katalog roboczy jest określony w usłudze
Qlik Sense Repository Service. Domyślnie jest to
C:\ProgramData\Qlik\Sense\Apps.
filename może zawierać standardowe symbole wieloznaczne DOS, czyli * i ?. Ich
użycie spowoduje załadowanie wszystkich pasujących plików w określonym
katalogu.
format-spec ::= ( fspec-item { , fspec-item } )
Na specyfikację formatu składają się pozycje specyfikacji formatu podane w
nawiasach jako lista.

Format Ten określnik skryptu jest używany do ustawiania adresu URL
połączenia do danych z pliku webowego podczas ładowania pliku
webowego. (page 98) można stosować, aby zastąpić adres URL
połączeń do danych z plików webowych, na przykład gdy wymagane
jest utworzenie dynamicznego adresu URL na podstawie załadowanych
danych.

Dotychczasowy tryb tworzenia skryptów
W dotychczasowym trybie tworzenia skryptów obsługiwane są również następujące
formaty ścieżek:
l

bezwzględna

Example: c:\data\
l

względna wobec katalogu roboczego aplikacji Qlik Sense.

Example: data\
l

Adres URL (HTTP lub FTP), wskazujący lokalizację w Internecie lub intranecie.

Example: http://www.qlik.com
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Argument

Opis

from_field

Klauzula from_field umożliwia załadowanie danych z wcześniej załadowanego
pola.
fieldassource::=(tablename, fieldname)
Wskazywana jest nazwa pola odpowiadająca nazwie tabeli tablename i nazwie pola

fieldname, która została poprzednio załadowana.
format-spec ::= ( fspec-item {, fspec-item } )
Na specyfikację formatu składają się pozycje specyfikacji formatu podane w
nawiasach jako lista.
inline

Klauzula inline wskazuje dane wpisywane bezpośrednio w skrypcie, a nie ładowane
z pliku.
data ::= [ text ]
Dane wprowadzane w ramach klauzuli inline muszą być ujęte w podwójne
cudzysłowy lub w nawiasy kwadratowe. Tekst umieszczony między tymi znakami
zostanie zinterpretowany tak samo, jak zawartość pliku. Oznacza to między innymi,
że w tekście klauzuli inline należy wstawiać nowe wiersze w tych samych
miejscach, w których występowałyby w pliku tekstowym, naciskając klawisz Enter
podczas wpisywania skryptu. Liczba kolumn jest zdefiniowana w pierwszej linii.
format-spec ::= ( fspec-item {, fspec-item } )
Na specyfikację formatu składają się pozycje specyfikacji formatu podane w
nawiasach jako lista.

resident

Klauzula resident umożliwia załadowanie danych z wcześniej załadowanej tabeli.
table label to etykieta poprzedzająca instrukcje LOAD lub SELECT tworzące
pierwotną tabelę. Na końcu etykiety musi się znajdować dwukropek.

autogenerate

Klauzula autogenerate jest używana w przypadku danych, które mają być
automatycznie generowane przez aplikację Qlik Sense.
size ::= number

Number to liczba całkowita wskazująca liczbę generowanych rekordów.
Lista pól nie może zawierać wyrażeń, które wymagają danych z zewnętrznego
źródła danych ani wcześniej załadowanej tabeli, chyba że przy użyciu funkcji Peek
utworzono odwołanie do wartości pojedynczego pola we wcześniej załadowanej
tabeli.
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Argument

Opis

extension

Dane można ładować z połączeń analitycznych. Należy użyć klauzuli extension,
aby wywołać funkcję zdefiniowaną we wtyczce rozszerzeń po stronie serwera (SSE)
albo dokonać oceny skryptu.
Do wtyczki SSE można wysłać pojedynczą tabelę i zostanie zwrócona pojedyncza
tabela danych. Jeśli wtyczka nie określa nazw pól, które są zwracane, wówczas pola
otrzymają nazwy Field1, Field2 itd.

Extension pluginname.functionname( tabledescription );
l

l

Ładowanie danych za pomocą funkcji we wtyczce SSE
tabledescription ::= (table { ,tablefield} )
Jeśli pola tabeli nie zostaną określone, wówczas pola będą używane w
kolejności ładowania.
Ładowanie danych poprzez ocenę skryptu we wtyczce SSE
tabledescription ::= ( script, table { ,tablefield} )

Sposób obsługi typów danych w definicji pola tabeli
Typy danych są automatycznie wykrywane w połączeniach analitycznych. Jeśli
dane nie zawierają żadnych wartości liczbowych, a zawierają co najmniej jeden
ciąg znaków inny niż NULL, wówczas takie pole jest traktowane jako tekstowe. W
każdym innym przypadku jest traktowane jako liczbowe.
Typ danych można wymusić, umieszczając nazwę pola w funkcji String() lub

Mixed() .
l

l

Funkcja String() wymusza traktowanie pola jako tekstowego. Jeśli pole jest
liczbowe, wówczas wyodrębniana jest część tekstowa wartości podwójnej —
nie jest wykonywane żadne przekształcenie.
Funkcja Mixed() wymusza traktowanie pola jako podwójnego.

Funkcje String() i Mixed() nie mogą być używane poza definicjami pola tabeli w
klauzuli extension, a ponadto w definicji pola tabeli nie można używać innych
funkcji Qlik Sense.

Więcej informacji o połączeniach analitycznych
Zanim możliwe będzie używanie połączeń analitycznych, należy je skonfigurować.
where

where to klauzula określająca, czy rekord ma być uwzględniony w selekcji, czy też
nie. Selekcja jest uwzględniana, jeśli warunek criterion ma wartość True.
criterion jest wyrażeniem logicznym.
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Argument

Opis

while

while to klauzula określająca, czy rekord ma być wielokrotnie odczytywany. Ten
sam rekord będzie odczytywany, dopóki warunek criterion ma wartość True. W
praktyce korzystanie z klauzuli while zwykle wymaga również użycia funkcji

IterNo( ) .
criterion jest wyrażeniem logicznym.
group by

Klauzula group by służy do określania pól, według których dane mają być
agregowane (grupowane). Pola agregujące powinny być w jakiś sposób dołączone
w ładowanych wyrażeniach. Poza obrębem funkcji agregacji w ładowanych
wyrażeniach wolno używać wyłącznie pól agregujących.

groupbyfieldlist ::= (fieldname { ,fieldname } )
order by

Klauzula order by służy do sortowania rekordów tabeli rezydentnej przed ich
przetworzeniem przez instrukcję load. Tabelę rezydentną można sortować według
dowolnej liczby pól w kolejności rosnącej lub malejącej. Sortowanie jest
wykonywane w pierwszej kolejności według wartości liczbowej, a w drugiej
kolejności według porządku leksykograficznego z uwzględnieniem znaków
diakrytycznych. Klauzuli można używać tylko wtedy, gdy źródłem danych jest
tabela rezydentna.
Pola porządkujące określają, według którego pola należy sortować tabelę
rezydentną. Pole można wskazać nazwą lub numerem w tabeli rezydentnej
(pierwsze pole ma numer 1).
orderbyfieldlist ::= fieldname [ sortorder ] { , fieldname [ sortorder ] }
Kolejność sortorder może mieć wartość asc (rosnąco) lub desc (malejąco). Jeśli nie
określono sortorder , przyjmuje się wartość asc.

fieldname, path, filename i aliasname to ciągi tekstowe reprezentujące odpowiednio
nazwę pola, ścieżkę, nazwę pliku i alias. Jako fieldname można podać dowolne pole
z tabeli źródłowej. Pola utworzone klauzulą as (aliasname) są jednak poza
zakresem i nie można ich używać w tej samej instrukcji load.
Jeśli żadne źródło danych nie zostanie wskazane klauzulą from, inline, resident, from_field, extension lub

autogenerate, dane będą ładowane z wyniku instrukcji SELECT lub LOAD występującej bezpośrednio po
bieżącej instrukcji. Następna instrukcja nie powinna mieć żadnego prefiksu.
Examples:
Ładowanie różnych formatów plików
Załaduj rozdzielony plik danych z opcjami domyślnymi:
LOAD * from data1.csv;

Załaduj rozdzielony plik danych z połączenia z biblioteką (MyData):

Składnia skryptów i funkcje wykresów - Qlik Sense, 322 - 2019-04-09 01:39:23

88

2 Składnia skryptów
LOAD * from 'lib://MyData/data1.csv';

Załaduj wszystkie rozdzielone pliki danych z połączenia z biblioteką (MyData):
LOAD * from 'lib://MyData/*.csv';

Załaduj rozdzielony plik z przecinkiem jako znakiem rozdzielającym i z wbudowanymi etykietami:
LOAD * from 'c:\userfiles\data1.csv' (ansi, txt, delimiter is ',', embedded labels);

Załaduj rozdzielony plik z tabulacją jako znakiem rozdzielającym i z wbudowanymi etykietami:
LOAD * from 'c:\userfiles\data2.txt' (ansi, txt, delimiter is '\t', embedded labels);

Załaduj plik dif z wbudowanymi nagłówkami:
LOAD * from file2.dif (ansi, dif, embedded labels);

Załaduj trzy pola ze stałego pliku rekordu bez nagłówków:
LOAD @1:2 as ID, @3:25 as Name, @57:80 as City from data4.fix (ansi, fix, no labels, header is 0,
record is 80);

Załaduj plik QVX, określając ścieżkę bezwzględną:
LOAD * from C:\qdssamples\xyz.qvx (qvx);

Ładowanie plików webowych
Załaduj z domyślnego adresu URL ustawionego w połączeniu do danych z plików webowych:
LOAD * from [lib://MyWebFile];

Załaduj z konkretnego adresu URL i zastąp adres URL ustawiony w połączeniu do danych z plików webowych:
LOAD * from [lib://MyWebFile] (URL is 'http://localhost:8000/foo.bar');

Załaduj z konkretnego adresu URL ustawionego w zmiennej, korzystając z rozszerzenia przez znak dolara:
SET dynamicURL = 'http://localhost/foo.bar';
LOAD * from [lib://MyWebFile] (URL is '$(dynamicURL)');

Wybieranie tylko niektórych pól, zmiana nazw i obliczanie pól
Załaduj tylko trzy określone pola z rozdzielonego pliku:
LOAD FirstName, LastName, Number from data1.csv;

Zmień nazwę pierwszego pola na A, a drugiego na B podczas ładowania pliku bez etykiet:
LOAD @1 as A, @2 as B from data3.txt (ansi, txt, delimiter is '\t', no labels);

Załaduj Name jako konkatenację FirstName, znaku spacji i LastName:
LOAD FirstName&' '&LastName as Name from data1.csv;

Załaduj Quantity, Price i Value (wynik Quantity i Price):
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LOAD Quantity, Price, Quantity*Price as Value from data1.csv;

Wybieranie tylko niektórych rekordów
Załaduj tylko unikatowe rekordy (powielone rekordy zostaną zignorowane):
LOAD distinct FirstName, LastName, Number from data1.csv;

Załaduj tylko te rekordy, w których pole Litres ma wartość powyżej zera:
LOAD * from Consumption.csv where Litres>0;

Ładowanie danych nieznajdujących się w pliku i danych wygenerowanych automatycznie:
Załaduj tabelę z danymi wbudowanymi, dwoma polami o nazwach CatID i Category:
LOAD * Inline
[CatID, Category
0,Regular
1,Occasional
2,Permanent];

Załaduj tabelę z danymi wbudowanymi, trzema polami o nazwach UserID, Password i Access:
LOAD * Inline [UserID, Password, Access
A, ABC456, User
B, VIP789, Admin];

Załaduj tabelę z 10 000 wierszami. Pole A będzie zawierać numer odczytanego rekordu (1, 2, 3, 4, 5...), a pole B
losową liczbę między 0 i 1:
LOAD RecNo( ) as A, rand( ) as B autogenerate(10000);

Nawiasy po autogenerate są dozwolone, ale niewymagane.

Ładowanie danych z wcześniej załadowanej tabeli
Najpierw ładujemy rozdzielony plik tabeli i nadajemy mu nazwę tab1:
tab1:
SELECT A,B,C,D from 'lib://MyData/data1.csv';

Załaduj pola z wcześniej załadowanej tabeli tab1 jako tab2:
tab2:
LOAD A,B,month(C),A*B+D as E resident tab1;

Załaduj pola z wcześniej załadowanej tabeli tab1, ale tylko rekordy, w których wartość A jest większa niż B:
tab3:
LOAD A,A+B+C resident tab1 where A>B;

Załaduj pola z wcześniej załadowanej tabeli tab1 uporządkowane według A:
LOAD A,B*C as E resident tab1 order by A;
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Załaduj pola z wcześniej załadowanej tabeli tab1, uporządkowane według pierwszego pola, a następnie
drugiego pola:
LOAD A,B*C as E resident tab1 order by 1,2;

Załaduj pola z wcześniej załadowanej tabeli tab1 uporządkowane według C malejąco, a następnie B rosnąco, po
czym według pierwszego pola malejąco.
LOAD A,B*C as E resident tab1 order by C desc, B asc, 1 des;

Ładowanie danych z wcześniej załadowanych pól
Załaduj Types pól z wcześniej załadowanej tabeli Characters jako A:
LOAD A from_field (Characters, Types);

Ładowanie danych z następnej tabeli (przed ładowaniem)
Załaduj A, B oraz obliczone pola X i Y z tabeli Table1 ładowanej w następnej instrukcji SELECT:
LOAD A, B, if(C>0,'positive','negative') as X, weekday(D) as Y;
SELECT A,B,C,D from Table1;

Grupowanie danych
Załaduj pola pogrupowane (zagregowane) według ArtNo:
LOAD ArtNo, round(Sum(TransAmount),0.05) as ArtNoTotal from table.csv group by ArtNo;

Załaduj pola pogrupowane (zagregowane) według Week i ArtNo:
LOAD Week, ArtNo, round(Avg(TransAmount),0.05) as WeekArtNoAverages from table.csv group by Week,
ArtNo;

Wielokrotne wczytywanie tego samego rekordu
W tym przykładzie mamy plik wejściowy Grades.csv zawierający oceny wszystkich uczniów zebrane w jednym
polu.
Student,Grades
Mike,5234
John,3345
Pete,1234
Paul,3352

Oceny, w skali od 1 do 5, reprezentują następujące przedmioty: Math, English, Science i History. Możemy
rozdzielić oceny w oddzielne wartości, kilkakrotnie odczytując każdy rekord z klauzulą while przy użyciu funkcji

IterNo( ) jako licznika. W każdym odczycie ocena jest wyodrębniana przy użyciu funkcji Mid i zapisywana w
Grade, a temat jest wybierany za pomocą funkcji pick i zapisywany w Subject. Ostatnia klauzula while zawiera
test celem sprawdzenia, czy wszystkie oceny zostały odczytane (w tym przypadku cztery na ucznia), co oznacza,
że należy odczytać rekord następnego ucznia.
MyTab:
LOAD Student,
mid(Grades,IterNo( ),1) as Grade,
pick(IterNo( ), 'Math', 'English', 'Science', 'History') as Subject from Grades.csv
while IsNum(mid(Grades,IterNo(),1));
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W efekcie otrzymuje się tabelę zawierającą następujące dane:

Ładowanie z połączeń analitycznych
Używane są następujące dane przykładowe.
Values: Load Rand() as A, Rand() as B, Rand() as C AutoGenerate(50);

Ładowanie danych za pomocą funkcji
W tych przykładach zakładamy, że mamy wtyczkę połączeń analitycznych o nazwie P, która zawiera funkcję
niestandardową Calculate(Parameter1, Parameter2). Ta funkcja zwraca tabelę Results, która zawiera pola

Field1 i Field2.
Load * Extension P.Calculate( Values{A, C} );

Załaduj wszystkie pola, które są zwracane po wysłaniu pól A i C do funkcji.
Load Field1 Extension P.Calculate( Values{A, C} );

W przypadku wysłania pól A i C do funkcji załaduj tylko pole Field1.
Load * Extension P.Calculate( Values );

Załaduj wszystkie pola, które są zwracane po wysłaniu pól A i B do funkcji. Pola nie są określone, dlatego
używane są pola A i B, ponieważ są pierwsze w kolejności w tabeli.
Load * Extension P.Calculate( Values {C, C});

Załaduj wszystkie pola, które są zwracane po wysłaniu pola C do obu parametrów funkcji.
Load * Extension P.Calculate( Values {String(A), Mixed(B)});

Załaduj wszystkie pola zwracane w przypadku wysłania do funkcji pola A, względem którego wymuszono
traktowanie go jako ciągu znaków, oraz pola B, względem którego wymuszono traktowanie go jako
liczbowego.
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Ładowanie danych poprzez ocenę skryptu
Load A as A_echo, B as B_echo Extension R.ScriptEval( 'q;', Values{A, B} );

Załaduj tabelę zwracaną przez skrypt q w przypadku wysłania wartości A i B.
Load * Extension R.ScriptEval( '$(My_R_Script)', Values{A, B} );

Załaduj tabelę zwracaną przez skrypt zapisywany w zmiennej My_R_Script w przypadku wysłania wartości A i B.
Load * Extension R.ScriptEval( '$(My_R_Script)', Values{B as D, *} );

Załaduj tabelę zwracaną przez skrypt zapisywany w zmiennej My_R_Script w przypadku wysłania wartości B,
której nazwę zmieniono na D, A i C. Użycie * powoduje wysłanie pozostałych pól, do których nie istnieją
odwołania.

Elementy specyfikacji formatu
Każdy element specyfikacji formatu określa pewną właściwość pliku tabeli:

fspec-item ::= [ ansi | oem | mac | UTF-8 | Unicode | txt | fix | dif | biff | ooxml | html | xml | kml
| qvd | qvx | delimiter is char | no eof | embedded labels | explicit labels | no labels | table is
[tablename] | header is n | header is line | header is n lines | comment is string | record is n |
record is line | record is n lines | no quotes |msq | URL is string | userAgent is string]

Zestaw znaków
Zestaw znaków jest określnikiem pliku dla instrukcji LOAD, która definiuje zestaw znaków używany w pliku.
Specyfikatory ansi, oem i mac były używane w programie QlikView i nadal działają. Jednak nie są generowane
podczas tworzenia instrukcji LOAD w programie Qlik Sense.

Syntax:
utf8 | unicode | ansi | oem | mac | codepage is
Arguments:
Argument

Opis

utf8

Zestaw znaków UTF-8

unicode

Zestaw znaków Unicode

ansi

Windows, strona kodowa 1252

oem

DOS, OS/2, AS400 i inne

mac

Strona kodowa 10000

codepage is

Przy użyciu określnika codepage można używać dowolnej strony kodowej Windows jako N .

Limitations:
Konwersja z zestawu znaków oem nie została wdrożona na potrzeby systemu MacOS. Jeśli żadna opcja nie
zostanie określona, w systemie Windows zostanie przyjęta strona kodowa 1252.
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Example:
LOAD * from a.txt (utf8, txt, delimiter is ',' , embedded labels)
LOAD * from a.txt (unicode, txt, delimiter is ',' , embedded labels)
LOAD * from a.txt (codepage is 10000, txt, delimiter is ',' , no labels)

See also:
p

Load (page 83)

Table format
Format tabeli jest określnikiem pliku dla instrukcji LOAD, która określa typ pliku. Jeśli nie określono inaczej,
wówczas przyjmowane jest założenie, że plik jest w formacie .txt.

txt

W rozdzielanym pliku tekstowym kolumny w tabeli są rozdzielane znakiem.

fix

W pliku o stałej długości rekordu każde pole zawiera określoną liczbę znaków.
Zazwyczaj wiele plików o stałej długości rekordu zawiera rekordy rozdzielone znakiem
nowego wiersza, ale istnieją bardziej zaawansowane opcje, aby określić wielkość rekordu
w bajtach lub uwzględnić kilka wierszy przy użyciu parametru Record is.

Jeśli dane zawierają znaki wielobajtowe, podziały pól mogą być nierówne,
ponieważ format opiera się na stałej długości w bajtach.
dif

W pliku .dif (Data Interchange Format) używany jest specjalny format w celu definiowania
tabeli.

biff

Aplikacja Qlik Sense może także interpretować dane w standardowych plikach Excel za
pośrednictwem formatu biff (Binary Interchange File Format).

ooxml

W programie Excel 2007 i nowszych wersjach używany jest format ooxml .xslx.

html

Jeśli tabela jest częścią strony lub pliku html, wówczas powinien być używany format
html.

xml

xml (Extensible Markup Language) to popularny język znaczników stosowany do
przedstawiania struktur danych w formacie tekstowym.

qvd

Format qvd jest zastrzeżonym formatem plików QVD, eksportowanych z aplikacji Qlik
Sense.

qvx

qvx jest formatem pliku/strumienia, który zapewnia wysoką wydajność dostarczania
danych wyjściowych do aplikacji Qlik Sense.

Delimiter is
W przypadku rozdzielanych plików tabel można określić dowolny ogranicznik przy użyciu określnika delimiter

is. Określnik ten ma zastosowanie tylko do rozdzielanych plików .txt.
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Syntax:
delimiter is char
Arguments:
Argument

Opis

char

Określa pojedynczy znak ze znaków 127 ASCII.

Ponadto można użyć następujących wartości:

'\t'

reprezentuje znak tabulacji, z cudzysłowami lub bez.

'\\'

reprezentuje ukośnik odwrotny ( \ ).

'spaces'

reprezentuje wszystkie kombinacje co najmniej jednej spacji. Znaki
niedrukowalne o wartości ASCII poniżej 32, z wyjątkiem CR i LF, będą
interpretowane jako spacje.

Jeśli nie określono inaczej, przyjmuje się założenie, że plik jest w formacie delimiter is ','.

Example:
LOAD * from a.txt (utf8, txt, delimiter is ',' , embedded labels);

See also:
p

Load (page 83)

No eof
Określnik no eof służy do ignorowania znaku na końcu pliku podczas ładowania rozdzielanych plików .txt.

Syntax:
no eof
W przypadku użycia określnika no eof znaki z pozycją kodu 26, które w przeciwnym razie oznaczają koniec
pliku, są ignorowane i mogą być częścią wartości ciągu.
Dotyczy on tylko dla rozdzielanych plików tekstowych.

Example:
LOAD * from a.txt (txt, utf8, embedded labels, delimiter is ' ', no eof);

See also:
p

Load (page 83)
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Labels
Określnik pliku Labels jest używany w instrukcji LOAD do zdefiniowania, gdzie w pliku można znaleźć nazwy
pól.

Syntax:
embedded labels|explicit labels|no labels
Nazwy pól mogą występować w różnych miejscach pliku. Jeśli nazwy pól znajdują się w pierwszym rekordzie,
należy użyć ustawienia embedded labels. Jeśli w ogóle nie ma nazw pól, należy użyć ustawienia no labels. W
plikach dif jest niekiedy używana odrębna sekcja nagłówka z jawnie podanymi nazwami pól. W takim przypadku
należy użyć ustawienia explicit labels. Jeśli nie zostanie podana żadna wartość, zostanie przyjęte ustawienie

embedded labels, również w przypadku plików dif.
Example 1:
LOAD * from a.txt (unicode, txt, delimiter is ',' , embedded labels

Example 2:
LOAD * from a.txt (codePage is 1252, txt, delimiter is ',' , no labels)

See also:
p

Load (page 83)

Header is
Określa rozmiar nagłówka w plikach tabeli. Określnik header is umożliwia określenie dowolnej długości
nagłówka. Nagłówek to sekcja tekstowa nieużywana przez aplikację Qlik Sense.

Syntax:
header is n
header is line
header is n lines
Długość nagłówka można podać w bajtach (header is n) lub w liniach (header is line lub header is n lines).
Wartość n musi być dodatnią liczbą całkowitą, która będzie reprezentować długość nagłówka. Jeśli nie
określono inaczej, przyjmuje się wartość header is 0. Określnik header is dotyczy wyłącznie plików tabeli.

Example:
Jest to przykład tabeli źródła danych zawierającej linię tekstu nagłówka, której aplikacja Qlik Sense nie powinna
interpretować jako danych.
*Header line
Col1,Col2
a,B
c,D
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Podczas korzystania z określnika header is 1 lines pierwsza linia nie zostanie załadowana jako dane. Na tym
przykładzie określnik embedded labels informuje aplikację Qlik Sense, aby pierwsza niewykluczona linia była
interpretowana jako linia zawierająca etykiety pól.
LOAD Col1, Col2
FROM 'lib://files/header.txt'
(txt, embedded labels, delimiter is ',', msq, header is 1 lines);

W efekcie otrzymuje się tabelę z dwoma polami, Col1 i Col2.

See also:
p

Load (page 83)

Record is
W przypadku plików o stałej długości wiersza konieczne jest określenie tej długości przy użyciu określnika record

is.
Syntax:
Record is n
Record is line
Record is n lines
Arguments:
Argument

Opis

n

Określa długość rekordu w bajtach.

line

Określa długość rekordu jako jedną linię.

n lines

Określa długość rekordu w liniach, gdzie n jest dodatnią liczbą całkowitą reprezentującą
długość rekordu.

Limitations:
Określnik record is dotyczy wyłącznie plików fix.

See also:
p

Load (page 83)

Quotes
Quotes to określnik pliku do instrukcji LOAD, który określa, czy dozwolone jest używanie cudzysłowów, i
definiuje kolejność pierwszeństwa cudzysłowów i separatorów. Dotyczy tylko plików tekstowych.
Syntax:
no quotes
msq
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Jeśli określnik zostanie pominięty, używane będą standardowe reguły cytowania: można używać cudzysłowów "
" lub ' ', ale tylko pod warunkiem, że stanowią one w wartości pola pierwszy i ostatni znak niepusty.

Arguments:
Argument

Opis

no quotes

Używany, gdy w pliku tekstowym cudzysłowy mają nie być akceptowane.

msq

Używany w celu określenia cytowania w stylu nowoczesnym, umożliwiającego stosowanie w
polach zawartości obejmującej wiele wierszy. Pola zawierające znaki końca wiersza muszą
być ujęte w podwójne cudzysłowy.
Jednym z ograniczeń przy używaniu opcji msq jest interpretowanie samotnego cudzysłowu
podwójnego (") będącego pierwszym lub ostatnim znakiem zawartości pola jako początku lub
końca zawartości wielowierszowej. Może to dawać nieoczekiwane wyniki w załadowanym
zestawie danych. W takim przypadku należy pominąć określnik i używać standardowych reguł
cytowania.

XML
Ten określnik skryptu jest używany podczas ładowania plików xml. Poprawne opcje dla określnika XML zostały
wymienione w składni.

W programie Qlik Sense nie można ładować plików DTD.

Syntax:
xmlsimple

See also:
p

Load (page 83)

KML
Ten określnik skryptu jest używany podczas ładowania plików KML do użycia w wizualizacji danych na mapie.

Syntax:
kml
Plik KML może reprezentować dane obszaru (na przykład kraje lub regiony) reprezentowane przez wielokąty,
dane linii (na przykład tory lub drogi) albo dane punktu (na przykład miasta lub miejsca) reprezentowane przez
punkty w postaci [długość geograficzna, szerokość geograficzna].

URL is
Ten określnik skryptu jest używany do ustawiania adresu URL połączenia do danych z pliku webowego podczas
ładowania pliku webowego.
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Syntax:
URL is string
Arguments:
Argument

Opis

string

Określa adres URL pliku do załadowania. Spowoduje nadpisanie adresu URL ustawionego w
używanym połączeniu do pliku sieciowym.

Limitations:
Określnik URL is dotyczy wyłącznie plików webowych. Wymagane jest użycie istniejącego połączenia do danych
pliku webowego.

See also:
p

Load (page 83)

userAgent is
Ten określnik skryptu jest używany do ustawiania agenta użytkownika przeglądarki podczas ładowania pliku
webowego.

Syntax:
userAgent is string
Arguments:
Argument

Opis

string

Określa ciąg znaków agenta użytkownika przeglądarki. Spowoduje zastąpienie domyślnego
agenta "Mozilla/5.0" użytkownika przeglądarki.

Limitations:
Określnik userAgent is dotyczy wyłącznie plików webowych.

See also:
p

Load (page 83)

Let
Instrukcja let, uzupełniająca instrukcję set, służy do określania zmiennych skryptu. W odróżnieniu od instrukcji

let instrukcja set powoduje obliczenie wartości wyrażenia po prawej stronie operatora „=” przed przypisaniem
jej do zmiennej.
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Syntax:
Let variablename=expression

Słowo let można pominąć, ale instrukcja ta staje się wtedy instrukcją sterowania. Taka instrukcja bez słowa
kluczowego let musi mieścić się w jednym wierszu skryptu i kończyć się średnikiem lub końcem wiersza.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Set x=3+4;
Let y=3+4;
z=$(y)+1;

Wynikiem oceny $(x) będzie „3+4 ”
Wynikiem oceny $(y) będzie „ 7 ”
Wynikiem oceny $(z) będzie „ 8 ”

Let T=now( );

$(T) otrzyma

wartość bieżącego czasu.

Loosen Table
Instrukcja Loosen Table umożliwia jawne deklarowanie wewnętrznych tabel danych Qlik Sense jako luźno
powiązanych na etapie wykonywania skryptu. Gdy tabela jest luźno powiązana, wszystkie asocjacje między
wartościami pola w tabeli są usuwane. Podobny efekt można uzyskać przez załadowanie poszczególnych pól
luźno powiązanej tabeli jako niezależnych, niepołączonych tabel. Luźne powiązanie może być użyteczne
podczas testowania w celu tymczasowego izolowania różnych części struktury danych. Luźno powiązaną tabelę
można zidentyfikować w przeglądarce tabel na podstawie linii przerywanych. Jeśli w skrypcie występuje
jakakolwiek instrukcja Loosen Table, aplikacja Qlik Sense zignoruje wszelkie ustawienia tabel luźno
powiązanych obowiązujące przed wykonaniem skryptu.

Syntax:
Loosen Tabletablename [ , tablename2 ...]
Loosen Tablestablename [ , tablename2 ...]

Można użyć instrukcji Loosen Table lub Loosen Tables.

Jeśli aplikacja Qlik Sense znajdzie w strukturze danych odwołania cykliczne, których nie da się
przerwać z użyciem deklaracji tabel luźno powiązanych zdefiniowanych interaktywnie lub jawnie w
skrypcie, zostanie wymuszone luźne powiązanie kolejnej tabeli lub tabel, aż do wyeliminowania
odwołań cyklicznych. W takiej sytuacji zostanie wyświetlone ostrzeżenie w oknie dialogowym
Ostrzeżenie o pętli.

Example:
Tab1:
SELECT * from Trans;
Loosen Table Tab1;
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Map
Instrukcja map ... using służy do mapowania określonej wartości pola lub wyrażenia na wartości we wskazanej
tabeli mapowania. Tabelę mapowania tworzy się instrukcją Mapping.

Syntax:
Map fieldlist Using

mapname

Automatyczne mapowanie jest stosowane do pól załadowanych od wystąpienia instrukcji Map … Using do
końca skryptu lub do wystąpienia instrukcji Unmap.
Mapowanie jest wykonywane jako ostatnia z czynności w ciągu zdarzeń poprzedzającym zapisanie pola w tabeli
wewnętrznej aplikacji Qlik Sense. Oznacza to, że mapowanie nie jest wykonywane przy każdym natrafieniu na
nazwę pola w ramach wyrażenia, a jedynie podczas zapisywania wartości pod nazwą pola w tabeli
wewnętrznej. Jeśli wymagane jest mapowanie na poziomie wyrażenia, należy użyć funkcji Applymap() .

Arguments:
Argument

Opis

fieldlist

Rozdzielana przecinkami lista pól, które mają być mapowane od tego miejsca w skrypcie.
Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola. W nazwach pól dozwolone jest
korzystanie z symboli wieloznacznych * i ?. Cytowanie nazw pól może być konieczne, gdy
używane są symbole wieloznaczne.

mapname

Nazwa tabeli mapowania, która została poprzednio odczytana w instrukcji mapping load
lub mapping select.

Przykłady i wyniki:

Przykład

Wynik

Map Country Using
Cmap;

Umożliwia mapowanie pola Country przy użyciu mapy Cmap.

Map A, B, C Using X;

Umożliwia mapowanie pól A, B i C przy użyciu mapy X.

Map * Using GenMap;

Umożliwia mapowanie wszystkich pól przy użyciu mapy GenMap.

NullAsNull
Instrukcja NullAsNull wyłącza konwersję wartości NULL na wartości ciągów znaków ustawione wcześniej przez
instrukcję NullAsValue.

Syntax:
NullAsNull *fieldlist
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Instrukcja NullAsValue działa na zasadzie przełącznika i można ją kilkakrotnie włączać i wyłączać w skrypcie
przy użyciu instrukcji NullAsValue lub NullAsNull.

Arguments:
Argument

Opis

*fieldlist

Rozdzielana przecinkami lista pól, w odniesieniu do których instrukcja NullAsNull powinna być
włączona. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola. W nazwach pól dozwolone jest
korzystanie z symboli wieloznacznych * i ?. Cytowanie nazw pól może być konieczne, gdy
używane są symbole wieloznaczne.

Example:
NullAsNull A,B;
LOAD A,B from x.csv;

NullAsValue
Instrukcja NullAsValue określa, dla których pól wartość NULL powinna być przekształcona w wartość.

Syntax:
NullAsValue *fieldlist

Domyślnie program Qlik Sense uznaje wartości NULL za wystąpienia brakujące lub nieokreślone. Niektóre
konteksty bazy danych zakładają jednak uwzględnianie wartości NULL jako wartości specjalnych, zamiast
uznawać je za brakujące. To, że wartości NULL zazwyczaj nie wolno łączyć z innymi wartościami NULL, można
pominąć, korzystając z instrukcji NullAsValue.
Instrukcja NullAsValue funkcjonuje jak przełącznik i będzie działać na kolejnych instrukcjach ładowania. Można
ją ponownie wyłączyć przy użyciu instrukcji NullAsNull.

Arguments:
Argument

Opis

*fieldlist

Rozdzielana przecinkami lista pól, w odniesieniu do których instrukcja NullAsValue powinna
być włączona. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola. W nazwach pól dozwolone
jest korzystanie z symboli wieloznacznych * i ?. Cytowanie nazw pól może być konieczne, gdy
używane są symbole wieloznaczne.

Example:
NullAsValue A,B;
Set NullValue = 'NULL';
LOAD A,B from x.csv;
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Qualify
Instrukcja Qualify służy do przełączania kwalifikacji nazw pól, na przykład aby nazwy te przyjmowały jako
prefiks nazwę tabeli.

Syntax:
Qualify *fieldlist

Przy użyciu instrukcji qualify, kwalifikującej nazwę pola z nazwą tabeli, można zawiesić automatyczne
sprzężenie pól o tej samej nazwie w różnych tabelach. W przypadku kwalifikacji nazwy pól po znalezieniu ich w
tabeli zostaną zmienione. Nowa nazwa będzie miała formę tablename.fieldname. Tablename to odpowiednik
etykiety bieżącej tabeli lub, w przypadku braku etykiety, nazwy pojawiającej się po określeniu from w
instrukcjach LOAD i SELECT.
Kwalifikacja zostanie przeprowadzona dla wszystkich pól załadowanych po instrukcji qualify.
Kwalifikacja jest zawsze domyślnie wyłączona na początku wykonania skryptu. Kwalifikację nazwy pola można
aktywować w dowolnym momencie przy użyciu instrukcji qualify. Kwalifikację można wyłączyć w dowolnym
momencie przy użyciu instrukcji Unqualify.

Instrukcji qualify nie należy stosować w połączeniu z częściowym przeładowaniem.

Arguments:
Argument

Opis

*fieldlist

Rozdzielana przecinkami lista pól, w odniesieniu do których kwalifikacja powinna być
włączona. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola. W nazwach pól dozwolone jest
korzystanie z symboli wieloznacznych * i ?. Cytowanie nazw pól może być konieczne, gdy
używane są symbole wieloznaczne.

Example 1:
Qualify B;
LOAD A,B from x.csv;
LOAD A,B from y.csv;

Dwie tabele x.csv i y.csv są powiązane tylko przez A. Rezultatem będą trzy pola: A, x.B, y.B.

Example 2:
W przypadku nieznanej bazy danych zwykle warto zacząć od upewnienia się, że powiązano tylko jedno pole lub
kilka pól, jak pokazano na następującym przykładzie:
qualify *;
unqualify TransID;
SQL SELECT * from tab1;
SQL SELECT * from tab2;
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SQL SELECT * from tab3;

Na potrzeby asocjacji między tabelami tab1, tab2 i tab3 będzie użyte tylko TransID.

Rem
Instrukcja rem służy do wstawiania komentarzy do skryptu lub tymczasowego dezaktywowania instrukcji w
skrypcie bez usuwania ich.

Syntax:
Rem string

Wszystko od słowa rem do najbliższego średnika ; jest uznawane za komentarz.
Istnieją dwie inne metody oznaczania komentarzy w skrypcie:

1. Umieszczenie odpowiedniej sekcji między znakami /* i */ umożliwia utworzenie komentarza w
dowolnym miejscu skryptu (z wyjątkiem miejsc znajdujących się wewnątrz cudzysłowów).
2. Wpisanie znaków // w skrypcie powoduje zaznaczenie jako komentarza całego tekstu na prawo od nich
aż do końca wiersza. (Wyjątkiem jest ciąg znaków //: występujący w adresach internetowych).
Arguments:
Argument

Opis

string

Dowolny tekst.

Example:
Rem ** This is a comment **;
/* This is also a comment */
// This is a comment as well

Rename field
Ta funkcja skryptu zmienia nazwy istniejących pól aplikacji Qlik Sense po ich załadowaniu.

Nie zaleca się nadawania zmiennej nazwy takiej samej, jaką ma pole lub funkcja w programie Qlik
Sense.
Można użyć instrukcji rename field lub rename fields.

Syntax:
Rename Field (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })
Rename Fields (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })
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Arguments:
Argument

Opis

mapname

Nazwa wcześniej załadowanej tabeli mapowania zawierającej co najmniej jedną parę starej i
nowej nazwy pola.

oldname

Stara nazwa pola.

newname

Nowa nazwa pola.

Limitations:
Nie można zmienić nazw dwóch pól na tę samą nazwę.

Example 1:
Rename Field XAZ0007 to Sales;

Example 2:
FieldMap:
Mapping SQL SELECT oldnames, newnames from datadictionary;
Rename Fields using FieldMap;

Rename table
Ta funkcja skryptu zmienia nazwy istniejących tabel wewnętrznych aplikacji Qlik Sense po ich załadowaniu.
Można użyć instrukcji rename table lub rename tables.

Syntax:
Rename Table (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })
Rename Tables (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })
Arguments:
Argument

Opis

mapname

Nazwa wcześniej załadowanej tabeli mapowania zawierającej co najmniej jedną parę starej i
nowej nazwy tabeli.

oldname

Stara nazwa tabeli.

newname

Nowa nazwa tabeli.

Limitations:
Nie można nadać tej samej nazwy dwóm tabelom, które poprzednio miały różne nazwy. Skrypt wywoła błąd,
jeśli spróbujesz zmienić nazwę tabeli na taką samą, jak nazwa istniejącej tabeli.
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Example 1:
Tab1:
SELECT * from Trans;
Rename Table Tab1 to Xyz;

Example 2:
TabMap:
Mapping LOAD oldnames, newnames from tabnames.csv;
Rename Tables using TabMap;

Search
Instrukcja Search służy do uwzględniania albo wykluczania pól w ramach inteligentnego wyszukiwania.

Syntax:
Search Include *fieldlist
Search Exclude *fieldlist

Można użyć wielu instrukcji Search, aby zawęzić selekcję pól do uwzględnienia. Instrukcje są oceniane od góry
do dołu.

Arguments:
Argument

Opis

*fieldlist

Rozdzielana przecinkami lista pól do uwzględnienia w wyszukiwaniu lub wykluczenia z
wyszukiwania inteligentnego. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola. W nazwach
pól dozwolone jest korzystanie z symboli wieloznacznych * i ?. Cytowanie nazw pól może być
konieczne, gdy używane są symbole wieloznaczne.

Example:
Search Include *;

Uwzględnienie wszystkich pól w inteligentnych wyszukiwaniach.

Search Exclude [*ID];

Wykluczenie z inteligentnego wyszukiwania wszystkich pól kończących się
na ID.

Search Exclude '*ID';

Wykluczenie z inteligentnego wyszukiwania wszystkich pól kończących się
na ID.

Search Include ProductID;

Uwzględnienie pola ProductID w inteligentnych wyszukiwaniach.

Zgodnie z połączonym wynikiem tych trzech instrukcji w tej sekwencji wszystkie pola kończące się na ID — inne
niż ProductID — są wykluczane z inteligentnych wyszukiwań.
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Section
Instrukcja section pozwala określić, czy następujące po niej instrukcje LOAD i SELECT mają być traktowane
jako dane czy jako definicje praw dostępu.

Ta instrukcja nie jest obsługiwana w Qlik Sense Cloud.

Syntax:
Section (access | application)

Jeśli nie określono inaczej, przyjmuje się założenie, że plik jest w formacie section application . Definicja

section obowiązuje do momentu podania nowej instrukcji section.
Example:
Section access;
Section application;

Select
Pola są wybierane ze źródła danych ODBC lub dostawcy OLE DB z użyciem standardowych instrukcji SELECT
języka SQL. Akceptacja instrukcji SELECT zależy jednak od używanego sterownika ODBC lub dostawcy OLE DB.

Syntax:
Select [all | distinct | distinctrow | top n [percent] ] fieldlist
From tablelist
[where criterion ]
[group by fieldlist [having criterion ] ]
[order by fieldlist [asc | desc] ]
[ (Inner | Left | Right | Full) join tablename on fieldref = fieldref ]

Istnieje też możliwość konkatenacji kilku instrukcji SELECT za pomocą operatora union:

selectstatement Union selectstatement

Instrukcja SELECT jest interpretowana przez sterownik ODBC lub dostawcę OLE DB, w zależności od zakresu
funkcji danych sterowników SQL lub dostawców ODBC mogą zatem występować różnice w porównaniu z
ogólną składnią OLE DB, na przykład:
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l

Klauzula as niekiedy nie jest dozwolona, czyli aliasname musi następować bezpośrednio po fieldname.

l

Klauzula as niekiedy jest obowiązkowa, gdy używane jest aliasname.

l

Klauzule distinct, as,where, group by, order by lub union czasami nie są obsługiwane.

l

Niektóre sterowniki ODBC nie akceptują niektórych z wymienionych powyżej znaków cudzysłowów.

Nie jest to pełny opis instrukcji SELECT języka SQL! Instrukcje SELECT mogą na przykład być
zagnieżdżane, jedna instrukcja SELECT może zawierać kilka sprzężeń, liczba funkcji dozwolonych w
wyrażeniach bywa bardzo duża itd.

Arguments:
Argument

Opis

distinct

distinct to predykat używany, jeśli powtarzające się kombinacje wartości w wybranych
polach mają być ładowane tylko raz.

distinctrow

distinctrow to predykat używany, jeśli powtarzające się rekordy w tabeli źródłowej mają
być ładowane tylko raz.

fieldlist

fieldlist ::= (*| field ) {, field }
Lista wybieranych pól. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola tabeli.
fieldlist ::= field {, field }
Lista pól, rozdzielana przecinkami.
field ::= ( fieldref | expression ) [as aliasname ]
Jako wyrażenie expression można podać np. funkcję liczbową lub funkcję ciągu znaków
opartą na jednym polu lub wielu polach. Niektóre zwykle akceptowane operatory i funkcje
są następujące: +, -, *, /, & (konkatenacja ciągu znaków), sum(fieldname), count(fieldname),
avg(fieldname)(average), month(fieldname) itp. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w dokumentacji sterownika ODBC.
fieldref ::= [ tablename. ] fieldname
Argumenty tablename i fieldname to ciągi znaków określające odpowiednio nazwę tabeli i
nazwę pola. Jeśli zawierają np. odstępy, muszą być ujęte w proste cudzysłowy podwójne.
Klauzula as służy do przypisania polu nowej nazwy.

from

tablelist ::= table {, table }
Lista tabel, z których będą wybierane pola.

table ::= tablename [ [as ] aliasname ]
Argument tablename może, ale nie musi być ujęty w cudzysłowy.
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Argument

Opis

where

where to klauzula określająca, czy rekord ma być uwzględniony w selekcji, czy też nie.
criterion to wyrażenie logiczne, które może niekiedy być bardzo złożone. Akceptowane
operatory to między innymi operatory i funkcje liczbowe, =, <> lub #( znak nierówności), >,

>=, <, <=, and, or,not, exists,some, all,in oraz nowe instrukcje SELECT. Więcej informacji
na ten temat można znaleźć w dokumentacji sterownika ODBC lub dostawcy OLE DB.
group by

group by to klauzula do agregowania (grupowania) wielu rekordów w jeden. W obrębie
jednej grupy wszystkie rekordy dla określonego pola muszą mieć tę samą wartość — w
przeciwnym razie pola można używać jedynie z poziomu wyrażenia, np. jako sumy lub
średniej. Wyrażenie to może odnosić się do jednego lub wielu pól i jest zdefiniowane w
wyrażeniu symbolu pola.

having

having to klauzula używana do kwalifikowania grup, działająca analogicznie do klauzuli
where kwalifikującej rekordy.

order by

order by to klauzula do określania kolejności sortowania tabeli wynikowej generowanej
przez instrukcję SELECT.

join

join to kwalifikator określający sprzężenie kilku tabel w jedną. Wszelkie nazwy pól i tabel
zawierające odstępy lub znaki diakrytyczne muszą być ujęte w cudzysłowy. W przypadku
automatycznego generowania skryptu przez aplikację Qlik Sense używane są znaki
cudzysłowu preferowane przez sterownik ODBC lub dostawcę OLE DB z definicji źródła
danych podanej w instrukcji Connect.

Example 1:
SELECT * FROM `Categories`;

Example 2:
SELECT `Category ID`, `Category Name` FROM `Categories`;

Example 3:
SELECT `Order ID`, `Product ID`,
`Unit Price` * Quantity * (1-Discount) as NetSales
FROM `Order Details`;

Example 4:
SELECT `Order Details`.`Order ID`,
Sum(`Order Details`.`Unit Price` * `Order Details`.Quantity) as `Result`
FROM `Order Details`, Orders
where Orders.`Order ID` = `Order Details`.`Order ID`
group by `Order Details`.`Order ID`;
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Set
Instrukcja set jest używana do określania zmiennych skryptu. Mogą one służyć do zastępowania ciągów
znaków, ścieżek, dysków itp.

Syntax:
Set variablename=string
Example 1:
Set FileToUse=Data1.csv;

Example 2:
Set Constant="My string";

Example 3:
Set BudgetYear=2012;

Sleep
Instrukcja sleep wstrzymuje wykonanie skryptu przez określony czas.

Syntax:
Sleep n
Arguments:
Argument

Opis

n

Określany w milisekundach, gdzie n jest dodatnią liczbą całkowitą nie większą niż 3600000 (tzn.
1 godzina). Wartość może być wyrażeniem.

Example 1:
Sleep 10000;

Example 2:
Sleep t*1000;

SQL
Instrukcja SQL umożliwia wysłanie dowolnego polecenia SQL przez połączenie ODBC lub OLE DB.

Syntax:
SQL sql_command
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Wysłanie instrukcji SQL, które powodują aktualizację bazy danych, spowoduje zwrócenie błędu, jeśli aplikacja
Qlik Sense otworzyła połączenie ODBC w trybie tylko do odczytu.
Składnia:
SQL SELECT * from tab1;

jest dozwolona i ze względu na spójność jest składnią preferowaną dla instrukcji SELECT. Prefiks SQL zostanie
jednak opcjonalny dla instrukcji SELECT.

Arguments:
Argument

Opis

sql_command

Poprawne polecenie SQL.

Example 1:
SQL leave;

Example 2:
SQL Execute <storedProc>;

SQLColumns
Instrukcja sqlcolumns zwraca zestaw pól opisujących kolumny źródła danych ODBC lub OLE DB, do którego
utworzono połączenie connect.

Syntax:
SQLcolumns

Pola mogą być łączone z polami wygenerowanymi przez polecenia sqltables i sqltypes w celu zapewnienia
prawidłowego przeglądu konkretnej bazy danych. Poniżej przedstawiono dwanaście standardowych pól:
TABLE_QUALIFIER
TABLE_OWNER
TABLE_NAME
COLUMN_NAME
DATA_TYPE
TYPE_NAME
PRECISION
LENGTH
SCALE
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RADIX
NULLABLE
REMARKS
Szczegółowy opis tych pól zawiera podręcznik referencyjny ODBC.

Example:
Connect to 'MS Access 7.0 Database; DBQ=C:\Course3\DataSrc\QWT.mbd';
SQLcolumns;

Niektóre sterowniki ODBC mogą nie obsługiwać tego polecenia. Niektóre sterowniki ODBC mogą
generować dodatkowe pola.

SQLTables
Instrukcja sqltables zwraca zestaw pól opisujących tabele źródła danych ODBC lub OLE DB, do którego
utworzono połączenie connect.

Syntax:
SQLTables

Pola mogą być łączone z polami wygenerowanymi przez polecenia sqlcolumns i sqltypes w celu zapewnienia
prawidłowego przeglądu konkretnej bazy danych. Poniżej przedstawiono pięć standardowych pól:
TABLE_QUALIFIER
TABLE_OWNER
TABLE_NAME
TABLE_TYPE
REMARKS
Szczegółowy opis tych pól zawiera podręcznik referencyjny ODBC.

Example:
Connect to 'MS Access 7.0 Database; DBQ=C:\Course3\DataSrc\QWT.mbd';
SQLTables;

Niektóre sterowniki ODBC mogą nie obsługiwać tego polecenia. Niektóre sterowniki ODBC mogą
generować dodatkowe pola.
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SQLTypes
Instrukcja sqltypes zwraca zestaw pól opisujących typy źródła danych ODBC lub OLE DB, do którego
utworzono połączenie connect.

Syntax:
SQLTypes

Pola mogą być łączone z polami wygenerowanymi przez polecenia sqlcolumns i sqltables w celu zapewnienia
prawidłowego przeglądu konkretnej bazy danych. Poniżej przedstawiono piętnaście standardowych pól:
TYPE_NAME
DATA_TYPE
PRECISION
LITERAL_PREFIX
LITERAL_SUFFIX
CREATE_PARAMS
NULLABLE
CASE_SENSITIVE
SEARCHABLE
UNSIGNED_ATTRIBUTE
MONEY
AUTO_INCREMENT
LOCAL_TYPE_NAME
MINIMUM_SCALE
MAXIMUM_SCALE
Szczegółowy opis tych pól zawiera podręcznik referencyjny ODBC.

Example:
Connect to 'MS Access 7.0 Database; DBQ=C:\Course3\DataSrc\QWT.mbd';
SQLTypes;

Niektóre sterowniki ODBC mogą nie obsługiwać tego polecenia. Niektóre sterowniki ODBC mogą
generować dodatkowe pola.
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Star
Ciąg danych używany na potrzeby reprezentacji zestawu wszystkich wartości pola w bazie danych można
ustawić przy użyciu instrukcji star. Wpływa on na następne instrukcje LOAD i SELECT.

Syntax:
Star is[ string ]
Arguments:
Argument

Opis

string

Dowolny tekst. Należy pamiętać, że jeśli ciąg znaków zawiera spacje, wówczas musi zostać
ujęty w cudzysłowy.
Jeśli żadna opcja nie zostanie wybrana, przyjmuje się wartość star is;, to znaczy, że symbol
gwiazdki nie jest dostępny, chyba że zostało to wyraźnie określone. Ta definicja obowiązuje do
momentu podania nowej instrukcji star.

Example:
Poniższy przykład zawiera wyodrębnienie skryptu ładowania danych z dostępem do sekcji.
Star is *;
Section Access;
LOAD * INLINE [
ACCESS, USERID, OMIT
ADMIN, ADMIN,
USER, USER1, SALES
USER, USER2, WAREHOUSE
USER, USER3, EMPLOYEES
USER, USER4, SALES
USER, USER4, WAREHOUSE
USER, USER5, *
];
Section Application;
LOAD * INLINE [
SALES, WAREHOUSE, EMPLOYEES, ORDERS
1, 2, 3, 4
];

Obowiązują następujące ustalenia:
l

Znak Star to *.

l

Użytkownik USER1 nie widzi pola SALES.

l

Użytkownik USER2 nie widzi pola WAREHOUSE .

l

Użytkownik USER3 nie widzi pola EMPLOYEES.
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l

Użytkownik USER4 jest dodawany dwukrotnie do rozwiązania, aby OMINĄĆ dla pola dotyczące tego
użytkownika: SALES i WAREHOUSE.

l

Użytkownik USER5 ma dodaną “*” co oznacza, że wszystkie pola w polu OMIT są niedostępne. Symbol
gwiazdki (*) oznacza wszystkie wartości na liście, a nie wszystkie wartości pola. Oznacza to, że
użytkownik USER5 nie widzi pól SALES, WAREHOUSE i EMPLOYEES , ale widzi pole ORDERS.

Store
Ta funkcja skryptu tworzy plik QVD lub CSV.

Ta funkcja nie jest obsługiwana w Qlik Sense Cloud.

Syntax:
Store [ fieldlist from] table into filename [ format-spec ];

Ta instrukcja utworzy jawnie nazwany plik QVD lub CSV.
Instrukcja może eksportować pola tylko z jednej tabeli danych. W przypadku eksportowania pól z kilku tabel
należy wcześniej wykonać w skrypcie jawną instrukcję join, aby utworzyć tabelę danych do wyeksportowania.
Wartości tekstowe są eksportowane do pliku CSV w formacie UTF-8. Możliwe jest określenie ogranicznika —
zobacz opis instrukcji LOAD. Instrukcja store do pliku CSV nie obsługuje eksportu BIFF.

Arguments:
Argument

Opis

fieldlist::= ( * | field ) { , field } )

Lista wybieranych pól. Użycie znaku * jako listy pól oznacza
wszystkie pola.

field::= fieldname [as aliasname ]
fieldname jest tekstem identycznym z nazwą pola w tabeli table.
(Jeśli nazwa pola zawiera spacje lub inne znaki niestandardowe,
musi być ujęta w proste podwójne cudzysłowy lub nawiasy
kwadratowe).
aliasname jest alternatywną nazwą dla pola, która będzie
używana w wynikowym pliku QVD lub CSV.
table

Etykieta skryptu reprezentująca już załadowaną tabelę do
użycia jako źródło danych.
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Argument

Opis

filename

Nazwa pliku docelowego wraz z poprawną ścieżką połączenia
do danych istniejącego folderu.

Example: 'lib://Table Files/target.qvd'
W dotychczasowym trybie tworzenia skryptów obsługiwane są
również następujące formaty ścieżek:
l

bezwzględna

Example: c:\data\sales.qvd
l

względna wobec katalogu roboczego aplikacji Qlik
Sense.

Example: data\sales.qvd
Pominięcie ścieżki spowoduje, że aplikacja Qlik Sense
zapisze plik w katalogu wskazanym instrukcją

Directory. W przypadku braku instrukcji Directory
aplikacja Qlik Sense zapisuje plik w katalogu roboczym,
którym jest C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps.
format-spec ::=( ( txt | qvd ) )

Specyfikacja formatu obejmuje tekst txt dla plików tekstowych
albo tekst qvd dla plików qvd. Jeśli specyfikacja formatu będzie
pominięta, wówczas zostanie przyjęty format qvd.

Examples:
Store
Store
Store
Store
store
store

mytable into xyz.qvd (qvd);
* from mytable into 'lib://FolderConnection/myfile.qvd';
Name, RegNo from mytable into xyz.qvd;
Name as a, RegNo as b from mytable into 'lib://FolderConnection/myfile.qvd';
mytable into myfile.txt (txt);
* from mytable into 'lib://FolderConnection/myfile.qvd';

Tag
Ta funkcja skryptu jest metodą przypisywania znaczników do pól. W przypadku próby oznaczenia nazwy pola
niewystępującej w aplikacji oznaczanie zostanie zignorowane. W przypadku znalezienia niezgodnych wystąpień
pola lub znacznika używana jest ostatnia wartość.

Syntax:
Tag fields fieldlist using mapname
Tag field fieldname with tagname
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Arguments:
Argument

Opis

fieldlist

Rozdzielana przecinkami lista pól, które mają być oznaczone od tego miejsca w skrypcie.

mapname

Nazwa tabeli mapowania, która została poprzednio załadowana w instrukcji mapping

Load lub mapping Select.
fieldname

Nazwa pola przeznaczonego do opatrzenia znacznikiem.

tagname

Nazwa znacznika, który powinien zostać zastosowany względem pola.

Example 1:
tagmap:
mapping LOAD * inline [
a,b
Alpha,MyTag
Num,MyTag
];
tag fields using tagmap;

Example 2:
tag field Alpha with 'MyTag2';

Trace
Instrukcja trace zapisuje ciąg znaków w oknie Postęp wykonania skryptu oraz w pliku dziennika skryptu (jeśli
jest używany). Może być bardzo przydatna do celów debugowania. Komunikat taki można dostosować przy
użyciu rozszerzeń „$” zmiennych obliczanych przed instrukcją trace.

Syntax:
Trace string
Example 1:
Trace Main table loaded;

Example 2:
Let MyMessage = NoOfRows('MainTable') & ' rows in Main Table';
Trace $(MyMessage);

Unmap
Instrukcja Unmap powoduje dezaktywację mapowania wartości pola określonej w poprzedniej instrukcji Map

… Using dla kolejno ładowanych pól.
Syntax:
Unmap *fieldlist
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Arguments:
Argument

Opis

*fieldlist

Rozdzielana przecinkami lista pól, które nie powinny być już mapowane od tego miejsca w
skrypcie. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola. W nazwach pól dozwolone jest
korzystanie z symboli wieloznacznych * i ?. Cytowanie nazw pól może być konieczne, gdy
używane są symbole wieloznaczne.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Unmap Country;

Wyłącza mapowanie pola Country.

Unmap A, B, C;

Wyłącza mapowanie pól A, B i C.

Unmap * ;

Wyłącza mapowanie wszystkich pól.

Unqualify
Instrukcja Unqualify służy do wyłączania kwalifikowania nazw pól, które zostało wcześniej włączone przy
użyciu instrukcji Qualify.

Syntax:
Unqualify *fieldlist
Arguments:
Argument

Opis

*fieldlist

Rozdzielana przecinkami lista pól, w odniesieniu do których kwalifikacja powinna być
włączona. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola. W nazwach pól dozwolone jest
korzystanie z symboli wieloznacznych * i ?. Cytowanie nazw pól może być konieczne, gdy
używane są symbole wieloznaczne.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji dotyczącej instrukcji Qualify.

Example 1:
Unqualify *;

Example 2:
Unqualify TransID;
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Untag
Udostępnia metodę usuwania znaczników z pól. W przypadku próby usunięcia znacznika nazwy pola
niewystępującej w aplikacji usuwanie znacznika zostanie zignorowane. Jeśli zostaną znalezione konfliktujące
wystąpienia nazwy pola lub znacznika, użyta zostaje ostatnia wartość.

Syntax:
Untag fields fieldlist using mapname
Untag field fieldname with tagname
Arguments:
Argument

Opis

fieldlist

Rozdzielana przecinkami lista pól, których znaczniki mają zostać usunięte.

mapname

Nazwa tabeli mapowania, która została poprzednio załadowana w instrukcji LOAD lub

SELECT mapowania.
fieldname

Nazwa pola, którego znacznik należy usunąć.

tagname

Nazwa znacznika, który powinien zostać usunięty z pola.

Example 1:
tagmap:
mapping LOAD * inline [
a,b
Alpha,MyTag
Num,MyTag
];
Untag fields using tagmap;

Example 2:
Untag field Alpha with MyTag2;

Katalog roboczy
W przypadku odwoływania się do pliku w instrukcji skryptu, gdy ścieżka jest pominięta, aplikacja Qlik Sense
wyszukuje pliki w następującej kolejności:

1. Katalog określony przez instrukcję Directory (obsługiwane tylko w dotychczasowym trybie tworzenia
skryptów).
2. W przypadku braku instrukcji Directory aplikacja Qlik Sense prowadzi wyszukiwanie w katalogu
roboczym.

Katalog roboczy Qlik Sense Desktop
W aplikacji Qlik Sense Desktop katalog roboczy to C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps.
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Katalog roboczy Qlik Sense
W instalacji serwera Qlik Sense katalog roboczy jest określony w usłudze Qlik Sense Repository Service.
Domyślnie jest to C:\ProgramData\Qlik\Sense\Apps. Więcej informacji zawiera pomoc do konsoli Qlik
Management Console.

2.4

Praca ze zmiennymi w edytorze ładowania danych

Zmienna w aplikacji Qlik Sense to kontener, w którym przechowywana jest wartość statyczna lub obliczenie, na
przykład wartość liczbowa lub alfanumeryczna. W przypadku użycia tej zmiennej w aplikacji, wszelkie
dokonywane w niej zmiany zostaną zastosowane wszędzie tam, gdzie jest ona używana. Zmienne można
definiować z użyciem podglądu zmiennych albo w skrypcie przy użyciu edytora ładowania danych. Do
ustawiania wartości zmiennej służą instrukcje Let i Set w skrypcie ładowania danych.

Praca ze zmiennymi aplikacji Qlik Sense możliwa jest również z podglądu zmiennych podczas edycji
arkusza.

Przegląd
Jeśli pierwszy znak wartości zmiennej będzie znakiem równości „=”, aplikacja Qlik Sense podejmie próbę
obliczenia formuły (wyrażenia Qlik Sense) i wyświetlenia lub zwrócenia wyniku takiego obliczenia zamiast samej
treści formuły.
W chwili użycia nazwa zmiennej jest zastępowana jej wartością. Zmiennych można używać w skrypcie na
potrzeby rozszerzenia przez znak dolara i różnych instrukcji sterowania. Jest to szczególnie przydatne, gdy w
wielu miejscach skryptu powtarza się ten sam ciąg znaków (np. ścieżka).
Niektóre specjalne zmienne systemowe są ustawiane przez aplikację Qlik Sense przy rozpoczęciu wykonywania
skryptu niezależnie od ich wcześniejszych wartości.

Definiowanie zmiennej
Do definiowania zmiennej służy następująca składnia:

set variablename = string
lub
let variable = expression
. Polecenie Set powoduje przypisanie zmiennej wartości tekstowej podanej na prawo od znaku równości,
natomiast polecenie Let powoduje obliczenie wartości wyrażenia.
W nazwach zmiennych rozróżniana jest wielkość liter.

Nie zaleca się nadawania zmiennej nazwy takiej samej, jaką ma pole lub funkcja w programie Qlik
Sense.
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Examples:
W parametrze set HidePrefix = $ ; // jako wartość zmiennej zostanie ustawiony znak „$”.
let vToday = Num(Today()); // zwraca

numer seryjny odpowiadający dzisiejszej dacie.

Usuwanie zmiennej
Po usunięciu zmiennej ze skryptu i przeładowaniu danych zmienna pozostanie w skrypcie. Jeśli wymagane jest
całkowite usunięcie zmiennej z aplikacji, należy również usunąć tę zmienną z podglądu zmiennych.

Ładowanie wartości zmiennej jako wartości pola
Jeśli chcesz załadować wartość zmiennej jako wartość pola w instrukcji LOAD , a wynik rozszerzenia przez znak
dolara jest tekstem, a nie jest liczbą ani wyrażeniem, wówczas wymagane jest umieszczenie rozwiniętej
zmiennej w pojedynczych cudzysłowach.

Example:
W tym przykładzie do tabeli ładowana jest zmienna systemowa zawierająca listę błędów skryptu. Można
zauważyć, że rozszerzenie zmiennej ScriptErrorCount w klauzuli If nie wymaga cudzysłowów, a rozszerzenie
zmiennej ScriptErrorList wymaga cudzysłowów.
IF $(ScriptErrorCount) >= 1 THEN
LOAD '$(ScriptErrorList)' AS Error AutoGenerate 1;
END IF

Obliczanie zmiennej
Istnieje kilka sposobów używania zmiennych z obliczonymi wartościami w aplikacji Qlik Sense, a wynik zależy od
sposobu ich określenia oraz wywoływania w wyrażeniu.
W tym przykładzie ładujemy dane wbudowane:
LOAD * INLINE [
Dim, Sales
A, 150
A, 200
B, 240
B, 230
C, 410
C, 330
];

Zdefiniujmy dwie zmienne:
Let vSales = 'Sum(Sales)' ;
Let vSales2 = '=Sum(Sales)' ;

W drugiej zmiennej dodajemy znak równości przed wyrażeniem. Spowoduje to obliczenie zmiennej przed jej
rozwinięciem i ocenę wyrażenia.
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W przypadku użycia zmiennej vSales w niezmienionej postaci, na przykład w mierze, wynikiem będzie ciąg Sum
(Sales), co oznacza, że obliczenie nie jest wykonywane.
W przypadku dodania rozszerzenia przez znak dolara i wywołania $(vSales) w wyrażeniu, zmienna zostaje
rozwinięta i wyświetlana jest suma Sales.
Z kolei po wywołaniu $(vSales2) zmienna będzie obliczona przed rozwinięciem. Oznacza to, że wyświetlony
wynik jest sumą całkowitą Sales. Różnica między użyciem =$(vSales) i =$(vSales2) jako wyrażeń miary jest
widoczna w tym wykresie ukazującym wyniki.
Wyniki

Dim

$(vSales)

$(vSales2)

A

350

1560

B

470

1560

C

740

1560

Jak widać, $(vSales) daje w wyniku sumę częściową dotyczącą wartości wymiaru, natomiast $(vSales2) — sumę
całkowitą.
Dostępne są następujące zmienne skryptu:

Zmienne błędu

page 144

Zmienne interpretacji liczb

page 130

Zmienne systemowe

page 122

Zmienne obsługi wartości

page 128

Zmienne systemowe
Zmienne systemowe, z których część jest definiowana przez system, udostępniają informacje na temat systemu i
aplikacji Qlik Sense.

Przegląd zmiennych systemowych
Niektóre z funkcji są po podsumowaniu opisane bardziej szczegółowo. W przypadku tych funkcji można kliknąć
nazwę funkcji w opisie składni, aby natychmiast wyświetlić szczegółowe informacje o tej funkcji.

Floppy
Zwraca literę napędu pierwszego znalezionego napędu dyskietek (zwykle jest to a:). Jest to zmienna definiowana
przez system.

Floppy
Ta zmienna nie jest obsługiwana w trybie standardowym.
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CD
Zwraca literę napędu pierwszego znalezionego napędu CD-ROM. Jeśli żaden napęd CD-ROM nie zostanie
znaleziony, wówczas zostanie zwrócona litera c:. Jest to zmienna definiowana przez system.

CD
Ta zmienna nie jest obsługiwana w trybie standardowym.

Include
Zmienna Include/Must_Include określa plik, który zawiera tekst, jaki powinien zostać umieszczony w skrypcie
i oceniony jako kod skryptu. Można przechowywać części kodu skryptu w oddzielnym pliku tekstowym i używać
ich wielokrotnie w wielu aplikacjach. Jest to zmienna definiowana przez użytkownika.

$(Include =filename)
$(Must_Include=filename)
HidePrefix
Nazwy wszystkich plików zaczynające się od tego ciągu tekstowego zostaną ukryte w taki sam sposób, jak pola
systemowe. Jest to zmienna definiowana przez użytkownika.

HidePrefix
HideSuffix
Nazwy wszystkich plików kończące się tym ciągiem tekstowym zostaną ukryte w taki sam sposób, jak pola
systemowe. Jest to zmienna definiowana przez użytkownika.

HideSuffix
QvPath
Zwraca ciąg przeglądania ścieżki pliku wykonywalnego Qlik Sense. Jest to zmienna definiowana przez system.

QvPath
Ta zmienna nie jest obsługiwana w trybie standardowym.

QvRoot
Zwraca katalog główny pliku wykonywalnego programu Qlik Sense. Jest to zmienna definiowana przez system.

QvRoot
Ta zmienna nie jest obsługiwana w trybie standardowym.

QvWorkPath
Zwraca ciąg znaków przeglądania do bieżącej aplikacji Qlik Sense. Jest to zmienna definiowana przez system.

QvWorkPath
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Ta zmienna nie jest obsługiwana w trybie standardowym.

QvWorkRoot
Zwraca katalog główny bieżącej aplikacji Qlik Sense. Jest to zmienna definiowana przez system.

QvWorkRoot
Ta zmienna nie jest obsługiwana w trybie standardowym.

StripComments
Jeśli ta zmienna zostanie ustawiona na 0, wówczas obcinanie komentarzy /*..*/ i // w skrypcie będzie
zablokowane. Jeśli ta zmienna nie zostanie zdefiniowana, wówczas obcinanie komentarzy będzie zawsze
wykonywane.

StripComments
Verbatim
Zazwyczaj przed załadowaniem do bazy danych Qlik Sense z wszystkich wartości pola automatycznie obcinane
są spacje wiodące i końcowe (ASCII 32). Ustawienie tej zmiennej na 1 powoduje zawieszenie obcinania spacji.
Znaki tabulacji (ASCII 9) i twardej spacji (ANSI 160) nigdy nie są obcinane.

Verbatim
OpenUrlTimeout
Ta zmienna definiuje limit czasu w sekundach, jaki aplikacja Qlik Sense powinna uwzględniać podczas
pobierania danych ze źródeł URL (np. stron HTML ). Jeśli zostanie pominięta, wówczas limit czasu będzie
ustawiony na około 20 minut.

OpenUrlTimeout
WinPath
Zwraca ciąg znaków przeglądania do systemu Windows. Jest to zmienna definiowana przez system.

WinPath
Ta zmienna nie jest obsługiwana w trybie standardowym.

WinRoot
Zwraca katalog główny systemu Windows. Jest to zmienna definiowana przez system.

WinRoot
Ta zmienna nie jest obsługiwana w trybie standardowym.
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CollationLocale
Określa, jakie ustawienia regionalne mają być użyte na potrzeby porządku sortowania i dopasowywana
wyszukiwania. Wartość jest nazwą kulturową ustawienia regionalnego, na przykład „en-US”.Jest to zmienna
definiowana przez system.

CollationLocale
CreateSearchIndexOnReload
Ta zmienna określa, czy podczas przeładowania danych mają być tworzone pliki indeksów wyszukiwania.

CreateSearchIndexOnReload

CreateSearchIndexOnReload
Ta zmienna określa, czy podczas przeładowania danych mają być tworzone pliki indeksów wyszukiwania.

Syntax:
CreateSearchIndexOnReload

Można określić, czy pliki indeksu wyszukiwania powinny być tworzone podczas przeładowania danych, czy po
wysłaniu przez użytkownika pierwszego żądania wyszukiwania. Zaletą tworzenia plików indeksów wyszukiwania
podczas przeładowania danych jest skrócenie czasu oczekiwania podczas pierwszego wyszukiwania
prowadzonego przez użytkownika. Wadą jest wydłużenie czasu przeładowania danych o czas potrzebny na
utworzenie indeksu — należy zrównoważyć te aspekty.
Jeśli ta zmienna zostanie pominięta, pliki indeksów wyszukiwania nie będą tworzone podczas przeładowania
danych.

W przypadku aplikacji sesji pliki indeksów wyszukiwania nie będą tworzone podczas przeładowania
danych bez względu na ustawienie tej zmiennej.

Example 1: Tworzenie plików indeksów wyszukiwania podczas przeładowania danych
set CreateSearchIndexOnReload=1;

Example 2: Tworzenie plików indeksów wyszukiwania po pierwszym żądaniu wyszukiwania
set CreateSearchIndexOnReload=0;

HidePrefix
Nazwy wszystkich plików zaczynające się od tego ciągu tekstowego zostaną ukryte w taki sam sposób, jak pola
systemowe. Jest to zmienna definiowana przez użytkownika.

Syntax:
HidePrefix
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Example:
set HidePrefix='_' ;

Jeśli pola systemowe są ukryte, wówczas po użyciu tej instrukcji nazwy pól zaczynające się od znaku
podkreślenia nie będą pokazywane na listach nazw plików.

HideSuffix
Nazwy wszystkich plików kończące się tym ciągiem tekstowym zostaną ukryte w taki sam sposób, jak pola
systemowe. Jest to zmienna definiowana przez użytkownika.

Syntax:
HideSuffix
Example:
set HideSuffix='%';

Jeśli pola systemowe są ukryte, wówczas po użyciu tej instrukcji nazwy pól kończące się znakiem procentu nie
będą pokazywane na listach nazw plików.

Include
Zmienna Include/Must_Include określa plik, który zawiera tekst, jaki powinien zostać umieszczony w skrypcie
i oceniony jako kod skryptu. Można przechowywać części kodu skryptu w oddzielnym pliku tekstowym i używać
ich wielokrotnie w wielu aplikacjach. Jest to zmienna definiowana przez użytkownika.

Ta zmienna obsługuje tylko powiązania do danych w folderze w trybie standardowym.

Syntax:
$(Include=filename)
$(Must_Include=filename)

Istnieją dwie wersje zmiennej:
l

l

Include nie generuje błędu, jeśli nie można znaleźć pliku; nie pojawia się żadna informacja o
niepowodzeniu.
Must_Include generuje błąd, jeśli nie można znaleźć pliku.

Jeśli ścieżka nie zostanie określona, nazwa pliku będzie określana względem katalogu roboczego aplikacji Qlik
Sense. Można również określić bezwzględną ścieżkę do pliku albo ścieżkę do połączenia do folderu lib://.

Konstrukcja set Include =filename nie ma zastosowania.
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Examples:
$(Include=abc.txt);
$(Must_Include=lib://MyDataFiles\abc.txt);

OpenUrlTimeout
Ta zmienna definiuje limit czasu w sekundach, jaki aplikacja Qlik Sense powinna uwzględniać podczas
pobierania danych ze źródeł URL (np. stron HTML ). Jeśli zostanie pominięta, wówczas limit czasu będzie
ustawiony na około 20 minut.

Syntax:
OpenUrlTimeout
Example:
set OpenUrlTimeout=10;

StripComments
Jeśli ta zmienna zostanie ustawiona na 0, wówczas obcinanie komentarzy /*..*/ i // w skrypcie będzie
zablokowane. Jeśli ta zmienna nie zostanie zdefiniowana, wówczas obcinanie komentarzy będzie zawsze
wykonywane.

Syntax:
StripComments

W niektórych sterownikach bazy danych używane są komentarze /*..*/ jako podpowiedzi dotyczące
optymalizacji w instrukcjach SELECT. W tym przypadku komentarze nie powinny być obcinane przed wysłaniem
instrukcji SELECT do sterownika bazy danych.

Zalecane jest przywrócenie dla tej zmiennej wartości 1 bezpośrednio po instrukcjach, w których jest
wymagana.

Example:
set StripComments=0;
SQL SELECT * /* <optimization directive> */ FROM Table ;
set StripComments=1;

Verbatim
Zazwyczaj przed załadowaniem do bazy danych Qlik Sense z wszystkich wartości pola automatycznie obcinane
są spacje wiodące i końcowe (ASCII 32). Ustawienie tej zmiennej na 1 powoduje zawieszenie obcinania spacji.
Znaki tabulacji (ASCII 9) i twardej spacji (ANSI 160) nigdy nie są obcinane.

Syntax:
Verbatim
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Example:
set Verbatim = 1;

Zmienne obsługi wartości
W tej sekcji opisano zmienne używane do obsługi wartości NULL i innych.

Przegląd zmiennych obsługi wartości
Po podsumowaniu każda funkcja jest opisana szczegółowo. Można też kliknąć nazwę funkcji w opisie składni,
aby natychmiast wyświetlić szczegółowe informacje o tej funkcji.

NullDisplay
Ten zdefiniowany symbol zastąpi wszystkie wartości NULL z ODBC i łączników na najniższym poziomie danych.
Jest to zmienna definiowana przez użytkownika.

NullDisplay
NullInterpret
Ten zdefiniowany symbol, jeśli wystąpi w pliku tekstowym, pliku programu NULL lub w instrukcji wbudowanej,
zostanie zinterpretowany jako wartość Excel. Jest to zmienna definiowana przez użytkownika.

NullInterpret
NullValue
W przypadku użycia instrukcji NullAsValue ten zdefiniowany symbol zastąpi wszystkie wartości NULL w polach
określonych parametrem NullAsValue określonym ciągiem znaków.

NullValue
OtherSymbol
Definiuje symbol, który ma być traktowany jak „wszystkie inne wartości” przed instrukcją LOAD/SELECT. Jest to
zmienna definiowana przez użytkownika.

OtherSymbol

NullDisplay
Ten zdefiniowany symbol zastąpi wszystkie wartości NULL z ODBC i łączników na najniższym poziomie danych.
Jest to zmienna definiowana przez użytkownika.

Syntax:
NullDisplay
Example:
set NullDisplay='<NULL>';
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NullInterpret
Ten zdefiniowany symbol, jeśli wystąpi w pliku tekstowym, pliku programu NULL lub w instrukcji wbudowanej,
zostanie zinterpretowany jako wartość Excel. Jest to zmienna definiowana przez użytkownika.

Syntax:
NullInterpret
Examples:
set NullInterpret=' ';
set NullInterpret =;

nie zwróci wartości NULL dla pustych wartości w programie Excel (ale stanie się tak w przypadku
pliku tekstowego CSV).
set NullInterpret ='';

zwróci wartości NULL dla wartości pustych w programie Excel.

NullValue
W przypadku użycia instrukcji NullAsValue ten zdefiniowany symbol zastąpi wszystkie wartości NULL w polach
określonych parametrem NullAsValue określonym ciągiem znaków.

Syntax:
NullValue
Example:
NullAsValue Field1, Field2;
set NullValue='<NULL>';

OtherSymbol
Definiuje symbol, który ma być traktowany jak „wszystkie inne wartości” przed instrukcją LOAD/SELECT. Jest to
zmienna definiowana przez użytkownika.

Syntax:
OtherSymbol
Example:
set OtherSymbol='+';
LOAD * inline
[X, Y
a, a
b, b];
LOAD * inline
[X, Z
a, a
+, c];

Wartość pola Y=„b” będzie teraz połączona z Z=„b” przez inny symbol.
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Zmienne interpretacji liczb
Zmienne interpretacji liczb są definiowane w systemie, tzn. są generowane automatycznie zgodnie z bieżącymi
ustawieniami regionalnymi systemu operacyjnego podczas tworzenia nowej aplikacji. W aplikacji Qlik Sense
Desktop są one zgodne z ustawieniami systemu operacyjnego komputera, a w aplikacji Qlik Sense — z
ustawieniami systemu operacyjnego serwera, na którym jest zainstalowana aplikacja Qlik Sense.
Zmienne są uwzględniane na górze skryptu nowej aplikacji Qlik Sense i w momencie wykonania skryptu
zastępują parametry domyślne systemu operacyjnego w odniesieniu do określonych ustawień formatu liczb.
Można je swobodnie usuwać, edytować lub powielać.

Jeśli wymagane jest utworzenie aplikacji dla konkretnych ustawień regionalnych, prawdopodobnie
najłatwiejszym sposobem jest utworzenie jej w programie Qlik Sense Desktop na komputerze z
żądanymi ustawieniami regionalnymi w odpowiednim systemie operacyjnym. Aplikacja będzie
zawierać odpowiednie ustawienia regionalne i możliwe będzie przeniesienie jej na wybrany serwer
Qlik Sense w celu dalszego programowania i rozbudowy.

Przegląd zmiennych interpretacji liczb
Po podsumowaniu każda funkcja jest opisana szczegółowo. Można też kliknąć nazwę funkcji w opisie składni,
aby natychmiast wyświetlić szczegółowe informacje o tej funkcji.

Formatowanie waluty
MoneyDecimalSep
Zdefiniowany separator dziesiętny zastępuje symbol dziesiętny dotyczący waluty w systemie operacyjnym
(ustawienia regionalne).

MoneyDecimalSep
MoneyFormat
Zdefiniowany symbol zastępuje symbol waluty w systemie operacyjnym (ustawienia regionalne).

MoneyFormat
MoneyThousandSep
Zdefiniowany separator tysięcy zastępuje symbol grupowania cyfr dotyczący waluty w systemie operacyjnym
(ustawienia regionalne).

MoneyThousandSep

Formatowanie liczb
DecimalSep
Zdefiniowany separator dziesiętny zastępuje symbol dziesiętny systemu operacyjnego (ustawienia regionalne).

DecimalSep
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ThousandSep
Zdefiniowany separator tysięcy zastępuje symbol grupowania cyfr w systemie operacyjnym (ustawienia
regionalne).

ThousandSep
NumericalAbbreviation
Skróty liczbowe to skróty używane dla przedrostków skali wartości liczbowych — na przykład M dla mega oraz
miliona (106) i µ dla mikro (10-6).

NumericalAbbreviation

Formatowanie czasu
DateFormat
Zdefiniowany format zastępuje format daty systemu operacyjnego (ustawienia regionalne).

DateFormat
TimeFormat
Zdefiniowany format zastępuje format czasu w systemie operacyjnym (ustawienia regionalne).

TimeFormat
TimestampFormat
Zdefiniowany format zastępuje formaty daty i godziny w systemie operacyjnym (ustawienia regionalne).

TimestampFormat
MonthNames
Zdefiniowany format zastępuje konwencję zapisu nazw miesięcy w systemie operacyjnym (ustawienia
regionalne).

MonthNames
LongMonthNames
Zdefiniowany format zastępuje konwencję zapisu długich nazw miesięcy w systemie operacyjnym (ustawienia
regionalne).

LongMonthNames
DayNames
Zdefiniowany format zastępuje konwencję zapisu nazw dni tygodnia systemu operacyjnego (ustawienia
regionalne).

DayNames
LongDayNames
Zdefiniowany format zastępuje konwencję zapisu długich nazw dni tygodnia w systemie operacyjnym
(ustawienia regionalne).
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LongDayNames
FirstWeekDay
Liczba całkowita określająca dzień, który ma być pierwszym dniem tygodnia.

FirstWeekDay
BrokenWeeks
To ustawienie określa, czy tygodnie są podzielone.

BrokenWeeks
ReferenceDay
Ustawienie to określa, który dzień w styczniu ma zostać ustawiony jako dzień referencyjny w celu określenia
tygodnia nr 1.

ReferenceDay
FirstMonthOfYear
Ustawienie to określa miesiąc używany jako pierwszy miesiąc roku, który może zostać wykorzystany do
zdefiniowania lat obrotowych używających przesunięcia miesięcznego, na przykład rozpoczynających się 1
kwietnia.

To ustawienia aktualnie nie jest używane, ale jest zarezerwowane do użytku w przyszłości.
Poprawne ustawienia to od 1 (styczeń) do 12 (grudzień). Ustawienie domyślne to 1.

Syntax:
FirstMonthOfYear
Example:
Set FirstMonthOfYear=4; //Sets the year to start in April

BrokenWeeks
To ustawienie określa, czy tygodnie są podzielone.

Syntax:
BrokenWeeks
Domyślnie w funkcjach Qlik Sense stosuje się podzielone tygodnie. Oznacza to, że:
l

l

W niektórych latach tydzień 1 zaczyna się w grudniu, a w innych tydzień 52 lub 53 przeciąga się na
styczeń.
Co najmniej cztery dni tygodnia 1 przypadają w styczniu.

Alternatywnym wyjściem jest użycie podzielonych tygodni.
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l

Tydzień 52 ani 53 nie przeciąga się na styczeń.

l

Tydzień 1 zaczyna się 1 stycznia i w większości przypadków nie jest pełnym tygodniem.

Można użyć następujących wartości:
l

0 (=użyj niepodzielonych tygodni)

l

1 (=użyj podzielonych tygodni)

Examples:
Set BrokenWeeks=0; //(use unbroken weeks)
Set BrokenWeeks=1; //(use broken weeks)

DateFormat
Zdefiniowany format zastępuje format daty systemu operacyjnego (ustawienia regionalne).

Syntax:
DateFormat
Examples:
Set DateFormat='M/D/YY'; //(US format)
Set DateFormat='DD/MM/YY'; //(UK date format)
Set DateFormat='YYYY-MM-DD'; //(ISO date format)

DayNames
Zdefiniowany format zastępuje konwencję zapisu nazw dni tygodnia systemu operacyjnego (ustawienia
regionalne).

Syntax:
DayNames
Example:
Set DayNames='Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun';

DecimalSep
Zdefiniowany separator dziesiętny zastępuje symbol dziesiętny systemu operacyjnego (ustawienia regionalne).

Syntax:
DecimalSep
Examples:
Set DecimalSep='.';
Set DecimalSep=',';

FirstWeekDay
Liczba całkowita określająca dzień, który ma być pierwszym dniem tygodnia.
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Syntax:
FirstWeekDay
Domyślnie w funkcjach aplikacji Qlik Sense za pierwszy dzień tygodnia uznaje się poniedziałek. Można użyć
następujących wartości:
l

0 (= poniedziałek)

l

1 (= wtorek)

l

2 (= środa)

l

3 (= czwartek)

l

4 (= piątek)

l

5 (= sobota)

l

6 (= niedziela)

Examples:
Set FirstWeekDay=6; //(set Sunday as the first day of the week)

LongDayNames
Zdefiniowany format zastępuje konwencję zapisu długich nazw dni tygodnia w systemie operacyjnym
(ustawienia regionalne).

Syntax:
LongDayNames
Example:
Set LongDayNames='Monday;Tuesday;Wednesday;Thursday;Friday;Saturday;Sunday';

LongMonthNames
Zdefiniowany format zastępuje konwencję zapisu długich nazw miesięcy w systemie operacyjnym (ustawienia
regionalne).

Syntax:
LongMonthNames
Example:
Set
LongMonthNames='January;February;March;April;May;June;July;August;September;October;November;Decembe
r';

MoneyDecimalSep
Zdefiniowany separator dziesiętny zastępuje symbol dziesiętny dotyczący waluty w systemie operacyjnym
(ustawienia regionalne).

Syntax:
MoneyDecimalSep
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Example:
Set MoneyDecimalSep='.';

MoneyFormat
Zdefiniowany symbol zastępuje symbol waluty w systemie operacyjnym (ustawienia regionalne).

Syntax:
MoneyFormat
Example:
Set MoneyFormat='$ #,##0.00; ($ #,##0.00)';

MoneyThousandSep
Zdefiniowany separator tysięcy zastępuje symbol grupowania cyfr dotyczący waluty w systemie operacyjnym
(ustawienia regionalne).

Syntax:
MoneyThousandSep
Example:
Set MoneyThousandSep=',';

MonthNames
Zdefiniowany format zastępuje konwencję zapisu nazw miesięcy w systemie operacyjnym (ustawienia
regionalne).

Syntax:
MonthNames
Example:
Set MonthNames='Jan;Feb;Mar;Apr;May;Jun;Jul;Aug;Sep;Oct;Nov;Dec';

NumericalAbbreviation
Skróty liczbowe to skróty używane dla przedrostków skali wartości liczbowych — na przykład M dla mega oraz
miliona (106) i µ dla mikro (10-6).

Syntax:
NumericalAbbreviation
Zmienną NumericalAbbreviation należy ustawić na łańcuch zawierający listę par definicji skrótów rozdzielanych
średnikiem. Każda para definicji skrótów powinna zawierać skalę (wykładnik w postaci podstawy dziesiętnej)
oraz skrót po dwukropku, na przykład 6:M dla miliona.
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Ustawieniem domyślnym jest '3:k;6:M;9:G;12:T;15:P;18:E;21:Z;24:Y;-3:m;-6:µ;-9:n;-12:p;-15:f;-18:a;21:z;-24:y'.

Examples:
To ustawienie zmieni prefiks dla tysięcy na t, a prefiks dla miliardów na B. Taki zapis może być użyteczny w
zastosowaniach finansowych, w których można oczekiwać skrótów, takich jak t$, M$ oraz B$.
Set NumericalAbbreviation='3:t;6:M;9:B;12:T;15:P;18:E;21:Z;24:Y;-3:m;-6:µ;-9:n;-12:p;-15:f;-18:a;21:z;-24:y';

ReferenceDay
Ustawienie to określa, który dzień w styczniu ma zostać ustawiony jako dzień referencyjny w celu określenia
tygodnia nr 1.

Syntax:
ReferenceDay
Domyślnie w funkcjach aplikacji Qlik Sense za dzień odniesienia uznaje się 4. Oznacza to, że pierwszy tydzień
musi zawierać datę 4 stycznia lub, ujmując rzecz inaczej, pierwszy tydzień musi zawsze zawierać co najmniej 4
dni w styczniu.
Do ustawiania innych dni referencyjnych można użyć następujących wartości:
l

1 (= 1 stycznia)

l

2 (= 2 stycznia)

l

3 (= 3 stycznia)

l

4 (= 4 stycznia)

l

5 (= 5 stycznia)

l

6 (= 6 stycznia)

l

7 (= 7 stycznia)

Examples:
Set ReferenceDay=3; //(set January 3 as the reference day)

ThousandSep
Zdefiniowany separator tysięcy zastępuje symbol grupowania cyfr w systemie operacyjnym (ustawienia
regionalne).

Syntax:
ThousandSep
Examples:
Set ThousandSep=','; //(for example, seven billion must be specified as: 7,000,000,000)
Set ThousandSep=' ';
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TimeFormat
Zdefiniowany format zastępuje format czasu w systemie operacyjnym (ustawienia regionalne).

Syntax:
TimeFormat
Example:
Set TimeFormat='hh:mm:ss';

TimestampFormat
Zdefiniowany format zastępuje formaty daty i godziny w systemie operacyjnym (ustawienia regionalne).

Syntax:
TimestampFormat

Przykłady i wyniki:
W poniższych przykładach wartość 1983-12-14T13:15:30Z jest używana jako znacznik czasu, aby pokazać wyniki
różnych instrukcji SET TimestampFormat. Używanym formatem daty jest YYYYMMDD, a formatem godziny
jest h:mm:ss TT. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat, a format godziny jest określony w
instrukcji SET TimeFormat u góry skryptu ładowania danych.

Przykład

Wynik

SET TimestampFormat='YYYYMMDD';

19831214

SET TimestampFormat='M/D/YY hh:mm:ss[.fff]';

12/14/83 13:15:30

SET TimestampFormat='DD/MM/YYYY hh:mm:ss[.fff]';

14/12/1983 13:15:30

SET TimestampFormat='DD/MM/YYYY hh:mm:ss[.fff] TT';

14/12/1983 1:15:30 PM

SET TimestampFormat='YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fff] TT';

1983-12-14 01:15:30

Przykład: Skrypt ładowania
W pierwszym skrypcie ładowania używana jest instrukcja SET TimestampFormat='DD/MM/YYYY h:mm:ss[.fff] TT'.
W drugim skrypcie ładowania format znacznika czasu jest zmieniony na SET TimestampFormat='MM/DD/YYYY

hh:mm:ss[.fff]'. Różne wyniki pokazują, w jaki sposób działa instrukcja SET TimeFormat z różnymi formatami
danych czasu.
Poniższa tabela pokazuje zestaw danych używany w skryptach ładowania po tej tabeli. Druga kolumna tabeli
pokazuje format każdego znacznika czasu w zestawie danych. Pierwsze pięć znaczników czasu jest zgodnych z
regułami ISO 8601, ale szósty nie jest.
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Zestaw danych
Tabela pokazująca używane dane czasu oraz format dla
każdego znacznika czasu w zestawie danych.
transaction_timestamp

Format danych czasu

2018-08-30

YYYY-MM-DD

20180830T193614.857

YYYYMMDDhhmmss.sss

20180830T193614.857+0200

YYYYMMDDhhmmss.sss±hhmm

2018-09-16T12:30-02:00

YYYY-MM-DDhh:mm±hh:mm

2018-09-16T13:15:30Z

YYYY-MM-DDhh:mmZ

9/30/18 19:36:14

M/D/YY hh:mm:ss

W edytorze ładowania danych utwórz nową sekcję, a następnie dodaj skrypt przykładowy i uruchom go.
Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Skrypt ładowania
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET

FirstWeekDay=0;
BrokenWeeks=1;
ReferenceDay=0;
DayNames='Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun';
LongDayNames='Monday;Tuesday;Wednesday;Thursday;Friday;Saturday;Sunday';
DateFormat='YYYYMMDD';
TimestampFormat='DD/MM/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';

Transactions:
Load
*,
Timestamp(transaction_timestamp, 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fff]') as LogTimestamp
;
Load * Inline [
transaction_id, transaction_timestamp, transaction_amount, transaction_quantity, discount, customer_
id, size, color_code
3750, 2018-08-30, 12423.56, 23, 0,2038593, L, Red
3751, 20180830T193614.857, 5356.31, 6, 0.1, 203521, m, orange
3752, 20180830T193614.857+0200, 15.75, 1, 0.22, 5646471, S, blue
3753, 2018-09-16T12:30-02:00, 1251, 7, 0, 3036491, l, Black
3754, 2018-09-16T13:15:30Z, 21484.21, 1356, 75, 049681, xs, Red
3755, 9/30/18 19:36:14, -59.18, 2, 0.333333333333333, 2038593, M, Blue
];
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Wyniki
Tabela aplikacji Qlik Sense pokazująca wyniki zmiennej interpretacji
TimestampFormat używanej w skrypcie ładowania. Ostatni znacznik
czasu w zestawie danych nie zwraca poprawnej daty.
transaction_id

transaction_timestamp

LogTimeStamp

3750

2018-08-30

2018-08-30 00:00:00

3751

20180830T193614.857

2018-08-30 19:36:14

3752

20180830T193614.857+0200

2018-08-30 17:36:14

3753

2018-09-16T12:30-02:00

2018-09-16 14:30:00

3754

2018-09-16T13:15:30Z

2018-09-16 13:15:30

3755

9/30/18 19:36:14

-

Następny skrypt ładowania używa tego samego zestawu danych. Jednak w nim użyto instrukcji SET

TimestampFormat='MM/DD/YYYY hh:mm:ss[.fff]' w celu zapewnienia zgodności z formatem szóstego znacznika
czasu, który jest w formacie innym niż ISO 8601.
W edytorze ładowania danych zastąp poprzedni skrypt przykładowy poniższym i uruchom go. Następnie
dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić
wynik.

Skrypt ładowania
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET

FirstWeekDay=0;
BrokenWeeks=1;
ReferenceDay=0;
DayNames='Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun';
LongDayNames='Monday;Tuesday;Wednesday;Thursday;Friday;Saturday;Sunday';
DateFormat='YYYYMMDD';
TimestampFormat='MM/DD/YYYY hh:mm:ss[.fff]';

Transactions:
Load
*,
Timestamp(transaction_timestamp, 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fff]') as LogTimestamp
;
Load * Inline [
transaction_id, transaction_timestamp, transaction_amount, transaction_quantity, discount, customer_
id, size, color_code
3750, 2018-08-30, 12423.56, 23, 0,2038593, L, Red
3751, 20180830T193614.857, 5356.31, 6, 0.1, 203521, m, orange
3752, 20180830T193614.857+0200, 15.75, 1, 0.22, 5646471, S, blue
3753, 2018-09-16T12:30-02:00, 1251, 7, 0, 3036491, l, Black
3754, 2018-09-16T13:15:30Z, 21484.21, 1356, 75, 049681, xs, Red
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3755, 9/30/18 19:36:14, -59.18, 2, 0.333333333333333, 2038593, M, Blue
];

Wyniki
Tabela aplikacji Qlik Sense pokazująca wyniki zmiennej interpretacji
TimestampFormat używanej w skrypcie ładowania.
transaction_id

transaction_timestamp

LogTimeStamp

3750

2018-08-30

2018-08-30 00:00:00

3751

20180830T193614.857

2018-08-30 19:36:14

3752

20180830T193614.857+0200

2018-08-30 17:36:14

3753

2018-09-16T12:30-02:00

2018-09-16 14:30:00

3754

2018-09-16T13:15:30Z

2018-09-16 13:15:30

3755

9/30/18 19:36:14

2018-09-16 19:36:14

Zmienne Direct Discovery
Zmienne systemowe Direct Discovery
DirectCacheSeconds
Dla wyników zapytań Direct Discovery dotyczących wizualizacji można ustawić limit buforowania. Po
osiągnięciu tego limitu Qlik Sense czyści bufor, gdy pojawią się nowe zapytania Direct Discovery. Qlik Sense
skieruje zapytanie do źródła danych właściwego dla dokonanej selekcji i utworzy ponownie bufor na czas
ograniczony limitem. Wynik każdej kombinacji selekcji będzie buforowany niezależnie. Oznacza to, że bufor jest
odświeżany niezależnie przy każdej selekcji, czyli jedna selekcja odświeża bufor tylko dla pól poddanych selekcji,
a druga selekcja odświeża bufor tylko pod względem poddanych jej pól. Jeśli druga selekcja obejmuje pola,
które zostały odświeżone w pierwszej selekcji, nie są one ponownie aktualizowane w buforze, jeśli limit
buforowania nie został osiągnięty.
Buforowanie Direct Discovery nie dotyczy wizualizacji typu Tabela. Każda selekcja w tabelach kieruje zapytanie
do źródła danych.
Limit czasu musi być ustawiony w sekundach. Domyślny limit buforowania wynosi 1800 sekund (30 minut).
Wartość używana dla parametru DirectCacheSeconds jest wartością ustawioną w czasie wykonywania
instrukcji DIRECT QUERY. Wartości tej nie można zmienić w środowisku wykonawczym.

Example:
SET DirectCacheSeconds=1800;

DirectConnectionMax
Do bazy danych można kierować asynchroniczne wywołania jednoczesne, korzystając z możliwości
buforowania połączeń. Składnia skryptu ładowania przeznaczonego do ustawiania buforowania połączeń jest
następująca:
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SET DirectConnectionMax=10;

Ustawienie liczbowe określa maksymalną liczbę połączeń bazy danych, z których kod Direct Discovery może
korzystać podczas aktualizowania arkusza. Ustawieniem domyślnym jest 1.

Z tej zmiennej należy korzystać ostrożnie. Jeśli nada się jej wartość większą niż 1, podczas połączenia
z Microsoft SQL Server występują problemy.

DirectUnicodeStrings
Funkcja Direct Discovery może obsługiwać selekcję danych rozszerzonych Unicode przy użyciu standardowego
formatu SQL dla rozszerzonych literałów ciągów znaków (N’<ciąg rozszerzony>’), co jest wymagane przez
niektóre bazy danych (w tym przez SQL Server). Zastosowanie tej składni można włączyć dla Direct Discovery
przy użyciu używanej w skryptach zmiennej DirectUnicodeStrings.
Ustawienie tej zmiennej na wartość „true” umożliwi użycie standardowego znacznika ANSI “N” dla znaków
dwubajtowych przed literałami ciągów. Nie wszystkie bazy danych obsługują ten standard. Ustawieniem
domyślnym jest „false”.

DirectDistinctSupport
Jeśli w obiekcie Qlik Sense wybrana jest wartość pola DIMENSION, wówczas dla źródłowej bazy danych
generowane jest zapytanie. Jeśli takie zapytanie wymaga grupowania, Direct Discovery korzysta ze słowa
kluczowego DISTINCT w celu selekcji tylko wartości niepowtarzalnych. Niektóre bazy danych wymagają jednak
słowa kluczowego GROUP BY. Ustaw wartość parametru DirectDistinctSupport na 'false', aby wygenerować

GROUP BY zamiast DISTINCT w zapytaniach dotyczących wartości niepowtarzalnych.
SET DirectDistinctSupport='false';

Jeśli parametr DirectDistinctSupport ma wartość true, wówczas stosowane jest słowo kluczowe DISTINCT. Jeśli
parametr ten nie zostanie ustawiony, wówczas domyślnym działaniem będzie zastosowanie słowa kluczowego

DISTINCT.
DirectEnableSubquery
W przypadku scenariuszy obejmujących wiele tabel i dużą liczbę wierszy można generować w ramach
zapytania SQL zapytania podrzędne, zamiast dużych klauzul IN. Aby włączyć tę funkcję, należy ustawić wartość
funkcji DirectEnableSubquery na 'true'. Wartością domyślną jest 'false'.

Po włączeniu funkcji DirectEnableSubquery nie można już ładować tabel, które nie są w trybie
Direct Discovery.
SET DirectEnableSubquery='true';

Zmienne podziału zapytań na przedziały w oprogramowaniu Teradata
Podział zapytań na przedziały w oprogramowaniu Teradata to funkcja, która umożliwia aplikacjom
korporacyjnym współpracę ze źródłową bazą danych Teradata w celu zapewnienia sprawniejszego
ewidencjonowania, lepszej priorytetyzacji i efektywniejszego zarządzania procesami. Korzystając z podziału
zapytań na przedziały można zawijać metadane, takie jak poświadczenia użytkownika, wokół zapytania.
Dostępne są dwie zmienne. Obie są ciągami znaków, które są oceniane i wysyłane do bazy danych.
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SQLSessionPrefix
Ten ciąg jest wysyłany po nawiązaniu połączenia z bazą danych.
SET SQLSessionPrefix = 'SET QUERY_BAND = ' & Chr(39) & 'Who=' & OSuser() & ';' & Chr(39) & ' FOR
SESSION;';

Jeśli OSuser() zwróci na przykład wynik WA\sbt, fragment ten będzie oceniany jako SET QUERY_BAND =
'Who=WA\sbt;' FOR SESSION; i taka postać zostanie wysłana do bazy danych po nawiązaniu połączenia.

SQLQueryPrefix
Ten ciąg jest wysyłany w przypadku każdego zapytania.

SET SQLSessionPrefix = 'SET QUERY_BAND = ' & Chr(39) & 'Who=' & OSuser() & ';' & Chr(39) & ' FOR
TRANSACTION;';

Zmienne znakowe Direct Discovery
DirectFieldColumnDelimiter
Dla baz danych, które jako separatora pola wymagają znaku innego niż przecinek, można ustawić znak
używany jako separator pola w instrukcjach Direct Query. Podany znak należy ująć w pojedyncze cudzysłowy
w instrukcji SET.
SET DirectFieldColumnDelimiter= '|'

DirectStringQuoteChar
Możliwe jest określenie znaku, który będzie używany w celu cytowania ciągów w generowanych zapytaniach.
Domyślnie jest to pojedynczy cudzysłów. Podany znak należy ująć w pojedyncze cudzysłowy w instrukcji SET.
SET DirectStringQuoteChar= '"';

DirectIdentifierQuoteStyle
W celu cytowania identyfikatorów w generowanych zapytaniach można zezwolić na stosowanie cudzysłowów w
formacie innym niż ANSI. Aktualnie jedynym cudzysłowem w formacie innym niż ANSI jest GoogleBQ. Wartością
domyślną jest ANSI. Dozwolony jest zapis literami wielkimi, literami małymi oraz literami o różnej wielkości
(ANSI, ansi, Ansi).
SET DirectIdentifierQuoteStyle="GoogleBQ";

Na przykład cytowanie w formacie ANSI ma miejsce w następującej instrukcji SELECT:
SELECT [Quarter] FROM [qvTest].[sales] GROUP BY [Quarter]

Jeśli DirectIdentifierQuoteStyle ma wartość "GoogleBQ", wówczas w instrukcji SELECT cytowanie miałoby
następującą postać:
SELECT [Quarter] FROM [qvTest.sales] GROUP BY [Quarter]

DirectIdentifierQuoteChar
Możliwe jest określenie znaku, który będzie kontrolował cytowanie identyfikatorów w generowanych
zapytaniach. Może to być jeden znak (np. znak podwójnego cudzysłowu) albo dwa znaki (np. para nawiasów
kwadratowych). Domyślnie jest to znak podwójnego cudzysłowu.
SET DirectIdentifierQuoteChar='[]';
SET DirectIdentifierQuoteChar='``';
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SET DirectIdentifierQuoteChar=' ';
SET DirectIdentifierQuoteChar='""';

DirectTableBoxListThreshold
Jeśli pola Direct Discovery są używane w wizualizacji typu Tabela, wówczas ustawiona jest wartość progowa,
która ogranicza liczbę wyświetlanych wierszy. Ustawieniem domyślnym jest 1000 wierszy. Aby zmienić domyślne
ustawienie limitu, należy w skrypcie ładowania odpowiednio ustawić zmienną DirectTableBoxListThreshold .
Na przykład:
SET DirectTableBoxListThreshold=5000;

Ustawienie limitu obowiązuje tylko względem wizualizacji typu Tabela, która zawiera pola Direct Discovery.
Wizualizacje typu Tabela zawierającej jedynie pola oparte na pamięci głównej nie podlegają ograniczeniu
wartości określonym przez funkcję DirectTableBoxListThreshold .
W wizualizacji typu Tabela wyświetlane są pola dopiero wtedy, gdy selekcja obejmuje mniej rekordów niż
wartość limitu.

Zmienne interpretacji liczb Direct Discovery
DirectMoneyDecimalSep
Zdefiniowany separator dziesiętny zastępuje symbol dziesiętny dotyczący waluty w instrukcji SQL
wygenerowanej w celu ładowania danych przy użyciu Direct Discovery. Ten znak musi być zgodny ze znakiem
użytym w funkcji DirectMoneyFormat.
Wartość domyślna to '.'

Example:
Set DirectMoneyDecimalSep='.';

DirectMoneyFormat
Zdefiniowany symbol zastępuje format waluty w instrukcji SQL wygenerowanej w celu ładowania danych przy
użyciu funkcji Direct Discovery. Nie należy uwzględniać symbolu waluty w odniesieniu do separatora tysięcy.
Wartość domyślna to '#.0000'

Example:
Set DirectMoneyFormat='#.0000';

DirectTimeFormat
Zdefiniowany format czasu zastępuje format czasu w instrukcji SQL wygenerowanej w celu ładowania danych
przy użyciu Direct Discovery.

Example:
Set DirectTimeFormat='hh:mm:ss';

DirectDateFormat
Zdefiniowany format daty zastępuje format daty w instrukcji SQL wygenerowanej w celu ładowania danych
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przy użyciu Direct Discovery.

Example:
Set DirectDateFormat='MM/DD/YYYY';

DirectTimeStampFormat
Zdefiniowany format zastępuje format daty i godziny w instrukcji SQL wygenerowanej w celu ładowania danych
przy użyciu Direct Discovery.

Example:
Set DirectTimestampFormat='M/D/YY hh:mm:ss[.fff]';

Zmienne błędu
Po wykonaniu skryptu wartości wszystkich zmiennych zostaną zachowane. Pierwsza zmienna, ErrorMode, jest
zmienną wejściową podawaną przez użytkownika, a ostatnie trzy są uzyskiwane z aplikacji Qlik Sense i
zawierają informacje na temat błędów w skrypcie.

Przegląd zmiennych błędu
Po podsumowaniu każda funkcja jest opisana szczegółowo. Można też kliknąć nazwę funkcji w opisie składni,
aby natychmiast wyświetlić szczegółowe informacje o tej funkcji.

ErrorMode
Ta zmienna błędu określa, jakie działanie ma podjąć program Qlik Sense po napotkaniu błędu podczas
wykonywania skryptu.

ErrorMode
ScriptError
Ta zmienna błędu zwraca kod błędu ostatniej wykonanej instrukcji skryptu.

ScriptError
ScriptErrorCount
Ta zmienna błędu zwraca łączną liczbę instrukcji, które spowodowały błędy podczas bieżącego wykonywania
skryptu. Ta zmienna jest zawsze resetowana do wartości 0 na początku wykonywania skryptu.

ScriptErrorCount
ScriptErrorList
Ta zmienna błędu będzie zawierać połączoną listę wszystkich błędów skryptu, które wystąpiły podczas
ostatniego wykonywania skryptu. Każdy błąd jest oddzielony znakiem nowego wiersza.

ScriptErrorList
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ErrorMode
Ta zmienna błędu określa, jakie działanie ma podjąć program Qlik Sense po napotkaniu błędu podczas
wykonywania skryptu.

Syntax:
ErrorMode
Arguments:
Argument

Opis

ErrorMode=1

Ustawienie domyślne. Wykonanie skryptu zostanie zatrzymane, a użytkownik otrzyma monit
o podjęcie działania (tryb niewsadowy).

ErrorMode

Aplikacja Qlik Sense zignoruje błąd i będzie kontynuować wykonywanie skryptu w następnej
instrukcji skryptu.

=0
ErrorMode
=2

Aplikacja Qlik Sense wyzwoli komunikat o błędzie „Wykonanie skryptu nie powiodło się...”
natychmiast po wystąpieniu błędu, bez wcześniejszego monitowania użytkownika o podjęcie
działania.

Example:
set ErrorMode=0;

ScriptError
Ta zmienna błędu zwraca kod błędu ostatniej wykonanej instrukcji skryptu.

Syntax:
ScriptError

Po każdej pomyślnie wykonanej instrukcji skryptu ta zmienna zostanie zresetowana do wartości 0. Jeśli wystąpi
błąd, zostanie ona ustawiona na wewnętrzny kod błędu aplikacji Qlik Sense. Kody błędów to podwójne wartości
składające się z elementu liczbowego i tekstowego. Istnieją następujące kody błędów:

Kod
błędu

Opis

0

Brak błędu

1

Błąd ogólny

2

Błąd składni

3

Błąd ogólny ODBC

4

Błąd ogólny OLE DB
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Kod
błędu

Opis

5

Ogólny niestandardowy
błąd bazy danych

6

Błąd ogólny XML

7

Błąd ogólny HTML

8

Plik nie został znaleziony

9

Baza danych nie została
znaleziona

10

Tabela nie została
znaleziona

11

Pole nie zostało
znalezione

12

Plik ma nieprawidłowy
format

13

Błąd BIFF

14

Błąd BIFF — szyfrowanie

15

Błąd BIFF —
nieobsługiwana wersja

16

Błąd semantyczny

Example:
set ErrorMode=0;
LOAD * from abc.qvf;
if ScriptError=8 then
exit script;
//no file;
end if

ScriptErrorCount
Ta zmienna błędu zwraca łączną liczbę instrukcji, które spowodowały błędy podczas bieżącego wykonywania
skryptu. Ta zmienna jest zawsze resetowana do wartości 0 na początku wykonywania skryptu.

Syntax:
ScriptErrorCount

ScriptErrorList
Ta zmienna błędu będzie zawierać połączoną listę wszystkich błędów skryptu, które wystąpiły podczas
ostatniego wykonywania skryptu. Każdy błąd jest oddzielony znakiem nowego wiersza.
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Syntax:
ScriptErrorList

2.5

Wyrażenia skryptu

Wyrażeń można używać zarówno w instrukcjach LOAD, jak i w instrukcjach SELECT. Opisane tu reguły
składniowe mają zastosowanie do instrukcji LOAD, ale nie do instrukcji SELECT, gdyż ta jest interpretowana
przez sterownik ODBC, a nie przez aplikację Qlik Sense. Mimo to większość sterowników ODBC poprawnie
interpretuje wiele z niżej opisanych funkcji.
Wyrażenia składają się z funkcji, pól i operatorów, połączonych w składni.
Wszystkie wyrażenia w skrypcie Qlik Sense zwracają liczbę lub ciąg znaków, stosownie do sytuacji. Funkcje
logiczne i operatory logiczne zwracają 0 dla wartości False i –1 dla wartości True. Konwersje liczb na ciągi
znaków i w odwrotnym kierunku są niejawne. Operatory i funkcje logiczne interpretują 0 jako wartość False, a
wszystkie inne liczby jako wartość True.
Ogólna składnia wyrażenia wygląda następująco:

expression ::= (constant

constant

|

fieldref

|

operator1 expression

|

expression operator2 expression

|

function

|

( expression )

)

gdzie:

constant to ciąg (tekst, data lub godzina) ujęty w pojedyncze cudzysłowy proste lub liczba. Stałe są zapisywane
bez separatora tysięcy i z użyciem kropki jako separatora dziesiętnego.
fieldref to nazwa pola załadowanej tabeli.
operator1 to operator jednoargumentowy, który dotyczy tylko jednego wyrażenia (znajdującego się na prawo
od operatora).
operator2 to operator dwuargumentowy, który dotyczy wyrażeń znajdujących się po obu jego stronach.
function ::= functionname( parameters)
parameters ::= expression { , expression }
Liczba i typy parametrów nie są dowolne, zależą bowiem od używanej funkcji.
Wyrażenia i funkcje można dowolnie zagnieżdżać — dopóki wyrażenie zwraca wartość dającą się
zinterpretować, aplikacja Qlik Sense nie będzie zgłaszać żadnych komunikatów o błędach.
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3

Wyrażenia wizualizacji

Wyrażenie to kombinacja funkcji, pól i operatorów matematycznych (+ * / =). Składnia wiersza poleceń aplikacji
Qlik Sense i składnia skryptu są opisywane w tzw. notacji Backusa-Naura lub notacji BNF. Wyrażenia służą
przetwarzaniu danych w aplikacji w celu osiągnięcia rezultatu widocznego na wizualizacji. Zastosowanie
wyrażeń nie jest ograniczone do miar. Z wyrażeniami używanymi jako tytuły, podtytuły, stopki, a nawet
wymiary można tworzyć bardziej dynamiczne i zaawansowane wizualizacje.
Oznacza to na przykład, że tytuł wizualizacji nie musi być tekstem statycznym, ale może być oparty na
wyrażeniu i zmieniać się w zależności od dokonanych selekcji.

Szczegółowe informacje o funkcjach skryptu i funkcjach wykresu zawiera dokumentacja Składnia
skryptów i funkcje wykresów.

3.1

Określenie zakresu agregacji

Istnieją zazwyczaj dwa czynniki, które łącznie określają, które rekordy mają definiować wartość agregacji w
wyrażeniu. W przypadku wizualizacji są to:
l

Wartość wymiaru (agregacji w wyrażeniu wykresu)

l

Selekcje

Łącznie czynniki te określają zakres agregacji. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których obliczenie ma ignorować
daną selekcję lub dany wymiar. W przypadku funkcji wykresu można to osiągnąć przez zastosowanie
kwalifikatora TOTAL i/lub analizy zestawów.

Metoda

Opis

Kwalifikator
TOTAL

Zastosowanie kwalifikatora total w ramach funkcji agregacji powoduje zignorowanie wartości
wymiaru.
Agregacja taka zostanie wykonana dla wszystkich możliwych wartości pól.
Po kwalifikatorze TOTAL może następować lista zawierająca co najmniej jedną nazwę pola w
nawiasach trójkątnych. Te nazwy pól powinny być podzbiorem zmiennych wymiaru wykresu.
W tym przypadku obliczenie jest wykonywane z pominięciem wszystkich zmiennych wymiaru
wykresu z wyjątkiem zmiennych z listy, tj. dla każdej kombinacji wartości pól dla pól wymiaru
z listy jest zwracana jedna wartość. Lista może zawierać także pola, które aktualnie nie są
wymiarem na wykresie. Jest to użyteczne w przypadku wymiarów grupowych, gdy pola
wymiarów nie są niezmienne. Lista zawiera wszystkie zmienne z grupy, co powoduje, że
funkcja działa w przypadku zmiany poziomu drążenia.

Analiza
zestawów

Zastosowanie analizy zestawów w ramach agregacji powoduje zastąpienie danej selekcji.
Agregacja taka zostanie wykonana dla wszystkich wartości w podziale na wymiary.
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Metoda

Opis

Kwalifikator
TOTAL i
analiza
zestawów

Zastosowanie kwalifikatora TOTAL i analizy zestawów w ramach agregacji powoduje
zastąpienie danej selekcji i zignorowanie wymiarów.

Kwalifikator
ALL

Zastosowanie kwalifikatora ALL w ramach agregacji powoduje zignorowanie danej selekcji i
wymiarów. Aby wykonać podobną operację, należy skorzystać z instrukcji analizy zestawów
{1} i kwalifikatora TOTAL :
=sum(All Sales)
=sum({1} Total Sales)

Example: Kwalifikator TOTAL
Na poniższym przykładzie przedstawiono sposób zastosowania kwalifikatora TOTAL w celu obliczenia udziału
względnego. Przy założeniu, że wybrano kwartał Q2, zastosowanie kwalifikatora TOTAL pozwala na obliczenie
sumy wszystkich wartości bez uwzględnienia wymiarów.

Year

Quarter

Sum(Amount)

Sum(TOTAL Amount)

Sum(Amount)/Sum(TOTAL Amount)

3000

3000

100%

2012

Q2

1700

3000

56,7%

2013

Q2

1300

3000

43,3%

Aby pokazać te liczby jako procenty, w panelu właściwości — dla miary, którą chcesz pokazać jako
wartość procentową — w obszarze Number formatting wybierz opcję Number, a w obszarze
Formatting wybierz opcję Simple i jeden z formatów %.

Example: Analiza zestawów
Na poniższym przykładzie przedstawiono sposób zastosowania analizy zestawów w celu porównania zestawów
danych przed dokonaniem jakiejkolwiek selekcji. Przy założeniu, że wybrano kwartał Q2, zastosowanie analizy
zestawów z definicją zestawu {1} pozwala na obliczenie sumy wszystkich wartości bez uwzględnienia
jakichkolwiek selekcji, ale w podziale na wymiary.

Year

Quarter

Sum(Amount)

Sum({1} Amount)

Sum(Amount)/Sum({1} Amount)

3000

10800

27,8%

2012

Q1

0

1100

0%

2012

Q3

0

1400

0%

2012

Q4

0

1800

0%
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Year

Quarter

Sum(Amount)

Sum({1} Amount)

Sum(Amount)/Sum({1} Amount)

2012

Q2

1700

1700

100%

2013

Q1

0

1000

0%

2013

Q3

0

1100

0%

2013

Q4

0

1400

0%

2013

Q2

1300

1300

100%

Example: Kwalifikator TOTAL i analiza zestawów
Na poniższym przykładzie przedstawiono sposób łącznego zastosowania analizy zestawów i kwalifikatora
TOTAL w celu porównania zestawów danych przed dokonaniem jakichkolwiek selekcji i w ramach wszystkich
wymiarów. Przy założeniu, że wybrano kwartał Q2, zastosowanie analizy zestawów z definicją zestawu {1} i
kwalifikatora TOTAL pozwala na obliczenie sumy wszystkich wartości bez uwzględnienia jakichkolwiek selekcji i
wymiarów.

Year

Quarter

Sum

Sum({1} TOTAL

Sum(Amount)/Sum({1} TOTAL

(Amount)

Amount)

Amount)

3000

10800

27,8%

2012

Q2

1700

10800

15,7%

2013

Q2

1300

10800

12%

Dane zastosowane w przykładach:
AggregationScope:
LOAD * inline [
Year Quarter Amount
2012 Q1 1100
2012 Q2 1700
2012 Q3 1400
2012 Q4 1800
2013 Q1 1000
2013 Q2 1300
2013 Q3 1100
2013 Q4 1400] (delimiter is ' ');

3.2

Składnia zestawów

Pełna składnia (bez opcjonalnego stosowania nawiasów do definiowania pierwszeństwa operacji) jest opisana
za pomocą notacji Backus-Naur:

set_expression ::= { set_entity { set_operator set_entity } }
set_entity ::= set_identifier [ set_modifier ]
set_identifier ::= 1 | $ | $N | $_N | bookmark_id | bookmark_name
set_operator ::= + | - | * | /
set_modifier ::= < field_selection {, field_selection } >
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field_selection ::= field_name [ = | += | –= | *= | /= ] element_set_
expression
element_set_expression ::= element_set { set_operator element_set }
element_set ::= [ field_name ] | { element_list } | element_function
element_list ::= element { , element }
element_function ::= ( P | E ) ( [ set_expression ] [ field_name ] )
element ::= field_value | " search_mask "

3.3

Modyfikatory zestawów

Aby zmodyfikować zestaw, należy dodać do niego selekcję lub zmienić istniejącą selekcję. Taką modyfikację
można zapisać w wyrażeniu zestawu.
Modyfikator składa się z dowolnej liczby nazw pól, a po każdej nazwie podana jest selekcja dokonywana w
danym polu. Całość jest ujęta w ostre nawiasy: < i >. Na przykład: <Year={2007,2008},Region={US}>. Nazwy i
wartości pól mogą być w zwykły sposób umieszczane w cudzysłowach, na przykład <[Sales Region]={’West
coast’, ’South America’}>.
Modyfikator zestawu modyfikuje selekcję poprzedniego identyfikatora zestawu. Jeśli brak jest odniesienia do
identyfikatora zestawu, uznaje się za taki bieżący stan selekcji.
Wybór można zdefiniować na kilka sposobów:
l

Na podstawie innego pola

l

Na podstawie zestawów elementów (listy wartości pól w modyfikatorze)

l

Wykluczenie wymuszone

Metody te są opisane w poniższych częściach.

Na podstawie innego pola
Prostym zastosowaniem jest dokonanie selekcji na podstawie wartości wybranych w innym polu, na przykład
<OrderDate = DeliveryDate>. Taki modyfikator

spowoduje pobranie wybranych wartości z pola DeliveryDate i

zastosowanie ich jako selekcji w polu OrderDate. Jeśli odrębnych wartości jest wiele (więcej niż kilkaset), taka
operacja bardzo obciąża procesor i nie jest zalecana.

Na podstawie zestawów elementów
Najbardziej typowym przykładem wyrażenia zestawu jest wyrażenie oparte na liście wartości pól ujętych w
nawiasy klamrowe. Wartości są rozdzielane przecinkami — na przykład <Year = {2007, 2008}>. Nawiasy
klamrowe definiują zestaw elementów, którymi mogą być jawne wartości pól albo wyszukiwania wartości pól.
Jeśli wartości z listy nie zawierają spacji ani znaków specjalnych, cudzysłowy nie są potrzebne. Wartości z listy
zostaną po prostu dopasowane do wartości pola. Wielkość liter w porównaniu nie ma znaczenia.
Jeśli wartości z listy zawierają spacje lub znaki specjalne, lub jeśli wymagane jest używanie znaków
wieloznacznych, wówczas takie wartości należy ująć w znaki cudzysłowu. Jeśli wartości z listy są jawnymi
wartościami pola, należy użyć pojedynczych cudzysłowów. W takim przypadku zostaną dokonane dopasowania
(z rozróżnianiem wielkości liter) między wartościami z listy, a wartościami poszczególnych pól.
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W przypadku wyszukiwań, tj. ciągów zawierających znaki wieloznaczne lub zaczynających się od operatora
relacyjnego lub znaku równości, należy używać cudzysłowów podwójnych. Na przykład <Ingredient =
{"*Garlic*"}> spowoduje wybranie wszystkich składników, które zawierają ciąg „Garlic”. Cudzysłowy podwójne
można zastąpić nawiasami — na przykład <Ingredient = {[*Garlic*]}>. Cudzysłowy podwójne można
zastąpić znakami akcentu grawis — na przykład <Ingredient = {`*Garlic*`}>. W wyszukiwaniach wielkość liter
nie jest rozróżniana.

W poprzednich wersjach Qlik Sense cudzysłowy pojedyncze nie były odróżniane od podwójnych i
wszystkie ciągi w cudzysłowach były traktowane jak wyszukiwania. W celu zachowania zgodności z
poprzednimi wersjami aplikacje utworzone w starszych wersjach Qlik Sense nadal będą działać tak
samo, jak w poprzednich wersjach. Aplikacje utworzone w wersji Qlik Sense November 2017 lub w
nowszych wersjach uwzględniają różnice między tymi dwoma typami cudzysłowów.

Wykluczenie wymuszone
W przypadku pól w trybie AND można korzystać z wykluczenia wymuszonego. Aby wymusić wykluczenie
wartości wybranych pól, należy podać znak „~” przed nazwą pola.

Tryb AND jest obsługiwany jedynie w przypadku interfejsu API aparatu Qlik.

Examples and results:
Przykłady

Wyniki

sum( {1<Region=
{USA} >} Sales
)

Zwraca wartość sprzedaży dla regionu USA, , ignorując bieżącą selekcję.

sum( {$<Region
= >} Sales )

Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącej selekcji, ale usuwa selekcję w wymiarze Region.

sum( {<Region =
>} Sales )

Zwraca tę samą wartość co w przykładzie podanym bezpośrednio powyżej. Jeśli
modyfikowany zestaw zostanie pominięty, zakładany jest parametr $.

Składnia w dwóch poprzednich przykładach zostanie zinterpretowana jako
„brak selekcji” w wymiarze Region, czyli możliwe będą wszystkie regiony z
innymi selekcjami. Nie jest to odpowiednik składni <Region = {}> (lub
umieszczenia po prawej stronie znaku równości innego tekstu niejawnie
powodującego zwrócenie pustego zestawu elementów), która jest
interpretowana jako „brak regionu”.
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Przykłady

Wyniki

sum( {$<Year =
{2000}, Region =
{US, SE, DE, UK,
FR}>} Sales )

Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącej selekcji, ale z nowymi selekcjami w wymiarach
Year i Region.

sum(
{$<~Ingredient =
{“*garlic*”}>}
Sales )

Pole Ingredient znajduje się w trybie AND.

sum( {$<Year =
{“2*”}>} Sales )

Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącej selekcji, ale z wybranymi w polu Year wszystkimi
latami zaczynającymi się od cyfry 2 (czyli zazwyczaj od roku 2000).

sum( {$<Year =
{“2*”,”198*”}>}
Sales )

Podobnie jak powyżej, ale teraz w selekcji uwzględnione są również lata 80. XX wieku.

sum( {$<Year =
{“>1978<2004”}>}
Sales )

Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącego wyboru, ale z wyszukiwaniem liczbowym
służącym do określenia zakresu lat w celu zsumowania tamtejszej sprzedaży.

Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącej selekcji, ale z wykluczeniem wymuszonym
wszystkich składników zawierających ciąg znaków garlic.

Modyfikatory zestawów z operatorami zestawów
Selekcję w polu można zdefiniować za pomocą operatorów zestawów operujących na różnych zestawach
elementów. Na przykład modyfikator <Year = {"20*", 1997} - {2000}> spowoduje wybranie roku 1997 i
wszystkich lat zaczynających się na „20” z wyjątkiem roku 2000.

Examples and results:
Przykłady

Wyniki

sum( {$<Product =
Product +
{OurProduct1} –
{OurProduct2} >}
Sales )

Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącej selekcji, ale po dodaniu produktu OurProduct1
do listy wybranych produktów, a usunięciu z niej produktu OurProduct2.

sum( {$<Year =
Year + ({“20*”,1997}
– {2000}) >} Sales )

Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącej selekcji, ale z dodatkowymi selekcjami w polu
„Year”: 1997 i wszystkie lata zaczynające się na „20”, ale nie sam rok 2000.

sum( {$<Year =
(Year +
{“20*”,1997}) –
{2000} >} Sales )

Zwraca prawie ten sam wynik, co wyrażenie w poprzednim przykładzie, ale w tym
przypadku rok 2000 zostanie wykluczony, nawet jeśli początkowo zawierał się w
początkowej selekcji. Ten przykład ilustruje, jak ważne w niektórych przypadkach
mogą być nawiasy określające pierwszeństwo.

Jeśli jednak rok 2000 jest uwzględniony w bieżącej selekcji, to po zastosowaniu
modyfikacji będzie nadal uwzględniony.
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Przykłady

Wyniki

sum( {$<Year =
{“*”} – {2000},
Product =
{“*bearing*”} >}
Sales )

Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącej selekcji, ale z nową selekcją w polu Year:
wszystkie lata poza rokiem 2000 i tylko dla produktów zawierających ciąg „łożysko”.

Modyfikatory zestawów używające przypisania z niejawnymi
operatorami zestawów
Notacja ta umożliwia definiowanie nowych selekcji z odrzuceniem bieżącej selekcji w danym polu. Jeśli jednak
selekcja ma bazować na bieżącej selekcji w danym polu, ale z dodanymi wartościami pola, można zastosować
na przykład modyfikator w postaci <Year = Year + {2007, 2008}>. Równoważny zapis skrócony to <Year +=
{2007, 2008}>, czyli zapis z użyciem operatora przypisania z niejawną sumą. W analogiczny sposób można
definiować niejawne przecięcia, wykluczenia i różnice symetryczne, używając odpowiednio operatorów „*=”, „–
=” i „/=”.

Examples and results:
Przykłady

Wyniki

sum( {$<Product +=
{OurProduct1,
OurProduct2} >} Sales )

Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącej selekcji, ale przy użyciu operatora
niejawnej sumy dodaje do listy wybranych produktów produktyOurProduct1 i
OurProduct2.

sum( {$<Year +=
{“20*”,1997} – {2000} >}
Sales )

Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącej selekcji, ale przy użyciu operatora
niejawnej sumy dodaje liczbę lat w selekcji: 1997 i wszystkie lata zaczynające się na
„20”, ale nie sam rok 2000.
Jeśli jednak rok 2000 jest uwzględniony w bieżącej selekcji, to po zastosowaniu
modyfikacji będzie nadal uwzględniony. Działa tak samo jak wyrażenie
<Year=Year + ({“20*”,1997}–{2000})>.

sum( {$<Product *=
{OurProduct1} >} Sales )

Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącej selekcji, ale tylko dla części wspólnej
aktualnie wybranych produktów i produktu OurProduct1.

Modyfikatory zestawów z wyszukiwaniami zaawansowanymi
Zestawy można definiować za pomocą wyszukiwań zaawansowanych z symbolami wieloznacznymi i
agregacjami.
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Examples and results:
Przykłady

Wyniki

sum( {$–1<Product =
{“*Internal*”, “*Domestic*”}>}
Sales )

Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącej selekcji bez uwzględnienia
transakcji dotyczących produktów, których nazwy zawierają ciąg Internal
lub Domestic.

sum( {$<Customer = {“=Sum
({1<Year = {2007}>} Sales ) >
1000000”}>} Sales )

Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącej selekcji, ale z nową selekcją w polu
Customer: tylko klienci, którzy w 2007 r. odnotowali sprzedaż w wysokości
większej niż 1000000.

Modyfikatory zestawów z rozszerzeniami przez znak dolara
W wyrażeniach zestawów można używać zmiennych i innych rozszerzeń przez znak dolara.

Examples and results:
Przykłady

Wyniki

sum( {$<Year =
{$(#vLastYear)}>}
Sales )

Zwraca wartość sprzedaży z roku poprzedzającego bieżącą selekcję. W tym
przykładzie rozszerzenie przez znak dolara obejmuje zmienną vLastYear zawierającą
odpowiedni rok.

sum( {$<Year =
{$(#=Only(Year)1)}>} Sales )

Zwraca wartość sprzedaży z roku poprzedzającego bieżącą selekcję. W tym
przykładzie rozszerzenie przez znak dolara jest używane do obliczenia poprzedniego
roku.

Modyfikatory zestawów z niejawnymi definicjami wartości pól
Poniżej opisano sposób definiowania zestawu wartości pól za pomocą zagnieżdżonej definicji zestawu.
Wymaga to zastosowania funkcji elementowych P() i E(), reprezentujących odpowiednio zestawy możliwych i
wykluczonych wartości pola. Wewnątrz nawiasów można podać jedno wyrażenie zestawu i jedno pole, na
przykład P({1} Customer). Funkcji tych nie można używać w innych wyrażeniach.

Funkcji elementowych P() i E() można używać tylko w odniesieniu do zestawu naturalnego. Jest to
zestaw rekordów, które można zdefiniować za pomocą prostego wyboru. Przykład: zestaw
zdefiniowany przez {1-$} nie może zawsze być określony poprzez wybór, nie jest więc zestawem
naturalnym. Użycie tych funkcji w odniesieniu do zestawów innych niż naturalne może prowadzić do
nieoczekiwanych wyników.
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Examples and results:
Przykłady

Wyniki

sum(
{$<Customer = P
({1<Product=
{‘Shoe’}>}
Customer)>}
Sales )

Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącej selekcji, ale tylko tych klientów, którzy co najmniej
raz kupili produkt Shoe. W tym przypadku funkcja elementowa P() zwraca listę
potencjalnych klientów, których wskazuje selekcja Shoe w polu Product.

sum(
{$<Customer = P
({1<Product=
{‘Shoe’}>})>}
Sales )

Tak samo jak powyżej. Jeśli pole w funkcji elementowej zostanie pominięte, funkcja zwróci
możliwe wartości pola wskazanego w przypisaniu zewnętrznym.

sum(
{$<Customer = P
({1<Product=
{‘Shoe’}>}
Supplier)>}
Sales )

Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącej selekcji, ale tylko tych klientów, którzy co najmniej
raz dostarczyli produkt Shoe. W tym przypadku funkcja elementowa P() zwraca listę
potencjalnych dostawców, których wskazuje selekcja Shoe w polu Product. Lista
dostawców jest następnie stosowana jako selekcja w polu Customer.

sum(
{$<Customer = E
({1<Product=
{‘Shoe’}>})>}
Sales )

Zwraca wartość sprzedaży dla bieżącej selekcji, ale tylko tych klientów, którzy nigdy nie
kupili produktu Shoe. W tym przypadku funkcja elementowa E() zwraca listę klientów
wykluczonych selekcją produktu Shoe w polu Product.

3.4

Składnia wyrażeń wizualizacji i agregacji

Składnia stosowana w przypadku wyrażeń wizualizacji (wykresu) i agregacji została opisana w następujących
sekcjach:

Składnia ogólna wyrażeń wykresu
expression ::= ( constant

|

expressionname

|

operator1 expression

|

expression operator2 expression

|

function

|

aggregation function

|

(expression )

)
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gdzie:

constant to ciąg (tekst, data lub godzina) ujęty w pojedyncze cudzysłowy proste lub liczba. Stałe są zapisywane
bez separatora tysięcy (z kropką jako separatorem dziesiętnym).
expressionname to nazwa (etykieta) innego wyrażenia na tym samym wykresie.
operator1 to operator jednoargumentowy, który dotyczy tylko jednego wyrażenia (znajdującego się na prawo
od operatora).
operator2 to operator dwuargumentowy, który dotyczy wyrażeń znajdujących się po obu jego stronach.
function ::= functionname ( parameters )
parameters ::= expression { , expression }

Liczba i typy parametrów nie są dowolne, zależą bowiem od używanej funkcji.
aggregationfunction ::= aggregationfunctionname ( parameters2 )
parameters2 ::= aggrexpression { , aggrexpression }

Liczba i typy parametrów nie są dowolne, zależą bowiem od używanej funkcji.

Składnia ogólna agregacji
aggrexpression ::= ( fieldref

|

operator1 aggrexpression

|

aggrexpression operator2 aggrexpression

|

functioninaggr

|

( aggrexpression )

)

fieldref to nazwa pola.
functionaggr ::= functionname ( parameters2 )

Wyrażenia i funkcje można w ten sposób dowolnie zagnieżdżać, o ile nazwa pola fieldref jest zawsze ujęta w
ramach dokładnie jednej funkcji agregacji. Jeśli takie wyrażenie zwraca wartość dającą się zinterpretować, Qlik
Sense nie wyświetla żadnych komunikatów o błędach.
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4

Operatory

W tej sekcji opisano operatory używane w aplikacji Qlik Sense. Istnieją dwa rodzaje operatorów:
l

operatory jednoelementowe (zawierają tylko jeden operand);

l

operatory dwuargumentowe (zawierają dwa operandy).

Większość operatorów to operatory dwuargumentowe.
Można zdefiniować następujące operatory:
l

Operatory bitowe

l

Operatory logiczne

l

Operatory liczbowe

l

Operatory relacyjne

l

Operatory ciągów znaków

4.1

Operatory bitowe

Wszystkie operatory bitowe dokonują konwersji (obcięcia) operandów na liczby całkowite ze znakiem (32bitowe) i zwracają wynik w taki sam sposób. Wszystkie operacje są wykonywane na poszczególnych bitach. Jeśli
operandu nie można zinterpretować jako liczby, operacja zwróci wartość NULL.

bitnot

Odwrotność
bitowa.

Operator jednoargumentowy. Operacja zwraca logiczną odwrotność
operandu obliczoną na poszczególnych bitach.

Example:
bitnot 17 zwraca

bitand

Bitowy operator
AND.

-18

Operacja zwraca wartość logicznej operacji AND na operandach obliczoną na
poszczególnych bitach.

Example:
17 bitand 7 zwraca

bitor

Bitowy operator
OR.

1

Operacja zwraca wartość logicznej operacji OR na operandach obliczoną na
poszczególnych bitach.

Example:
17 bitor 7 zwraca

23
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bitxor

Bitowy operator
XOR.

Operacja zwraca wartość logicznej operacji XOR na operandach obliczoną na
poszczególnych bitach.

Example:
17 bitxor 7 zwraca

>>

Przesunięcie
bitów w prawo.

22

Operacja zwraca wartość pierwszego operandu przesuniętą w prawo. Liczba
kroków jest określana w drugim operandzie.

Example:
8 >> 2 zwraca

<<

Przesunięcie
bitów w lewo.

2

Operacja zwraca wartość pierwszego operandu przesuniętą w lewo. Liczba
kroków jest określana w drugim operandzie.

Example:
8 << 2 zwraca

4.2

32

Operatory logiczne

Wszystkie operatory logiczne interpretują wartości operandów jako wartości logiczne i zwracają w wyniku True
(–1) lub False (0).

not

Odwrotność logiczna. Jeden z nielicznych operatorów jednoargumentowych.
Operacja zwraca logiczną odwrotność operandu.

and

Koniunkcja logiczna (AND). Operacja zwraca wynik logicznej operacji AND na
operandach.

or

Alternatywa logiczna (OR). Operacja zwraca wynik logicznej operacji OR na
operandach.

Xor

Logiczna alternatywa wykluczająca (XOR). Operacja zwraca wynik logicznej
operacji XOR na operandach. Jest to operacja podobna do OR logicznego, ale z
tą różnicą, że daje w wyniku False, jeśli oba operandy mają wartość True.

4.3

Operatory liczbowe

Wszystkie operatory liczbowe używają wartości liczbowych operandów i zwracają jako wynik wartość liczbową.

+

Znak liczby dodatniej (operator jednoargumentowy) lub dodawanie
arytmetyczne. Operacja dwuargumentowa zwraca sumę dwóch operandów.

-

Znak liczby ujemnej (operator jednoargumentowy) lub odejmowanie
arytmetyczne. Operacja jednoargumentowa zwraca operand pomnożony przez
–1, a dwuargumentowa różnicę między dwoma operandami.
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*

Mnożenie arytmetyczne. Operacja zwraca iloczyn dwóch operandów.

/

Dzielenie arytmetyczne. Operacja zwraca iloraz dwóch operandów.

4.4

Operatory relacyjne

Wszystkie operatory relacyjne porównują wartości operandów i zwracają w wyniku True (–1) lub False (0).
Wszystkie operatory relacyjne są binarne.

<

Mniejsze niż

Porównanie liczbowe jest wykonywane, jeśli obydwa operandy mogą
być interpretowane jako liczby. Operacja zwraca wartość logiczną
oceny porównania.

<=

Mniejsze lub równe

Porównanie liczbowe jest wykonywane, jeśli obydwa operandy mogą
być interpretowane jako liczby. Operacja zwraca wartość logiczną
oceny porównania.

>

Większe niż

Porównanie liczbowe jest wykonywane, jeśli obydwa operandy mogą
być interpretowane jako liczby. Operacja zwraca wartość logiczną
oceny porównania.

>=

Większe lub równe

Porównanie liczbowe jest wykonywane, jeśli obydwa operandy mogą
być interpretowane jako liczby. Operacja zwraca wartość logiczną
oceny porównania.

=

Równe

Porównanie liczbowe jest wykonywane, jeśli obydwa operandy mogą
być interpretowane jako liczby. Operacja zwraca wartość logiczną
oceny porównania.

<>

Nierównoważne

Porównanie liczbowe jest wykonywane, jeśli obydwa operandy mogą
być interpretowane jako liczby. Operacja zwraca wartość logiczną
oceny porównania.

precedes

W odróżnieniu od operatora < przed wykonaniem porównania nie jest
podejmowana próba liczbowej interpretacji wartości argumentów.
Operacja zwraca wartość true, jeśli reprezentacja tekstowa wartości
po lewej stronie operatora poprzedza według porównania ciągu
znaków reprezentację tekstową wartości po prawej stronie operatora.

Example:
'1 ' precedes ' 2'

zwraca wartość FALSE.

podczas gdy
' 1' precedes ' 2' zwraca

wartość TRUE.

ponieważ wartość ASCII spacji (' ') jest niższa niż wartość ASCII liczby.
Przykład podobny:
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'1 ' < ' 2'

zwraca wartość TRUE.

oraz
' 1' < ' 2' zwraca

wartość TRUE.

W odróżnieniu od operatora > przed wykonaniem porównania nie jest
podejmowana próba liczbowej interpretacji wartości argumentów.
Operacja zwraca wartość true, jeśli reprezentacja tekstowa wartości
po lewej stronie operatora następuje według porównania ciągu
znaków po reprezentacji tekstowej wartości po prawej stronie
operatora.

follows

Example:
' 2' follows '1 zwraca

wartość FALSE,

podczas gdy
' 2' follows ' 1' zwraca wartość TRUE.
ponieważ wartość ASCII spacji (' ') jest niższa niż wartość ASCII liczby.
Przykład podobny:
' 2' > ' 1' zwraca

wartość TRUE.

oraz
' 2' > '1 ' zwraca

4.5

wartość TRUE.

Operatory ciągów znaków

Istnieją dwa operatory ciągów znaków. Jeden z nich używa wartości ciągów znaków operandów i zwraca ciąg
znaków jako wynik. Drugi porównuje operandy i zwraca wartość logiczną w celu wskazania wyniku
porównania.

&

Konkatenacja ciągu znaków. Operacja zwraca ciąg tekstowy, który obejmuje
dwa ciągi znaków operandów, jeden po drugim.

Example:
'abc' & 'xyz' zwraca

like

wartość „abcxyz”

Porównanie ciągów znaków z użyciem symboli wieloznacznych. Operacja
zwraca logiczną wartość True (–1), jeśli ciąg znaków przed operatorem jest taki
sam jak ciąg znaków po operatorze. Drugi ciąg znaków może zawierać symbole
wieloznaczne * (zastępuje dowolną liczbę dowolnych znaków) albo ? (zastępuje
jeden dowolny znak)
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Example:
'abc' like 'a*' zwraca

True (–1)
'abcd' like 'a?c*' zwraca True (–1)
'abc' like 'a??bc' zwraca False (0)
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5

Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu

W tej sekcji opisano funkcje dostępne w skryptach ładowania danych i wyrażeniach wykresu programu Qlik
Sense, służące do przekształcania i agregowania danych.
Wiele funkcji można stosować w ten sam sposób zarówno w skryptach ładowania danych, jak i wyrażeniach
wykresu, ale istnieje kilka wyjątków:
l

l
l

5.1

Niektóre funkcje można stosować tylko w skryptach ładowania danych; są one oznaczone jako funkcje
skryptu.
Niektóre funkcje można stosować tylko w wyrażeniach wykresu; są one oznaczone jako funkcje wykresu.
Niektóre funkcje można stosować w skryptach ładowania danych i wyrażeniach wykresu, ale z różnicami
w parametrach i zastosowaniach. Są one opisane w oddzielnych tematach oznaczonych jako funkcja
skryptu lub funkcja wykresu.

Połączenia analityczne dla rozszerzeń po stronie
serwera (SSE)

Funkcje włączone przez połączenia analityczne będą widoczne tylko po skonfigurowaniu połączeń
analitycznych i uruchomieniu programu Qlik Sense.
Połączenia analityczne można konfigurować w QMC — informacje zawiera temat „Tworzenie połączenia
analitycznego” w podręczniku Manage Qlik Sense sites.
W programie Qlik Sense Desktop połączenia analityczne są konfigurowane poprzez edycję pliku Settings.ini —
informacje zawiera temat „Configuring analytic connections in Qlik Sense Desktop” („Konfigurowanie połączeń
analitycznych w programie ”) w podręczniku Qlik Sense Desktop.

5.2

Funkcje agregacji

Rodzina funkcji określanych jako funkcje agregacji składa się z funkcji pobierających wiele wartości pola jako
dane wejściowe i zwracających jeden wynik. Agregacja jest natomiast definiowana przez wymiar wykresu lub
klauzulę group by w skrypcie. Do funkcji agregacji należą: Sum() , Count() , Min() , Max() i wiele innych.
Większość funkcji agregacji może być użyta zarówno w skrypcie ładowania danych, jak i w wyrażeniach
wykresu, ale różnią się one składnią.

Używanie funkcji agregacji w skrypcie ładowania danych
Funkcje agregacji mogą być użyte wyłącznie wewnątrz instrukcji LOAD .

Używanie funkcji agregacji w wyrażeniach wykresu
Wyrażenie argumentu jednej funkcji agregacji nie może zawierać innej funkcji agregacji.
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Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator

TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną
funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.
Funkcja agregacji wykonuje agregacje na zestawie możliwych rekordów zdefiniowanym przez selekcję. Można
jednak zdefiniować alternatywny zestaw rekordów za pomocą wyrażenia set w analizie zestawów.

Aggr — funkcja wykresu
Funkcja Aggr() zwraca tablicę wartości wyrażenia obliczonego po wskazanych wymiarach. Może to na przykład
być wartość maksymalna sprzedaży według klienta i regionu. Funkcję Aggr stosuje się w agregacjach
zaawansowanych, w których wywołanie funkcji Aggr jest osadzone w innej funkcji agregacji, która wykorzystuje
tablicę wyników z funkcji Aggr jako dane wejściowe dla własnej agregacji.

Syntax:
Aggr({SetExpression}[DISTINCT] [NODISTINCT ] expr, StructuredParameter{,
StructuredParameter})
Return data type: dual
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie zawierające funkcję agregacji. Funkcja agregacji będzie domyślnie
dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy zdefiniowanym przez selekcję.

StructuredParameter

Argument StructuredParameter składa się z wymiaru i opcjonalnie z kryterium
sortowania w następującym formacie: (Dimension(Sort-type, Ordering))
Wymiar musi być pojedynczym polem i nie może być wyrażeniem. Na podstawie
wymiaru zostanie ustalona tablica wartości, z których będzie wyliczana wartość
wyrażenia Aggr.
Jeśli podane są kryteria sortowania, obliczona dla wymiaru tablica wartości
utworzona przez funkcję Aggr jest sortowana. Jest to istotne, jeśli kolejność
sortowania wpływa na wynik wyrażenia zawierającego funkcję Aggr.
Szczegółowe informacje na temat używania kryteriów sortowania zawiera temat

Dodawanie kryteriów sortowania do wymiaru podanego argumentem
StructuredParameter .
SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych
wierszy zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można
zdefiniować za pomocą wyrażenia analizy zestawów.
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Argument

Opis

DISTINCT

Jeśli argument wyrażenia jest poprzedzony kwalifikatorem distinct lub w ogóle nie
ma kwalifikatora, dla każdej odrębnej kombinacji wartości wymiarów będzie
generowana tylko jedna wartość zwracana. W ten sposób są standardowo
dokonywane agregacje. Każda odrębna kombinacja wartości wymiarów będzie
generować jeden wiersz na wykresie.

NODISTINCT

Jeśli argument wyrażenia jest poprzedzony kwalifikatorem nodistinct, każda
kombinacja wartości wymiarów może generować więcej niż jedną wartość
zwracaną (w zależności od bazowej struktury danych). Jeśli występuje tylko jeden
wymiar, funkcja aggr zwróci tablicę z tą samą liczbą elementów co liczba wierszy w
źródle danych.

Podstawowe funkcje agregacji, takie jak Sum, Min i Avg, zwracają jedną wartość liczbową, natomiast działanie
funkcji Aggr() można porównać do utworzenia tymczasowego zestawu wyników (tabeli wirtualnej), na którym
wykonywana jest kolejna agregacja. Przykładowe zastosowanie to obliczenie średniej wartości sprzedaży
poprzez zsumowanie sprzedaży według klientów w ramach instrukcji Aggr() , a następnie obliczenie średniej
zsumowanych wyników: Avg(TOTAL Aggr(Sum(Sales),Customer)) .

Funkcji Aggr() można używać w wymiarach wyliczanych, do tworzenia zagnieżdżanych agregacji
wykresów na wielu poziomach.

Limitations:
Każdy wymiar w funkcji Aggr() musi być pojedynczym polem i nie może być wyrażeniem (wymiarem
wyliczanym).

Dodawanie kryteriów sortowania do wymiaru podanego argumentem StructuredParameter
W podstawowej postaci argument StructuredParameter w składni funkcji Aggr jest pojedynczym wymiarem.
Wyrażenie Aggr(Sum(Sales, Month)) znajduje łączną wartość sprzedaży w każdym miesiącu. Użycie go w
obrębie innej funkcji agregacji może jednak dać nieoczekiwane wyniki, jeśli nie zostaną określone kryteria
sortowania. Wynika to stąd, że niektóre wymiary można sortować na różne sposoby (w kolejności liczbowej,
alfabetycznie itd.).
Argument StructuredParameter funkcji Aggr umożliwia określenie kryteriów sortowania wymiaru w ramach
wyrażenia. Pozwala to wymusić określoną kolejność sortowania tabeli wirtualnej generowanej przez funkcję
Aggr.
Składnia argumentu StructuredParameter jest następująca:

(FieldName, (Sort-type, Ordering))
Argumenty StructuredParameter można zagnieżdżać:

(FieldName, (FieldName2, (Sort-type, Ordering)))
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Typem sortowania może być: NUMERIC, TEXT, FREQUENCY lub LOAD_ORDER.
Z poszczególnymi typami sortowania powiązane są następujące kolejności:

Typ sortowania

Dozwolone kolejności

NUMERIC

ASCENDING, DESCENDING lub REVERSE

TEXT

ASCENDING, A2Z, DESCENDING, REVERSE lub Z2A

FREQUENCY

DESCENDING, REVERSE lub ASCENDING

LOAD_ORDER

ASCENDING, ORIGINAL, DESCENDING lub REVERSE

Kolejności REVERSE i DESCENDING są równoważne.
W przypadku typu sortowania TEXT kolejności ASCENDING i A2Z są sobie równoważne. Również kolejności
DESCENDING, REVERSE i Z2A są sobie równoważne.
W przypadku typu sortowania LOAD_ORDER kolejności ASCENDING i ORIGINAL są sobie równoważne.

Examples and results:
Przykład

Wynik

Avg(Aggr(Sum
(UnitSales*UnitPrice),
Customer))

Wyrażenie Aggr(Sum(UnitSales*UnitPrice), Customer) znajduje łączną wartość
sprzedaży według pola Customer i zwraca tablicę wartości: 295, 715 i 120 dla
trzech wartości Customer.
W efekcie uzyskaliśmy tymczasową listę wartości bez konieczności jawnego
tworzenia tabeli lub kolumny zawierającej te wartości.
Wartości te są używane jako dane wejściowe dla funkcji Avg() , aby znaleźć
średnią wartość sprzedaży, wynoszącą 376.6667 (w panelu właściwości należy
wcześniej wybrać opcję Sumy w sekcji Prezentacja).

Aggr(NODISTINCT Max
(UnitPrice), Customer)

Tablica wartości: 16, 16, 16, 25, 25, 25, 19 i 19. Kwalifikator nodistinct oznacza, że
tablica zawiera jeden element dla każdego wiersza w danych źródłowych — w
tym przypadku będzie to maksymalna wartość pola UnitPrice dla każdego pola

Customer i Product.
Dane zastosowane w przykładach:
Utwórz tabelę z Customer, Product, UnitPrice i UnitSales jako wymiarami. Dodaj wyrażenie do tabeli jako miarę.
ProductData:
LOAD * inline [
Customer|Product|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|4|16
Astrida|AA|10|15
Astrida|BB|9|9
Betacab|BB|5|10
Betacab|CC|2|20
Betacab|DD|25|25
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Canutility|AA|8|15
Canutility|CC||19
] (delimiter is '|');

Examples and results: Argumenty StructuredParameter
Przykład

Wynik

Sum(Aggr( Rangesum
(Above(Sum
(Sales),0,12)), (Year,
(Numeric, Ascending)),
(Month, (Numeric,
Ascending)) ))

Ta miara oblicza sprzedaż od początku roku dla każdego miesiąca z użyciem
kryteriów sortowania w argumencie StructuredParameter w wyrażeniu.
Bez podania kryteriów sortowania wynik wyrażenia Sum(Aggr( Rangesum(Above
(Sum(Sales),0,12)), (Year), (Month) )) zależy od sposobu posortowania
wymiarów Year i Month. Uzyskany wynik może być nieoczekiwany.
Dodanie typu sortowania i typu kolejności do wymiaru powoduje nadanie
kryterium sortowania argumentowi StructuredParameter: (Year, (Numeric,
Ascending)), (Month, (Numeric, Ascending)). Typ sortowania NUMERIC i
kolejność ASCENDING określają, że parametry Year i Month są sortowane
rosnąco według wartości liczbowych.

Dane zastosowane w przykładach:
Poniższy skrypt ładowania generuje tabelę zamówień z wierszami zamówień, które zostaną użyte w przykładzie
dotyczącym argumentów StructuredParameter.
Set vNumberOfOrders = 1000; OrderLines: Load RowNo() as OrderLineID, OrderID, OrderDate, Round((Year
(OrderDate)-2005)*1000*Rand()*Rand()*Rand1) as Sales While Rand()<=0.5 or IterNo()=1; Load * Where
OrderDate<=Today(); Load Rand() as Rand1, Date(MakeDate(2013)+Floor((365*4+1)*Rand())) as OrderDate,
RecNo() as OrderID Autogenerate vNumberOfOrders; Calendar: Load distinct Year(OrderDate) as Year,
Month(OrderDate) as Month, OrderDate Resident OrderLines;

Różnicę między tymi miarami można porównać w tabeli albo na osobnych wykresach liniowych:
l

Sum(Aggr( Rangesum(Above(Sum(Sales),0,12)), (Year), (Month) ))

l

Sum(Aggr( Rangesum(Above(Sum(Sales),0,12)), (Year, (Numeric, Ascending)), (Month, (Numeric,
Ascending)) ))

Druga miara podaje poprawną sprzedaż od początku roku dla poszczególnych miesięcy.

See also:
p

Podstawowe funkcje agregacji (page 167)

Podstawowe funkcje agregacji
Przegląd podstawowych funkcji agregacji
Podstawowe funkcje agregacji to grupa najczęściej używanych funkcji agregacji.

Składnia skryptów i funkcje wykresów - Qlik Sense, 322 - 2019-04-09 01:39:23

167

5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu
Po podsumowaniu każda funkcja jest opisana szczegółowo. Można też kliknąć nazwę funkcji w opisie składni,
aby natychmiast wyświetlić szczegółowe informacje o tej funkcji.

Podstawowe funkcje agregacji w skrypcie ładowania danych
FirstSortedValue
Funkcja FirstSortedValue() zwraca wartość z wyrażenia określonego w argumencie value, który odpowiada
wynikowi sortowania argumentu sort_weight, na przykład nazwie produktu o najniższej cenie jednostkowej. Nta wartość w kolejności sortowania może zostać określona w argumencie rank. W przypadku uzyskania więcej
niż jednej wartości o takim samym wyniku sort_weight dla podanej wartości argumentu rank funkcja zwraca
NULL. Sortowane wartości są iterowane po liczbie rekordów (zgodnie z definicją z klauzuli group by) lub
agregowane w pełnym zestawie danych, jeśli nie określono klauzuli group by.

FirstSortedValue ([ distinct ] expression, sort_weight [, rank ])
Max
Funkcja Max() znajduje najwyższą wartość liczbową w zagregowanych danych w wyrażeniu, zgodnie z
definicją z klauzuli group by. Podanie argumentu rank n pozwala na znalezienie n-tej najwyższej wartości.

Max ( expression[, rank])
Min
Funkcja Min() zwraca najniższą wartość liczbową w zagregowanych danych w wyrażeniu, zgodnie z definicją z
klauzuli group by. Podanie argumentu rank n pozwala na znalezienie n-tej najniższej wartości.

Min ( expression[, rank])
Mode
Funkcja Mode() zwraca najczęściej występującą wartość w zagregowanych danych w wyrażeniu (wartość
modalną), zgodnie z definicją z klauzuli group by. Funkcja Mode() może zwracać zarówno wartości liczbowe,
jak i tekstowe.

Mode (expression )
Only
Funkcja Only() zwraca wartość tylko wtedy, gdy z agregowanych danych możliwy jest dokładnie jeden wynik.
Jeśli wiersze zawierają tylko jedną wartość, jest ona zwracana. W przeciwnym wypadku zwracana jest wartość
NULL. W celu wyznaczenia wartości wielu wierszy należy użyć klauzuli group by. Funkcja Only() może zwracać
tylko wartości liczbowe i tekstowe.

Only (expression )
Sum
Funkcja Sum() oblicza sumę wartości zagregowanych w wyrażeniu, zgodnie z definicją z klauzuli group by.
Sum ([distinct]expression)
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Podstawowe funkcje agregacji w wyrażeniach wykresu
Z funkcji agregacji wykresu można korzystać tylko w polach wyrażeń wykresu. Wyrażenie argumentu jednej
funkcji agregacji nie może zawierać innej funkcji agregacji.

FirstSortedValue
Funkcja FirstSortedValue() zwraca wartość z wyrażenia określonego w argumencie value, który odpowiada
wynikowi sortowania argumentu sort_weight, na przykład nazwie produktu o najniższej cenie jednostkowej. Nta wartość w kolejności sortowania może zostać określona w argumencie rank. W przypadku uzyskania więcej
niż jednej wartości o takim samym wyniku sort_weight dla podanej wartości argumentu rank funkcja zwraca
NULL.

FirstSortedValue — funkcja wykresu([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL
[<fld {,fld}>]] value, sort_weight [,rank])
Max
Funkcja Max() zwraca najwyższą wartość z agregowanych danych. Podanie argumentu rank n pozwala na
znalezienie n-tej najwyższej wartości.
Max — funkcja wykresu Funkcja Max() zwraca najwyższą wartość z agregowanych

danych. Podanie argumentu rank n pozwala na znalezienie n-tej najwyższej
wartości. Warto zapoznać się z informacjami na temat funkcji
FirstSortedValue i rangemax, których działanie jest podobne do działania
funkcji Max. Max([{SetExpression}] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr [,rank])
liczbowy ArgumentOpisexprWyrażenie lub pole zawierające mierzone
dane.rankWartość domyślna argumentu rank wynosi 1, co odpowiada najwyższej
wartości. Dla argumentu rank równego 2 zostanie zwrócona druga wartość po
wartości najwyższej. Dla argumentu rank równego 3 zostanie zwrócona trzecia
wartość po wartości najwyższej itd.SetExpressionFunkcja agregacji będzie
domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy zdefiniowanym
przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów. TOTALJeśli słowo TOTAL występuje przed
argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane względem wszystkich
możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych
należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu. Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>], gdzie po
kwalifikatorze TOTAL podana jest lista nazw pól stanowiących podzbiór
zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć podzbiór wszystkich możliwych
wartości. CustomerProductUnitSalesUnitPrice
AstridaAA416AstridaAA1015AstridaBB99BetacabBB510BetacabCC220BetacabDD25CanutilityAA815CanutilityCC-19PrzykładyWynikiMax(UnitSales)10, ponieważ
jest to najwyższa wartość w kolumnie UnitSales.Wartość zamówienia jest
obliczana na podstawie liczby sprzedanych jednostek podanej w kolumnie
(UnitSales) pomnożonej przez cenę jednostkową.Max(UnitSales*UnitPrice)150,
ponieważ jest to najwyższa wartość wynikająca z obliczeń dotyczących
wszystkich pozostałych danych w ramach formuły: UnitSales*UnitPrice.Max
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(UnitSales, 2)9, czyli druga najwyższa wartość.Max(TOTAL UnitSales)10,
ponieważ kwalifikator TOTAL informuje o tym, że znaleziono najwyższą
możliwą wartość bez uwzględnienia wymiarów wykresu. W przypadku wykresu z
wymiarem Customer kwalifikator TOTAL zapewnia, że zwracana jest maksymalna
wartość z całego zestawu danych, a nie maksymalna wartość z kolumny
UnitSales dla każdego klienta.Wybierz Customer B.Max({1}
TOTAL UnitSales)10, niezależnie od dokonanej selekcji, ponieważ wyrażenie
Set Analysis {1} określa zestaw rekordów, które zostaną ocenione w
kategorii ALL, bez względu na dokonaną selekcję.Dane zastosowane w
przykładach:ProductData:LOAD * inline
[Customer|Product|UnitSales|UnitPriceAstrida|AA|4|16Astrida|AA|10|15Astrida
|BB|9|9Betacab|BB|5|10Betacab|CC|2|20Betacab|DD||25Canutility|AA|8|15Canuti
lity|CC||19] (delimiter is '|'); FirstSortedValue RangeMax
([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr [,rank])
Min
Funkcja Min() zwraca najniższą wartość z agregowanych danych. Podanie argumentu rank n pozwala na
znalezienie n-tej najniższej wartości.

Min — funkcja wykresu([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]]
expr [,rank])
Mode
Funkcja Mode() zwraca wartość najczęściej występującą w agregowanych danych (wartość modalną). Funkcja

Mode() może przetwarzać zarówno wartości tekstowe, jak i liczbowe.
Mode — funkcja wykresu ({[SetExpression] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr)
Only
Funkcja Only() zwraca wartość tylko wtedy, gdy z agregowanych danych możliwy jest dokładnie jeden wynik.
Na przykład wyrażenie szukające jedynego produktu o cenie jednostkowej równej 9 zwróci NULL, jeśli istnieje
więcej niż jeden produkt o cenie jednostkowej równej 9.

Only — funkcja wykresu([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]]
expr)
Sum
Funkcja Sum() oblicza sumę wartości z wyrażenia lub pola dla wszystkich agregowanych danych.

Sum — funkcja wykresu([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]]
expr])

FirstSortedValue
Funkcja FirstSortedValue() zwraca wartość z wyrażenia określonego w argumencie value, który odpowiada
wynikowi sortowania argumentu sort_weight, na przykład nazwie produktu o najniższej cenie jednostkowej. Nta wartość w kolejności sortowania może zostać określona w argumencie rank. W przypadku uzyskania więcej
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niż jednej wartości o takim samym wyniku sort_weight dla podanej wartości argumentu rank funkcja zwraca
NULL. Sortowane wartości są iterowane po liczbie rekordów (zgodnie z definicją z klauzuli group by) lub
agregowane w pełnym zestawie danych, jeśli nie określono klauzuli group by.

Syntax:
FirstSortedValue ([ distinct ] value, sort-weight [, rank ])
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

value
Expression

Funkcja znajduje wartość wyrażenia value odpowiadającą wynikowi sortowania argumentu

sortweight
Expression

Wyrażenie zawierające dane do sortowania. Znajdowana jest pierwsza (najniższa) wartość
argumentu sort_weight, na podstawie której określana jest wartość wyrażenia podanego

rank
Expression

Podanie dla parametru rank wartości „n” większej niż 1 spowoduje zwrócenie n-tej wartości w
kolejności sortowania.

distinct

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające z
wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.

sort_weight.

argumentem value. Jeśli przed argumentem sort_weight zostanie podany znak minusa,
funkcja zwróci ostatnią (najwyższą) wartość z sortowania.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.
Aby uzyskać ten sam wygląd, jak w kolumnie wyników poniżej, w panelu właściwości w obszarze sortowania
przełącz z wartości Autom. na Niestandardowe. Następnie usuń zaznaczenie sortowania liczbowego i
alfabetycznego.
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Przykład

Wynik

Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID
Astrida|AA|1|10|1
Astrida|AA|7|18|1
Astrida|BB|4|9|1
Astrida|CC|6|2|1
Betacab|AA|5|4|2
Betacab|BB|2|5|2
Betacab|DD|12|25|2
Canutility|AA|3|8|3
Canutility|CC|13|19|3
Divadip|AA|9|16|4
Divadip|AA|10|16|4
Divadip|DD|11|10|4
] (delimiter is '|');

Customer MyProductWithSmallestOrderByCustomer
Astrida CC
Betacab AA
Canutility AA
Divadip DD

FirstSortedValue:
LOAD Customer,FirstSortedValue(Product,
UnitSales) as
MyProductWithSmallestOrderByCustomer Resident
Temp Group By Customer;

Zakładając, że tabela Temp została załadowana jak w
poprzednim przykładzie:
LOAD Customer,FirstSortedValue(Product, UnitSales) as MyProductWithLargestOrderByCustomer
Resident Temp Group By Customer;

Funkcja sortuje wartości UnitSales od najmniejszej
do największej, wyszukując wartość Customer z
najmniejszą wartością UnitSales, co odpowiada
najmniejszemu zamówieniu.
Ponieważ CC odpowiada najmniejszemu
zamówieniu (wartość UnitSales=2) dla Astrida
klienta. AA odpowiada najmniejszemu zamówieniu
(4) dla Betacab klienta, CC odpowiada
najmniejszemu zamówieniu (8) dla Canutility
klienta, a DD odpowiada najmniejszemu
zamówieniu (10) dla Divadip. klienta.

Customer MyProductWithLargestOrderByCustomer
Astrida AA
Betacab DD
Canutility CC
Divadip -

Argument sort_weight poprzedza znak minus,
dlatego funkcja sortuje wartości od największych.
Ponieważ AA odpowiada największemu zamówieniu
(wartość UnitSales:18) dla Astrida klienta, DD
odpowiada największemu zamówieniu (12) dla
Betacab klienta, a CC odpowiada największemu
zamówieniu (13) dla Canutility klienta. Istnieją dwie
identyczne wartości największego zamówienia (16)
dla Divadip, klienta, w wyniku czego uzyskuje się
wynik Null.

Zakładając, że tabela Temp została załadowana jak w
poprzednim przykładzie:
LOAD Customer,FirstSortedValue(distinct Product,
-UnitSales) as
MyProductWithSmallestOrderByCustomer Resident
Temp Group By Customer;

Customer MyProductWithLargestOrderByCustomer
Astrida AA
Betacab DD
Canutility CC
Divadip AA

Sytuacja wygląda tak samo jak w poprzednim
przykładzie — jedynym wyjątkiem jest użycie
kwalifikatora distinct. Powoduje to zignorowanie
powielonego wyniku Divadip, umożliwiając zwrot
wartości innych niż Null.
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FirstSortedValue — funkcja wykresu
Funkcja FirstSortedValue() zwraca wartość z wyrażenia określonego w argumencie value, który odpowiada
wynikowi sortowania argumentu sort_weight, na przykład nazwie produktu o najniższej cenie jednostkowej. Nta wartość w kolejności sortowania może zostać określona w argumencie rank. W przypadku uzyskania więcej
niż jednej wartości o takim samym wyniku sort_weight dla podanej wartości argumentu rank funkcja zwraca
NULL.

Syntax:
FirstSortedValue([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] value,
sort_weight [,rank])
Return data type: dual
Arguments:
Argument

Opis

value

Pole danych wyjściowych Funkcja znajduje wartość wyrażenia value odpowiadającą
wynikowi sortowania argumentu sort_weight.

sort_weight

Pole wejściowe Wyrażenie zawierające dane do sortowania. Znajdowana jest pierwsza
(najniższa) wartość argumentu sort_weight, na podstawie której określana jest wartość
wyrażenia podanego argumentem value. Jeśli przed argumentem sort_weight zostanie
podany znak minusa, funkcja zwróci ostatnią (najwyższą) wartość z sortowania.

rank

Podanie dla parametru rank wartości „n” większej niż 1 spowoduje zwrócenie n-tej wartości
w kolejności sortowania.

SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

DISTINCT

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające
z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.
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Examples and results:
Customer

Product

UnitSales

UnitPrice

Astrida

AA

4

16

Astrida

AA

10

15

Astrida

BB

9

9

Betacab

BB

5

10

Betacab

CC

2

20

Betacab

DD

-

25

Canutility

AA

8

15

Canutility

CC

-

19

Przykład

Wynik

firstsortedvalue
(Product, UnitPrice)

BB, czyli Product z najniższą wartością w kolumnie UnitPrice(9).

firstsortedvalue
(Product, UnitPrice, 2)

BB, czyli Product z drugą najniższą wartością w kolumnie UnitPrice(10).

firstsortedvalue
(Customer, -UnitPrice, 2)

Betacab, czyli Customer, który ma Product z drugą najwyższą wartością w
kolumnie UnitPrice(20).

firstsortedvalue
(Customer, UnitPrice, 3)

NULL, ponieważ są dwie wartości w kolumnie Customer (Astrida i Canutility) z
tą samą wartością rank (trzecia najniższa wartość) w kolumnie UnitPrice(15).
Aby zapewnić, że nie zostaną niespodziewanie zwrócone wartości null, należy
skorzystać z kwalifikatora distinct.

firstsortedvalue
(Customer, UnitPrice*UnitSales, 2)

Canutility, czyli Customer z drugą najwyższą wartością w kolumnie UnitPrice
pomnożoną przez wartość w kolumnie UnitSales (120).

Dane zastosowane w przykładach:
ProductData:
LOAD * inline [
Customer|Product|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|4|16
Astrida|AA|10|15
Astrida|BB|9|9
Betacab|BB|5|10
Betacab|CC|2|20
Betacab|DD||25
Canutility|AA|8|15
Canutility|CC||19
] (delimiter is '|');
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Max
Funkcja Max() znajduje najwyższą wartość liczbową w zagregowanych danych w wyrażeniu, zgodnie z
definicją z klauzuli group by. Podanie argumentu rank n pozwala na znalezienie n-tej najwyższej wartości.

Syntax:
Max ( expr [, rank])
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

expr
Expression

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

rank
Expression

Wartość domyślna argumentu rank wynosi 1, co odpowiada najwyższej wartości. Dla
argumentu rank równego 2 zostanie zwrócona druga wartość po wartości najwyższej. Dla
argumentu rank równego 3 zostanie zwrócona trzecia wartość po wartości najwyższej itd.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.
Aby uzyskać ten sam wygląd, jak w kolumnie wyników poniżej, w panelu właściwości w obszarze sortowania
przełącz z wartości Autom. na Niestandardowe. Następnie usuń zaznaczenie sortowania liczbowego i
alfabetycznego.

Przykład

Wynik

Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID
Astrida|AA|1|10|1
Astrida|AA|7|18|1
Astrida|BB|4|9|1
Astrida|CC|6|2|1
Betacab|AA|5|4|2
Betacab|BB|2|5|2
Betacab|DD
Canutility|DD|3|8
Canutility|CC
] (delimiter is '|');

Customer

MyMax

Astrida

18

Betacab

5

Canutility

8

Max:
LOAD Customer, Max(UnitSales) as MyMax, Resident Temp Group By Customer;
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Przykład

Wynik

Zakładając, że tabela Temp została załadowana jak w poprzednim przykładzie:

Customer

MyMaxRank2

LOAD Customer, Max(UnitSales,2) as MyMaxRank2 Resident Temp Group By
Customer;

Astrida

10

Betacab

4

Canutility

-

Max — funkcja wykresu
Funkcja Max() zwraca najwyższą wartość z agregowanych danych. Podanie argumentu rank n pozwala na
znalezienie n-tej najwyższej wartości.

Warto zapoznać się z informacjami na temat funkcji FirstSortedValue i rangemax, których
działanie jest podobne do działania funkcji Max.

Syntax:
Max([{SetExpression}] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr [,rank])
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

rank

Wartość domyślna argumentu rank wynosi 1, co odpowiada najwyższej wartości. Dla
argumentu rank równego 2 zostanie zwrócona druga wartość po wartości najwyższej. Dla
argumentu rank równego 3 zostanie zwrócona trzecia wartość po wartości najwyższej itd.

SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.
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Examples and results:
Customer

Product

UnitSales

UnitPrice

Astrida

AA

4

16

Astrida

AA

10

15

Astrida

BB

9

9

Betacab

BB

5

10

Betacab

CC

2

20

Betacab

DD

-

25

Canutility

AA

8

15

Canutility

CC

-

19

Przykłady

Wyniki

Max(UnitSales)

10, ponieważ jest to najwyższa wartość w kolumnie UnitSales.

Wartość zamówienia jest
obliczana na podstawie liczby
sprzedanych jednostek podanej
w kolumnie (UnitSales)
pomnożonej przez cenę
jednostkową.

150, ponieważ jest to najwyższa wartość wynikająca z obliczeń
dotyczących wszystkich pozostałych danych w ramach formuły:
UnitSales*UnitPrice.

Max(UnitSales*UnitPrice)
Max(UnitSales, 2)

9, czyli druga najwyższa wartość.

Max(TOTAL UnitSales)

10, ponieważ kwalifikator TOTAL informuje o tym, że znaleziono najwyższą
możliwą wartość bez uwzględnienia wymiarów wykresu. W przypadku
wykresu z wymiarem Customer kwalifikator TOTAL zapewnia, że zwracana
jest maksymalna wartość z całego zestawu danych, a nie maksymalna
wartość z kolumny UnitSales dla każdego klienta.

Wybierz Customer B.

10, niezależnie od dokonanej selekcji, ponieważ wyrażenie Set Analysis {1}
określa zestaw rekordów, które zostaną ocenione w kategorii ALL, bez
względu na dokonaną selekcję.

Max({1} TOTAL UnitSales)

Dane zastosowane w przykładach:
ProductData:
LOAD * inline [
Customer|Product|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|4|16
Astrida|AA|10|15
Astrida|BB|9|9
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Betacab|BB|5|10
Betacab|CC|2|20
Betacab|DD||25
Canutility|AA|8|15
Canutility|CC||19
] (delimiter is '|');

See also:
p
p

FirstSortedValue — funkcja wykresu (page 173)
RangeMax (page 621)

Min
Funkcja Min() zwraca najniższą wartość liczbową w zagregowanych danych w wyrażeniu, zgodnie z definicją z
klauzuli group by. Podanie argumentu rank n pozwala na znalezienie n-tej najniższej wartości.

Syntax:
Min ( expr [, rank])
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

expr
Expression

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

rank
Expression

Wartość domyślna argumentu rank wynosi 1, co odpowiada najniższej wartości. Podanie
wartości 2 argumentu rank spowoduje zwrócenie drugiej wartości po najniższej. Dla
argumentu rank równego 3 zostanie zwrócona trzecia wartość po najniższej itd.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.
Aby uzyskać ten sam wygląd, jak w kolumnie wyników poniżej, w panelu właściwości w obszarze sortowania
przełącz z wartości Autom. na Niestandardowe. Następnie usuń zaznaczenie sortowania liczbowego i
alfabetycznego.
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Przykład

Wynik

Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID
Astrida|AA|1|10|1
Astrida|AA|7|18|1
Astrida|BB|4|9|1
Astrida|CC|6|2|1
Betacab|AA|5|4|2
Betacab|BB|2|5|2
Betacab|DD
Canutility|DD|3|8
Canutility|CC
] (delimiter is '|');

Customer

MyMin

Astrida

2

Betacab

4

Canutility

8

Zakładając, że tabela Temp została załadowana jak w poprzednim przykładzie:

Customer

MyMinRank2

LOAD Customer, Min(UnitSales,2) as MyMinRank2 Resident Temp Group By
Customer;

Astrida

9

Betacab

5

Canutility

-

Min:
LOAD Customer, Min(UnitSales) as MyMin Resident Temp Group By Customer;

Min — funkcja wykresu
Funkcja Min() zwraca najniższą wartość z agregowanych danych. Podanie argumentu rank n pozwala na
znalezienie n-tej najniższej wartości.

Warto zapoznać się z informacjami na temat funkcji FirstSortedValue i rangemin, których
działanie jest podobne do działania funkcji Min.

Syntax:
Min({[SetExpression] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr [,rank])
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

rank

Wartość domyślna argumentu rank wynosi 1, co odpowiada najniższej wartości. Podanie
wartości 2 argumentu rank spowoduje zwrócenie drugiej wartości po najniższej. Dla
argumentu rank równego 3 zostanie zwrócona trzecia wartość po najniższej itd.
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Argument

Opis

SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Examples and results:
Customer

Product

UnitSales

UnitPrice

Astrida

AA

4

16

Astrida

AA

10

15

Astrida

BB

9

9

Betacab

BB

5

10

Betacab

CC

2

20

Betacab

DD

-

25

Canutility

AA

8

15

Canutility

CC

-

19

Funkcja Min() musi zwracać wartość inną niż NULL z szeregu wartości określonych przez ewentualne
wyrażenie. Ze względu na fakt, że w podanych przykładach wśród danych występują wartości NULL,
funkcja ta zwraca pierwszą wartość niebędącą wartością NULL określoną na podstawie danego
wyrażenia.

Przykłady

Wyniki

Min(UnitSales)

2, ponieważ jest to najniższa wartość niebędąca wartością NULL w
kolumnie UnitSales.
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Przykłady

Wyniki

Wartość zamówienia jest
obliczana na podstawie liczby
sprzedanych jednostek podanej
w kolumnie (UnitSales)
pomnożonej przez cenę
jednostkową.

40, ponieważ jest to najniższa wartość niebędąca wartością NULL
wynikająca z obliczeń dotyczących wszystkich pozostałych danych w
ramach formuły: (UnitSales)*(UnitPrice).

Min(UnitSales*UnitPrice)
Min(UnitSales, 2)

4, czyli druga najniższa wartość (po wartościach NULL).

Min(TOTAL UnitSales)

2, ponieważ kwalifikator TOTAL informuje o tym, że znaleziono najniższą
możliwą wartość bez uwzględnienia wymiarów wykresu. W przypadku
wykresu z wymiarem Customer kwalifikator TOTAL zapewnia, że
zwracana jest minimalna wartość z całego zestawu danych, a nie
minimalna wartość z kolumny UnitSales dla każdego klienta.

Wybierz Customer B.

40, niezależnie od dokonanej selekcji Customer B.

Min({1} TOTAL UnitSales)

Wyrażenie {1} analizy zestawów (Set Analysis) określa zestaw rekordów,
które zostaną ocenione w kategorii ALL, bez względu na dokonaną
selekcję.

Dane zastosowane w przykładach:
ProductData:
LOAD * inline [
Customer|Product|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|4|16
Astrida|AA|10|15
Astrida|BB|9|9
Betacab|BB|5|10
Betacab|CC|2|20
Betacab|DD||25
Canutility|AA|8|15
Canutility|CC||19
] (delimiter is '|');

See also:
p
p

FirstSortedValue — funkcja wykresu (page 173)
RangeMin (page 624)

Mode
Funkcja Mode() zwraca najczęściej występującą wartość w zagregowanych danych w wyrażeniu (wartość
modalną), zgodnie z definicją z klauzuli group by. Funkcja Mode() może zwracać zarówno wartości liczbowe,
jak i tekstowe.

Syntax:
Mode ( expr)
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Return data type: podwójny
Argument

Opis

expr Expression

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Limitations:
Jeśli jest więcej niż jedna najczęstsza wartość, zwracane jest NULL.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.
Aby uzyskać ten sam wygląd, jak w kolumnie wyników poniżej, w panelu właściwości w obszarze sortowania
przełącz z wartości Autom. na Niestandardowe. Następnie usuń zaznaczenie sortowania liczbowego i
alfabetycznego.

Przykład

Wynik

Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID
Astrida|AA|1|10|1
Astrida|AA|7|18|1
Astrida|BB|4|9|1
Astrida|CC|6|2|1
Betacab|AA|5|4|2
Betacab|BB|2|5|2
Betacab|DD
Canutility|DD|3|8
Canutility|CC
] (delimiter is '|');

MyMostOftenSoldProduct
AA
ponieważ AA jest jedynym produktem, który
został sprzedany więcej niż raz.

Mode:
LOAD Customer, Mode(Product) as
MyMostOftenSoldProduct Resident Temp Group By
Customer;

Mode — funkcja wykresu
Funkcja Mode() zwraca wartość najczęściej występującą w agregowanych danych (wartość modalną). Funkcja

Mode() może przetwarzać zarówno wartości tekstowe, jak i liczbowe.
Syntax:
Mode({[SetExpression] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr)
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Return data type: dual
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Examples and results:
Customer

Product

UnitSales

UnitPrice

Astrida

AA

4

16

Astrida

AA

10

15

Astrida

BB

9

9

Betacab

BB

5

10

Betacab

CC

2

20

Betacab

DD

-

25

Canutility

AA

8

15

Canutility

CC

-

19

Przykłady

Wyniki

Mode(UnitPrice)

15, ponieważ jest to najczęściej występująca wartość w kolumnie UnitSales.

Wybierz Customer
A.

Zwraca wartość NULL (-). Żadna wartość pojedyncza nie występuje częściej niż
pozostałe.
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Przykłady

Wyniki

Mode(Product)

AA, ponieważ jest to najczęściej występująca wartość w kolumnie Product.

Wybierz Customer
A.

Zwraca wartość NULL (-). Żadna wartość pojedyncza nie występuje częściej niż
pozostałe.

Mode
(TOTAL UnitPrice)

15, ponieważ kwalifikator TOTAL informuje o tym, że najczęściej występującą wartością
jest nadal 15, nawet bez uwzględnienia wymiarów wykresu.

Wybierz Customer
B.

15, niezależnie od dokonanej selekcji, ponieważ wyrażenie Set Analysis {1} określa
zestaw rekordów, które zostaną ocenione w kategorii ALL, bez względu na dokonaną
selekcję.

Mode({1}
TOTAL UnitPrice)

Dane zastosowane w przykładach:
ProductData:
LOAD * inline [
Customer|Product|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|4|16
Astrida|AA|10|15
Astrida|BB|9|9
Betacab|BB|5|10
Betacab|CC|2|20
Betacab|DD||25
Canutility|AA|8|15
Canutility|CC||19
] (delimiter is '|');

See also:
p
p

Avg — funkcja wykresu (page 225)
Median — funkcja wykresu (page 258)

Only
Funkcja Only() zwraca wartość tylko wtedy, gdy z agregowanych danych możliwy jest dokładnie jeden wynik.
Jeśli wiersze zawierają tylko jedną wartość, jest ona zwracana. W przeciwnym wypadku zwracana jest wartość
NULL. W celu wyznaczenia wartości wielu wierszy należy użyć klauzuli group by. Funkcja Only() może zwracać
tylko wartości liczbowe i tekstowe.

Syntax:
Only ( expr )
Return data type: podwójny
Argument

Opis

expr Expression

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
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Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.
Aby uzyskać ten sam wygląd, jak w kolumnie wyników poniżej, w panelu właściwości w obszarze sortowania
przełącz z wartości Autom. na Niestandardowe. Następnie usuń zaznaczenie sortowania liczbowego i
alfabetycznego.

Przykład

Wynik

Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID
Astrida|AA|1|10|1
Astrida|AA|7|18|1
Astrida|BB|4|9|1
Astrida|CC|6|2|1
Betacab|AA|5|4|2
Betacab|BB|2|5|2
Betacab|DD
Canutility|DD|3|8
Canutility|CC
] (delimiter is '|');

Customer

MyUniqIDCheck

Astrida

1
ponieważ tylko jeden klient Astrida ma
pełne rekordy zawierające CustomerID.

Only:
LOAD Customer, Only(CustomerID) as MyUniqIDCheck
Resident Temp Group By Customer;

Only — funkcja wykresu
Funkcja Only() zwraca wartość tylko wtedy, gdy z agregowanych danych możliwy jest dokładnie jeden wynik.
Na przykład wyrażenie szukające jedynego produktu o cenie jednostkowej równej 9 zwróci NULL, jeśli istnieje
więcej niż jeden produkt o cenie jednostkowej równej 9.

Syntax:
Only([{SetExpression}] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)
Return data type: dual
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

Składnia skryptów i funkcje wykresów - Qlik Sense, 322 - 2019-04-09 01:39:23

185

5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu
Argument

Opis

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Z funkcji Only() należy skorzystać, jeśli w przypadku występowania w danych z próby wielu tych
samych wartości ma zostać zwrócona wartość NULL.

Examples and results:
Customer

Product

UnitSales

UnitPrice

Astrida

AA

4

16

Astrida

AA

10

15

Astrida

BB

9

9

Betacab

BB

5

10

Betacab

CC

2

20

Betacab

DD

-

25

Canutility

AA

8

15

Canutility

CC

-

19

Przykłady

Wyniki

Only
({<UnitPrice=
{9}>} Product)

BB, ponieważ jest to jedyna wartość w kolumnie Product, dla której wartość w kolumnie
UnitPrice wynosi 9.

Only
({<Product=
{DD}>}
Customer)

B, ponieważ jest to jedyna wartość w kolumnie Customer, dla której wartość w kolumnie
Product to „DD”.

Only
({<UnitPrice=
{20}>}
UnitSales)

Wartość w kolumnie UnitSales, dla której wartość w kolumnie UnitPrice wynosi 20, to 2,
ponieważ jest tylko jedna wartość w kolumnie UnitSales, dla której wartość w kolumnie
UnitPrice wynosi 20.
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Przykłady

Wyniki

Only
({<UnitPrice=
{15}>}
UnitSales)

NULL, ponieważ istnieją dwie wartości w kolumnie UnitSales, dla których wartość w
kolumnie UnitPrice wynosi 15.

Dane zastosowane w przykładach:
ProductData:
LOAD * inline [
Customer|Product|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|4|16
Astrida|AA|10|15
Astrida|BB|9|9
Betacab|BB|5|10
Betacab|CC|2|20
Betacab|DD||25
Canutility|AA|8|15
Canutility|CC||19
] (delimiter is '|');

Sum
Funkcja Sum() oblicza sumę wartości zagregowanych w wyrażeniu, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Syntax:
sum ( [ distinct] expr)
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

distinct

Jeśli słowo distinct występuje przed wyrażeniem, wówczas wszystkie duplikaty zostaną
pominięte.

expr
Expression

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.
Aby uzyskać ten sam wygląd, jak w kolumnie wyników poniżej, w panelu właściwości w obszarze sortowania
przełącz z wartości Autom. na Niestandardowe. Następnie usuń zaznaczenie sortowania liczbowego i
alfabetycznego.
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Przykład

Wynik

Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID
Astrida|AA|1|10|1
Astrida|AA|7|18|1
Astrida|BB|4|9|1
Astrida|CC|6|2|1
Betacab|AA|5|4|2
Betacab|BB|2|5|2
Betacab|DD
Canutility|DD|3|8
Canutility|CC
] (delimiter is '|');

Customer

MySum

Astrida

39

Betacab

9

Canutility

8

Sum:
LOAD Customer, Sum(UnitSales) as MySum Resident Temp Group By Customer;

Sum — funkcja wykresu
Funkcja Sum() oblicza sumę wartości z wyrażenia lub pola dla wszystkich agregowanych danych.

Syntax:
Sum([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

DISTINCT

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające
z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.

Kwalifikator DISTINCT jest obsługiwany, należy jednak korzystać z niego bardzo
ostrożnie, ponieważ może sprawić, że odbiorca uzna, że pokazywana jest
wartość łączna, podczas gdy w rzeczywistości niektóre dane zostały pominięte.
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Argument

Opis

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Examples and results:
Customer

Product

UnitSales

UnitPrice

Astrida

AA

4

16

Astrida

AA

10

15

Astrida

BB

9

9

Betacab

BB

5

10

Betacab

CC

2

20

Betacab

DD

-

25

Canutility

AA

8

15

Canutility

CC

-

19

Przykłady

Wyniki

Sum(UnitSales)

38. Łączna suma wartości z kolumny UnitSales.

Sum(UnitSales*UnitPrice)

505. Łączna suma wartości z kolumny UnitPrice pomnożonych przez
wartości z kolumny UnitSales.

Sum
(TOTAL UnitSales*UnitPrice)

505 dla wszystkich wierszy w tabeli oraz jako łączna suma, ponieważ
kwalifikator TOTAL informuje o tym, że suma nadal wynosi 505, bez
uwzględnienia wymiarów wykresu.

Wybierz Customer B.

505, niezależnie od dokonanej selekcji, ponieważ wyrażenie Set Analysis {1}
określa zestaw rekordów, które zostaną ocenione w kategorii ALL, bez
względu na dokonaną selekcję.

Sum({1}
TOTAL UnitSales*UnitPrice)

Dane zastosowane w przykładach:
ProductData:
LOAD * inline [
Customer|Product|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|4|16
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Astrida|AA|10|15
Astrida|BB|9|9
Betacab|BB|5|10
Betacab|CC|2|20
Betacab|DD||25
Canutility|AA|8|15
Canutility|CC||19
] (delimiter is '|');

Licznikowe funkcje agregacji
Licznikowe funkcje agregacji zwracają różne typy obliczeń wyrażenia po liczbie rekordów w skrypcie ładowania
danych lub liczbie wartości w wymiarze wykresu.
Po podsumowaniu każda funkcja jest opisana szczegółowo. Można też kliknąć nazwę funkcji w opisie składni,
aby natychmiast wyświetlić szczegółowe informacje o tej funkcji.

Licznikowe funkcje agregacji dla ciągów w skrypcie ładowania danych
Count
Funkcja Count() zwraca liczbę wartości zagregowanych w wyrażeniu, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Count ([distinct ] expression | * )
MissingCount
Funkcja MissingCount() zwraca liczbę brakujących wartości zagregowanych w wyrażeniu, zgodnie z definicją
z klauzuli group by.

MissingCount ([ distinct ] expression)
NullCount
Funkcja NullCount() zwraca liczbę wartości NULL zagregowanych w wyrażeniu, zgodnie z definicją z klauzuli

group by.
NullCount ([ distinct ] expression)
NumericCount
Funkcja NumericCount() zwraca liczbę wartości liczbowych znalezionych w wyrażeniu, zgodnie z definicją z
klauzuli group by.

NumericCount ([ distinct ] expression)
TextCount
Funkcja TextCount() zwraca liczbę wartości pól będących wartościami nienumerycznymi zagregowanymi w
wyrażeniu, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

TextCount ([ distinct ] expression)

Licznikowe funkcje agregacji w wyrażeniach wykresu
W wykresach mogą być stosowane następujące licznikowe funkcje agregacji:
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Count
Funkcja Count() służy do agregowania liczby wartości (tekstowych i liczbowych) w poszczególnych wymiarach
wykresu.

Count — funkcja wykresu({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]]}
expr)
MissingCount
Funkcja MissingCount() służy do agregowania liczby brakujących wartości w poszczególnych wymiarach
wykresu. Wartości brakujące to wszystkie wartości nieliczbowe.

MissingCount — funkcja wykresu({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld
{,fld}>]] expr)
NullCount
Funkcja NullCount() służy do agregowania liczby wartości NULL w poszczególnych wymiarach wykresu.

NullCount — funkcja wykresu({[SetExpression][DISTINCT] [TOTAL [<fld
{,fld}>]]} expr)
NumericCount
Funkcja NumericCount() agreguje liczbę wartości liczbowych w poszczególnych wymiarach wykresu.

NumericCount — funkcja wykresu({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld
{,fld}>]]} expr)
TextCount
Funkcja TextCount() służy do agregowania liczby nieliczbowych wartości pól w poszczególnych wymiarach
wykresu.

TextCount — funkcja wykresu({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld
{,fld}>]]} expr)

Count
Funkcja Count() zwraca liczbę wartości zagregowanych w wyrażeniu, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Syntax:
Count( [distinct ] expr)
Return data type: liczba całkowita
Arguments:
Argument

Opis

expr
Expression

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
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Argument

Opis

distinct

Jeśli przed wyrażeniem występuje słowo distinct, wówczas wszystkie duplikaty są
pomijane.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.
Aby uzyskać ten sam wygląd, jak w kolumnie wyników poniżej, w panelu właściwości w obszarze sortowania
przełącz z wartości Autom. na Niestandardowe. Następnie usuń zaznaczenie sortowania liczbowego i
alfabetycznego.

Przykład

Wynik

Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|1|4|16
Astrida|AA|7|10|15
Astrida|BB|4|9|9
Betacab|CC|6|5|10
Betacab|AA|5|2|20
Betacab|BB|1|25| 25
Canutility|AA|3|8|15
Canutility|CC|||19
Divadip|CC|2|4|16
Divadip|DD|3|1|25
] (delimiter is '|');

Customer OrdersByCustomer
Astrida 3
Betacab 3
Canutility 2
Divadip 2

Jeśli w tabeli na arkuszu uwzględniono wymiar
Customer, w przeciwnym wypadku wynikiem dla
OrdersByCustomer jest 3, 2.

Count1:
LOAD Customer,Count(OrderNumber) as
OrdersByCustomer Resident Temp Group By
Customer;

Zakładając, że tabela Temp została załadowana jak
w poprzednim przykładzie:

TotalOrderNumber
10

Zakładając, że tabela Temp została załadowana jak
w pierwszym przykładzie:

TotalOrderNumber
9

LOAD Count(distinct OrderNumber) as
TotalOrdersNumber Resident Temp;

Ponieważ są dwie wartości OrderNumber z tą samą
wartością, 1.

Count — funkcja wykresu
Funkcja Count() służy do agregowania liczby wartości (tekstowych i liczbowych) w poszczególnych wymiarach
wykresu.

Syntax:
Count({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr)
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Return data type: integer
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

DISTINCT

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające
z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Examples and results:
Customer

Product

OrderNumber

UnitSales

Unit Price

Astrida

AA

1

4

16

Astrida

AA

7

10

15

Astrida

BB

4

9

9

Betacab

BB

6

5

10

Betacab

CC

5

2

20

Betacab

DD

1

25

25

Canutility

AA

3

8

15

Canutility

CC

Divadip

AA

2

Divadip

DD

3

19
4

16
25

O ile nie podano inaczej, w poniższych przykładach założono, że selekcja obejmuje wszystkich klientów.
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Przykład

Wynik

Count(OrderNumber)

10, ponieważ istnieje dziesięć pól, które mogłyby mieć przypisaną wartość w
kolumnie OrderNumber (uwzględniane są wszystkie rekordy, nawet puste).

„0” liczy się jako wartość, a nie jako pusta komórka. Jeśli jednak
agregacja miary dla pewnego wymiaru da wynik 0, wymiar ten nie
będzie uwzględniany na wykresach.
Count(Customer)

10, ponieważ funkcja Count ocenia liczbę wystąpień we wszystkich polach.

Count(DISTINCT
[Customer])

4, ponieważ zastosowanie kwalifikatora Distinct oznacza, że funkcja Count
ocenia wyłącznie niepowtarzalne wystąpienia.

Przy założeniu, że
wybrano klienta
Canutility

0,2, ponieważ wyrażenie to zwraca liczbę zamówień wybranego klienta jako
procent zamówień wszystkich klientów. W tym przypadku jest to 2/10.

Count
(OrderNumber)/Count({1}
TOTAL OrderNumber)

Przy założeniu, że
wybrano klientów Astrida
i Canutility

5, ponieważ jest to liczba zamówień złożonych na produkty wybranych klientów
(uwzględniane są również komórki puste).

Count(TOTAL <Product>
OrderNumber)

Dane zastosowane w przykładach:
Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|1|4|16
Astrida|AA|7|10|15
Astrida|BB|4|9|9
Betacab|CC|6|5|10
Betacab|AA|5|2|20
Betacab|BB|1|25| 25
Canutility|AA|3|8|15
Canutility|CC|||19
Divadip|CC|2|4|16
Divadip|DD|3|1|25
] (delimiter is '|');

MissingCount
Funkcja MissingCount() zwraca liczbę brakujących wartości zagregowanych w wyrażeniu, zgodnie z definicją
z klauzuli group by.
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Syntax:
MissingCount ( [ distinct ] expr)
Return data type: liczba całkowita
Arguments:
Argument

Opis

expr
Expression

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

distinct

Jeśli przed wyrażeniem występuje słowo distinct, wówczas wszystkie duplikaty są
pomijane.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.
Aby uzyskać ten sam wygląd, jak w kolumnie wyników poniżej, w panelu właściwości w obszarze sortowania
przełącz z wartości Autom. na Niestandardowe. Następnie usuń zaznaczenie sortowania liczbowego i
alfabetycznego.

Przykład

Wynik

Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|1|4|16
Astrida|AA|7|10|15
Astrida|BB|4|9|9
Betacab|CC|6|5|10
Betacab|AA|5|2|20
Betacab|BB||| 25
Canutility|AA|||15
Canutility|CC| ||19
Divadip|CC|2|4|16
Divadip|DD|3|1|25
] (delimiter is '|');
MissCount1:
LOAD Customer,MissingCount(OrderNumber) as
MissingOrdersByCustomer Resident Temp Group By Customer;

Customer
MissingOrdersByCustomer
Astrida 0
Betacab 1
Canutility 2
Divadip 0

Druga instrukcja daje:
TotalMissingCount
3

w tabeli z tym wymiarem.

Load MissingCount(OrderNumber) as TotalMissingCount Resident
Temp;

Zakładając, że tabela Temp została załadowana jak w poprzednim
przykładzie:
LOAD MissingCount(distinct OrderNumber) as
TotalMissingCountDistinct Resident Temp;
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MissingCount — funkcja wykresu
Funkcja MissingCount() służy do agregowania liczby brakujących wartości w poszczególnych wymiarach
wykresu. Wartości brakujące to wszystkie wartości nieliczbowe.

Syntax:
MissingCount({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr)
Return data type: integer
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

DISTINCT

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające
z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Examples and results:
Customer

Product

OrderNumber

UnitSales

Unit Price

Astrida

AA

1

4

16

Astrida

AA

7

10

15

Astrida

BB

4

9

9

Betacab

BB

6

5

10

Betacab

CC

5

2

20

Betacab

DD

25

Canutility

AA

15
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Customer

Product

OrderNumber

Canutility

CC

Divadip

AA

2

Divadip

DD

3

UnitSales

Unit Price
19

4

16
25

Przykład

Wynik

MissingCount([OrderNumber])

3, ponieważ trzy pola z dziesięciu pól w kolumnie OrderNumber są puste.

„0” liczy się jako wartość, a nie jako pusta komórka. Jeśli
jednak agregacja miary dla pewnego wymiaru da wynik 0,
wymiar ten nie będzie uwzględniany na wykresach.
MissingCount
([OrderNumber])/MissingCount
({1} Total [OrderNumber])

Wyrażenie to zwraca liczbę niekompletnych zamówień wybranego klienta
jako ułamek niekompletnych zamówień wszystkich klientów. W kolumnie
OrderNumber brakuje łącznie trzech wartości dla wszystkich klientów. Dla
każdego klienta z kolumny Customer, w przypadku którego brakuje
wartości w kolumnie Product, wynik wynosi zatem 1/3.

Dane zastosowane w przykładzie:
Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|1|4|16
Astrida|AA|7|10|15
Astrida|BB|4|9|9
Betacab|CC|6|5|10
Betacab|AA|5|2|20
Betacab|BB||| 25
Canutility|AA|||15
Canutility|CC| ||19
Divadip|CC|2|4|16
Divadip|DD|3|1|25
] (delimiter is '|');

NullCount
Funkcja NullCount() zwraca liczbę wartości NULL zagregowanych w wyrażeniu, zgodnie z definicją z klauzuli

group by.
Syntax:
NullCount ( [ distinct ] expr)
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Return data type: liczba całkowita
Arguments:
Argument

Opis

expr
Expression

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

distinct

Jeśli przed wyrażeniem występuje słowo distinct, wówczas wszystkie duplikaty są
pomijane.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.
Aby uzyskać ten sam wygląd, jak w kolumnie wyników poniżej, w panelu właściwości w obszarze sortowania
przełącz z wartości Autom. na Niestandardowe. Następnie usuń zaznaczenie sortowania liczbowego i
alfabetycznego.

Przykład

Wynik

Set NULLINTERPRET = NULL;
Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID
Astrida|AA|1|10|1
Astrida|AA|7|18|1
Astrida|BB|4|9|1
Astrida|CC|6|2|1
Betacab|AA|5|4|2
Betacab|BB|2|5|2
Betacab|DD|||
Canutility|AA|3|8|
Canutility|CC|NULL||
] (delimiter is '|');
Set NULLINTERPRET=;
NullCount1:
LOAD Customer,NullCount(OrderNumber) as
NullOrdersByCustomer Resident Temp Group By Customer;

Customer NullOrdersByCustomer
Astrida 0
Betacab 0
Canutility 1

Druga instrukcja daje:
TotalNullCount
1

w tabeli z tym wymiarem, ponieważ tylko
jeden rekord zawiera wartość Null.

LOAD NullCount(OrderNumber) as TotalNullCount Resident
Temp;

NullCount — funkcja wykresu
Funkcja NullCount() służy do agregowania liczby wartości NULL w poszczególnych wymiarach wykresu.

Syntax:
NullCount({[SetExpression][DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr)
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Return data type: integer
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

set_
expression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

DISTINCT

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające z
wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane
względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych
należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest lista
nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć podzbiór
wszystkich możliwych wartości.

Examples and results:
Przykład

Wynik

NullCount
([OrderNumber])

1, ponieważ wprowadzono wartość null za pomocą parametru NullInterpret we
wbudowanej instrukcji LOAD.

Dane zastosowane w przykładzie:
Set NULLINTERPRET = NULL;
Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID
Astrida|AA|1|10|1
Astrida|AA|7|18|1
Astrida|BB|4|9|1
Astrida|CC|6|2|1
Betacab|AA|5|4|2
Betacab|BB|2|5|2
Betacab|DD|||
Canutility|AA|3|8|
Canutility|CC|NULL||
] (delimiter is '|');
Set NULLINTERPRET=;
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NumericCount
Funkcja NumericCount() zwraca liczbę wartości liczbowych znalezionych w wyrażeniu, zgodnie z definicją z
klauzuli group by.

Syntax:
NumericCount ( [ distinct ] expr)
Return data type: liczba całkowita
Arguments:
Argument

Opis

expr
Expression

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

distinct

Jeśli przed wyrażeniem występuje słowo distinct, wówczas wszystkie duplikaty są
pomijane.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.
Aby uzyskać ten sam wygląd, jak w kolumnie wyników poniżej, w panelu właściwości w obszarze sortowania
przełącz z wartości Autom. na Niestandardowe. Następnie usuń zaznaczenie sortowania liczbowego i
alfabetycznego.

Przykład

Wynik

Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|1|4|16
Astrida|AA|7|10|15
Astrida|BB|4|9|9
Betacab|CC|6|5|10
Betacab|AA|5|2|20
Betacab|BB||| 25
Canutility|AA|||15
Canutility|CC| ||19
Divadip|CC|2|4|16
Divadip|DD|7|1|25
] (delimiter is '|');
NumCount1:
LOAD Customer,NumericCount(OrderNumber) as
NumericCountByCustomer Resident Temp Group By
Customer;

Customer
Astrida
Betacab
Canutility
Divadip
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Przykład

Wynik

LOAD NumericCount(OrderNumber) as
TotalNumericCount Resident Temp;

Druga instrukcja daje:
TotalNumericCount
7
w tabeli z tym wymiarem.

Zakładając, że tabela Temp została załadowana jak w
poprzednim przykładzie:

TotalNumericCountDistinct
6
Ponieważ istnieje jeden OrderNumber, który
powiela inny, wynikiem jest 6, które nie są
duplikatami.

LOAD NumericCount(distinct OrderNumber) as
TotalNumeriCCountDistinct Resident Temp;

NumericCount — funkcja wykresu
Funkcja NumericCount() agreguje liczbę wartości liczbowych w poszczególnych wymiarach wykresu.

Syntax:
NumericCount({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr)
Return data type: integer
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

set_
expression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

DISTINCT

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające z
wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane
względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych
należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest lista
nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć podzbiór
wszystkich możliwych wartości.

Examples and results:
Customer

Product

OrderNumber

UnitSales

Unit Price

Astrida

AA

1

4

16
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Customer

Product

OrderNumber

UnitSales

Unit Price

Astrida

AA

7

10

15

Astrida

BB

4

9

1

Betacab

BB

6

5

10

Betacab

CC

5

2

20

Betacab

DD

25

Canutility

AA

15

Canutility

CC

19

Divadip

AA

2

Divadip

DD

3

4

16
25

O ile nie podano inaczej, w poniższych przykładach założono, że selekcja obejmuje wszystkich klientów.

Przykład

Wynik

NumericCount
([OrderNumber])

7, ponieważ trzy pola z dziesięciu pól w kolumnie OrderNumber są puste.

„0” liczy się jako wartość, a nie jako pusta komórka. Jeśli jednak
agregacja miary dla pewnego wymiaru da wynik 0, wymiar ten nie
będzie uwzględniany na wykresach.
NumericCount
([Product])

0, ponieważ wszystkie nazwy produktów mają postać tekstową. Za pomocą tej
funkcji zazwyczaj sprawdza się, czy pola tekstowe nie zawierają wartości
liczbowych.

NumericCount
(DISTINCT
[OrderNumber])/Count
(DISTINCT
[OrderNumber)]

Zlicza liczbę wszystkich różniących się od siebie wartości liczbowych w kolumnie
OrderNumber i dzieli tę liczbę przez liczbę wartości liczbowych i nieliczbowych w
kolumnie OrderNumber. Jeśli wszystkie wartości w polach mają charakter liczbowy,
zwracana jest wartość 1. Za pomocą tej funkcji zazwyczaj sprawdza się, czy
wszystkie wartości w polach mają charakter liczbowy. W tym przykładzie w
kolumnie OrderNumber występuje siedem różniących się od siebie wartości
liczbowych z ośmiu różniących się od siebie wartości liczbowych i nieliczbowych. W
takim przypadku wyrażenie to zwraca wartość 0,875.

Dane zastosowane w przykładzie:
Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|1|4|16
Astrida|AA|7|10|15
Astrida|BB|4|9|9

Składnia skryptów i funkcje wykresów - Qlik Sense, 322 - 2019-04-09 01:39:23

202

5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu
Betacab|CC|6|5|10
Betacab|AA|5|2|20
Betacab|BB||| 25
Canutility|AA|||15
Canutility|CC| ||19
Divadip|CC|2|4|16
Divadip|DD|3|1|25
] (delimiter is '|');

TextCount
Funkcja TextCount() zwraca liczbę wartości pól będących wartościami nienumerycznymi zagregowanymi w
wyrażeniu, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Syntax:
TextCount ( [ distinct ] expr)
Return data type: liczba całkowita
Arguments:
Argument

Opis

expr
Expression

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

distinct

Jeśli przed wyrażeniem występuje słowo distinct, wówczas wszystkie duplikaty są
pomijane.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.
Aby uzyskać ten sam wygląd, jak w kolumnie wyników poniżej, w panelu właściwości w obszarze sortowania
przełącz z wartości Autom. na Niestandardowe. Następnie usuń zaznaczenie sortowania liczbowego i
alfabetycznego.
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Przykład

Wynik

Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|1|4|16
Astrida|AA|7|10|15
Astrida|BB|4|9|9
Betacab|CC|6|5|10
Betacab|AA|5|2|20
Betacab|BB||| 25
Canutility|AA|||15
Canutility|CC| ||19
Divadip|CC|2|4|16
Divadip|DD|3|1|25
] (delimiter is '|');
TextCount1:
LOAD Customer,TextCount(Product) as ProductTextCount
Resident Temp Group By Customer;

Customer
Astrida
Betacab
Canutility
Divadip

LOAD Customer,TextCount(OrderNumber) as OrderNumberTextCount
Resident Temp Group By Customer;

Customer
Astrida
Betacab
Canutility
Divadip

ProductTextCount
3
3
2
2

OrderNumberTextCount
0
1
2
0

TextCount — funkcja wykresu
Funkcja TextCount() służy do agregowania liczby nieliczbowych wartości pól w poszczególnych wymiarach
wykresu.

Syntax:
TextCount({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr)
Return data type: integer
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

DISTINCT

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające
z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.
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Argument

Opis

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Examples and results:
Customer

Product

OrderNumber

UnitSales

Unit Price

Astrida

AA

1

4

16

Astrida

AA

7

10

15

Astrida

BB

4

9

1

Betacab

BB

6

5

10

Betacab

CC

5

2

20

Betacab

DD

25

Canutility

AA

15

Canutility

CC

19

Divadip

AA

2

Divadip

DD

3

4

16
25

Przykład

Wynik

TextCount
([Product])

10, ponieważ we wszystkich dziesięciu polach w kolumnie Product znajduje się tekst.

„0” liczy się jako wartość, a nie jako pusta komórka. Jeśli jednak agregacja
miary dla pewnego wymiaru da wynik 0, wymiar ten nie będzie
uwzględniany na wykresach. Puste komórki są traktowane jako nietekstowe i
nie są zliczane przez funkcję TextCount.
TextCount
([OrderNumber])

3, ponieważ zliczane są również puste komórki. Za pomocą tej funkcji zazwyczaj
sprawdza się, czy w polach liczbowych występują jakiekolwiek wartości tekstowe lub
zerowe.
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Przykład

Wynik

TextCount
(DISTINCT
[Product])/Count
([Product)]

Zlicza wszystkie odrębne wartości tekstowe Product (4) i dzieli ich liczbę przez łączną
liczbę wartości w Product (10). Wynikiem jest 0,4.

Dane zastosowane w przykładzie:
Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|1|4|16
Astrida|AA|7|1|15
Astrida|BB|4|9|9
Betacab|CC|6|5|10
Betacab|AA|5|2|20
Betacab|BB|||| 25
Canutility|AA|||15
Canutility|CC|||19
Divadip|CC|2|4|16
Divadip|DD|3|1|25
] (delimiter is '|');

Finansowe funkcje agregacji
W tej sekcji opisano funkcje agregacji dla operacji finansowych dotyczących płatności i przepływów pieniężnych.
Po podsumowaniu każda funkcja jest opisana szczegółowo. Można też kliknąć nazwę funkcji w opisie składni,
aby natychmiast wyświetlić szczegółowe informacje o tej funkcji.

Finansowe funkcje agregacji dla ciągów w skrypcie ładowania danych
IRR
Funkcja IRR() zwraca zagregowany wewnętrzny współczynnik zwrotu dotyczący serii przepływów pieniężnych
reprezentowanych przez liczby w wyrażeniach iterowanych względem wielu wierszy określonych przez klauzulę
group by.

IRR (expression)
XIRR
Funkcja XIRR() zwraca zagregowany wewnętrzny współczynnik zwrotu dotyczący harmonogramu przepływów
pieniężnych (niekoniecznie okresowych) reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach pmt i

date iterowanych względem wielu rekordów określonych przez klauzulę group by. Wszystkie płatności są
obejmowane upustem na podstawie roku zawierającego 365 dni.
XIRR (valueexpression, dateexpression )
NPV
Funkcja NPV() zwraca zagregowaną wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie parametru discount_rate
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oraz serii przyszłych płatności (wartości ujemne) i przychodów (wartości dodatnie) reprezentowanych przez
liczby w parametrze value iterowanym względem wielu wierszy określonych przez klauzulę group by.
Przyjmuje się, że płatności i przychody występują na koniec każdego okresu.

NPV (rate, expression)
XNPV
Funkcja XNPV() zwraca zagregowaną wartość bieżącą netto dotyczącą harmonogramu przepływów
pieniężnych (niekoniecznie okresowych) reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach pmt i

date iterowanych względem wielu rekordów określonych przez klauzulę group by. Argument rate jest stopą
procentową za okres. Wszystkie płatności są obejmowane upustem na podstawie roku zawierającego 365 dni.
XNPV (rate, valueexpression, dateexpression)

Finansowe funkcje agregacji w wyrażeniach wykresu
Te finansowe funkcje agregacji mogą być stosowane w wykresach.

IRR
Funkcja IRR() zwraca zagregowaną wewnętrzną stopę zwrotu dla szeregu przepływów pieniężnych
reprezentowanych przez liczby w wyrażeniu podanym jako value, iterowanych po wymiarach wykresu.

IRR — funkcja wykresu[TOTAL [<fld {,fld}>]] value)
NPV
Funkcja NPV() zwraca zagregowaną wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie stopy dyskontowej
(parametr discount_rate) dla poszczególnych okresów oraz szeregu przyszłych płatności (wartości ujemne) i
przychodów (wartości dodatnie) reprezentowanych przez liczby w parametrze value, iterowanych po
wymiarach wykresu. Przyjmuje się, że płatności i przychody występują na koniec każdego okresu.

NPV — funkcja wykresu([TOTAL [<fld {,fld}>]] discount_rate, value)
XIRR
Funkcja XIRR() zwraca zagregowaną wewnętrzną stopę zwrotu dotyczącą harmonogramu przepływów
pieniężnych (niekoniecznie okresowych) reprezentowanych przez połączone w pary liczby zwracane przez
wyrażenia podane jako pmt i date, iterowane po wymiarach wykresu. Wszystkie płatności są obejmowane
upustem na podstawie roku zawierającego 365 dni.

XIRR — funkcja wykresu (page 214)([TOTAL [<fld {,fld}>]] pmt, date)
XNPV
Funkcja XNPV() zwraca zagregowaną wartość bieżącą netto dotyczącą harmonogramu przepływów
pieniężnych (niekoniecznie okresowych) reprezentowanych przez połączone w pary liczby zwracane przez
wyrażenia podane jako pmt i date, iterowane po wymiarach wykresu. Wszystkie płatności są obejmowane
upustem na podstawie roku zawierającego 365 dni.

XNPV — funkcja wykresu([TOTAL [<fld{,fld}>]] discount_rate, pmt, date)
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IRR
Funkcja IRR() zwraca zagregowany wewnętrzny współczynnik zwrotu dotyczący serii przepływów pieniężnych
reprezentowanych przez liczby w wyrażeniach iterowanych względem wielu wierszy określonych przez klauzulę
group by.
Te przepływy pieniężne nie muszą być równe, jak w przypadku rozliczeń rocznych. Jednak przepływy pieniężne
muszą odbywać się w regularnych interwałach, np. miesięcznie lub rocznie. Wewnętrzna stopa zwrotu to stopa
procentowa uzyskiwana dla inwestycji składającej się z płatności (wartości ujemne) i przychodów (wartości
dodatnie) występujących w regularnych okresach. W celu obliczenia funkcja musi zawierać co najmniej jedną
wartość dodatnią i jedną wartość ujemną.

Syntax:
IRR(value)
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

value

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące są pomijane.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Examples and results:
Przykład

Wynik

Cashflow:
LOAD 2013 as Year, * inline [
Date|Discount|Payments
2013-01-01|0.1|-10000
2013-03-01|0.1|3000
2013-10-30|0.1|4200
2014-02-01|0.2|6800
] (delimiter is '|');

Year

IRR2013

2013

0.1634

Cashflow1:
LOAD Year,IRR(Payments) as IRR2013 Resident Cashflow Group By Year;
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IRR — funkcja wykresu
Funkcja IRR() zwraca zagregowaną wewnętrzną stopę zwrotu dla szeregu przepływów pieniężnych
reprezentowanych przez liczby w wyrażeniu podanym jako value, iterowanych po wymiarach wykresu.
Te przepływy pieniężne nie muszą być równe, jak w przypadku rozliczeń rocznych. Jednak przepływy pieniężne
muszą odbywać się w regularnych interwałach, np. miesięcznie lub rocznie. Wewnętrzna stopa zwrotu to stopa
procentowa uzyskiwana dla inwestycji składającej się z płatności (wartości ujemne) i przychodów (wartości
dodatnie) występujących w regularnych okresach. W celu obliczenia funkcja musi zawierać co najmniej jedną
wartość dodatnią i jedną wartość ujemną.

Syntax:
IRR([TOTAL [<fld {,fld}>]] value)
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

value

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane
względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych
należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest lista
nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć podzbiór
wszystkich możliwych wartości.

Limitations:
Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator

TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną
funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące są pomijane.
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Examples and results:
Przykład

Wynik

IRR
(Payments)

0.1634
Przyjmuje się, że płatności mają charakter okresowy, na przykład miesięczny.

Pole Data jest używane w przykładzie XIRR, w którym płatności mogą być
nieokresowe, pod warunkiem że zostaną podane daty dokonania płatności.

Dane zastosowane w przykładach:
Cashflow:
LOAD 2013 as Year, * inline [
Date|Discount|Payments
2013-01-01|0.1|-10000
2013-03-01|0.1|3000
2013-10-30|0.1|4200
2014-02-01|0.2|6800
] (delimiter is '|');

See also:
p
p

XIRR — funkcja wykresu (page 214)
Aggr — funkcja wykresu (page 164)

NPV
Funkcja NPV() zwraca zagregowaną wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie parametru discount_rate
oraz serii przyszłych płatności (wartości ujemne) i przychodów (wartości dodatnie) reprezentowanych przez
liczby w parametrze value iterowanym względem wielu wierszy określonych przez klauzulę group by.
Przyjmuje się, że płatności i przychody występują na koniec każdego okresu.

Syntax:
NPV(discount_rate, value)
Return data type: liczbowy. Wynik ma następujący domyślny format liczby: waluta.
Arguments:
Argument

Opis

discount_rate

discount_rate to stopa dyskontowa w okresie czasu.

value

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
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Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące są pomijane.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Przykład

Wynik

Cashflow:
LOAD 2013 as Year, * inline [
Date|Discount|Payments
2013-01-01|0.1|-10000
2013-03-01|0.1|3000
2013-10-30|0.1|4200
2014-02-01|0.2|6800
] (delimiter is '|');

Year

NPV1_2013

2013

-$540.12

Cashflow1:
LOAD Year,NPV(0.2, Payments) as NPV1_2013 Resident
Cashflow Group By Year;

Zakładając, że tabela Cashflow została załadowana jak w
poprzednim przykładzie:
LOAD Year,NPV(Discount, Payments) as NPV2_2013
Resident Cashflow Group By Year, Discount;

Year

Discount

NPV2_2013

2013
2013

0.1
0.2

-$3456.05
$5666.67

Klauzula Group By sortuje wyniki według wymiarów Year i
Discount. Pierwszy argument discount_rate jest
udostępniany jako pole (Discount), a nie jako konkretna
liczba i dlatego wymagane jest drugie kryterium
sortowania. Pole może zawierać różne wartości, dlatego
zagregowane wiersze muszą zostać posortowane, aby
zezwolić na różne wartości wymiarów Year i Discount.

NPV — funkcja wykresu
Funkcja NPV() zwraca zagregowaną wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie stopy dyskontowej
(parametr discount_rate) dla poszczególnych okresów oraz szeregu przyszłych płatności (wartości ujemne) i
przychodów (wartości dodatnie) reprezentowanych przez liczby w parametrze value, iterowanych po
wymiarach wykresu. Przyjmuje się, że płatności i przychody występują na koniec każdego okresu.

Syntax:
NPV([TOTAL [<fld {,fld}>]] discount_rate, value)
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Return data type: numeric Wynik ma następujący domyślny format liczby: waluta.
Arguments:
Argument

Opis

discount_
rate

discount_rate to stopa dyskontowa w okresie czasu.

value

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane
względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych
należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest lista
nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć podzbiór
wszystkich możliwych wartości.
Po kwalifikatorze TOTAL może następować lista zawierająca co najmniej jedną nazwę pola w
nawiasach trójkątnych. Te nazwy pól powinny być podzbiorem zmiennych wymiaru wykresu. W
tym przypadku obliczenie jest wykonywane z pominięciem wszystkich zmiennych wymiaru
wykresu z wyjątkiem zmiennych z listy, tj. dla każdej kombinacji wartości pól dla pól wymiaru z
listy jest zwracana jedna wartość. Lista może zawierać także pola, które aktualnie nie są
wymiarem na wykresie. Jest to użyteczne w przypadku wymiarów grupowych, gdy pola
wymiarów nie są niezmienne. Lista zawiera wszystkie zmienne z grupy, co powoduje, że funkcja
działa w przypadku zmiany poziomu drążenia.

Limitations:
Argumenty discount_rate i value nie mogą zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne funkcje
agregacji zawierają kwalifikator TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych
należy stosować zaawansowaną funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące są pomijane.

Examples and results:
Przykład

Wynik

NPV(Discount, Payments)

-$540.12

Dane zastosowane w przykładach:
Cashflow:
LOAD 2013 as Year, * inline [
Date|Discount|Payments
2013-01-01|0.1|-10000
2013-03-01|0.1|3000
2013-10-30|0.1|4200
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2014-02-01|0.2|6800
] (delimiter is '|');

See also:
p
p

XNPV — funkcja wykresu (page 216)
Aggr — funkcja wykresu (page 164)

XIRR
Funkcja XIRR() zwraca zagregowany wewnętrzny współczynnik zwrotu dotyczący harmonogramu przepływów
pieniężnych (niekoniecznie okresowych) reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach pmt i

date iterowanych względem wielu rekordów określonych przez klauzulę group by. Wszystkie płatności są
obejmowane upustem na podstawie roku zawierającego 365 dni.
Syntax:
XIRR(pmt, date )
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

pmt

Płatności. Wyrażenie lub pole zawierające płatności w ramach przepływów pieniężnych
odpowiadające harmonogramowi płatności podanemu argumentem date.

date

Wyrażenie lub pole zawierające harmonogram dat odpowiadających płatnościom w ramach
przepływów pieniężnych podanym argumentem pmt.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej albo obydwu częściach pary danych
spowodują pominięcie całej pary danych.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.
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Przykład

Wynik

Cashflow:
LOAD 2013 as Year, * inline [
Date|Discount|Payments
2013-01-01|0.1|-10000
2013-03-01|0.1|3000
2013-10-30|0.1|4200
2014-02-01|0.2|6800
] (delimiter is '|');

Year

XIRR2013

2013

0.5385

Cashflow1:
LOAD Year,XIRR(Payments, Date) as XIRR2013 Resident Cashflow Group By Year;

XIRR — funkcja wykresu
Funkcja XIRR() zwraca zagregowaną wewnętrzną stopę zwrotu dotyczącą harmonogramu przepływów
pieniężnych (niekoniecznie okresowych) reprezentowanych przez połączone w pary liczby zwracane przez
wyrażenia podane jako pmt i date, iterowane po wymiarach wykresu. Wszystkie płatności są obejmowane
upustem na podstawie roku zawierającego 365 dni.

Syntax:
XIRR([TOTAL [<fld {,fld}>]] pmt, date)
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

pmt

Płatności. Wyrażenie lub pole zawierające płatności w ramach przepływów pieniężnych
odpowiadające harmonogramowi płatności podanemu argumentem date.

date

Wyrażenie lub pole zawierające harmonogram dat odpowiadających płatnościom w ramach
przepływów pieniężnych podanym argumentem pmt.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane
względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych
należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest lista
nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć podzbiór
wszystkich możliwych wartości.

Limitations:
Argumenty pmt i date nie mogą zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne funkcje agregacji
zawierają kwalifikator TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy
stosować zaawansowaną funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.
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Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie
całej pary danych.

Examples and results:
Przykład

Wynik

XIRR(Payments, Date)

0.5385

Dane zastosowane w przykładach:
Cashflow:
LOAD 2013 as Year, * inline [
Date|Discount|Payments
2013-01-01|0.1|-10000
2013-03-01|0.1|3000
2013-10-30|0.1|4200
2014-02-01|0.2|6800
] (delimiter is '|');

See also:
p
p

IRR — funkcja wykresu (page 209)
Aggr — funkcja wykresu (page 164)

XNPV
Funkcja XNPV() zwraca zagregowaną wartość bieżącą netto dotyczącą harmonogramu przepływów
pieniężnych (niekoniecznie okresowych) reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach pmt i

date iterowanych względem wielu rekordów określonych przez klauzulę group by. Argument rate jest stopą
procentową za okres. Wszystkie płatności są obejmowane upustem na podstawie roku zawierającego 365 dni.
Syntax:
XNPV(discount_rate, pmt, date)
Return data type: liczbowy. Wynik ma następujący domyślny format liczby: waluta. .
Arguments:
Argument

Opis

discount_
rate

discount_rate to stopa dyskontowa w okresie czasu.

pmt

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

date

Wyrażenie lub pole zawierające harmonogram dat odpowiadających płatnościom w ramach
przepływów pieniężnych podanym argumentem pmt.
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Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej albo obydwu częściach pary danych
spowodują pominięcie całej pary danych.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Przykład

Wynik

Cashflow:
LOAD 2013 as Year, * inline [
Date|Discount|Payments
2013-01-01|0.1|-10000
2013-03-01|0.1|3000
2013-10-30|0.1|4200
2014-02-01|0.2|6800
] (delimiter is '|');

Year

XNPV1_2013

2013

$2104.37

Cashflow1:
LOAD Year,XNPV(0.2, Payments, Date) as XNPV1_2013
Resident Cashflow Group By Year;

Zakładając, że tabela Cashflow została załadowana jak w
poprzednim przykładzie:
LOAD Year,XNPV(Discount, Payments, Date) as XNPV2_
2013 Resident Cashflow Group By Year, Discount;

Year

Discount

XNPV2_2013

2013
2013

0.1
0.2

-$3164.35
$6800.00

Klauzula Group By sortuje wyniki według wymiarów Year i
Discount. Pierwszy argument discount_rate jest
udostępniany jako pole (Discount), a nie jako konkretna
liczba i dlatego wymagane jest drugie kryterium
sortowania. Pole może zawierać różne wartości, dlatego
zagregowane wiersze muszą zostać posortowane, aby
zezwolić na różne wartości wymiarów Year i Discount.

XNPV — funkcja wykresu
Funkcja XNPV() zwraca zagregowaną wartość bieżącą netto dotyczącą harmonogramu przepływów
pieniężnych (niekoniecznie okresowych) reprezentowanych przez połączone w pary liczby zwracane przez
wyrażenia podane jako pmt i date, iterowane po wymiarach wykresu. Wszystkie płatności są obejmowane
upustem na podstawie roku zawierającego 365 dni.

Syntax:
XNPV([TOTAL [<fld{,fld}>]] discount_rate, pmt, date)
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Return data type: numeric Wynik ma następujący domyślny format liczby: waluta.
Arguments:
Argument

Opis

discount_
rate

discount_rate to stopa dyskontowa w okresie czasu.

pmt

Płatności. Wyrażenie lub pole zawierające płatności w ramach przepływów pieniężnych
odpowiadające harmonogramowi płatności podanemu argumentem date.

date

Wyrażenie lub pole zawierające harmonogram dat odpowiadających płatnościom w ramach
przepływów pieniężnych podanym argumentem pmt.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane
względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych
należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest lista
nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć podzbiór
wszystkich możliwych wartości.

Limitations:
Argumenty discount_rate,pmt i date nie mogą zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne funkcje
agregacji zawierają kwalifikatory TOTAL lub ALL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji
zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami
wyliczanymi.
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie
całej pary danych.

Examples and results:
Przykład

Wynik

XNPV(Discount, Payments, Date)

-$3164.35

Dane zastosowane w przykładach:
Cashflow:
LOAD 2013 as Year, * inline [
Date|Discount|Payments
2013-01-01|0.1|-10000
2013-03-01|0.1|3000
2013-10-30|0.1|4200
2014-02-01|0.2|6800
] (delimiter is '|');
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See also:
p
p

NPV — funkcja wykresu (page 211)
Aggr — funkcja wykresu (page 164)

Statystyczne funkcje agregacji
Po podsumowaniu każda funkcja jest opisana szczegółowo. Można też kliknąć nazwę funkcji w opisie składni,
aby natychmiast wyświetlić szczegółowe informacje o tej funkcji.

Statystyczne funkcje agregacji dla ciągów w skrypcie ładowania danych
W skryptach mogą być stosowane następujące statystyczne funkcje agregacji:

Avg
Funkcja Avg() wyszukuje średnią wartość zagregowanych danych w wyrażeniu, zgodnie z definicją z klauzuli

group by.
Avg

([distinct] expression)

Correl
Funkcja Correl() zwraca zagregowany współczynnik korelacji dla serii współrzędnych reprezentowanych przez
liczby zestawione w pary w wyrażeniach x-expression i y-expression iterowanych po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.

Correl (x-expression, y-expression)
Fractile
Funkcja Fractile() wyszukuje wartość odpowiadającą fraktalowi (kwantylowi) zagregowanych danych w
wyrażeniu iterowanym po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Fractile (expression, fractile)
Kurtosis
Funkcja Kurtosis() zwraca kurtozę danych w wyrażeniu iterowanym po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z
klauzuli group by.

Kurtosis

([distinct ] expression )

LINEST_B
Funkcja LINEST_B() zwraca zagregowaną wartość b (punkt przecięcia z osią Y) regresji liniowej zdefiniowanej
równaniem y=mx+b dla serii współrzędnych reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach
x-expression i y-expression iterowanych po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

LINEST_B (y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])
LINEST_df
Funkcja LINEST_DF() zwraca zagregowane stopnie swobody regresji liniowej zdefiniowanej równaniem y=mx+b
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dla serii współrzędnych reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach x-expression i yexpression iterowanych po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

LINEST_DF

(y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])

LINEST_f
2

2

Ta funkcja skryptu zwraca zagregowaną statystykę F (r /(1-r )) regresji liniowej zdefiniowanej równaniem
y=mx+b dla serii współrzędnych reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach x-expression i
y-expression iterowanych po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

LINEST_F (y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])
LINEST_m
Funkcja LINEST_M() zwraca zagregowaną wartość m (nachylenie) regresji liniowej zdefiniowanej równaniem
y=mx+b dla serii współrzędnych reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach x-expression i
y-expression iterowanych po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

LINEST_M

(y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])

LINEST_r2
2

Funkcja LINEST_R2() zwraca zagregowaną wartość r (współczynnik determinacji) regresji liniowej
zdefiniowanej równaniem y=mx+b dla serii współrzędnych reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w
wyrażeniach x-expression i y-expression iterowanych po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group

by.
LINEST_R2 (y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])
LINEST_seb
Funkcja LINEST_SEB() zwraca zagregowany błąd standardowy wartości b regresji liniowej zdefiniowanej
równaniem y=mx+b dla serii współrzędnych reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach
x-expression i y-expression iterowanych po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

LINEST_SEB

(y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])

LINEST_sem
Funkcja LINEST_SEM() zwraca zagregowany błąd standardowy wartości m regresji liniowej zdefiniowanej
równaniem y=mx+b dla serii współrzędnych reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach
x-expression i y-expression iterowanych po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

LINEST_SEM

(y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])

LINEST_sey
Funkcja LINEST_SEY() zwraca zagregowany błąd standardowy oszacowania y regresji liniowej zdefiniowanej
równaniem y=mx+b dla serii współrzędnych reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach
x-expression i y-expression iterowanych po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

LINEST_SEY

(y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])
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LINEST_ssreg
Funkcja LINEST_SSREG() zwraca zagregowaną sumę kwadratów regresji liniowej zdefiniowanej równaniem
y=mx+b dla serii współrzędnych reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach x-expression i
y-expression iterowanych po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

LINEST_SSREG

(y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])

Linest_ssresid
Funkcja LINEST_SSRESID() zwraca zagregowaną sumę kwadratów reszt regresji liniowej zdefiniowanej
równaniem y=mx+b dla serii współrzędnych reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach
x-expression i y-expression iterowanych po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

LINEST_SSRESID

(y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])

Median
Funkcja Median() zwraca zagregowaną medianę wartości w wyrażeniu iterowanym po liczbie rekordów,
zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Median (expression)
Skew
Funkcja Skew() zwraca skośność wyrażenia iterowanego po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli

group by.
Skew ([ distinct] expression)
Stdev
Funkcja Stdev() zwraca odchylenie standardowe wartości podane w wyrażeniu iterowanym po liczbie
rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Stdev ([distinct] expression)
Sterr
Funkcja Sterr() zwraca zagregowany błąd standardowy (stdev/sqrt(n)) dla serii wartości reprezentowanych
przez wyrażenie iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Sterr

([distinct] expression)

STEYX
Funkcja STEYX() zwraca zagregowany błąd standardowy przewidywanej wartości y dla każdej wartości x w
regresji dla serii współrzędnych reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach x-expression i
y-expression iterowanych po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

STEYX

(y-expression, x-expression)

Statystyczne funkcje agregacji w wyrażeniach wykresu
W wykresach mogą być stosowane następujące statystyczne funkcje agregacji:
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Avg
Funkcja Avg() zwraca zagregowaną średnią wartość wyrażenia lub pola iterowaną po wymiarach wykresu.

Avg — funkcja wykresu({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]]}
expr)
Correl
Funkcja Correl() zwraca zagregowany współczynnik korelacji dwóch zestawów danych. Funkcja korelacji
stanowi miarę związku między zestawami danych, a agregacja jest wykonywana dla par wartości (x,y)
iterowanych po wykresach wymiaru.

Correl — funkcja wykresu({[SetExpression] [TOTAL [<fld {, fld}>]]} value1,
value2 )
Fractile
Funkcja Fractile() zwraca wartość odpowiadającą fraktylowi (kwantylowi) zagregowanych danych w zakresie
podanym wyrażeniem iterowanym po wymiarach wykresu.

Fractile — funkcja wykresu({[SetExpression] [TOTAL [<fld {, fld}>]]} expr,
fraction)
Kurtosis
Funkcja Kurtosis() zwraca kurtozę zakresu danych zagregowanych w wyrażeniu lub polu iterowanym po
wymiarach wykresu.

Kurtosis — funkcja wykresu({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{,
fld}>]]} expr)
LINEST_b
Funkcja LINEST_B() zwraca zagregowaną wartość b (przecięcie osi Y) regresji liniowej zdefiniowanej
równaniem y=mx+b dla szeregu współrzędnych reprezentowanych przez pary liczb w wyrażeniach podanych
argumentami x_value i y_value, iterowaną po wymiarach wykresu.

LINEST_R2 — funkcja wykresu({[SetExpression] [TOTAL [<fld{ ,fld}>]] }y_
value, x_value[, y0_const[, x0_const]])
LINEST_df
Funkcja LINEST_DF() zwraca zagregowaną wartość stopni swobody regresji liniowej zdefiniowanej równaniem
y=mx+b dla szeregu współrzędnych reprezentowanych przez pary liczb w wyrażeniach podanych argumentami

x_value i y_value, iterowaną po wymiarach wykresu.
LINEST_DF — funkcja wykresu({[SetExpression] [TOTAL [<fld{, fld}>]]} y_
value, x_value [, y0_const [, x0_const]])
LINEST_f
Funkcja LINEST_F() zwraca zagregowaną wartość statystyki F (r2/(1-r2)) regresji liniowej zdefiniowanej
równaniem y=mx+b dla szeregu współrzędnych reprezentowanych przez pary liczb w wyrażeniach podanych
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argumentami x_value i y_value, iterowaną po wymiarach wykresu.

LINEST_F — funkcja wykresu({[SetExpression] [TOTAL[<fld{, fld}>]]} y_value,
x_value [, y0_const [, x0_const]])
LINEST_m
Funkcja LINEST_M() zwraca zagregowaną wartość m (nachylenie) regresji liniowej zdefiniowanej równaniem
y=mx+b dla szeregu współrzędnych reprezentowanych przez pary liczb w wyrażeniach podanych argumentami

x_value i y_value, iterowaną po wymiarach wykresu.
LINEST_M — funkcja wykresu({[SetExpression] [TOTAL[<fld{, fld}>]]} y_value,
x_value [, y0_const [, x0_const]])
LINEST_r2
Funkcja LINEST_R2() zwraca zagregowaną wartość r2 (współczynnik determinacji) regresji liniowej
zdefiniowanej równaniem y=mx+b dla szeregu współrzędnych reprezentowanych przez pary liczb w
wyrażeniach podanych argumentami x_value i y_value, iterowaną po wymiarach wykresu.

LINEST_R2 — funkcja wykresu({[SetExpression] [TOTAL [<fld{ ,fld}>]] }y_
value, x_value[, y0_const[, x0_const]])
LINEST_seb
Funkcja LINEST_SEB() zwraca zagregowany błąd standardowy wartości b regresji liniowej zdefiniowanej
równaniem y=mx+b dla szeregu współrzędnych reprezentowanych przez pary liczb w wyrażeniach podanych
argumentami x_value i y_value, iterowany po wymiarach wykresu.

LINEST_SEB — funkcja wykresu({[SetExpression] [TOTAL [<fld{ ,fld}>]] }y_
value, x_value[, y0_const[, x0_const]])
LINEST_sem
Funkcja LINEST_SEM() zwraca zagregowany błąd standardowy wartości m regresji liniowej zdefiniowanej
równaniem y=mx+b dla szeregu współrzędnych reprezentowanych przez pary liczb w wyrażeniach podanych
argumentami x_value i y_value, iterowany po wymiarach wykresu.

LINEST_SEM — funkcja wykresu([{set_expression}][ distinct ] [total [<fld
{,fld}>] ] y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]] )
LINEST_sey
Funkcja LINEST_SEY() zwraca zagregowany błąd standardowy szacowanej wartości y regresji liniowej
zdefiniowanej równaniem y=mx+b dla szeregu współrzędnych reprezentowanych przez pary liczb w
wyrażeniach podanych argumentami x_value i y_value, iterowany po wymiarach wykresu.

LINEST_SEY — funkcja wykresu({[SetExpression] [TOTAL [<fld{ ,fld}>]] }y_
value, x_value[, y0_const[, x0_const]])
LINEST_ssreg
Funkcja LINEST_SSREG() zwraca zagregowaną sumę kwadratów regresji liniowej zdefiniowanej równaniem
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y=mx+b dla szeregu współrzędnych reprezentowanych przez pary liczb w wyrażeniach podanych argumentami

x_value i y_value, iterowaną po wymiarach wykresu.
LINEST_SSREG — funkcja wykresu({[SetExpression] [TOTAL [<fld{ ,fld}>]] }y_
value, x_value[, y0_const[, x0_const]])
LINEST_ssresid
Funkcja LINEST_SSRESID() zwraca zagregowaną sumę kwadratów reszt regresji liniowej zdefiniowanej
równaniem y=mx+b dla serii współrzędnych reprezentowanych przez pary liczb w wyrażeniach określanych
przez x_value i y_value iterowane po wymiarach wykresu.

LINEST_SSRESID — funkcja wykresu Funkcja LINEST_SSRESID() zwraca
zagregowaną sumę kwadratów reszt regresji liniowej zdefiniowanej równaniem
y=mx+b dla serii współrzędnych reprezentowanych przez pary liczb w
wyrażeniach określanych przez x_value i y_value iterowane po wymiarach
wykresu.

LINEST_SSRESID([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{,

fld}>]] y_value, x_value[, y0_const[, x0_const]]) numeric ArgumentOpisy_
valueWyrażenie lub pole zawierające zakres wartości y do zmierzenia.x_
valueWyrażenie lub pole zawierające zakres wartości x do zmierzenia.y0,
x0Opcjonalnie można podać wartość y0 w celu wymuszenia, aby linia regresji
przechodziła przez oś Y w danym punkcie. Po określeniu wartości y0 i x0
możliwe jest wymuszenie, aby linia regresji przechodziła przez pojedynczą
ustaloną współrzędną. Funkcja na potrzeby obliczenia wymaga co najmniej
dwóch poprawnych par danych, chyba że podano y0 i x0. Jeśli określono y0 i
x0, wówczas wystarczy jedna para danych. SetExpressionFunkcja agregacji
będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować
za pomocą wyrażenia analizy zestawów. DISTINCTJeśli przed argumentami
funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające z wyników
obliczenia argumentów funkcji są pomijane. TOTALJeśli słowo TOTAL występuje
przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane względem
wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie
tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem
wymiarów wykresu. Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>], gdzie po
kwalifikatorze TOTAL podana jest lista nazw pól stanowiących podzbiór
zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć podzbiór wszystkich możliwych
wartości.Opcjonalnie można podać wartość y0 w celu wymuszenia, aby linia
regresji przechodziła przez oś Y w danym punkcie. Po określeniu wartości y0
i x0 możliwe jest wymuszenie, aby linia regresji przechodziła przez
pojedynczą ustaloną współrzędną.

Wyrażenie nie może zawierać funkcji

agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator
TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy
stosować zaawansowaną funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami
wyliczanymi. Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w
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dowolnej części pary danych powodują pominięcie całej pary danych.

An

example of how to use linest functionsavg({[SetExpression] [TOTAL [<fld{
,fld}>]] }y_value, x_value[, y0_const[, x0_const]])
Median
Funkcja Median() zwraca wartość mediany z zakresu wartości zagregowanych w wyrażeniu iterowanym po
wymiarach wykresu.

Median — funkcja wykresu({[SetExpression] [TOTAL [<fld{, fld}>]]} expr)
Skew
Funkcja Skew() zwraca zagregowaną skośność wartości wyrażenia lub pola iterowanych po wymiarach
wykresu.

Skew — funkcja wykresu{[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{ ,fld}>]]}
expr)
Stdev
Funkcja Stdev() zwraca odchylenie standardowe zakresu danych zagregowanych w wyrażeniu lub polu
iterowanym po wymiarach wykresu.

Stdev — funkcja wykresu({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]]}
expr)
Sterr
Funkcja Sterr() zwraca wartość błędu standardowego wartości średniej (stdev/sqrt(n)) dla szeregu wartości
zagregowanych w wyrażeniu, iterowaną po wymiarach wykresu.

Sterr — funkcja wykresu({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL[<fld{, fld}>]]}
expr)
STEYX
Funkcja STEYX() zwraca zagregowany błąd standardowy przy prognozowaniu wartości y dla każdej wartości x
w regresji liniowej określonej szeregiem współrzędnych reprezentowanych przez pary liczb w wyrażeniu
podanym argumentami y_value i x_value.

STEYX — funkcja wykresu{[SetExpression] [TOTAL [<fld{, fld}>]]} y_value, x_
value)

Avg
Funkcja Avg() wyszukuje średnią wartość zagregowanych danych w wyrażeniu, zgodnie z definicją z klauzuli

group by.
Syntax:
Avg([DISTINCT] expr)
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Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

DISTINCT

Jeśli słowo distinct występuje przed wyrażeniem, wówczas wszystkie duplikaty zostaną
pominięte.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Przykład

Wynik

Temp:
crosstable (Month, Sales) load * inline [
Customer|Jan|Feb|Mar||Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec
Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22
Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15
Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27
Divadip|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94
] (delimiter is '|');

Customer MyAverageSalesByCustomer
Astrida 48.916667
Betacab 44.916667
Canutility 56.916667
Divadip 63.083333

Można to sprawdzić w arkuszu, tworząc
tabelę zawierającą miarę:
Sum(Sales)/12

Avg1:
LOAD Customer, Avg(Sales) as MyAverageSalesByCustomer
Resident Temp Group By Customer;

Zakładając, że tabela Temp została załadowana jak w
poprzednim przykładzie:
LOAD Customer,Avg(DISTINCT Sales) as MyAvgSalesDistinct
Resident Temp Group By Customer;

Customer MyAverageSalesByCustomer
Astrida 43.1
Betacab 43.909091
Canutility 55.909091
Divadip 61

Zliczane są tylko wartości odrębne. Sumę
należy podzielić przez liczbę wartości,
które nie są zduplikowane.

Avg — funkcja wykresu
Funkcja Avg() zwraca zagregowaną średnią wartość wyrażenia lub pola iterowaną po wymiarach wykresu.

Syntax:
Avg([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)
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Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

DISTINCT

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające
z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Limitations:
Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator

TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną
funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.

Examples and results:
Customer

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Astrida

46

60

70

13

78

20

45

65

78

12

78

22

Betacab

65

56

22

79

12

56

45

24

32

78

55

15

Canutility

77

68

34

91

24

68

57

36

44

90

67

27

Divadip

57

36

44

90

67

27

57

68

47

90

80

94
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Przykład

Wynik

Avg(Sales)

W przypadku tabeli zawierającej wymiar Customer i miarę Avg([Sales]), jeśli pokazane są
wartości Totals, zwracany jest wynik 2566.

Avg([TOTAL
(Sales))

53,458333 dla wszystkich wartości wymiaru Customer, ponieważ kwalifikator TOTAL sprawia,
że wymiary są ignorowane.

Avg
(DISTINCT
(Sales))

51,862069 dla sumy, ponieważ zastosowanie kwalifikatora Distinct sprawia, że oceniane są
tylko niepowtarzalne wartości Sales dla każdej wartości wymiaru Customer.

Dane zastosowane w przykładach:
Monthnames:
LOAD * INLINE [
Month, Monthnumber
Jan, 1
Feb, 2
Mar, 3
Apr, 4
May, 5
Jun, 6
Jul, 7
Aug, 8
Sep, 9
Oct, 10
Nov, 11
Dec, 12
];
Sales2013:
crosstable (Month, Sales) LOAD * inline [
Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec
Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22
Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15
Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27
Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94
] (delimiter is '|');

Aby miesiące były sortowane we właściwej kolejności, podczas tworzenia wizualizacji przejdź do sekcji Sorting
na panelu właściwości, wybierz opcję Month , a następnie zaznacz pole wyboru Sort by expression. W polu
wyrażenia podaj Monthnumber.

See also:
p

Aggr — funkcja wykresu (page 164)

Correl
Funkcja Correl() zwraca zagregowany współczynnik korelacji dla serii współrzędnych reprezentowanych przez
liczby zestawione w pary w wyrażeniach x-expression i y-expression iterowanych po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.

Syntax:
Correl(value1, value2)

Składnia skryptów i funkcje wykresów - Qlik Sense, 322 - 2019-04-09 01:39:23

227

5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

value1,
value2

Wyrażenia lub pola zawierające dwa zestawy prób, dla których będzie obliczany
współczynnik korelacji.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie
całej pary danych.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Przykład

Wynik

Salary:
Load *, 1 as Grp;
LOAD * inline [
"Employee
name"|Gender|Age|Salary
Aiden Charles|Male|20|25000
Brenda Davies|Male|25|32000
Charlotte Edberg|Female|45|56000
Daroush Ferrara|Male|31|29000
Eunice Goldblum|Female|31|32000
Freddy Halvorsen|Male|25|26000
Gauri Indu|Female|36|46000
Harry Jones|Male|38|40000
Ian Underwood|Male|40|45000
Jackie Kingsley|Female|23|28000
] (delimiter is '|');

W tabeli z wymiarem Correl_Salary wynikiem obliczenia Correl() w
skrypcie ładowania danych jest zostanie przedstawiony wynik:
0,9270611.

Correl1:
LOAD Grp,
Correl(Age,Salary) as Correl_
Salary Resident Salary Group By
Grp;

Correl — funkcja wykresu
Funkcja Correl() zwraca zagregowany współczynnik korelacji dwóch zestawów danych. Funkcja korelacji
stanowi miarę związku między zestawami danych, a agregacja jest wykonywana dla par wartości (x,y)
iterowanych po wykresach wymiaru.
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Syntax:
Correl([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] value1, value2 )
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value1,
value2

Wyrażenia lub pola zawierające dwa zestawy prób, dla których będzie obliczany
współczynnik korelacji.

SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

DISTINCT

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające
z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Limitations:
Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator

TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną
funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie
całej pary danych.

Examples and results:
Przykład

Wynik

Correl
(Age,
Salary)

W przypadku tabeli zawierającej wymiar Employee name i miarę Correl(Age, Salary), wynik
wynosi 0,9270611. Wynik ten jest wyświetlany tylko dla komórki sumy.
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Przykład

Wynik

Correl
(TOTAL
Age,
Salary))

0.927. W celu zapewnienia większej przejrzystości ten i następne wyniki są wyświetlane z trzema
miejscami po przecinku.

Correl
({1}
TOTAL
Age,
Salary))

0.927. Niezależnie od selekcji. Przyczyną jest to, że wyrażenie zestawu {1} pomija wszystkie
selekcje i wymiary.

Correl
(TOTAL
<Gender>
Age,
Salary))

0,927 w komórce sumy, 0,939 dla wszystkich wartości Male oraz 0,951 dla wszystkich wartości
Female. To odpowiada wynikom w przypadku selekcji w panelu filtrowania na podstawie
wymiaru Gender.

Jeśli utworzysz panel filtrowania z wymiarem Gender, a następnie dokonasz w nim selekcji,
wówczas pojawi się wynik 0,951 w przypadku selekcji Female oraz wynik 0,939 w przypadku
selekcji Male. Przyczyną jest to, że selekcja wyklucza wszystkie wyniki, które nie należą do drugiej
wartości wymiaru Gender.

Dane zastosowane w przykładach:
Salary:
LOAD * inline [
"Employee name"|Gender|Age|Salary
Aiden Charles|Male|20|25000
Brenda Davies|Male|25|32000
Charlotte Edberg|Female|45|56000
Daroush Ferrara|Male|31|29000
Eunice Goldblum|Female|31|32000
Freddy Halvorsen|Male|25|26000
Gauri Indu|Female|36|46000
Harry Jones|Male|38|40000
Ian Underwood|Male|40|45000
Jackie Kingsley|Female|23|28000
] (delimiter is '|');

See also:
p
p
p

Aggr — funkcja wykresu (page 164)
Avg — funkcja wykresu (page 225)
RangeCorrel (page 613)

Fractile
Funkcja Fractile() wyszukuje wartość odpowiadającą fraktalowi (kwantylowi) zagregowanych danych w
wyrażeniu iterowanym po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Syntax:
Fractile(expr, fraction)
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Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

fraction

Liczba z przedziału od 0 do 1 odpowiadająca obliczanemu fraktylowi (kwantylowi wyrażonemu
ułamkiem).

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Przykład

Wynik

Table1:
crosstable LOAD recno() as ID, *
inline [
Observation|Comparison
35|2
40|27
12|38
15|31
21|1
14|19
46|1
10|34
28|3
48|1
16|2
30|3
32|2
48|1
31|2
22|1
12|3
39|29
19|37
25|2 ] (delimiter is '|');

W tabeli z wymiarami Type i MyFractile wynikami obliczeń
wymiaru Fractile() w skrypcie ładowania danych są:
Type MyFractile
Comparison 27.5
Observation 36

Fractile1:
LOAD Type,
Fractile(Value,0.75) as MyFractile
Resident Table1 Group By Type;

Fractile — funkcja wykresu
Funkcja Fractile() zwraca wartość odpowiadającą fraktylowi (kwantylowi) zagregowanych danych w zakresie
podanym wyrażeniem iterowanym po wymiarach wykresu.
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Syntax:
Fractile([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr,
fraction)
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

fraction

Liczba z przedziału od 0 do 1 odpowiadająca obliczanemu fraktylowi (kwantylowi
wyrażonemu ułamkiem).

SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

DISTINCT

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające
z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Limitations:
Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator

TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną
funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.

Examples and results:
Customer

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Astrida

46

60

70

13

78

20

45

65

78

12

78

22

Betacab

65

56

22

79

12

56

45

24

32

78

55

15

Canutility

77

68

34

91

24

68

57

36

44

90

67

27

Divadip

57

36

44

90

67

27

57

68

47

90

80

94
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Przykład

Wynik

Fractile
(Sales,
0.75)

W przypadku tabeli zawierającej wymiar Customer i miarę Fractile([Sales]), jeśli pokazane

Fractile
(TOTAL
Sales,
0.75))

71,75 dla wszystkich wartości wymiaru Customer, ponieważ kwalifikator TOTAL sprawia, że
wymiary są ignorowane.

Fractile
(DISTINCT
Sales,
0.75)

70 dla sumy, ponieważ zastosowanie kwalifikatora DISTINCT sprawia, że oceniane są tylko
niepowtarzalne wartości Sales dla każdej wartości wymiaru Customer.

są wartości Totals, zwracany jest wynik 71,75. Wartość ta wskazuje punkt w rozkładzie
wartości Sales, poniżej którego przypada 75% wartości.

Dane zastosowane w przykładach:
Monthnames:
LOAD * INLINE [
Month, Monthnumber
Jan, 1
Feb, 2
Mar, 3
Apr, 4
May, 5
Jun, 6
Jul, 7
Aug, 8
Sep, 9
Oct, 10
Nov, 11
Dec, 12
];
Sales2013:
crosstable (Month, Sales) LOAD * inline [
Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec
Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22
Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15
Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27
Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94
] (delimiter is '|');

Aby miesiące były sortowane we właściwej kolejności, podczas tworzenia wizualizacji przejdź do sekcji Sorting
na panelu właściwości, wybierz opcję Month , a następnie zaznacz pole wyboru Sort by expression. W polu
wyrażenia podaj Monthnumber.

See also:
p

Aggr — funkcja wykresu (page 164)

Kurtosis
Funkcja Kurtosis() zwraca kurtozę danych w wyrażeniu iterowanym po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z
klauzuli group by.
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Syntax:
Kurtosis([distinct ] expr )
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

distinct

Jeśli słowo distinct występuje przed wyrażeniem, wówczas wszystkie duplikaty zostaną
pominięte.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.
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Przykład

Wynik

Table1:
crosstable LOAD recno()
as ID, * inline [
Observation|Comparison
35|2
40|27
12|38
15|31
21|1
14|19
46|1
10|34
28|3
48|1
16|2
30|3
32|2
48|1
31|2
22|1
12|3
39|29
19|37
25|2 ] (delimiter is
'|');

W tabeli z wymiarami Type, MyKurtosis1 i MyKurtosis2 wynikami obliczeń
wymiaru Kurtosis() w skrypcie ładowania danych są:
Type MyKurtosis1 MyKurtosis2
Comparison -1.1612957 -1.4982366
Observation -1.1148768 -0.93540144

Kurtosis1:
LOAD Type,
Kurtosis(Value) as
MyKurtosis1,
Kurtosis(DISTINCT Value)
as MyKurtosis2
Resident Table1 Group By
Type;

Kurtosis — funkcja wykresu
Funkcja Kurtosis() zwraca kurtozę zakresu danych zagregowanych w wyrażeniu lub polu iterowanym po
wymiarach wykresu.

Syntax:
Kurtosis([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
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Argument

Opis

SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

DISTINCT

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające
z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Limitations:
Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator

TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną
funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.

Examples and results:

Type

Valu
e

Compariso
n

2

2
7

3
8

3
1

1

1
9

1

3
4

3

1

2

3

2

1

2

1

3

2
9

3
7

2

Observatio
n

35

4
0

1
2

1
5

2
1

1
4

4
6

1
0

2
8

4
8

1
6

3
0

3
2

4
8

3
1

2
2

1
2

3
9

1
9

2
5

Przykład

Wynik

Kurtosis
(Value)

W przypadku tabeli zawierającej wymiar Type i miarę Kurtosis(Value), jeśli pokazane są

Kurtosis
(TOTAL
Value))

1,252 dla wszystkich wartości wymiaru Type, ponieważ kwalifikator TOTAL sprawia, że wymiary
są ignorowane.

wartości Totals dla tej tabeli, a format liczb przewiduje trzy cyfry znaczące, zwracany jest wynik
1,252. W przypadku wymiaru Comparison jest to 1,161, a w przypadku wymiaru Observation —
1,115.

Dane zastosowane w przykładach:
Table1:
crosstable LOAD recno() as ID, * inline [
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Observation|Comparison
35|2
40|27
12|38
15|31
21|1
14|19
46|1
10|34
28|3
48|1
16|2
30|3
32|2
48|1
31|2
22|1
12|3
39|29
19|37
25|2 ] (delimiter is '|');

See also:
p

Avg — funkcja wykresu (page 225)

LINEST_B
Funkcja LINEST_B() zwraca zagregowaną wartość b (punkt przecięcia z osią Y) regresji liniowej zdefiniowanej
równaniem y=mx+b dla serii współrzędnych reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach
x-expression i y-expression iterowanych po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Syntax:
LINEST_B (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

y_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości y do zmierzenia.

x_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości x do zmierzenia.

y(0), x(0)

Opcjonalnie można podać wartość y0 w celu wymuszenia, aby linia regresji przechodziła
przez oś Y w danym punkcie. Po określeniu wartości y0 i x0 możliwe jest wymuszenie, aby linia
regresji przechodziła przez pojedynczą ustaloną współrzędną.
Funkcja na potrzeby obliczenia wymaga co najmniej dwóch poprawnych par danych, chyba
że podano y0 i x0. Jeśli określono y0 i x0, wówczas wystarczy jedna para danych.
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Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie
całej pary danych.

See also:
p

Przykładowe korzystanie z funkcji linest (page 272)

LINEST_B — funkcja wykresu
Funkcja LINEST_B() zwraca zagregowaną wartość b (przecięcie osi Y) regresji liniowej zdefiniowanej
równaniem y=mx+b dla szeregu współrzędnych reprezentowanych przez pary liczb w wyrażeniach podanych
argumentami x_value i y_value, iterowaną po wymiarach wykresu.

Syntax:
LINEST_B([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_
value [, y0_const [ , x0_const]])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

y_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości y do zmierzenia.

x_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości x do zmierzenia.

y0_const, x0_
const

Opcjonalnie można podać wartość y0 w celu wymuszenia, aby linia regresji przechodziła
przez oś Y w danym punkcie. Po określeniu wartości y0 i x0 możliwe jest wymuszenie, aby
linia regresji przechodziła przez pojedynczą ustaloną współrzędną.

Funkcja na potrzeby obliczenia wymaga co najmniej dwóch poprawnych par
danych, chyba że podano y0 i x0. Jeśli określono y0 i x0, wówczas wystarczy
jedna para danych.
SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

DISTINCT

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające
z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.
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Argument

Opis

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Limitations:
Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator

TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną
funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie
całej pary danych.

See also:
p
p

Przykładowe korzystanie z funkcji linest (page 272)
Avg — funkcja wykresu (page 225)

LINEST_DF
Funkcja LINEST_DF() zwraca zagregowane stopnie swobody regresji liniowej zdefiniowanej równaniem y=mx+b
dla serii współrzędnych reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach x-expression i yexpression iterowanych po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Syntax:
LINEST_DF (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

y_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości y do zmierzenia.

x_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości x do zmierzenia.

y(0), x(0)

Opcjonalnie można podać wartość y0 w celu wymuszenia, aby linia regresji przechodziła przez
oś Y w danym punkcie. Po określeniu wartości y0 i x0 możliwe jest wymuszenie, aby linia regresji
przechodziła przez pojedynczą ustaloną współrzędną.
Funkcja na potrzeby obliczenia wymaga co najmniej dwóch poprawnych par danych, chyba że
podano y0 i x0. Jeśli określono y0 i x0, wówczas wystarczy jedna para danych.
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Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie
całej pary danych.

See also:
p

Przykładowe korzystanie z funkcji linest (page 272)

LINEST_DF — funkcja wykresu
Funkcja LINEST_DF() zwraca zagregowaną wartość stopni swobody regresji liniowej zdefiniowanej równaniem
y=mx+b dla szeregu współrzędnych reprezentowanych przez pary liczb w wyrażeniach podanych argumentami

x_value i y_value, iterowaną po wymiarach wykresu.
Syntax:
LINEST_DF([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_
value [, y0_const [, x0_const]])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

y_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości y do zmierzenia.

x_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości x do zmierzenia.

y0, x0

Opcjonalnie można podać wartość y0 w celu wymuszenia, aby linia regresji przechodziła
przez oś Y w danym punkcie. Po określeniu wartości y0 i x0 możliwe jest wymuszenie, aby
linia regresji przechodziła przez pojedynczą ustaloną współrzędną.

Funkcja na potrzeby obliczenia wymaga co najmniej dwóch poprawnych par
danych, chyba że podano y0 i x0. Jeśli określono y0 i x0, wówczas wystarczy
jedna para danych.
SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

DISTINCT

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające
z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.
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Argument

Opis

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Limitations:
Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator

TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną
funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie
całej pary danych.

See also:
p
p

Przykładowe korzystanie z funkcji linest (page 272)
Avg — funkcja wykresu (page 225)

LINEST_F
2

2

Ta funkcja skryptu zwraca zagregowaną statystykę F (r /(1-r )) regresji liniowej zdefiniowanej równaniem
y=mx+b dla serii współrzędnych reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach x-expression i
y-expression iterowanych po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Syntax:
LINEST_F (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

y_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości y do zmierzenia.

x_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości x do zmierzenia.

y(0), x(0)

Opcjonalnie można podać wartość y0 w celu wymuszenia, aby linia regresji przechodziła
przez oś Y w danym punkcie. Po określeniu wartości y0 i x0 możliwe jest wymuszenie, aby linia
regresji przechodziła przez pojedynczą ustaloną współrzędną.
Funkcja na potrzeby obliczenia wymaga co najmniej dwóch poprawnych par danych, chyba
że podano y0 i x0. Jeśli określono y0 i x0, wówczas wystarczy jedna para danych.
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Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie
całej pary danych.

See also:
p

Przykładowe korzystanie z funkcji linest (page 272)

LINEST_F — funkcja wykresu
Funkcja LINEST_F() zwraca zagregowaną wartość statystyki F (r2/(1-r2)) regresji liniowej zdefiniowanej
równaniem y=mx+b dla szeregu współrzędnych reprezentowanych przez pary liczb w wyrażeniach podanych
argumentami x_value i y_value, iterowaną po wymiarach wykresu.

Syntax:
LINEST_F([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_
value [, y0_const [, x0_const]])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

y_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości y do zmierzenia.

x_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości x do zmierzenia.

y0, x0

Opcjonalnie można podać wartość y0 w celu wymuszenia, aby linia regresji przechodziła
przez oś Y w danym punkcie. Po określeniu wartości y0 i x0 możliwe jest wymuszenie, aby
linia regresji przechodziła przez pojedynczą ustaloną współrzędną.

Funkcja na potrzeby obliczenia wymaga co najmniej dwóch poprawnych par
danych, chyba że podano y0 i x0. Jeśli określono y0 i x0, wówczas wystarczy
jedna para danych.
SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

DISTINCT

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające
z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.
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Argument

Opis

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Limitations:
Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator

TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną
funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie
całej pary danych.

See also:
p
p

Przykładowe korzystanie z funkcji linest (page 272)
Avg — funkcja wykresu (page 225)

LINEST_M
Funkcja LINEST_M() zwraca zagregowaną wartość m (nachylenie) regresji liniowej zdefiniowanej równaniem
y=mx+b dla serii współrzędnych reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach x-expression i
y-expression iterowanych po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Syntax:
LINEST_M (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

y_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości y do zmierzenia.

x_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości x do zmierzenia.

y(0), x(0)

Opcjonalnie można podać wartość y0 w celu wymuszenia, aby linia regresji przechodziła przez
oś Y w danym punkcie. Po określeniu wartości y0 i x0 możliwe jest wymuszenie, aby linia regresji
przechodziła przez pojedynczą ustaloną współrzędną.
Funkcja na potrzeby obliczenia wymaga co najmniej dwóch poprawnych par danych, chyba że
podano y0 i x0. Jeśli określono y0 i x0, wówczas wystarczy jedna para danych.
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Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie
całej pary danych.

See also:
p

Przykładowe korzystanie z funkcji linest (page 272)

LINEST_M — funkcja wykresu
Funkcja LINEST_M() zwraca zagregowaną wartość m (nachylenie) regresji liniowej zdefiniowanej równaniem
y=mx+b dla szeregu współrzędnych reprezentowanych przez pary liczb w wyrażeniach podanych argumentami

x_value i y_value, iterowaną po wymiarach wykresu.
Syntax:
LINEST_M([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_
value [, y0_const [, x0_const]])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

y_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości y do zmierzenia.

x_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości x do zmierzenia.

y0, x0

Opcjonalnie można podać wartość y0 w celu wymuszenia, aby linia regresji przechodziła
przez oś Y w danym punkcie. Po określeniu wartości y0 i x0 możliwe jest wymuszenie, aby
linia regresji przechodziła przez pojedynczą ustaloną współrzędną.

Funkcja na potrzeby obliczenia wymaga co najmniej dwóch poprawnych par
danych, chyba że podano y0 i x0. Jeśli określono y0 i x0, wówczas wystarczy
jedna para danych.
SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

DISTINCT

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające
z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.
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Argument

Opis

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Limitations:
Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator

TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną
funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie
całej pary danych.

See also:
p
p

Przykładowe korzystanie z funkcji linest (page 272)
Avg — funkcja wykresu (page 225)

LINEST_R2
2

Funkcja LINEST_R2() zwraca zagregowaną wartość r (współczynnik determinacji) regresji liniowej
zdefiniowanej równaniem y=mx+b dla serii współrzędnych reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w
wyrażeniach x-expression i y-expression iterowanych po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group

by.
Syntax:
LINEST_R2 (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

y_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości y do zmierzenia.

x_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości x do zmierzenia.
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Argument

Opis

y(0), x(0)

Opcjonalnie można podać wartość y0 w celu wymuszenia, aby linia regresji przechodziła przez
oś Y w danym punkcie. Po określeniu wartości y0 i x0 możliwe jest wymuszenie, aby linia regresji
przechodziła przez pojedynczą ustaloną współrzędną.
Funkcja na potrzeby obliczenia wymaga co najmniej dwóch poprawnych par danych, chyba że
podano y0 i x0. Jeśli określono y0 i x0, wówczas wystarczy jedna para danych.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie
całej pary danych.

See also:
p

Przykładowe korzystanie z funkcji linest (page 272)

LINEST_R2 — funkcja wykresu
Funkcja LINEST_R2() zwraca zagregowaną wartość r2 (współczynnik determinacji) regresji liniowej
zdefiniowanej równaniem y=mx+b dla szeregu współrzędnych reprezentowanych przez pary liczb w
wyrażeniach podanych argumentami x_value i y_value, iterowaną po wymiarach wykresu.

Syntax:
LINEST_R2([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_
value[, y0_const[, x0_const]])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

y_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości y do zmierzenia.

x_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości x do zmierzenia.

y0, x0

Opcjonalnie można podać wartość y0 w celu wymuszenia, aby linia regresji przechodziła
przez oś Y w danym punkcie. Po określeniu wartości y0 i x0 możliwe jest wymuszenie, aby
linia regresji przechodziła przez pojedynczą ustaloną współrzędną.

Funkcja na potrzeby obliczenia wymaga co najmniej dwóch poprawnych par
danych, chyba że podano y0 i x0. Jeśli określono y0 i x0, wówczas wystarczy
jedna para danych.
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Argument

Opis

SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

DISTINCT

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające
z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Limitations:
Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator

TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną
funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie
całej pary danych.

See also:
p
p

Przykładowe korzystanie z funkcji linest (page 272)
Avg — funkcja wykresu (page 225)

LINEST_SEB
Funkcja LINEST_SEB() zwraca zagregowany błąd standardowy wartości b regresji liniowej zdefiniowanej
równaniem y=mx+b dla serii współrzędnych reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach
x-expression i y-expression iterowanych po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Syntax:
LINEST_SEB (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

y_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości y do zmierzenia.
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Argument

Opis

x_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości x do zmierzenia.

y(0), x(0)

Opcjonalnie można podać wartość y0 w celu wymuszenia, aby linia regresji przechodziła przez
oś Y w danym punkcie. Po określeniu wartości y0 i x0 możliwe jest wymuszenie, aby linia regresji
przechodziła przez pojedynczą ustaloną współrzędną.
Funkcja na potrzeby obliczenia wymaga co najmniej dwóch poprawnych par danych, chyba że
podano y0 i x0. Jeśli określono y0 i x0, wówczas wystarczy jedna para danych.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie
całej pary danych.

See also:
p

Przykładowe korzystanie z funkcji linest (page 272)

LINEST_SEB — funkcja wykresu
Funkcja LINEST_SEB() zwraca zagregowany błąd standardowy wartości b regresji liniowej zdefiniowanej
równaniem y=mx+b dla szeregu współrzędnych reprezentowanych przez pary liczb w wyrażeniach podanych
argumentami x_value i y_value, iterowany po wymiarach wykresu.

Syntax:
LINEST_SEB([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_
value[, y0_const[, x0_const]])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

y_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości y do zmierzenia.

x_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości x do zmierzenia.

y0, x0

Opcjonalnie można podać wartość y0 w celu wymuszenia, aby linia regresji przechodziła
przez oś Y w danym punkcie. Po określeniu wartości y0 i x0 możliwe jest wymuszenie, aby
linia regresji przechodziła przez pojedynczą ustaloną współrzędną.

Funkcja na potrzeby obliczenia wymaga co najmniej dwóch poprawnych par
danych, chyba że podano y0 i x0. Jeśli określono y0 i x0, wówczas wystarczy
jedna para danych.
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Argument

Opis

SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

DISTINCT

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające
z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Limitations:
Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator

TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną
funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie
całej pary danych.

See also:
p
p

Przykładowe korzystanie z funkcji linest (page 272)
Avg — funkcja wykresu (page 225)

LINEST_SEM
Funkcja LINEST_SEM() zwraca zagregowany błąd standardowy wartości m regresji liniowej zdefiniowanej
równaniem y=mx+b dla serii współrzędnych reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach
x-expression i y-expression iterowanych po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Syntax:
LINEST_SEM (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

y_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości y do zmierzenia.
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Argument

Opis

x_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości x do zmierzenia.

y(0), x(0)

Opcjonalnie można podać wartość y0 w celu wymuszenia, aby linia regresji przechodziła przez
oś Y w danym punkcie. Po określeniu wartości y0 i x0 możliwe jest wymuszenie, aby linia regresji
przechodziła przez pojedynczą ustaloną współrzędną.
Funkcja na potrzeby obliczenia wymaga co najmniej dwóch poprawnych par danych, chyba że
podano y0 i x0. Jeśli określono y0 i x0, wówczas wystarczy jedna para danych.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie
całej pary danych.

See also:
p

Przykładowe korzystanie z funkcji linest (page 272)

LINEST_SEM — funkcja wykresu
Funkcja LINEST_SEM() zwraca zagregowany błąd standardowy wartości m regresji liniowej zdefiniowanej
równaniem y=mx+b dla szeregu współrzędnych reprezentowanych przez pary liczb w wyrażeniach podanych
argumentami x_value i y_value, iterowany po wymiarach wykresu.

Syntax:
LINEST_SEM([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_
value[, y0_const[, x0_const]])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

y_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości y do zmierzenia.

x_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości x do zmierzenia.

y0, x0

Opcjonalnie można podać wartość y0 w celu wymuszenia, aby linia regresji przechodziła
przez oś Y w danym punkcie. Po określeniu wartości y0 i x0 możliwe jest wymuszenie, aby
linia regresji przechodziła przez pojedynczą ustaloną współrzędną.

Funkcja na potrzeby obliczenia wymaga co najmniej dwóch poprawnych par
danych, chyba że podano y0 i x0. Jeśli określono y0 i x0, wówczas wystarczy
jedna para danych.
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Argument

Opis

SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

DISTINCT

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające
z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Limitations:
Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator

TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną
funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie
całej pary danych.

See also:
p
p

Przykładowe korzystanie z funkcji linest (page 272)
Avg — funkcja wykresu (page 225)

LINEST_SEY
Funkcja LINEST_SEY() zwraca zagregowany błąd standardowy oszacowania y regresji liniowej zdefiniowanej
równaniem y=mx+b dla serii współrzędnych reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach
x-expression i y-expression iterowanych po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Syntax:
LINEST_SEY (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

y_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości y do zmierzenia.
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Argument

Opis

x_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości x do zmierzenia.

y(0), x(0)

Opcjonalnie można podać wartość y0 w celu wymuszenia, aby linia regresji przechodziła przez
oś Y w danym punkcie. Po określeniu wartości y0 i x0 możliwe jest wymuszenie, aby linia regresji
przechodziła przez pojedynczą ustaloną współrzędną.
Funkcja na potrzeby obliczenia wymaga co najmniej dwóch poprawnych par danych, chyba że
podano y0 i x0. Jeśli określono y0 i x0, wówczas wystarczy jedna para danych.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie
całej pary danych.

See also:
p

Przykładowe korzystanie z funkcji linest (page 272)

LINEST_SEY — funkcja wykresu
Funkcja LINEST_SEY() zwraca zagregowany błąd standardowy szacowanej wartości y regresji liniowej
zdefiniowanej równaniem y=mx+b dla szeregu współrzędnych reprezentowanych przez pary liczb w
wyrażeniach podanych argumentami x_value i y_value, iterowany po wymiarach wykresu.

Syntax:
LINEST_SEY([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_
value[, y0_const[, x0_const]])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

y_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości y do zmierzenia.

x_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości x do zmierzenia.

y0, x0

Opcjonalnie można podać wartość y0 w celu wymuszenia, aby linia regresji przechodziła
przez oś Y w danym punkcie. Po określeniu wartości y0 i x0 możliwe jest wymuszenie, aby
linia regresji przechodziła przez pojedynczą ustaloną współrzędną.

Funkcja na potrzeby obliczenia wymaga co najmniej dwóch poprawnych par
danych, chyba że podano y0 i x0. Jeśli określono y0 i x0, wówczas wystarczy
jedna para danych.
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Argument

Opis

SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

DISTINCT

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające
z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Limitations:
Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator

TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną
funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie
całej pary danych.

See also:
p
p

Przykładowe korzystanie z funkcji linest (page 272)
Avg — funkcja wykresu (page 225)

LINEST_SSREG
Funkcja LINEST_SSREG() zwraca zagregowaną sumę kwadratów regresji liniowej zdefiniowanej równaniem
y=mx+b dla serii współrzędnych reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach x-expression i
y-expression iterowanych po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Syntax:
LINEST_SSREG (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

y_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości y do zmierzenia.
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Argument

Opis

x_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości x do zmierzenia.

y(0), x(0)

Opcjonalnie można podać wartość y0 w celu wymuszenia, aby linia regresji przechodziła
przez oś Y w danym punkcie. Po określeniu wartości y0 i x0 możliwe jest wymuszenie, aby linia
regresji przechodziła przez pojedynczą ustaloną współrzędną.
Funkcja na potrzeby obliczenia wymaga co najmniej dwóch poprawnych par danych, chyba
że podano y0 i x0. Jeśli określono y0 i x0, wówczas wystarczy jedna para danych.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie
całej pary danych.

See also:
p

Przykładowe korzystanie z funkcji linest (page 272)

LINEST_SSREG — funkcja wykresu
Funkcja LINEST_SSREG() zwraca zagregowaną sumę kwadratów regresji liniowej zdefiniowanej równaniem
y=mx+b dla szeregu współrzędnych reprezentowanych przez pary liczb w wyrażeniach podanych argumentami

x_value i y_value, iterowaną po wymiarach wykresu.
Syntax:
LINEST_SSREG([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value,
x_value[, y0_const[, x0_const]])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

y_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości y do zmierzenia.

x_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości x do zmierzenia.

y0, x0

Opcjonalnie można podać wartość y0 w celu wymuszenia, aby linia regresji przechodziła
przez oś Y w danym punkcie. Po określeniu wartości y0 i x0 możliwe jest wymuszenie, aby
linia regresji przechodziła przez pojedynczą ustaloną współrzędną.

Funkcja na potrzeby obliczenia wymaga co najmniej dwóch poprawnych par
danych, chyba że podano y0 i x0. Jeśli określono y0 i x0, wówczas wystarczy
jedna para danych.
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Argument

Opis

SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

DISTINCT

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające
z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Limitations:
Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator

TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną
funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie
całej pary danych.

See also:
p
p

Przykładowe korzystanie z funkcji linest (page 272)
Avg — funkcja wykresu (page 225)

LINEST_SSRESID
Funkcja LINEST_SSRESID() zwraca zagregowaną sumę kwadratów reszt regresji liniowej zdefiniowanej
równaniem y=mx+b dla serii współrzędnych reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach
x-expression i y-expression iterowanych po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Syntax:
LINEST_SSRESID (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

y_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości y do zmierzenia.
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Argument

Opis

x_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości x do zmierzenia.

y(0), x(0)

Opcjonalnie można podać wartość y0 w celu wymuszenia, aby linia regresji przechodziła przez
oś Y w danym punkcie. Po określeniu wartości y0 i x0 możliwe jest wymuszenie, aby linia regresji
przechodziła przez pojedynczą ustaloną współrzędną.
Funkcja na potrzeby obliczenia wymaga co najmniej dwóch poprawnych par danych, chyba że
podano y0 i x0. Jeśli określono y0 i x0, wówczas wystarczy jedna para danych.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie
całej pary danych.

See also:
p

Przykładowe korzystanie z funkcji linest (page 272)

LINEST_SSRESID — funkcja wykresu
Funkcja LINEST_SSRESID() zwraca zagregowaną sumę kwadratów reszt regresji liniowej zdefiniowanej
równaniem y=mx+b dla serii współrzędnych reprezentowanych przez pary liczb w wyrażeniach określanych
przez x_value i y_value iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
LINEST_SSRESID([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value,
x_value[, y0_const[, x0_const]])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

y_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości y do zmierzenia.

x_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości x do zmierzenia.

y0, x0

Opcjonalnie można podać wartość y0 w celu wymuszenia, aby linia regresji przechodziła
przez oś Y w danym punkcie. Po określeniu wartości y0 i x0 możliwe jest wymuszenie, aby
linia regresji przechodziła przez pojedynczą ustaloną współrzędną.

Funkcja na potrzeby obliczenia wymaga co najmniej dwóch poprawnych par
danych, chyba że podano y0 i x0. Jeśli określono y0 i x0, wówczas wystarczy
jedna para danych.
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Argument

Opis

SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

DISTINCT

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające
z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Opcjonalnie można podać wartość y0 w celu wymuszenia, aby linia regresji przechodziła przez oś Y w danym
punkcie. Po określeniu wartości y0 i x0 możliwe jest wymuszenie, aby linia regresji przechodziła przez
pojedynczą ustaloną współrzędną.

Limitations:
Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator

TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną
funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie
całej pary danych.

See also:
p
p

Przykładowe korzystanie z funkcji linest (page 272)
Avg — funkcja wykresu (page 225)

Median
Funkcja Median() zwraca zagregowaną medianę wartości w wyrażeniu iterowanym po liczbie rekordów,
zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Syntax:
Median (expr)
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
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Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie utwórz tabelę prostą z wymiarami Type i
MyMedian.

Przykład

Wynik

Table1:
crosstable LOAD recno() as ID, * inline [
Observation|Comparison
35|2
40|27
12|38
15|31
21|1
14|19
46|1
10|34
28|3
48|1
16|2
30|3
32|2
48|1
31|2
22|1
12|3
39|29
19|37
25|2 ] (delimiter is '|');

Wyniki obliczenia mediany są następujące Median():
wynosi MyMedian

l

Type

l

Comparison

l

Observation

wynosi 2.5
wynosi 26.5

Median1:
LOAD Type,
Median(Value) as MyMedian
Resident Table1 Group By Type;

Median — funkcja wykresu
Funkcja Median() zwraca wartość mediany z zakresu wartości zagregowanych w wyrażeniu iterowanym po
wymiarach wykresu.

Syntax:
Median([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)
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Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

DISTINCT

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające
z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Limitations:
Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator

TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną
funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie utwórz tabelę prostą z wymiarem Type i miarą
Median(Value).
Funkcja Totals powinna być włączona we właściwościach tabeli.
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Przykład

Wynik

Table1:
crosstable LOAD recno() as ID, * inline [
Observation|Comparison
35|2
40|27
12|38
15|31
21|1
14|19
46|1
10|34
28|3
48|1
16|2
30|3
32|2
48|1
31|2
22|1
12|3
39|29
19|37
25|2 ] (delimiter is '|');

Wartość mediany dla:
l

Totals wynosi 19

l

Comparison

l

Observation

wynosi 2.5
wynosi 26.5

See also:
p

Avg — funkcja wykresu (page 225)

Skew
Funkcja Skew() zwraca skośność wyrażenia iterowanego po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli

group by.
Syntax:
Skew([ distinct] expr)
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

DISTINCT

Jeśli słowo distinct występuje przed wyrażeniem, wówczas wszystkie duplikaty zostaną
pominięte.
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Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie utwórz tabelę prostą z wymiarami Type i

MySkew .
Przykład

Wynik

Table1:
crosstable LOAD recno() as ID, * inline [
Observation|Comparison
35|2
40|27
12|38
15|31
21|1
14|19
46|1
10|34
28|3
48|1
16|2
30|3
32|2
48|1
31|2
22|1
12|3
39|29
19|37
25|2 ] (delimiter is '|');

Wyniki obliczenia mediany są następujące Skew():
wynosi MySkew

l

Type

l

Comparison

l

Observation

wynosi 0.86414768
wynosi 0.32625351

Skew1:
LOAD Type,
Skew(Value) as MySkew
Resident Table1 Group By Type;

Skew — funkcja wykresu
Funkcja Skew() zwraca zagregowaną skośność wartości wyrażenia lub pola iterowanych po wymiarach
wykresu.

Syntax:
Skew([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)
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Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

DISTINCT

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające
z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Limitations:
Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator

TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną
funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie utwórz tabelę prostą z wymiarem Type i miarą
Skew(Value).
Funkcja Totals powinna być włączona we właściwościach tabeli.
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Przykład

Wynik

Table1:
crosstable LOAD recno()
as ID, * inline [
Observation|Comparison
35|2
40|27
12|38
15|31
21|1
14|19
46|1
10|34
28|3
48|1
16|2
30|3
32|2
48|1
31|2
22|1
12|3
39|29
19|37
25|2 ] (delimiter is
'|');

Wyniki obliczenia mediany są następujące Skew(Value):
l

Total wynosi 0.23522195

l

Comparison

l

Observation

wynosi 0.86414768
wynosi 0.32625351

See also:
p

Avg — funkcja wykresu (page 225)

Stdev
Funkcja Stdev() zwraca odchylenie standardowe wartości podane w wyrażeniu iterowanym po liczbie
rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Syntax:
Stdev([distinct] expr)
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

distinct

Jeśli słowo distinct występuje przed wyrażeniem, wówczas wszystkie duplikaty zostaną
pominięte.
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Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie utwórz tabelę prostą z wymiarami Type i
MyStdev.

Przykład

Wynik

Table1:
crosstable LOAD recno() as ID, * inline [
Observation|Comparison
35|2
40|27
12|38
15|31
21|1
14|19
46|1
10|34
28|3
48|1
16|2
30|3
32|2
48|1
31|2
22|1
12|3
39|29
19|37
25|2 ] (delimiter is '|');

Wyniki obliczenia mediany są następujące Stdev():
wynosi MyStdev

l

Type

l

Comparison

l

Observation

wynosi 14.61245
wynosi 12.507997

Stdev1:
LOAD Type,
Stdev(Value) as MyStdev
Resident Table1 Group By Type;

Stdev — funkcja wykresu
Funkcja Stdev() zwraca odchylenie standardowe zakresu danych zagregowanych w wyrażeniu lub polu
iterowanym po wymiarach wykresu.

Syntax:
Stdev([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
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Argument

Opis

SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

DISTINCT

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające
z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Limitations:
Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator

TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną
funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie utwórz tabelę prostą z wymiarem Type i miarą
Stdev(Value).
Funkcja Totals powinna być włączona we właściwościach tabeli.
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Przykład

Wynik

Stdev(Value)
Table1:
crosstable LOAD recno()
as ID, * inline [
Observation|Comparison
35|2
40|27
12|38
15|31
21|1
14|19
46|1
10|34
28|3
48|1
16|2
30|3
32|2
48|1
31|2
22|1
12|3
39|29
19|37
25|2 ] (delimiter is
'|');

Wyniki obliczenia mediany są następujące Stdev(Value):
l

Total wynosi 15.47529

l

Comparison

l

Observation

wynosi 14.61245
wynosi 12.507997

See also:
p
p

Avg — funkcja wykresu (page 225)
STEYX — funkcja wykresu (page 270)

Sterr
Funkcja Sterr() zwraca zagregowany błąd standardowy (stdev/sqrt(n)) dla serii wartości reprezentowanych
przez wyrażenie iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Syntax:
Sterr ([distinct] expr)
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

distinct

Jeśli słowo distinct występuje przed wyrażeniem, wówczas wszystkie duplikaty zostaną
pominięte.

Składnia skryptów i funkcje wykresów - Qlik Sense, 322 - 2019-04-09 01:39:23

266

5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu
Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące są pomijane.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Przykład

Wynik

Table1:
crosstable LOAD recno() as
ID, * inline [
Observation|Comparison
35|2
40|27
12|38
15|31
21|1
14|19
46|1
10|34
28|3
48|1
16|2
30|3
32|2
48|1
31|2
22|1
12|3
39|29
19|37
25|2 ] (delimiter is '|');

W tabeli z wymiarami Type i MySterr wynikami obliczenia wymiaru Sterr()
w skrypcie ładowania danych są:
Type MySterr
Comparison 3.2674431
Observation 2.7968733

Sterr1:
LOAD Type,
Sterr(Value) as MySterr
Resident Table1 Group By
Type;

Sterr — funkcja wykresu
Funkcja Sterr() zwraca wartość błędu standardowego wartości średniej (stdev/sqrt(n)) dla szeregu wartości
zagregowanych w wyrażeniu, iterowaną po wymiarach wykresu.

Syntax:
Sterr([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)
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Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

DISTINCT

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające
z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Limitations:
Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator

TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną
funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące są pomijane.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie utwórz tabelę prostą z wymiarem Type i miarą
Sterr(Value).
Funkcja Totals powinna być włączona we właściwościach tabeli.
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Przykład

Wynik

Table1:
crosstable LOAD recno() as
ID, * inline [
Observation|Comparison
35|2
40|27
12|38
15|31
21|1
14|19
46|1
10|34
28|3
48|1
16|2
30|3
32|2
48|1
31|2
22|1
12|3
39|29
19|37
25|2 ] (delimiter is '|');

Wyniki obliczenia mediany są następujące Sterr(Value):
l

Total wynosi 2.4468583

l

Comparison

l

Observation

wynosi 3.2674431
wynosi 2.7968733

See also:
p
p

Avg — funkcja wykresu (page 225)
STEYX — funkcja wykresu (page 270)

STEYX
Funkcja STEYX() zwraca zagregowany błąd standardowy przewidywanej wartości y dla każdej wartości x w
regresji dla serii współrzędnych reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach x-expression i
y-expression iterowanych po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Syntax:
STEYX (y_value, x_value)
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

y_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości y do zmierzenia.

x_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości x do zmierzenia.
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Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie
całej pary danych.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Przykład

Wynik

Trend:
Load *, 1 as Grp;
LOAD * inline [
Month|KnownY|KnownX
Jan|2|6
Feb|3|5
Mar|9|11
Apr|6|7
May|8|5
Jun|7|4
Jul|5|5
Aug|10|8
Sep|9|10
Oct|12|14
Nov|15|17
Dec|14|16
] (delimiter is '|');

W tabeli z wymiarem MySTEYX wynikiem obliczenia STEYX() w skrypcie
ładowania danych jest 2,0714764.

STEYX1:
LOAD Grp,
STEYX(KnownY, KnownX) as
MySTEYX
Resident Trend Group By
Grp;

STEYX — funkcja wykresu
Funkcja STEYX() zwraca zagregowany błąd standardowy przy prognozowaniu wartości y dla każdej wartości x
w regresji liniowej określonej szeregiem współrzędnych reprezentowanych przez pary liczb w wyrażeniu
podanym argumentami y_value i x_value.

Syntax:
STEYX([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value)
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Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

y_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres znanych wartości y do zmierzenia.

x_value

Wyrażenie lub pole zawierające zakres znanych wartości x do zmierzenia.

SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

DISTINCT

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające
z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Limitations:
Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator

TOTAL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną
funkcję agregacji Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie
całej pary danych.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie utwórz tabelę prostą z wymiarami KnownY i
KnownX i miarą Steyx(KnownY,KnownX).
Funkcja Totals powinna być włączona we właściwościach tabeli.
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Przykład

Wynik

Trend:
LOAD * inline [
Month|KnownY|KnownX
Jan|2|6
Feb|3|5
Mar|9|11
Apr|6|7
May|8|5
Jun|7|4
Jul|5|5
Aug|10|8
Sep|9|10
Oct|12|14
Nov|15|17
Dec|14|16
] (delimiter is
'|');

Wynik obliczenia funkcji STEYX(KnownY,KnownX) to 2,071 (jeśli format liczb
przewiduje trzy miejsca dziesiętne).

See also:
p
p

Avg — funkcja wykresu (page 225)
Sterr — funkcja wykresu (page 267)

Przykładowe korzystanie z funkcji linest
Funkcje linest są stosowane w celu znajdowania wartości powiązanych z analizą regresji liniowej. W tej sekcji
opisano sposoby tworzenia wizualizacji na podstawie danych z próby w celu znalezienia wartości funkcji linest
dostępnych w Qlik Sense. Funkcje linest mogą być stosowane w skryptach ładowania danych i wyrażeniach
wykresu.
Więcej informacji o składni i argumentach poszczególnych funkcji wykresów i skryptów linest można znaleźć w
stosownych opisach.

Ładowanie danych z próby
Wykonaj następujące czynności:

1. Utwórz nową aplikację.
2. Otwórz edytor ładowania danych i wprowadź:
T1:
LOAD *, 1 as Grp;
LOAD * inline [
X |Y
1| 0
2|1
3|3
4| 8
5| 14
6| 20
7| 0
8| 50
9| 25
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10| 60
11| 38
12| 19
13| 26
14| 143
15| 98
16| 27
17| 59
18| 78
19| 158
20| 279 ] (delimiter is '|');
R1:
LOAD
Grp,
linest_B(Y,X) as Linest_B,
linest_DF(Y,X) as Linest_DF,
linest_F(Y,X) as Linest_F,
linest_M(Y,X) as Linest_M,
linest_R2(Y,X) as Linest_R2,
linest_SEB(Y,X,1,1) as Linest_SEB,
linest_SEM(Y,X) as Linest_SEM,
linest_SEY(Y,X) as Linest_SEY,
linest_SSREG(Y,X) as Linest_SSREG,
linest_SSRESID(Y,X) as Linest_SSRESID
resident T1 group by Grp;

3. Kliknij ikonę l , aby załadować dane.

Wyświetlanie wyników z obliczeń skryptu ładowania danych
1. Wykonaj następujące czynności:
W edytorze ładowania danych kliknij ikonę ” , aby przejść do widoku aplikacji, utworzyć nowy arkusz i
otworzyć go.

2. Kliknij @ Edytuj, aby rozpocząć edycję arkusza.
3. Z obszaru Wykresy dodaj tabelę, a z obszaru Pola dodaj następujące elementy jako kolumny:
l

Linest_B

l

Linest_DF

l

Linest_F

l

Linest_M

l

Linest_R2

l

Linest_SEB

l

Linest_SEM

l

Linest_SEY

l

Linest_SSREG

l

Linest_SSRESID

Tabela zawierająca wyniki obliczeń funkcji linest dokonanych w ramach skryptu ładowania danych powinna
wyglądać następująco:
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Linest_B

Linest_DF

Linest_F

Linest_M

Linest_R2

Linest_SEB

-35.047

18

20.788

8.605

0.536

22.607

Linest_SEM

Linest_SEY

Linest_SSREG

Linest_SSRESID

1.887

48.666

49235.014

42631.186

Tworzenie wizualizacji funkcji wykresu linest
Wykonaj następujące czynności:

1. W edytorze ładowania danych kliknij ikonę ” , aby przejść do widoku aplikacji, utworzyć nowy arkusz i
otworzyć go.

2. Kliknij @ Edytuj, aby rozpocząć edycję arkusza.
3. Z obszaru Wykresy dodaj wykres liniowy, a z obszaru Pola dodaj X jako wymiar i Sum(Y) jako miarę.
Utworzony zostanie wykres liniowy, który przedstawia osie X i Y, na podstawie których obliczane będą
wartości funkcji linest.
4. Z obszaru Wykresy dodaj tabelę z następującymi danymi jako wymiarem:
ValueList('Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_
SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID')

Korzysta się tutaj z funkcji wymiarów syntetycznych w celu utworzenia etykiet dla wymiarów z nazwami
funkcjilinest. Z uwagi na oszczędność miejsca można zmienić nazwę tej etykiety na Linest functions.

5. Dodaj w tabeli następujące wyrażenie jako miarę:
Pick(Match(ValueList('Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_
SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID'),'Linest_b', 'Linest_
df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_
SSREG','Linest_SSRESID'),Linest_b(Y,X),Linest_df(Y,X),Linest_f(Y,X),Linest_m(Y,X),Linest_r2
(Y,X),Linest_SEB(Y,X,1,1),Linest_SEM(Y,X),Linest_SEY(Y,X),Linest_SSREG(Y,X),Linest_SSRESID
(Y,X) )

Wyrażenie to wyświetli wartość wyniku każdej funkcji linest w kontekście odpowiedniej nazwy w
wymiarze syntetycznym. Wynik funkcji Linest_b(Y,X) zostanie wyświetlony obok pola linest_b itd.
Wynik

Linest functions

Linest function results

Linest_b

-35.047

Linest_df

18

Linest_f

20.788

Linest_m

8.605

Linest_r2

0.536
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Linest functions

Linest function results

Linest_SEB

22.607

Linest_SEM

1.887

Linest_SEY

48.666

Linest_SSREG

49235.014

Linest_SSRESID

42631.186

Funkcje testów statystycznych
W tej sekcji opisano funkcje dotyczące testów statystycznych, które można podzielić na trzy kategorie. Funkcje te
mogą być użyte zarówno w skrypcie ładowania danych, jak i w wyrażeniach wykresu, ale różnią się one
składnią.

Funkcje testu chi-kwadrat
Zwykle używany przy analizie zmiennych jakościowych. Możliwe jest porównywanie zaobserwowanych częstości
z jednokierunkowej tabeli częstości z częstościami oczekiwanymi lub analizowanie związków między dwiema
zmiennymi w tabeli tymczasowej.

Funkcje testu t
Funkcje testu t służą do statystycznego analizowania wartości średnich z dwóch populacji. Test t na dwóch
próbach pozwala ustalić, czy próby te są różne. Typowe zastosowania tego testu to badanie dwóch rozkładów
normalnych o nieznanych wariancjach oraz analiza eksperymentów z nieliczną próbą.

Funkcje testu Z
Badanie statystyczne średnich z dwóch populacji. Test z na dwóch próbach pozwala ustalić, czy próby te są
różne. Typowe zastosowania to badanie dwóch rozkładów normalnych o znanych wariancjach oraz analiza
eksperymentów z liczną próbą.

Funkcje testu Chi-kwadrat
Zwykle używany przy analizie zmiennych jakościowych. Możliwe jest porównywanie zaobserwowanych częstości
z jednokierunkowej tabeli częstości z częstościami oczekiwanymi lub analizowanie związków między dwiema
zmiennymi w tabeli tymczasowej.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Chi2Test_chi2
Funkcja Chi2Test_chi2() zwraca zagregowaną wartość testu chi2 dla jednego lub dwóch szeregów wartości.
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Funkcja Chi2Test_chi2() zwraca zagregowaną wartość testu chi2 dla jednego
lub dwóch szeregów wartości.(col, row, actual_value[, expected_value])
Chi2Test_df
Funkcja Chi2Test_df() zwraca zagregowaną wartość df (stopni swobody) testu chi2 dla jednego lub dwóch
szeregów wartości.

Funkcja Chi2Test_df() zwraca zagregowaną wartość df (stopni swobody) testu
chi2 dla jednego lub dwóch szeregów wartości.(col, row, actual_value[,
expected_value])
Chi2Test_p
Funkcja Chi2Test_p() zwraca zagregowaną wartość p (istotności) testu chi2 dla jednego lub dwóch szeregów
wartości.

Chi2Test_p — funkcja wykresu(col, row, actual_value[, expected_value])

See also:
p
p

Funkcje testu t (page 279)
Funkcje testu Z (page 313)

Chi2Test_chi2
Funkcja Chi2Test_chi2() zwraca zagregowaną wartość testu chi2 dla jednego lub dwóch szeregów wartości.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

W Qlik Sense wszystkie funkcje testu chi2 mają takie same argumenty.

Syntax:
Chi2Test_chi2(col, row, actual_value[, expected_value])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

col, row

Określona kolumna i wiersz w macierzy testowanych wartości.

actual_value

Wartość zaobserwowana w określonej macierzy col i row.

expected_value

Wartość oczekiwana rozkładu w określonej macierzy col i row.
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Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Examples:
Chi2Test_chi2( Grp, Grade, Count )
Chi2Test_chi2( Gender, Description, Observed, Expected )

See also:
p
p

Przykłady stosowania funkcji chi2-test w wykresach (page 328)
Przykłady stosowania funkcji chi2-test w skrypcie ładowania danych (page 331)

Chi2Test_df
Funkcja Chi2Test_df() zwraca zagregowaną wartość df (stopni swobody) testu chi2 dla jednego lub dwóch
szeregów wartości.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

W Qlik Sense wszystkie funkcje testu chi2 mają takie same argumenty.

Syntax:
Chi2Test_df(col, row, actual_value[, expected_value])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

col, row

Określona kolumna i wiersz w macierzy testowanych wartości.

actual_value

Wartość zaobserwowana w określonej macierzy col i row.

expected_value

Wartość oczekiwana rozkładu w określonej macierzy col i row.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Examples:
Chi2Test_df( Grp, Grade, Count )
Chi2Test_df( Gender, Description, Observed, Expected )
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See also:
p
p

Przykłady stosowania funkcji chi2-test w wykresach (page 328)
Przykłady stosowania funkcji chi2-test w skrypcie ładowania danych (page 331)

Chi2Test_p — funkcja wykresu
Funkcja Chi2Test_p() zwraca zagregowaną wartość p (istotności) testu chi2 dla jednego lub dwóch szeregów
wartości. Test można przeprowadzić względem wartości actual_value podczas testowania wariacji w
określonych macierzach col i row, albo poprzez porównanie wartości actual_value z odpowiednimi
wartościami expected_value (jeśli zostały określone).
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

W Qlik Sense wszystkie funkcje testu chi2 mają takie same argumenty.

Syntax:
Chi2Test_p(col, row, actual_value[, expected_value])
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

col, row

Określona kolumna i wiersz w macierzy testowanych wartości.

actual_value

Wartość zaobserwowana w określonej macierzy col i row.

expected_value

Wartość oczekiwana rozkładu w określonej macierzy col i row.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Examples:
Chi2Test_p( Grp, Grade, Count )
Chi2Test_p( Gender, Description, Observed, Expected )

See also:
p
p

Przykłady stosowania funkcji chi2-test w wykresach (page 328)
Przykłady stosowania funkcji chi2-test w skrypcie ładowania danych (page 331)
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Funkcje testu t
Funkcje testu t służą do statystycznego analizowania wartości średnich z dwóch populacji. Test t na dwóch
próbach pozwala ustalić, czy próby te są różne. Typowe zastosowania tego testu to badanie dwóch rozkładów
normalnych o nieznanych wariancjach oraz analiza eksperymentów z nieliczną próbą.
W następujących sekcjach funkcje testów statystycznych t zostały pogrupowane zgodnie z testem t Studenta dla
próby, który ma zastosowanie do każdego typu funkcji.

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)
Testy t z dwóch niezależnych prób
Poniższe funkcje mają zastosowanie do testów t Studenta dla dwóch prób niezależnych:

ttest_conf
Funkcja TTest_conf zwraca zagregowaną wartość przedziału ufności testu t dla dwóch niezależnych prób.

Funkcja TTest_conf zwraca zagregowaną wartość przedziału ufności testu t
dla dwóch niezależnych prób. ( grp, value [, sig[, eq_var]])
ttest_df
Funkcja TTest_df() zwraca zagregowaną wartość df (stopni swobody) testu t-Studenta dla dwóch niezależnych
szeregów wartości.

Funkcja TTest_df() zwraca zagregowaną wartość df (stopni swobody) testu tStudenta dla dwóch niezależnych szeregów wartości. (grp, value [, eq_var)
ttest_dif
TTest_dif() to funkcja liczbowa, która zwraca zagregowaną wartość średniej różnicy testu t-Studenta dla
dwóch niezależnych szeregów wartości.
TTest_dif() to funkcja liczbowa, która zwraca zagregowaną wartość średniej
różnicy testu t-Studenta dla dwóch niezależnych szeregów wartości. (grp,
value)
ttest_lower
Funkcja TTest_lower() zwraca zagregowaną wartość dolnego końca przedziału ufności dla dwóch
niezależnych szeregów wartości.

Funkcja TTest_lower() zwraca zagregowaną wartość dolnego końca przedziału
ufności dla dwóch niezależnych szeregów wartości. (grp, value [, sig[, eq_
var]])
ttest_sig
Funkcja TTest_sig() zwraca zagregowaną wartość dwustronnego poziomu istotności testu t-Studenta dla
dwóch niezależnych szeregów wartości.
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Funkcja TTest_sig() zwraca zagregowaną wartość dwustronnego poziomu
istotności testu t-Studenta dla dwóch niezależnych szeregów wartości. (grp,
value [, eq_var])
ttest_sterr
Funkcja TTest_sterr() zwraca zagregowany błąd standardowy średniej różnicy testu t-Studenta dla dwóch
niezależnych szeregów wartości.

Funkcja TTest_sterr() zwraca zagregowany błąd standardowy średniej różnicy
testu t-Studenta dla dwóch niezależnych szeregów wartości. (grp, value [,
eq_var])
ttest_t
Funkcja TTest_t() zwraca zagregowaną wartość t dla dwóch niezależnych szeregów wartości.

Funkcja TTest_t() zwraca zagregowaną wartość t dla dwóch niezależnych
szeregów wartości. (grp, value [, eq_var])
ttest_upper
Funkcja TTest_upper() zwraca zagregowaną wartość górnego końca przedziału ufności dla dwóch
niezależnych szeregów wartości.

Funkcja TTest_upper() zwraca zagregowaną wartość górnego końca przedziału
ufności dla dwóch niezależnych szeregów wartości. (grp, value [, sig [, eq_
var]])
Testy t z dwóch niezależnych prób ważonych
Poniższe funkcje mają zastosowanie do testów t Studenta z dwóch niezależnych prób, w których szeregi danych
wejściowych są podane w formacie ważonym dwukolumnowym.

ttestw_conf
Funkcja TTestw_conf() zwraca zagregowaną wartość t dla dwóch niezależnych szeregów wartości.

Funkcja TTestw_conf() zwraca zagregowaną wartość t dla dwóch niezależnych
szeregów wartości. (weight, grp, value [, sig[, eq_var]])
ttestw_df
Funkcja TTestw_df() zwraca zagregowaną wartość df (stopni swobody) testu t-Studenta dla dwóch
niezależnych szeregów wartości.

Funkcja TTestw_df() zwraca zagregowaną wartość df (stopni swobody) testu
t-Studenta dla dwóch niezależnych szeregów wartości. (weight, grp, value [,
eq_var])
ttestw_dif
Funkcja TTestw_dif() zwraca zagregowaną średnią różnicę testu t-Studenta dla dwóch niezależnych szeregów
wartości.
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Funkcja TTestw_dif() zwraca zagregowaną średnią różnicę testu t-Studenta
dla dwóch niezależnych szeregów wartości. ( weight, grp, value)
ttestw_lower
Funkcja TTestw_lower() zwraca zagregowaną wartość dolnego końca przedziału ufności dla dwóch
niezależnych szeregów wartości.

Funkcja TTestw_lower() zwraca zagregowaną wartość dolnego końca przedziału
ufności dla dwóch niezależnych szeregów wartości. (weight, grp, value [,
sig[, eq_var]])
ttestw_sig
Funkcja TTestw_sig() zwraca zagregowaną wartość dwustronnego poziomu istotności testu t-Studenta dla
dwóch niezależnych szeregów wartości.

Funkcja TTestw_sig() zwraca zagregowaną wartość dwustronnego poziomu
istotności testu t-Studenta dla dwóch niezależnych szeregów wartości. (
weight, grp, value [, eq_var])
ttestw_sterr
Funkcja TTestw_sterr() zwraca zagregowany błąd standardowy średniej różnicy testu t-Studenta dla dwóch
niezależnych szeregów wartości.

Funkcja TTestw_sterr() zwraca zagregowany błąd standardowy średniej
różnicy testu t-Studenta dla dwóch niezależnych szeregów wartości. (weight,
grp, value [, eq_var])
ttestw_t
Funkcja TTestw_t() zwraca zagregowaną wartość t dla dwóch niezależnych szeregów wartości.

Funkcja TTestw_t() zwraca zagregowaną wartość t dla dwóch niezależnych
szeregów wartości. (weight, grp, value [, eq_var])
ttestw_upper
Funkcja TTestw_upper() zwraca zagregowaną wartość górnego końca przedziału ufności dla dwóch
niezależnych szeregów wartości.

Funkcja TTestw_upper() zwraca zagregowaną wartość górnego końca przedziału
ufności dla dwóch niezależnych szeregów wartości. (weight, grp, value [,
sig [, eq_var]])
Testy t z jednej próby
Poniższe funkcje mają zastosowanie do testów t Studenta dla jednej próby.

ttest1_conf
Funkcja TTest1_conf() zwraca zagregowaną wartość przedziału ufności dla jednego szeregu wartości.
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Funkcja TTest1_conf() zwraca zagregowaną wartość przedziału ufności dla
jednego szeregu wartości. (value [, sig])
ttest1_df
Funkcja TTest1_df() zwraca zagregowaną wartość df (stopni swobody) testu t-Studenta dla jednego szeregu
wartości.

Funkcja TTest1_df() zwraca zagregowaną wartość df (stopni swobody) testu
t-Studenta dla jednego szeregu wartości. (value)
ttest1_dif
Funkcja TTest1_dif() zwraca zagregowaną średnią różnicę testu t-Studenta dla jednego szeregu wartości.

Funkcja TTest1_dif() zwraca zagregowaną średnią różnicę testu t-Studenta
dla jednego szeregu wartości. (value)
ttest1_lower
Funkcja TTest1_lower() zwraca zagregowaną wartość dolnego końca przedziału ufności dla jednego szeregu
wartości.

Funkcja TTest1_lower() zwraca zagregowaną wartość dolnego końca przedziału
ufności dla jednego szeregu wartości. (value [, sig])
ttest1_sig
Funkcja TTest1_sig() zwraca zagregowaną wartość dwustronnego poziomu istotności testu t-Studenta dla
jednego szeregu wartości.

Funkcja TTest1_sig() zwraca zagregowaną wartość dwustronnego poziomu
istotności testu t-Studenta dla jednego szeregu wartości. (value)
ttest1_sterr
Funkcja TTest1_sterr() zwraca zagregowany błąd standardowy średniej różnicy testu t-Studenta dla jednego
szeregu wartości.

Funkcja TTest1_sterr() zwraca zagregowany błąd standardowy średniej
różnicy testu t-Studenta dla jednego szeregu wartości. (value)
ttest1_t
Funkcja TTest1_t() zwraca zagregowaną wartość t dla jednego szeregu wartości.

Funkcja TTest1_t() zwraca zagregowaną wartość t dla jednego szeregu
wartości. (value)
ttest1_upper
Funkcja TTest1_upper() zwraca zagregowaną wartość górnego końca przedziału ufności dla jednego szeregu
wartości.

Funkcja TTest1_upper() zwraca zagregowaną wartość górnego końca przedziału
ufności dla jednego szeregu wartości. (value [, sig])
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Testy t z jednej próby ważonej
Poniższe funkcje mają zastosowanie do testów t Studenta z jednej próby, w których szeregi danych wejściowych
są podane w formacie ważonym dwukolumnowym:

ttest1w_conf
TTest1w_conf() to funkcja liczbowa, która zwraca zagregowaną wartość przedziału ufności dla jednego
szeregu wartości.
TTest1w_conf() to funkcja liczbowa, która zwraca zagregowaną wartość
przedziału ufności dla jednego szeregu wartości. (weight, value [, sig])
ttest1w_df
Funkcja TTest1w_df() zwraca zagregowaną wartość df (stopni swobody) testu t-Studenta dla jednego szeregu
wartości.

Funkcja TTest1w_df() zwraca zagregowaną wartość df (stopni swobody) testu
t-Studenta dla jednego szeregu wartości. (weight, value)
ttest1w_dif
Funkcja TTest1w_dif() zwraca zagregowaną średnią różnicę testu t-Studenta dla jednego szeregu wartości.

Funkcja TTest1w_dif() zwraca zagregowaną średnią różnicę testu t-Studenta
dla jednego szeregu wartości. (weight, value)
ttest1w_lower
Funkcja TTest1w_lower() zwraca zagregowaną wartość dolnego końca przedziału ufności dla jednego
szeregu wartości.

Funkcja TTest1w_lower() zwraca zagregowaną wartość dolnego końca
przedziału ufności dla jednego szeregu wartości. (weight, value [, sig])
ttest1w_sig
Funkcja TTest1w_sig() zwraca zagregowaną wartość dwustronnego poziomu istotności testu t-Studenta dla
jednego szeregu wartości.

Funkcja TTest1w_sig() zwraca zagregowaną wartość dwustronnego poziomu
istotności testu t-Studenta dla jednego szeregu wartości. (weight, value)
ttest1w_sterr
Funkcja TTest1w_sterr() zwraca zagregowany błąd standardowy średniej różnicy testu t-Studenta dla jednego
szeregu wartości.

Funkcja TTest1w_sterr() zwraca zagregowany błąd standardowy średniej
różnicy testu t-Studenta dla jednego szeregu wartości. (weight, value)
ttest1w_t
Funkcja TTest1w_t() zwraca zagregowaną wartość t dla jednego szeregu wartości.
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Funkcja TTest1w_t() zwraca zagregowaną wartość t dla jednego szeregu
wartości. ( weight, value)
ttest1w_upper
Funkcja TTest1w_upper() zwraca zagregowaną wartość górnego końca przedziału ufności dla jednego
szeregu wartości.

Funkcja TTest1w_upper() zwraca zagregowaną wartość górnego końca
przedziału ufności dla jednego szeregu wartości. (weight, value [, sig])

TTest_conf
Funkcja TTest_conf zwraca zagregowaną wartość przedziału ufności testu t dla dwóch niezależnych prób.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta dla prób niezależnych.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTest_conf ( grp, value [, sig [, eq_var]])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Wartości próby muszą być pogrupowane
logicznie jak to zostało określone przez dokładnie dwie wartości w grupie group. Jeśli w
skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego wartości próby, polu temu
automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

grp

Pole zawierające nazwy każdej z dwóch grup prób. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano
nazwy pola dotyczącego grupy, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Type.

sig

W parametrze sig można określić dwustronny poziom istotności. Jeśli poziom zostanie
pominięty, wówczas wartość sig zostanie ustawiona na 0,025, co oznacza 95% przedział
ufności.

eq_var

Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoFalse (0), wówczas zostanie przyjęte założenie
osobnych wariancji dwóch prób. Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoTrue (1),
wówczas zostanie przyjęte założenie równych wariancji prób.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.
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Examples:
TTest_conf( Group, Value )
TTest_conf( Group, Value, Sig, false )

See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTest_df
Funkcja TTest_df() zwraca zagregowaną wartość df (stopni swobody) testu t-Studenta dla dwóch
niezależnych szeregów wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta dla prób niezależnych.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTest_df (grp, value [, eq_var])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Wartości próby muszą być pogrupowane
logicznie jak to zostało określone przez dokładnie dwie wartości w grupie group. Jeśli w
skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego wartości próby, polu temu
automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

grp

Pole zawierające nazwy każdej z dwóch grup prób. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano
nazwy pola dotyczącego grupy, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Type.

eq_var

Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoFalse (0), wówczas zostanie przyjęte założenie
osobnych wariancji dwóch prób. Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoTrue (1),
wówczas zostanie przyjęte założenie równych wariancji prób.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Examples:
TTest_df( Group, Value )
TTest_df( Group, Value, false )
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See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTest_dif
TTest_dif() to funkcja liczbowa, która zwraca zagregowaną wartość średniej różnicy testu t-Studenta dla
dwóch niezależnych szeregów wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta dla prób niezależnych.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTest_dif (grp, value [, eq_var] )
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Wartości próby muszą być pogrupowane
logicznie jak to zostało określone przez dokładnie dwie wartości w grupie group. Jeśli w
skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego wartości próby, polu temu
automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

grp

Pole zawierające nazwy każdej z dwóch grup prób. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano
nazwy pola dotyczącego grupy, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Type.

eq_var

Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoFalse (0), wówczas zostanie przyjęte założenie
osobnych wariancji dwóch prób. Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoTrue (1),
wówczas zostanie przyjęte założenie równych wariancji prób.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Examples:
TTest_dif( Group, Value )
TTest_dif( Group, Value, false )
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See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTest_lower
Funkcja TTest_lower() zwraca zagregowaną wartość dolnego końca przedziału ufności dla dwóch
niezależnych szeregów wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta dla prób niezależnych.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTest_lower (grp, value [, sig [, eq_var]])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Wartości próby muszą być pogrupowane
logicznie jak to zostało określone przez dokładnie dwie wartości w grupie group. Jeśli w
skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego wartości próby, polu temu
automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

grp

Pole zawierające nazwy każdej z dwóch grup prób. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano
nazwy pola dotyczącego grupy, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Type.

sig

W parametrze sig można określić dwustronny poziom istotności. Jeśli poziom zostanie
pominięty, wówczas wartość sig zostanie ustawiona na 0,025, co oznacza 95% przedział
ufności.

eq_var

Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoFalse (0), wówczas zostanie przyjęte założenie
osobnych wariancji dwóch prób. Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoTrue (1),
wówczas zostanie przyjęte założenie równych wariancji prób.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Examples:
TTest_lower( Group, Value )
TTest_lower( Group, Value, Sig, false )
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See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTest_sig
Funkcja TTest_sig() zwraca zagregowaną wartość dwustronnego poziomu istotności testu t-Studenta dla
dwóch niezależnych szeregów wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta dla prób niezależnych.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTest_sig (grp, value [, eq_var])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Wartości próby muszą być pogrupowane
logicznie jak to zostało określone przez dokładnie dwie wartości w grupie group. Jeśli w
skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego wartości próby, polu temu
automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

grp

Pole zawierające nazwy każdej z dwóch grup prób. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano
nazwy pola dotyczącego grupy, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Type.

eq_var

Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoFalse (0), wówczas zostanie przyjęte założenie
osobnych wariancji dwóch prób. Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoTrue (1),
wówczas zostanie przyjęte założenie równych wariancji prób.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Examples:
TTest_sig( Group, Value )
TTest_sig( Group, Value, false )
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See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTest_sterr
Funkcja TTest_sterr() zwraca zagregowany błąd standardowy średniej różnicy testu t-Studenta dla dwóch
niezależnych szeregów wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta dla prób niezależnych.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTest_sterr (grp, value [, eq_var])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Wartości próby muszą być pogrupowane
logicznie jak to zostało określone przez dokładnie dwie wartości w grupie group. Jeśli w
skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego wartości próby, polu temu
automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

grp

Pole zawierające nazwy każdej z dwóch grup prób. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano
nazwy pola dotyczącego grupy, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Type.

eq_var

Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoFalse (0), wówczas zostanie przyjęte założenie
osobnych wariancji dwóch prób. Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoTrue (1),
wówczas zostanie przyjęte założenie równych wariancji prób.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Examples:
TTest_sterr( Group, Value )
TTest_sterr( Group, Value, false )
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See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTest_t
Funkcja TTest_t() zwraca zagregowaną wartość t dla dwóch niezależnych szeregów wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta dla prób niezależnych.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTest_t(grp, value[, eq_var])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Wartości próby muszą być pogrupowane
logicznie jak to zostało określone przez dokładnie dwie wartości w grupie group. Jeśli w
skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego wartości próby, polu temu
automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

grp

Pole zawierające nazwy każdej z dwóch grup prób. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano
nazwy pola dotyczącego grupy, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Type.

eq_var

Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoFalse (0), wówczas zostanie przyjęte założenie
osobnych wariancji dwóch prób. Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoTrue (1),
wówczas zostanie przyjęte założenie równych wariancji prób.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Example:
TTest_t( Group, Value, false )

See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)
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TTest_upper
Funkcja TTest_upper() zwraca zagregowaną wartość górnego końca przedziału ufności dla dwóch
niezależnych szeregów wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta dla prób niezależnych.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTest_upper (grp, value [, sig [, eq_var]])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Wartości próby muszą być pogrupowane
logicznie jak to zostało określone przez dokładnie dwie wartości w grupie group. Jeśli w
skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego wartości próby, polu temu
automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

grp

Pole zawierające nazwy każdej z dwóch grup prób. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano
nazwy pola dotyczącego grupy, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Type.

sig

W parametrze sig można określić dwustronny poziom istotności. Jeśli poziom zostanie
pominięty, wówczas wartość sig zostanie ustawiona na 0,025, co oznacza 95% przedział
ufności.

eq_var

Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoFalse (0), wówczas zostanie przyjęte założenie
osobnych wariancji dwóch prób. Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoTrue (1),
wówczas zostanie przyjęte założenie równych wariancji prób.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Examples:
TTest_upper( Group, Value )
TTest_upper( Group, Value, sig, false )

See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)
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TTestw_conf
Funkcja TTestw_conf() zwraca zagregowaną wartość t dla dwóch niezależnych szeregów wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta z dwóch niezależnych prób, w których szeregi danych
wejściowych są podane w formacie ważonym dwukolumnowym.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTestw_conf (weight, grp, value [, sig [, eq_var]])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Wartości próby muszą być pogrupowane
logicznie jak to zostało określone przez dokładnie dwie wartości w grupie group. Jeśli w
skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego wartości próby, polu temu
automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

weight

Każda wartość w parametrze value może być zliczana co najmniej raz odpowiednio do
wartości wagi w parametrze weight.

grp

Pole zawierające nazwy każdej z dwóch grup prób. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano
nazwy pola dotyczącego grupy, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Type.

sig

W parametrze sig można określić dwustronny poziom istotności. Jeśli poziom zostanie
pominięty, wówczas wartość sig zostanie ustawiona na 0,025, co oznacza 95% przedział
ufności.

eq_var

Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoFalse (0), wówczas zostanie przyjęte założenie
osobnych wariancji dwóch prób. Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoTrue (1),
wówczas zostanie przyjęte założenie równych wariancji prób.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Examples:
TTestw_conf( Weight, Group, Value )
TTestw_conf( Weight, Group, Value, sig, false )
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See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTestw_df
Funkcja TTestw_df() zwraca zagregowaną wartość df (stopni swobody) testu t-Studenta dla dwóch
niezależnych szeregów wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta z dwóch niezależnych prób, w których szeregi danych
wejściowych są podane w formacie ważonym dwukolumnowym.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTestw_df (weight, grp, value [, eq_var])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

weight

Każda wartość w parametrze value może być zliczana co najmniej raz odpowiednio do
wartości wagi w parametrze weight.

grp

Pole zawierające nazwy każdej z dwóch grup prób. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano
nazwy pola dotyczącego grupy, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Type.

value

Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Wartości próby muszą być pogrupowane
logicznie jak to zostało określone przez dokładnie dwie wartości w grupie group. Jeśli w
skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego wartości próby, polu temu
automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

eq_var

Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoFalse (0), wówczas zostanie przyjęte założenie
osobnych wariancji dwóch prób. Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoTrue (1),
wówczas zostanie przyjęte założenie równych wariancji prób.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Examples:
TTestw_df( Weight, Group, Value )
TTestw_df( Weight, Group, Value, false )
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See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTestw_dif
Funkcja TTestw_dif() zwraca zagregowaną średnią różnicę testu t-Studenta dla dwóch niezależnych szeregów
wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta z dwóch niezależnych prób, w których szeregi danych
wejściowych są podane w formacie ważonym dwukolumnowym.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTestw_dif (weight, grp, value)
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

weight

Każda wartość w parametrze value może być zliczana co najmniej raz odpowiednio do
wartości wagi w parametrze weight.

grp

Pole zawierające nazwy każdej z dwóch grup prób. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano
nazwy pola dotyczącego grupy, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Type.

value

Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Wartości próby muszą być pogrupowane
logicznie jak to zostało określone przez dokładnie dwie wartości w grupie group. Jeśli w
skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego wartości próby, polu temu
automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Examples:
TTestw_dif( Weight, Group, Value )
TTestw_dif( Weight, Group, Value, false )
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See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTestw_lower
Funkcja TTestw_lower() zwraca zagregowaną wartość dolnego końca przedziału ufności dla dwóch
niezależnych szeregów wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta z dwóch niezależnych prób, w których szeregi danych
wejściowych są podane w formacie ważonym dwukolumnowym.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTestw_lower (weight, grp, value [, sig [, eq_var]])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

weight

Każda wartość w parametrze value może być zliczana co najmniej raz odpowiednio do
wartości wagi w parametrze weight.

grp

Pole zawierające nazwy każdej z dwóch grup prób. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano
nazwy pola dotyczącego grupy, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Type.

value

Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Wartości próby muszą być pogrupowane
logicznie jak to zostało określone przez dokładnie dwie wartości w grupie group. Jeśli w
skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego wartości próby, polu temu
automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

sig

W parametrze sig można określić dwustronny poziom istotności. Jeśli poziom zostanie
pominięty, wówczas wartość sig zostanie ustawiona na 0,025, co oznacza 95% przedział
ufności.

eq_var

Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoFalse (0), wówczas zostanie przyjęte założenie
osobnych wariancji dwóch prób. Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoTrue (1),
wówczas zostanie przyjęte założenie równych wariancji prób.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.
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5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu
Examples:
TTestw_lower( Weight, Group, Value )
TTestw_lower( Weight, Group, Value, sig, false )

See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTestw_sig
Funkcja TTestw_sig() zwraca zagregowaną wartość dwustronnego poziomu istotności testu t-Studenta dla
dwóch niezależnych szeregów wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta z dwóch niezależnych prób, w których szeregi danych
wejściowych są podane w formacie ważonym dwukolumnowym.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTestw_sig ( weight, grp, value [, eq_var])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

weight

Każda wartość w parametrze value może być zliczana co najmniej raz odpowiednio do
wartości wagi w parametrze weight.

grp

Pole zawierające nazwy każdej z dwóch grup prób. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano
nazwy pola dotyczącego grupy, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Type.

value

Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Wartości próby muszą być pogrupowane
logicznie jak to zostało określone przez dokładnie dwie wartości w grupie group. Jeśli w
skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego wartości próby, polu temu
automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

eq_var

Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoFalse (0), wówczas zostanie przyjęte założenie
osobnych wariancji dwóch prób. Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoTrue (1),
wówczas zostanie przyjęte założenie równych wariancji prób.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.
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5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu
Examples:
TTestw_sig( Weight, Group, Value )
TTestw_sig( Weight, Group, Value, false )

See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTestw_sterr
Funkcja TTestw_sterr() zwraca zagregowany błąd standardowy średniej różnicy testu t-Studenta dla dwóch
niezależnych szeregów wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta z dwóch niezależnych prób, w których szeregi danych
wejściowych są podane w formacie ważonym dwukolumnowym.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTestw_sterr (weight, grp, value [, eq_var])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

weight

Każda wartość w parametrze value może być zliczana co najmniej raz odpowiednio do
wartości wagi w parametrze weight.

grp

Pole zawierające nazwy każdej z dwóch grup prób. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano
nazwy pola dotyczącego grupy, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Type.

value

Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Wartości próby muszą być pogrupowane
logicznie jak to zostało określone przez dokładnie dwie wartości w grupie group. Jeśli w
skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego wartości próby, polu temu
automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

eq_var

Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoFalse (0), wówczas zostanie przyjęte założenie
osobnych wariancji dwóch prób. Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoTrue (1),
wówczas zostanie przyjęte założenie równych wariancji prób.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.
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5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu
Examples:
TTestw_sterr( Weight, Group, Value )
TTestw_sterr( Weight, Group, Value, false )

See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTestw_t
Funkcja TTestw_t() zwraca zagregowaną wartość t dla dwóch niezależnych szeregów wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta z dwóch niezależnych prób, w których szeregi danych
wejściowych są podane w formacie ważonym dwukolumnowym.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
ttestw_t (weight, grp, value [, eq_var])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Wartości próby muszą być pogrupowane
logicznie jak to zostało określone przez dokładnie dwie wartości w grupie group. Jeśli w
skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego wartości próby, polu temu
automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

weight

Każda wartość w parametrze value może być zliczana co najmniej raz odpowiednio do
wartości wagi w parametrze weight.

grp

Pole zawierające nazwy każdej z dwóch grup prób. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano
nazwy pola dotyczącego grupy, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Type.

eq_var

Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoFalse (0), wówczas zostanie przyjęte założenie
osobnych wariancji dwóch prób. Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoTrue (1),
wówczas zostanie przyjęte założenie równych wariancji prób.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.
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Examples:
TTestw_t( Weight, Group, Value )
TTestw_t( Weight, Group, Value, false )

See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTestw_upper
Funkcja TTestw_upper() zwraca zagregowaną wartość górnego końca przedziału ufności dla dwóch
niezależnych szeregów wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta z dwóch niezależnych prób, w których szeregi danych
wejściowych są podane w formacie ważonym dwukolumnowym.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTestw_upper (weight, grp, value [, sig [, eq_var]])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

weight

Każda wartość w parametrze value może być zliczana co najmniej raz odpowiednio do
wartości wagi w parametrze weight.

grp

Pole zawierające nazwy każdej z dwóch grup prób. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano
nazwy pola dotyczącego grupy, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Type.

value

Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Wartości próby muszą być pogrupowane
logicznie jak to zostało określone przez dokładnie dwie wartości w grupie group. Jeśli w
skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego wartości próby, polu temu
automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

sig

W parametrze sig można określić dwustronny poziom istotności. Jeśli poziom zostanie
pominięty, wówczas wartość sig zostanie ustawiona na 0,025, co oznacza 95% przedział
ufności.

eq_var

Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoFalse (0), wówczas zostanie przyjęte założenie
osobnych wariancji dwóch prób. Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoTrue (1),
wówczas zostanie przyjęte założenie równych wariancji prób.
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Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Examples:
TTestw_upper( Weight, Group, Value )
TTestw_upper( Weight, Group, Value, sig, false )

See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTest1_conf
Funkcja TTest1_conf() zwraca zagregowaną wartość przedziału ufności dla jednego szeregu wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta dla jednej próby.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTest1_conf (value [, sig ])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Próby, z których będą obliczane wartości. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano nazwy pola
dotyczącego wartości próby, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

sig

W parametrze sig można określić dwustronny poziom istotności. Jeśli poziom zostanie
pominięty, wówczas wartość sig zostanie ustawiona na 0,025, co oznacza 95% przedział
ufności.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Examples:
TTest1_conf( Value )
TTest1_conf( Value, 0.005 )
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See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTest1_df
Funkcja TTest1_df() zwraca zagregowaną wartość df (stopni swobody) testu t-Studenta dla jednego szeregu
wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta dla jednej próby.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTest1_df (value)
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Próby, z których będą obliczane wartości. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano nazwy pola
dotyczącego wartości próby, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Example:
TTest1_df( Value )

See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTest1_dif
Funkcja TTest1_dif() zwraca zagregowaną średnią różnicę testu t-Studenta dla jednego szeregu wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta dla jednej próby.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.
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Syntax:
TTest1_dif (value)
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Próby, z których będą obliczane wartości. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano nazwy pola
dotyczącego wartości próby, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Example:
TTest1_dif( Value )

See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTest1_lower
Funkcja TTest1_lower() zwraca zagregowaną wartość dolnego końca przedziału ufności dla jednego szeregu
wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta dla jednej próby.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTest1_lower (value [, sig])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Próby, z których będą obliczane wartości. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano nazwy pola
dotyczącego wartości próby, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Value.
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Argument

Opis

sig

W parametrze sig można określić dwustronny poziom istotności. Jeśli poziom zostanie
pominięty, wówczas wartość sig zostanie ustawiona na 0,025, co oznacza 95% przedział
ufności.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Examples:
TTest1_lower( Value )
TTest1_lower( Value, 0.005 )

See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTest1_sig
Funkcja TTest1_sig() zwraca zagregowaną wartość dwustronnego poziomu istotności testu t-Studenta dla
jednego szeregu wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta dla jednej próby.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTest1_sig (value)
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Próby, z których będą obliczane wartości. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano nazwy pola
dotyczącego wartości próby, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Example:
TTest1_sig( Value )
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See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTest1_sterr
Funkcja TTest1_sterr() zwraca zagregowany błąd standardowy średniej różnicy testu t-Studenta dla jednego
szeregu wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta dla jednej próby.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTest1_sterr (value)
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Próby, z których będą obliczane wartości. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano nazwy pola
dotyczącego wartości próby, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Example:
TTest1_sterr( Value )

See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTest1_t
Funkcja TTest1_t() zwraca zagregowaną wartość t dla jednego szeregu wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta dla jednej próby.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.
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Syntax:
TTest1_t (value)
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Próby, z których będą obliczane wartości. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano nazwy pola
dotyczącego wartości próby, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Example:
TTest1_t( Value )

See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTest1_upper
Funkcja TTest1_upper() zwraca zagregowaną wartość górnego końca przedziału ufności dla jednego szeregu
wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta dla jednej próby.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTest1_upper (value [, sig])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Próby, z których będą obliczane wartości. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano nazwy pola
dotyczącego wartości próby, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Value.
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Argument

Opis

sig

W parametrze sig można określić dwustronny poziom istotności. Jeśli poziom zostanie
pominięty, wówczas wartość sig zostanie ustawiona na 0,025, co oznacza 95% przedział
ufności.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Examples:
TTest1_upper( Value )
TTest1_upper( Value, 0.005 )

See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTest1w_conf
TTest1w_conf() to funkcja liczbowa, która zwraca zagregowaną wartość przedziału ufności dla jednego
szeregu wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta z jednej próby, w których szeregi danych wejściowych są
podane w formacie ważonym dwukolumnowym:
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTest1w_conf (weight, value [, sig ])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Próby, z których będą obliczane wartości. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano nazwy pola
dotyczącego wartości próby, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

weight

Każda wartość w parametrze value może być zliczana co najmniej raz odpowiednio do
wartości wagi w parametrze weight.

sig

W parametrze sig można określić dwustronny poziom istotności. Jeśli poziom zostanie
pominięty, wówczas wartość sig zostanie ustawiona na 0,025, co oznacza 95% przedział
ufności.
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Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Examples:
TTest1w_conf( Weight, Value )
TTest1w_conf( Weight, Value, 0.005 )

See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTest1w_df
Funkcja TTest1w_df() zwraca zagregowaną wartość df (stopni swobody) testu t-Studenta dla jednego szeregu
wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta z jednej próby, w których szeregi danych wejściowych są
podane w formacie ważonym dwukolumnowym:
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTest1w_df (weight, value)
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Próby, z których będą obliczane wartości. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano nazwy pola
dotyczącego wartości próby, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

weight

Każda wartość w parametrze value może być zliczana co najmniej raz odpowiednio do
wartości wagi w parametrze weight.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Example:
TTest1w_df( Weight, Value )
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See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTest1w_dif
Funkcja TTest1w_dif() zwraca zagregowaną średnią różnicę testu t-Studenta dla jednego szeregu wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta z jednej próby, w których szeregi danych wejściowych są
podane w formacie ważonym dwukolumnowym:
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTest1w_dif (weight, value)
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Próby, z których będą obliczane wartości. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano nazwy pola
dotyczącego wartości próby, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

weight

Każda wartość w parametrze value może być zliczana co najmniej raz odpowiednio do
wartości wagi w parametrze weight.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Example:
TTest1w_dif( Weight, Value )

See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTest1w_lower
Funkcja TTest1w_lower() zwraca zagregowaną wartość dolnego końca przedziału ufności dla jednego
szeregu wartości.
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Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta z jednej próby, w których szeregi danych wejściowych są
podane w formacie ważonym dwukolumnowym:
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTest1w_lower (weight, value [, sig ])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Próby, z których będą obliczane wartości. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano nazwy pola
dotyczącego wartości próby, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

weight

Każda wartość w parametrze value może być zliczana co najmniej raz odpowiednio do
wartości wagi w parametrze weight.

sig

W parametrze sig można określić dwustronny poziom istotności. Jeśli poziom zostanie
pominięty, wówczas wartość sig zostanie ustawiona na 0,025, co oznacza 95% przedział
ufności.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Examples:
TTest1w_lower( Weight, Value )
TTest1w_lower( Weight, Value, 0.005 )

See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTest1w_sig
Funkcja TTest1w_sig() zwraca zagregowaną wartość dwustronnego poziomu istotności testu t-Studenta dla
jednego szeregu wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta z jednej próby, w których szeregi danych wejściowych są
podane w formacie ważonym dwukolumnowym:
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
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Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTest1w_sig (weight, value)
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Próby, z których będą obliczane wartości. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano nazwy pola
dotyczącego wartości próby, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

weight

Każda wartość w parametrze value może być zliczana co najmniej raz odpowiednio do
wartości wagi w parametrze weight.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Example:
TTest1w_sig( Weight, Value )

See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTest1w_sterr
Funkcja TTest1w_sterr() zwraca zagregowany błąd standardowy średniej różnicy testu t-Studenta dla jednego
szeregu wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta z jednej próby, w których szeregi danych wejściowych są
podane w formacie ważonym dwukolumnowym:
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTest1w_sterr (weight, value)
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Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Próby, z których będą obliczane wartości. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano nazwy pola
dotyczącego wartości próby, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

weight

Każda wartość w parametrze value może być zliczana co najmniej raz odpowiednio do
wartości wagi w parametrze weight.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Example:
TTest1w_sterr( Weight, Value )

See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTest1w_t
Funkcja TTest1w_t() zwraca zagregowaną wartość t dla jednego szeregu wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta z jednej próby, w których szeregi danych wejściowych są
podane w formacie ważonym dwukolumnowym:
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTest1w_t ( weight, value)
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

value

Próby, z których będą obliczane wartości. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano nazwy pola
dotyczącego wartości próby, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Value.
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Argument

Opis

weight

Każda wartość w parametrze value może być zliczana co najmniej raz odpowiednio do
wartości wagi w parametrze weight.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Example:
TTest1w_t( Weight, Value )

See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

TTest1w_upper
Funkcja TTest1w_upper() zwraca zagregowaną wartość górnego końca przedziału ufności dla jednego
szeregu wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta z jednej próby, w których szeregi danych wejściowych są
podane w formacie ważonym dwukolumnowym:
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
TTest1w_upper (weight, value [, sig])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Próby, z których będą obliczane wartości. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano nazwy pola
dotyczącego wartości próby, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

weight

Każda wartość w parametrze value może być zliczana co najmniej raz odpowiednio do
wartości wagi w parametrze weight.

sig

W parametrze sig można określić dwustronny poziom istotności. Jeśli poziom zostanie
pominięty, wówczas wartość sig zostanie ustawiona na 0,025, co oznacza 95% przedział
ufności.
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Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Examples:
TTest1w_upper( Weight, Value )
TTest1w_upper( Weight, Value, 0.005 )

See also:
p

Tworzenie typowego raportu t-test (page 332)

Funkcje testu Z
Badanie statystyczne średnich z dwóch populacji. Test z na dwóch próbach pozwala ustalić, czy próby te są
różne. Typowe zastosowania to badanie dwóch rozkładów normalnych o znanych wariancjach oraz analiza
eksperymentów z liczną próbą.
Funkcje testów statystycznych z zostały pogrupowane zgodnie z typem szeregu danych wejściowych mającym
zastosowanie do danej funkcji.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Przykładowe korzystanie z funkcji z-test (page 336)
Funkcje w formacie jednokolumnowym
W przypadku testów z z prostym szeregiem danych wejściowych zastosowanie mają następujące funkcje:

ztest_conf
Funkcja ZTest_conf() zwraca zagregowaną wartość z dla jednego szeregu wartości.

Funkcja ZTest_conf() zwraca zagregowaną wartość z dla jednego szeregu
wartości. (value [, sigma [, sig ])
ztest_dif
Funkcja ZTest_dif() zwraca zagregowaną średnią różnicę testu z dla jednego szeregu wartości.

Funkcja ZTest_dif() zwraca zagregowaną średnią różnicę testu z dla jednego
szeregu wartości. (value [, sigma])
ztest_sig
Funkcja ZTest_sig() zwraca zagregowaną wartość dwustronnego poziomu istotności testu z dla jednego
szeregu wartości.
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Funkcja ZTest_sig() zwraca zagregowaną wartość dwustronnego poziomu
istotności testu z dla jednego szeregu wartości. (value [, sigma])
ztest_sterr
Funkcja ZTest_sterr() zwraca zagregowany błąd standardowy średniej różnicy testu z dla jednego szeregu
wartości.

Funkcja ZTest_sterr() zwraca zagregowany błąd standardowy średniej różnicy
testu z dla jednego szeregu wartości. (value [, sigma])
ztest_z
Funkcja ZTest_z() zwraca zagregowaną wartość z dla jednego szeregu wartości.

Funkcja ZTest_z() zwraca zagregowaną wartość z dla jednego szeregu
wartości. (value [, sigma])
ztest_lower
Funkcja ZTest_lower() zwraca zagregowaną wartość dolnego końca przedziału ufności dla dwóch
niezależnych szeregów wartości.

Funkcja ZTest_lower() zwraca zagregowaną wartość dolnego końca przedziału
ufności dla dwóch niezależnych szeregów wartości. (grp, value [, sig [, eq_
var]])
ztest_upper
Funkcja ZTest_upper() zwraca zagregowaną wartość górnego końca przedziału ufności dla dwóch
niezależnych szeregów wartości.

Funkcja ZTest_upper() zwraca zagregowaną wartość górnego końca przedziału
ufności dla dwóch niezależnych szeregów wartości. (grp, value [, sig [, eq_
var]])
Funkcje w formacie ważonym dwukolumnowym
Poniższe funkcje mają zastosowanie do testów z, w których szeregi danych wejściowych są podane w formacie
ważonym dwukolumnowym.

ztestw_conf
Funkcja ZTestw_conf() zwraca zagregowaną wartość przedziału ufności z dla jednego szeregu wartości.

Funkcja ZTestw_conf() zwraca zagregowaną wartość przedziału ufności z dla
jednego szeregu wartości. (weight, value [, sigma [, sig]])
ztestw_dif
Funkcja ZTestw_dif() zwraca zagregowaną średnią różnicę testu z dla jednego szeregu wartości.

Funkcja ZTestw_dif() zwraca zagregowaną średnią różnicę testu z dla
jednego szeregu wartości.

(weight, value [, sigma])
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ztestw_lower
Funkcja ZTestw_lower() zwraca zagregowaną wartość dolnego końca przedziału ufności dla dwóch
niezależnych szeregów wartości.

Funkcja ZTestw_lower() zwraca zagregowaną wartość dolnego końca przedziału
ufności dla dwóch niezależnych szeregów wartości. (weight, value [, sigma])
ztestw_sig
Funkcja ZTestw_sig() zwraca zagregowaną wartość dwustronnego poziomu istotności testu z dla jednego
szeregu wartości.

Funkcja ZTestw_sig() zwraca zagregowaną wartość dwustronnego poziomu
istotności testu z dla jednego szeregu wartości. (weight, value [, sigma])
ztestw_sterr
Funkcja ZTestw_sterr() zwraca zagregowany błąd standardowy średniej różnicy testu z dla jednego szeregu
wartości.

Funkcja ZTestw_sterr() zwraca zagregowany błąd standardowy średniej
różnicy testu z dla jednego szeregu wartości. (weight, value [, sigma])
ztestw_upper
Funkcja ZTestw_upper() zwraca zagregowaną wartość górnego końca przedziału ufności dla dwóch
niezależnych szeregów wartości.

Funkcja ZTestw_upper() zwraca zagregowaną wartość górnego końca przedziału
ufności dla dwóch niezależnych szeregów wartości. (weight, value [, sigma])
ztestw_z
Funkcja ZTestw_z() zwraca zagregowaną wartość z dla jednego szeregu wartości.

Funkcja ZTestw_z() zwraca zagregowaną wartość z dla jednego szeregu
wartości. (weight, value [, sigma])

ZTest_z
Funkcja ZTest_z() zwraca zagregowaną wartość z dla jednego szeregu wartości.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
ZTest_z(value[, sigma])
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Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Przyjmowana jest średnia w populacji
równa 0. Jeśli test ma być wykonywany względem innej średniej, należy odjąć jej wartość od
wartości próby.

sigma

Jeśli odchylenie standardowe jest znane, wówczas można je określić w parametrze sigma. Jeśli
parametr sigma zostanie pominięty, wówczas stosowane będzie rzeczywiste odchylenie
standardowe dla próby.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Example:
ZTest_z( Value-TestValue )

See also:
p

Przykładowe korzystanie z funkcji z-test (page 336)

ZTest_sig
Funkcja ZTest_sig() zwraca zagregowaną wartość dwustronnego poziomu istotności testu z dla jednego
szeregu wartości.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
ZTest_sig(value[, sigma])
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Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Przyjmowana jest średnia w populacji
równa 0. Jeśli test ma być wykonywany względem innej średniej, należy odjąć jej wartość od
wartości próby.

sigma

Jeśli odchylenie standardowe jest znane, wówczas można je określić w parametrze sigma. Jeśli
parametr sigma zostanie pominięty, wówczas stosowane będzie rzeczywiste odchylenie
standardowe dla próby.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Example:
ZTest_sig(Value-TestValue)

See also:
p

Przykładowe korzystanie z funkcji z-test (page 336)

ZTest_dif
Funkcja ZTest_dif() zwraca zagregowaną średnią różnicę testu z dla jednego szeregu wartości.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
ZTest_dif(value[, sigma])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Przyjmowana jest średnia w populacji
równa 0. Jeśli test ma być wykonywany względem innej średniej, należy odjąć jej wartość od
wartości próby.
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Argument

Opis

sigma

Jeśli odchylenie standardowe jest znane, wówczas można je określić w parametrze sigma. Jeśli
parametr sigma zostanie pominięty, wówczas stosowane będzie rzeczywiste odchylenie
standardowe dla próby.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Example:
ZTest_dif(Value-TestValue)

See also:
p

Przykładowe korzystanie z funkcji z-test (page 336)

ZTest_sterr
Funkcja ZTest_sterr() zwraca zagregowany błąd standardowy średniej różnicy testu z dla jednego szeregu
wartości.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
ZTest_sterr(value[, sigma])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Przyjmowana jest średnia w populacji
równa 0. Jeśli test ma być wykonywany względem innej średniej, należy odjąć jej wartość od
wartości próby.

sigma

Jeśli odchylenie standardowe jest znane, wówczas można je określić w parametrze sigma. Jeśli
parametr sigma zostanie pominięty, wówczas stosowane będzie rzeczywiste odchylenie
standardowe dla próby.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.
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Example:
ZTest_sterr(Value-TestValue)

See also:
p

Przykładowe korzystanie z funkcji z-test (page 336)

ZTest_conf
Funkcja ZTest_conf() zwraca zagregowaną wartość z dla jednego szeregu wartości.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
ZTest_conf(value[, sigma[, sig]])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Przyjmowana jest średnia w populacji
równa 0. Jeśli test ma być wykonywany względem innej średniej, należy odjąć jej wartość od
wartości próby.

sigma

Jeśli odchylenie standardowe jest znane, wówczas można je określić w parametrze sigma. Jeśli
parametr sigma zostanie pominięty, wówczas stosowane będzie rzeczywiste odchylenie
standardowe dla próby.

sig

W parametrze sig można określić dwustronny poziom istotności. Jeśli poziom zostanie
pominięty, wówczas wartość sig zostanie ustawiona na 0,025, co oznacza 95% przedział
ufności.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Example:
ZTest_conf(Value-TestValue)
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See also:
p

Przykładowe korzystanie z funkcji z-test (page 336)

ZTest_lower
Funkcja ZTest_lower() zwraca zagregowaną wartość dolnego końca przedziału ufności dla dwóch
niezależnych szeregów wartości.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
ZTest_lower (grp, value [, sig [, eq_var]])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Wartości próby muszą być pogrupowane
logicznie jak to zostało określone przez dokładnie dwie wartości w grupie group. Jeśli w
skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego wartości próby, polu temu
automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

grp

Pole zawierające nazwy każdej z dwóch grup prób. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano
nazwy pola dotyczącego grupy, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Type.

sig

W parametrze sig można określić dwustronny poziom istotności. Jeśli poziom zostanie
pominięty, wówczas wartość sig zostanie ustawiona na 0,025, co oznacza 95% przedział
ufności.

eq_var

Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoFalse (0), wówczas zostanie przyjęte założenie
osobnych wariancji dwóch prób. Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoTrue (1),
wówczas zostanie przyjęte założenie równych wariancji prób.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Examples:
ZTest_lower( Group, Value )
ZTest_lower( Group, Value, sig, false )
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See also:
p

Przykładowe korzystanie z funkcji z-test (page 336)

ZTest_upper
Funkcja ZTest_upper() zwraca zagregowaną wartość górnego końca przedziału ufności dla dwóch
niezależnych szeregów wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta dla prób niezależnych.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
ZTest_upper (grp, value [, sig [, eq_var]])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Wartości próby muszą być pogrupowane
logicznie jak to zostało określone przez dokładnie dwie wartości w grupie group. Jeśli w
skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego wartości próby, polu temu
automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

grp

Pole zawierające nazwy każdej z dwóch grup prób. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano
nazwy pola dotyczącego grupy, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Type.

sig

W parametrze sig można określić dwustronny poziom istotności. Jeśli poziom zostanie
pominięty, wówczas wartość sig zostanie ustawiona na 0,025, co oznacza 95% przedział
ufności.

eq_var

Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoFalse (0), wówczas zostanie przyjęte założenie
osobnych wariancji dwóch prób. Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoTrue (1),
wówczas zostanie przyjęte założenie równych wariancji prób.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Examples:
ZTest_upper( Group, Value )
ZTest_upper( Group, Value, sig, false )
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See also:
p

Przykładowe korzystanie z funkcji z-test (page 336)

ZTestw_z
Funkcja ZTestw_z() zwraca zagregowaną wartość z dla jednego szeregu wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów z, w których szeregi danych wejściowych są podane w formacie
ważonym dwukolumnowym:
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
ZTestw_z (weight, value [, sigma])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartości powinny być zwracane przez parametr value. Przyjmowana jest średnia w próbie
równa 0. Jeśli konieczne jest wykonanie testu względem innej średniej, odejmij tę wartość od
wartości próby.

weight

Każda wartość próbki w argumencie value może być zliczana raz lub więcej razy, w zależności
od wartości wagi w argumencie weight.

sigma

Jeśli odchylenie standardowe jest znane, wówczas można je określić w parametrze sigma. Jeśli
parametr sigma zostanie pominięty, wówczas stosowane będzie rzeczywiste odchylenie
standardowe dla próby.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Example:
ZTestw_z( Weight, Value-TestValue)

See also:
p

Przykładowe korzystanie z funkcji z-test (page 336)
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ZTestw_sig
Funkcja ZTestw_sig() zwraca zagregowaną wartość dwustronnego poziomu istotności testu z dla jednego
szeregu wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów z, w których szeregi danych wejściowych są podane w formacie
ważonym dwukolumnowym:
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
ZTestw_sig (weight, value [, sigma])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartości powinny być zwracane przez parametr value. Przyjmowana jest średnia w próbie
równa 0. Jeśli konieczne jest wykonanie testu względem innej średniej, odejmij tę wartość od
wartości próby.

weight

Każda wartość próbki w argumencie value może być zliczana raz lub więcej razy, w zależności
od wartości wagi w argumencie weight.

sigma

Jeśli odchylenie standardowe jest znane, wówczas można je określić w parametrze sigma. Jeśli
parametr sigma zostanie pominięty, wówczas stosowane będzie rzeczywiste odchylenie
standardowe dla próby.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Example:
ZTestw_sig( Weight, Value-TestValue)

See also:
p

Przykładowe korzystanie z funkcji z-test (page 336)

ZTestw_dif
Funkcja ZTestw_dif() zwraca zagregowaną średnią różnicę testu z dla jednego szeregu wartości.
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Ta funkcja ma zastosowanie do testów z, w których szeregi danych wejściowych są podane w formacie
ważonym dwukolumnowym:
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
ZTestw_dif ( weight, value [, sigma])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartości powinny być zwracane przez parametr value. Przyjmowana jest średnia w próbie
równa 0. Jeśli konieczne jest wykonanie testu względem innej średniej, odejmij tę wartość od
wartości próby.

weight

Każda wartość próbki w argumencie value może być zliczana raz lub więcej razy, w zależności
od wartości wagi w argumencie weight.

sigma

Jeśli odchylenie standardowe jest znane, wówczas można je określić w parametrze sigma. Jeśli
parametr sigma zostanie pominięty, wówczas stosowane będzie rzeczywiste odchylenie
standardowe dla próby.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Example:
ZTestw_dif( Weight, Value-TestValue)

See also:
p

Przykładowe korzystanie z funkcji z-test (page 336)

ZTestw_sterr
Funkcja ZTestw_sterr() zwraca zagregowany błąd standardowy średniej różnicy testu z dla jednego szeregu
wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów z, w których szeregi danych wejściowych są podane w formacie
ważonym dwukolumnowym:
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.

Składnia skryptów i funkcje wykresów - Qlik Sense, 322 - 2019-04-09 01:39:23

324

5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
ZTestw_sterr (weight, value [, sigma])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartości powinny być zwracane przez parametr value. Przyjmowana jest średnia w próbie
równa 0. Jeśli konieczne jest wykonanie testu względem innej średniej, odejmij tę wartość od
wartości próby.

weight

Każda wartość próbki w argumencie value może być zliczana raz lub więcej razy, w zależności
od wartości wagi w argumencie weight.

sigma

Jeśli odchylenie standardowe jest znane, wówczas można je określić w parametrze sigma. Jeśli
parametr sigma zostanie pominięty, wówczas stosowane będzie rzeczywiste odchylenie
standardowe dla próby.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Example:
ZTestw_sterr( Weight, Value-TestValue)

See also:
p

Przykładowe korzystanie z funkcji z-test (page 336)

ZTestw_conf
Funkcja ZTestw_conf() zwraca zagregowaną wartość przedziału ufności z dla jednego szeregu wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów z, w których szeregi danych wejściowych są podane w formacie
ważonym dwukolumnowym:
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
ZTest_conf(weight, value[, sigma[, sig]])
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Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Przyjmowana jest średnia w populacji
równa 0. Jeśli test ma być wykonywany względem innej średniej, należy odjąć jej wartość od
wartości próby.

weight

Każda wartość próbki w argumencie value może być zliczana raz lub więcej razy, w zależności
od wartości wagi w argumencie weight.

sigma

Jeśli odchylenie standardowe jest znane, wówczas można je określić w parametrze sigma. Jeśli
parametr sigma zostanie pominięty, wówczas stosowane będzie rzeczywiste odchylenie
standardowe dla próby.

sig

W parametrze sig można określić dwustronny poziom istotności. Jeśli poziom zostanie
pominięty, wówczas wartość sig zostanie ustawiona na 0,025, co oznacza 95% przedział
ufności.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Example:
ZTestw_conf( Weight, Value-TestValue)

See also:
p

Przykładowe korzystanie z funkcji z-test (page 336)

ZTestw_lower
Funkcja ZTestw_lower() zwraca zagregowaną wartość dolnego końca przedziału ufności dla dwóch
niezależnych szeregów wartości.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
ZTestw_lower (grp, value [, sig [, eq_var]])
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Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Wartości próby muszą być pogrupowane
logicznie jak to zostało określone przez dokładnie dwie wartości w grupie group. Jeśli w
skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego wartości próby, polu temu
automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

grp

Pole zawierające nazwy każdej z dwóch grup prób. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano
nazwy pola dotyczącego grupy, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Type.

sig

W parametrze sig można określić dwustronny poziom istotności. Jeśli poziom zostanie
pominięty, wówczas wartość sig zostanie ustawiona na 0,025, co oznacza 95% przedział
ufności.

eq_var

Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoFalse (0), wówczas zostanie przyjęte założenie
osobnych wariancji dwóch prób. Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoTrue (1),
wówczas zostanie przyjęte założenie równych wariancji prób.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Examples:
ZTestw_lower( Group, Value )
ZTestw_lower( Group, Value, sig, false )

See also:
p

Przykładowe korzystanie z funkcji z-test (page 336)

ZTestw_upper
Funkcja ZTestw_upper() zwraca zagregowaną wartość górnego końca przedziału ufności dla dwóch
niezależnych szeregów wartości.
Ta funkcja ma zastosowanie do testów t-Studenta dla prób niezależnych.
Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania danych, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z
definicją z klauzuli group by.
Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:
ZTestw_upper (grp, value [, sig [, eq_var]])
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Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Wartości próby muszą być pogrupowane
logicznie jak to zostało określone przez dokładnie dwie wartości w grupie group. Jeśli w
skrypcie ładowania nie podano nazwy pola dotyczącego wartości próby, polu temu
automatycznie zostanie nadana nazwa Value.

grp

Pole zawierające nazwy każdej z dwóch grup prób. Jeśli w skrypcie ładowania nie podano
nazwy pola dotyczącego grupy, polu temu automatycznie zostanie nadana nazwa Type.

sig

W parametrze sig można określić dwustronny poziom istotności. Jeśli poziom zostanie
pominięty, wówczas wartość sig zostanie ustawiona na 0,025, co oznacza 95% przedział
ufności.

eq_var

Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoFalse (0), wówczas zostanie przyjęte założenie
osobnych wariancji dwóch prób. Jeśli wartość eq_var zostanie określona jakoTrue (1),
wówczas zostanie przyjęte założenie równych wariancji prób.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Examples:
ZTestw_upper( Group, Value )
ZTestw_upper( Group, Value, sig, false )

See also:
p

Przykładowe korzystanie z funkcji z-test (page 336)

Przykłady funkcji testów statystycznych
W tej sekcji przedstawiono przykłady funkcji testów statystycznych stosowanych w wykresach i skryptach
ładowania danych.

Przykłady stosowania funkcji chi2-test w wykresach
Funkcje chi2-test są stosowane w celu znajdowania wartości powiązanych z analizą statystyczną chi-kwadrat. W
tej sekcji opisano sposoby tworzenia wizualizacji na podstawie danych z próby w celu znalezienia wartości
funkcji testu zgodności chi-kwadrat dostępnych w Qlik Sense. Więcej informacji o składni i argumentach
dotyczących funkcji wykresów chi2-test można znaleźć w stosownych opisach.

Ładowanie danych na potrzeby prób
Do skryptu powinny zostać załadowane trzy zestawy danych z próby opisujące trzy różne próby statystyczne.
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Wykonaj następujące czynności:

1. Utwórz nową aplikację.
2. W procedurze ładowania danych dodaj następujące wiersze:
// Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top
of the script.
Sample_1:
LOAD * inline [
Grp,Grade,Count
I,A,15
I,B,7
I,C,9
I,D,20
I,E,26
I,F,19
II,A,10
II,B,11
II,C,7
II,D,15
II,E,21
II,F,16
];
// Sample_2 data is pre-aggregated: If raw data is used, it must be aggregated using count
()...
Sample_2:
LOAD * inline [
Sex,Opinion,OpCount
1,2,58
1,1,11
1,0,10
2,2,35
2,1,25
2,0,23 ] (delimiter is ',');
// Sample_3a data is transformed using the crosstable statement...
Sample_3a:
crosstable(Gender, Actual) LOAD
Description,
[Men (Actual)] as Men,
[Women (Actual)] as Women;
LOAD * inline [
Men (Actual),Women (Actual),Description
58,35,Agree
11,25,Neutral
10,23,Disagree ] (delimiter is ',');
// Sample_3b data is transformed using the crosstable statement...
Sample_3b:
crosstable(Gender, Expected) LOAD
Description,
[Men (Expected)] as Men,
[Women (Expected)] as Women;
LOAD * inline [
Men (Expected),Women (Expected),Description
45.35,47.65,Agree
17.56,18.44,Neutral
16.09,16.91,Disagree ] (delimiter is ',');
// Sample_3a and Sample_3b will result in a (fairly harmless) Synthetic Key...

3. Kliknij l , aby załadować dane.
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Tworzenie wizualizacji funkcji wykresu chi2-test
Example: Próba 1
Wykonaj następujące czynności:

1. W edytorze ładowania danych kliknij ikonę ” , aby przejść do widoku aplikacji, a następnie kliknij
arkusz utworzony poprzednio.
Zostanie otwarty widok arkusza.

2. Kliknij @ Edytuj, aby rozpocząć edycję arkusza.
3. Z obszaru Wykresy dodaj tabelę, a z obszaru Pola dodaj Grp, Grade i Count jako wymiary.
W tej tabeli znajdują się dane z próby.
4. Dodaj kolejną tabelę z następującym wyrażeniem jako wymiarem:
ValueList('p','df','Chi2')

Wyrażenie to korzysta z funkcji wymiarów syntetycznych w celu utworzenia etykiet dla wymiarów z
nazwami trzech funkcjichi2-test.

5. Dodaj w tabeli następujące wyrażenie jako miarę:
IF(ValueList('p','df','Chi2')='p',Chi2Test_p(Grp,Grade,Count),
IF(ValueList('p','df','Chi2')='df',Chi2Test_df(Grp,Grade,Count),
Chi2Test_Chi2(Grp,Grade,Count)))

Wyrażenie to sprawi, że wartości wyników każdej funkcji chi2-test zostaną wstawione w tabeli obok
powiązanego z nimi wymiaru syntetycznego.

6. Ustaw Formatowanie liczb miary na wartość Liczba oraz 3Cyfry znaczące.

W wyrażeniu dla miary możesz użyć w zamian następującego wyrażenia: Pick(Match(ValueList
('p','df','Chi2'),'p','df','Chi2'),Chi2Test_p(Grp,Grade,Count),Chi2Test_df
(Grp,Grade,Count),Chi2Test_Chi2(Grp,Grade,Count))

Wynik:
Tabela docelowa dla funkcji chi2-test dla danych z próby 1 będzie zawierać następujące wartości:

p

df

Chi2

0.820

5

2.21

Example: Próba 2
Wykonaj następujące czynności:

1. W arkuszu edytowanym w przykładzie Próba 1 dodaj tabelę z obszaru Wykresy, a z obszaru Pola dodaj
Sex, Opinion i OpCount jako wymiary.
2. Utwórz kopię tabeli wyników z Próby 1, korzystając z poleceń Kopiuj i Wklej. Edytuj wyrażenie w mierze
i zastąp argumenty we wszystkich trzech funkcjach chi2-test nazwami pól użytych w danych z próby 2,
na przykład: Chi2Test_p(Sex,Opinion,OpCount).
Wynik:

Składnia skryptów i funkcje wykresów - Qlik Sense, 322 - 2019-04-09 01:39:23

330

5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu
Tabela docelowa dla funkcji chi2-test dla danych z próby 2 będzie zawierać następujące wartości:

p

df

Chi2

0.000309

2

16.2

Example: Próba 3
Wykonaj następujące czynności:

1. Utwórz jeszcze dwie tabele w ten sam sposób, jak w przykładach dotyczących danych z próby 1 i próby
2. W tabeli wymiarów użyj następujących pól jako wymiarów: Gender, Description, Actual oraz Expected.
2. W docelowej tabeli zastosuj nazwy pól użytych w danych z próby 3, na przykład: Chi2Test_p
(Gender,Description,Actual,Expected).
Wynik:
Tabela docelowa dla funkcji chi2-test dla danych z próby 3 będzie zawierać następujące wartości:

p

df

Chi2

0.000308

2

16.2

Przykłady stosowania funkcji chi2-test w skrypcie ładowania danych
Funkcje chi2-test są stosowane w celu znajdowania wartości powiązanych z analizą statystyczną chi-kwadrat. W
tej sekcji opisano, jak korzystać z funkcji testu zgodności chi-kwadrat dostępnych w aplikacji Qlik Sense w
skrypcie ładowania danych. Więcej informacji o składni i argumentach dotyczących funkcji skryptu chi2-test
można znaleźć w stosownych opisach.
W tym przykładzie wykorzystywana jest tabela zawierająca liczbę studentów uzyskujących ocenę (A–F) w dwóch
grupach (I i II).
A

B

C

D

E

F

I

15

7

9

20

26

19

II

10

11

7

15

21

16

Ładowanie danych z próby
Wykonaj następujące czynności:

1. Utwórz nową aplikację.
2. Otwórz edytor ładowania danych i wprowadź:
// Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top
of the script.
Sample_1:
LOAD * inline [
Grp,Grade,Count
I,A,15
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I,B,7
I,C,9
I,D,20
I,E,26
I,F,19
II,A,10
II,B,11
II,C,7
II,D,15
II,E,21
II,F,16
];

3. Kliknij l , aby załadować dane.
Dane z próby zostały załadowane.

Ładowanie wartości funkcji chi2-test
Teraz załadujemy wartości chi2-test na podstawie danych z próby w nową tabelę, pogrupowaną według
wartości Grp.
Wykonaj następujące czynności:

1. W edytor ładowania danych dodaj następujące informacje na końcu skryptu:
// Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top
of the script.
Chi2_table:
LOAD Grp,
Chi2Test_chi2(Grp, Grade, Count) as chi2,
Chi2Test_df(Grp, Grade, Count) as df,
Chi2Test_p(Grp, Grade, Count) as p
resident Sample_1 group by Grp;

2. Kliknij l , aby załadować dane.
Wartości chi2-test zostały załadowane do tabeli o nazwie Chi2_table.

Wyniki
Otrzymane wartości chi2-test można wyświetlić w przeglądarce modelu danych w obszarze Podgląd. Powinny
one wyglądać następująco:
Grp

chi2

df

p

I

16.00

5

0.007

II

9.40

5

0.094

Tworzenie typowego raportu t-test
Typowy raport dotyczący testu t-test Studenta może obejmować tabele z wynikami dla grup Group Statistics i

Independent Samples Test. W następujących sekcjach takie tabele zostaną utworzone za pomocą funkcji Qlik
Senset-test zastosowanych w odniesieniu do dwóch niezależnych grup prób: Observation i Comparison.
Odpowiednie tabele dla tych prób wyglądałyby następująco:
Group Statistics

Składnia skryptów i funkcje wykresów - Qlik Sense, 322 - 2019-04-09 01:39:23

332

5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu
Type

N

Mean

Standard Deviation

Standard Error Mean

Comparison

20

11.95

14.61245

3.2674431

Observation

20

27.15

12.507997

2.7968933

Independent Sample Test

Sig.
t

df

(2tailed)

Mean
Difference

Standard
Error
Difference

95%

95%

Confidence

Confidence

Interval of

Interval of

the

the

Difference

Difference

(Lower)

(Upper)

Equal
Variance
not
Assumed

3.534

37.116717335823

0.001

15.2

4.30101

6.48625

23.9137

Equal
Variance
Assumed

3.534

38

0.001

15.2

4.30101

6.49306

23.9069

Ładowanie danych z próby
Wykonaj następujące czynności:

1. Należy utworzyć aplikację przy użyciu nowego arkusza i otworzyć ten arkusz.
2. W edytorze ładowania danych wprowadź:
Table1:
crosstable LOAD recno() as ID, * inline [
Observation|Comparison
35|2
40|27
12|38
15|31
21|1
14|19
46|1
10|34
28|3
48|1
16|2
30|3
32|2
48|1
31|2
22|1
12|3
39|29
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19|37
25|2 ] (delimiter is '|');

W tym skrypcie ładowania uwzględniona jest funkcja recno() , ponieważ tabela crosstable wymaga
trzech argumentów. Funkcja recno() zapewnia zatem dodatkowy argument (w tym przypadku ID dla
każdego wiersza). Bez tego argumentu przykładowe wartości Comparison nie zostałyby załadowane.

3. Kliknij l , aby załadować dane.
Tworzenie tabeli Group Statistics
Wykonaj następujące czynności:

1. W edytorze ładowania danych kliknij ikonę ” , aby przejść do widoku aplikacji, a następnie kliknij
arkusz utworzony poprzednio.
To spowoduje otwarcie widoku arkusza.

2. Kliknij @ Edytuj, aby rozpocząć edycję arkusza.
3. Z obszaru Wykresy dodaj tabelę, a z obszaru Pola dodaj następujące wyrażenia jako miary:
Etykieta

Wyrażenie

N

Count(Value)

Mean

Avg(Value)

Standard Deviation

Stdev(Value)

Standard Error Mean

Sterr(Value)

4. Dodaj Type jako wymiar do tabeli.
5. Kliknij opcję Sortowanie i przesuń Type na szczyt listy sortowania.
Wynik:
Tabela Group Statistics dla tych prób wyglądałaby następująco:

Type

N

Mean

Standard Deviation

Standard Error Mean

Comparison

20

11.95

14.61245

3.2674431

Observation

20

27.15

12.507997

2.7968933

Tworzenie tabeli Two Independent Sample Student's T-test
Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij @ Edytuj, aby rozpocząć edycję arkusza.
2. Dodaj do tabeli następujące wyrażenie jako wymiar. =ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed',
0), Dual('Equal Variance Assumed', 1))

3. Z obszaru Wykresy dodaj tabelę z następującymi wyrażeniami jako miarami:
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Etykieta

Wyrażenie

conf

if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance
Assumed', 1)),TTest_conf(Type, Value),TTest_conf(Type, Value, 0))

t

if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance
Assumed', 1)),TTest_t(Type, Value),TTest_t(Type, Value, 0))

df

if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance
Assumed', 1)),TTest_df(Type, Value),TTest_df(Type, Value, 0))

Sig. (2-tailed)

if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance
Assumed', 1)),TTest_sig(Type, Value),TTest_sig(Type, Value, 0))

Mean Difference

TTest_dif(Type, Value)

Standard Error
Difference

if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance
Assumed', 1)),TTest_sterr(Type, Value),TTest_sterr(Type, Value, 0))

95% Confidence
Interval of the
Difference (Lower)

if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance
Assumed', 1)),TTest_lower(Type, Value,(1-(95)/100)/2),TTest_lower(Type,
Value,(1-(95)/100)/2, 0))

95% Confidence
Interval of the
Difference (Upper)

if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance
Assumed', 1)),TTest_upper(Type, Value,(1-(95)/100)/2),TTest_upper(Type,
Value,(1-(95)/100)/2, 0))

Wynik:
Tabela Independent Sample Test dla tych prób wyglądałaby następująco:
Sig.
t

df

(2taile
d)

Mean
Differenc
e

95%

95%

Standard

Confidenc

Confidenc

Error

e Interval

e Interval

Differenc

of the

of the

e

Difference

Difference

(Lower)

(Upper)

Equal
Varianc
e not
Assume
d

3.53
4

37.11671733582
3

0.001

15.2

4.30101

6.48625

23.9137

Equal
Varianc
e
Assume
d

3.53
4

38

0.001

15.2

4.30101

6.49306

23.9069
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Przykładowe korzystanie z funkcji z-test
Funkcje z-test są stosowane w celu znajdowania wartości powiązanych z analizą statystyczną z-test dla dużych
prób (powyżej 30 obserwacji) i przy znanej wariancji. W tej sekcji opisano sposoby tworzenia wizualizacji na
podstawie danych z próby w celu znalezienia wartości funkcji z-test dostępnych w Qlik Sense. Więcej informacji
o składni i argumentach dotyczących funkcji wykresów z-test można znaleźć w stosownych opisach.

Ładowanie danych z próby
Użyte tutaj dane z próby są takie same jak dane użyte w przykładach dotyczących funkcji t-test. Rozmiar próby
byłby w zwykłych okolicznościach uznawany za zbyt mały dla testu z, ale jest wystarczające na potrzeby
zilustrowania sposobu korzystania z różnych funkcji z-test w Qlik Sense.
Wykonaj następujące czynności:

1. Należy utworzyć aplikację przy użyciu nowego arkusza i otworzyć ten arkusz.
Jeśli utworzono aplikację dla funkcji t-test można na jej podstawie utworzyć nowy arkusz dla
tych funkcji.
2. Otwórz edytor ładowania danych i wprowadź:
Table1:
crosstable LOAD recno() as ID, * inline [
Observation|Comparison
35|2
40|27
12|38
15|31
21|1
14|19
46|1
10|34
28|3
48|1
16|2
30|3
32|2
48|1
31|2
22|1
12|3
39|29
19|37
25|2 ] (delimiter is '|');

W tym skrypcie ładowania uwzględniona jest funkcja recno() , ponieważ tabela crosstable wymaga
trzech argumentów. Funkcja recno() zapewnia zatem dodatkowy argument (w tym przypadku ID dla
każdego wiersza). Bez tego argumentu przykładowe wartości Comparison nie zostałyby załadowane.

3. Kliknij l , aby załadować dane.
Tworzenie wizualizacji funkcji wykresu z-test
Wykonaj następujące czynności:
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1. W edytorze ładowania danych kliknij ikonę ” , aby przejść do widoku aplikacji, a następnie kliknij
arkusz utworzony podczas ładowania danych.
Zostanie otwarty widok arkusza.

2. Kliknij @ Edytuj, aby rozpocząć edycję arkusza.
3. Z obszaru Wykresy dodaj tabelę, a z obszaru Pola dodaj Type jako wymiar.
4. Dodaj do tabeli następujące wyrażenia jako miary.
Etykieta

Wyrażenie

ZTest Conf

ZTest_conf(Value)

ZTest Dif

ZTest_dif(Value)

ZTest Sig

ZTest_sig(Value)

ZTest Sterr

ZTest_sterr(Value)

ZTest Z

ZTest_z(Value)

Możesz zmienić sposób formatowania liczb z miar w celu uzyskania bardziej czytelnych wyników.
Tabelę będzie łatwiej odczytać, jeśli w większości miar formatowanie liczb zostanie ustawione na
Liczba>Proste, zamiast na Auto. Ale na przykład dla funkcji ZTest Sig należy używać formatowania
liczb: Niestandardowe, a następnie dostosować wzorzec formatu do # ##.
Wynik:
Tabela docelowa dla funkcji z-test dla danych z próby będzie zawierać następujące wartości:

Type

ZTest Conf

ZTest Dif

ZTest Sig

ZTest Sterr

ZTest Z

Comparison

6.40

11.95

0.000123

3.27

3.66

Value

5.48

27.15

0.001

2.80

9.71

Tworzenie wizualizacji funkcji wykresu z-testw
Funkcje z-testw są stosowane w przypadku, gdy szeregi danych wejściowych są podane w formacie ważonym
dwukolumnowym. Wyrażenia takie wymagają podania wartości argumentu weight. W poniższych przykładach
użyto wszędzie wartości 2, ale można w tym celu użyć wyrażenia, które określi wartość argumentu weight dla
każdej obserwacji.

Examples and results:
W przypadku zastosowania tych samych danych z próby i formatów liczb co w funkcjach z-test tabela docelowa
dla funkcji z-testw będzie zawierać następujące wartości:
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Type

ZTestw Conf

ZTestw Dif

ZTestw Sig

ZTestw Sterr

ZTestw Z

Comparison

3.53

2.95

5.27e-005

1.80

3.88

Value

2.97

34.25

0

4.52

20.49

Funkcje agregacji dla ciągów znaków
W tej sekcji opisano funkcje agregacji powiązane z ciągami znaków.
Po podsumowaniu każda funkcja jest opisana szczegółowo. Można też kliknąć nazwę funkcji w opisie składni,
aby natychmiast wyświetlić szczegółowe informacje o tej funkcji.

Funkcje agregacji dla ciągów w skrypcie ładowania danych
Concat
Funkcja Concat() służy do łączenia wartości ciągów znaków. Funkcja skryptu zwraca zagregowaną
konkatenację ciągu wszystkich wartości wyrażenia iterowanego po liczbie rekordów zgodnie z definicją w
klauzuli group by.

Concat ([ distinct ] expression [, delimiter [, sort-weight]])
FirstValue
Funkcja FirstValue() zwraca wartość załadowaną jako pierwsza z rekordów określonych przez wyrażenie,
posortowanych przez klauzulę group by.

Ta funkcja jest dostępna tylko jako funkcja skryptu.
FirstValue

(expression)

LastValue
Funkcja LastValue() zwraca wartość załadowaną jako ostatnia z rekordów określonych przez wyrażenie,
posortowanych przez klauzulę group by.

Ta funkcja jest dostępna tylko jako funkcja skryptu.
LastValue

(expression)

MaxString
Funkcja MaxString() wyszukuje wartości ciągu w wyrażeniu i zwraca ostatnią wartość tekstową posortowaną
według liczby rekordów zgodnie z definicją w klauzuli group by.

MaxString (expression )
MinString
Funkcja MaxString() wyszukuje wartości ciągu w wyrażeniu i zwraca pierwszą wartość tekstową posortowaną
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według liczby rekordów zgodnie z definicją w klauzuli group by.

MinString (expression )

Funkcje agregacji dla ciągów znaków w wykresach
Poniższe funkcje wykresów są dostępne w odniesieniu do agregowania ciągów znaków w wykresach.

Concat
Funkcja Concat() służy do łączenia wartości ciągów znaków. Funkcja ta zwraca zagregowaną konkatenację
ciągów znaków ze wszystkich wartości wyrażenia obliczonych dla poszczególnych wymiarów.

Concat — funkcja wykresu({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]]
string[, delimiter[, sort_weight]])
MaxString
Funkcja MaxString() znajduje wartości ciągów znaków w wyrażeniu lub polu i zwraca ostatnią wartość
tekstową w porządku sortowania tekstowego.

MaxString — funkcja wykresu({[SetExpression] [TOTAL [<fld{, fld}>]]} expr)
MinString
Funkcja MinString() znajduje wartości ciągów znaków w wyrażeniu lub polu i zwraca pierwszą wartość w
porządku sortowania tekstowego.

MinString — funkcja wykresu({[SetExpression] [TOTAL [<fld {, fld}>]]} expr)

Concat
Funkcja Concat() służy do łączenia wartości ciągów znaków. Funkcja skryptu zwraca zagregowaną
konkatenację ciągu wszystkich wartości wyrażenia iterowanego po liczbie rekordów zgodnie z definicją w
klauzuli group by.

Syntax:
Concat ([ distinct ] string [, delimiter [, sort-weight]])
Return data type: ciąg znaków
Arguments:
Wyrażenie lub pole zawierające ciąg znaków do przetworzenia.

Argument

Opis

string

Wyrażenie lub pole zawierające ciąg znaków do przetworzenia.

delimiter

Wartości mogą być rozdzielane ciągiem znaków określonym argumentem delimiter.
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Argument

Opis

sortweight

Kolejność konkatenacji można określić opcjonalnym argumentem wymiaru sort-weight. Ciąg
znaków odpowiadający najniższej wartości sortowania będzie występować na początku
konkatenacji..

distinct

Jeśli przed wyrażeniem występuje słowo distinct, wówczas wszystkie duplikaty są pomijane.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Przykład

Wynik

TeamData:
LOAD * inline [
SalesGroup|Team|Date|Amount
East|Gamma|01/05/2013|20000
East|Gamma|02/05/2013|20000
West|Zeta|01/06/2013|19000
East|Alpha|01/07/2013|25000
East|Delta|01/08/2013|14000
West|Epsilon|01/09/2013|17000
West|Eta|01/10/2013|14000
East|Beta|01/11/2013|20000
West|Theta|01/12/2013|23000
] (delimiter is '|');

SalesGroup

TeamConcat1

East

AlphaBetaDeltaGammaGamma

West

EpsilonEtaThetaZeta

SalesGroup

TeamConcat2

East

Alpha-Beta-Delta-Gamma

West

Epsilon-Eta-Theta-Zeta

Concat1:
LOAD SalesGroup,Concat(Team) as TeamConcat1 Resident
TeamData Group By SalesGroup;

Zakładając, że tabela TeamData została załadowana jak w
poprzednim przykładzie:
LOAD SalesGroup,Concat(distinct Team,'-') as
TeamConcat2 Resident TeamData Group By SalesGroup;

Zakładając, że tabela TeamData została załadowana jak w
poprzednim przykładzie:
LOAD SalesGroup,Concat(distinct Team,'-',Amount) as
TeamConcat2 Resident TeamData Group By SalesGroup;

Dodano argument sort-weight, wyniki są
zatem porządkowane według wartości
wymiaru Amount.
SalesGroup

TeamConcat2

East

Delta-Beta-Gamma-Alpha

West

Eta-Epsilon-Zeta-Theta

Concat — funkcja wykresu
Funkcja Concat() służy do łączenia wartości ciągów znaków. Funkcja ta zwraca zagregowaną konkatenację
ciągów znaków ze wszystkich wartości wyrażenia obliczonych dla poszczególnych wymiarów.
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Syntax:
Concat({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]]} string[,
delimiter[, sort_weight]])
Return data type: ciąg znaków
Arguments:
Argument

Opis

string

Wyrażenie lub pole zawierające ciąg znaków do przetworzenia.

delimiter

Wartości mogą być rozdzielane ciągiem znaków określonym argumentem delimiter.

sort-weight

Kolejność konkatenacji można określić opcjonalnym argumentem wymiaru sort-weight.
Ciąg znaków odpowiadający najniższej wartości sortowania będzie występować na
początku konkatenacji..

SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

DISTINCT

Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające
z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Examples and results:
SalesGroup

Amount

Concat(Team)

Concat(TOTAL <SalesGroup> Team)

East

25000

Alpha

AlphaBetaDeltaGammaGamma

East

20000

BetaGammaGamma

AlphaBetaDeltaGammaGamma

East

14000

Delta

AlphaBetaDeltaGammaGamma

West

17000

Epsilon

EpsilonEtaThetaZeta

West

14000

Eta

EpsilonEtaThetaZeta

West

23000

Theta

EpsilonEtaThetaZeta

West

19000

Zeta

EpsilonEtaThetaZeta
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Przykład

Wynik

Concat(Team)

Tabela została utworzona na podstawie wymiarów SalesGroup i Amountoraz odchyleń od
miary Concat(Team). Ignorując wyniki Totals, należy zauważyć, że nawet jeśli dostępne są
dane dla ośmiu wartości w kolumnie Team podzielonych względem dwóch wartości w
kolumnie SalesGroup, jedyny wynik miary Concat(Team), który dokonuje konkatenacji więcej
niż jednej wartości ciągu Team w tej tabeli, jest w wierszu zawierającym wymiar Amount o
wartości 20000, co zwraca wynik BetaGammaGamma. Dzieje się tak, ponieważ występują
trzy wartości dla wymiaru Amount 20000 w danych wejściowych. Wszystkie pozostałe wyniki
nie zostają poddane konkatenacji, gdy miara obejmuje wiele wymiarów, ponieważ jest tylko
jedna wartość Team dla każdej kombinacji wymiarów SalesGroup i Amount.

Concat
(DISTINCT
Team,', ')

Beta, Gamma, ponieważ kwalifikator DISTINCT sprawia, że powtarzający się wynik Gamma
zostaje zignorowany. Ponadto argument ogranicznika jest zdefiniowany jako przecinek, po
którym następuje spacja.

Concat
(TOTAL
<SalesGroup>
Team)

Wszystkie wartości ciągów dla wszystkich wartości Team są poddane konkatenacji, jeśli
zastosowany został kwalifikator TOTAL. W przypadku wyboru pola <SalesGroup> wyniki
zostają podzielone między dwie wartości wymiaru SalesGroup. W przypadku SalesGroupEast
zwracane są wyniki AlphaBetaDeltaGammaGamma. W przypadku SalesGroupWest zwracane
są wyniki EpsilonEtaThetaZeta.

Concat
(TOTAL
<SalesGroup>
Team,';',
Amount)

Dodanie argumentu sort-weight: Amount powoduje, że wyniki są uporządkowane według
wartości wymiaru Amount. Zwracane są zatem wyniki DeltaBetaGammaGammaAlpha i
EtaEpsilonZEtaTheta.

Dane zastosowane w przykładzie:
TeamData:
LOAD * inline [
SalesGroup|Team|Date|Amount
East|Gamma|01/05/2013|20000
East|Gamma|02/05/2013|20000
West|Zeta|01/06/2013|19000
East|Alpha|01/07/2013|25000
East|Delta|01/08/2013|14000
West|Epsilon|01/09/2013|17000
West|Eta|01/10/2013|14000
East|Beta|01/11/2013|20000
West|Theta|01/12/2013|23000
] (delimiter is '|');

FirstValue
Funkcja FirstValue() zwraca wartość załadowaną jako pierwsza z rekordów określonych przez wyrażenie,
posortowanych przez klauzulę group by.

Ta funkcja jest dostępna tylko jako funkcja skryptu.

Składnia skryptów i funkcje wykresów - Qlik Sense, 322 - 2019-04-09 01:39:23

342

5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu
Syntax:
FirstValue ( expr)
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Limitations:
Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość tekstowa, zwracana jest wartość NULL.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Przykład

Wynik

TeamData:
LOAD * inline [
SalesGroup|Team|Date|Amount
East|Gamma|01/05/2013|20000
East|Gamma|02/05/2013|20000
West|Zeta|01/06/2013|19000
East|Alpha|01/07/2013|25000
East|Delta|01/08/2013|14000
West|Epsilon|01/09/2013|17000
West|Eta|01/10/2013|14000
East|Beta|01/11/2013|20000
West|Theta|01/12/2013|23000
] (delimiter is '|');

SalesGroup

FirstTeamLoaded

East

Gamma

West

Zeta

FirstValue1:
LOAD SalesGroup,FirstValue(Team) as FirstTeamLoaded Resident
TeamData Group By SalesGroup;

LastValue
Funkcja LastValue() zwraca wartość załadowaną jako ostatnia z rekordów określonych przez wyrażenie,
posortowanych przez klauzulę group by.

Ta funkcja jest dostępna tylko jako funkcja skryptu.

Syntax:
LastValue ( expr )
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Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Limitations:
Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość tekstowa, zwracana jest wartość NULL.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.
Aby uzyskać ten sam wygląd, jak w kolumnie wyników poniżej, w panelu właściwości w obszarze sortowania
przełącz z wartości Autom. na Niestandardowe. Następnie usuń zaznaczenie sortowania liczbowego i
alfabetycznego.

Przykład

Wynik

TeamData:
LOAD * inline [
SalesGroup|Team|Date|Amount
East|Gamma|01/05/2013|20000
East|Gamma|02/05/2013|20000
West|Zeta|01/06/2013|19000
East|Alpha|01/07/2013|25000
East|Delta|01/08/2013|14000
West|Epsilon|01/09/2013|17000
West|Eta|01/10/2013|14000
East|Beta|01/11/2013|20000
West|Theta|01/12/2013|23000
] (delimiter is '|');

SalesGroup

LastTeamLoaded

East

Beta

West

Theta

LastValue1:
LOAD SalesGroup,LastValue(Team) as LastTeamLoaded Resident TeamData
Group By SalesGroup;

MaxString
Funkcja MaxString() wyszukuje wartości ciągu w wyrażeniu i zwraca ostatnią wartość tekstową posortowaną
według liczby rekordów zgodnie z definicją w klauzuli group by.

Syntax:
MaxString ( expr )
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Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Limitations:
Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość tekstowa, zwracana jest wartość NULL.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Przykład

Wynik

TeamData:
LOAD * inline [
SalesGroup|Team|Date|Amount
East|Gamma|01/05/2013|20000
East|Gamma|02/05/2013|20000
West|Zeta|01/06/2013|19000
East|Alpha|01/07/2013|25000
East|Delta|01/08/2013|14000
West|Epsilon|01/09/2013|17000
West|Eta|01/10/2013|14000
East|Beta|01/11/2013|20000
West|Theta|01/12/2013|23000
] (delimiter is '|');

SalesGroup

MaxString1

East

Gamma

West

Zeta

SalesGroup

MaxString2

East

01/11/2013

West

01/12/2013

Concat1:
LOAD SalesGroup,MaxString(Team) as MaxString1 Resident TeamData Group By
SalesGroup;

Zakładając, że tabela TeamData została załadowana jak w poprzednim
przykładzie, a skrypt ładowania danych zawiera instrukcję SET:
SET DateFormat='DD/MM/YYYY';':
LOAD SalesGroup,MaxString(Date) as MaxString2 Resident TeamData Group By
SalesGroup;

MaxString — funkcja wykresu
Funkcja MaxString() znajduje wartości ciągów znaków w wyrażeniu lub polu i zwraca ostatnią wartość
tekstową w porządku sortowania tekstowego.

Syntax:
MaxString({[SetExpression] [TOTAL [<fld{, fld}>]]} expr)
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Return data type: dual
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Limitations:
Jeśli wyrażenie nie zawiera wartości z reprezentacją ciągu znaków, zwracana jest wartość NULL.

Examples and results:
SalesGroup

Amount

MaxString(Team)

MaxString(Date)

East

14000

Delta

2013/08/01

East

20000

Gamma

2013/11/01

East

25000

Alpha

2013/07/01

West

14000

Eta

2013/10/01

West

17000

Epsilon

2013/09/01

West

19000

Zeta

2013/06/01

West

23000

Theta

2013/12/01

Przykład

Wynik

MaxString
(Team)

Dla wymiaru Amount określone są trzy wartości 20000: dwie dotyczą zespołu Gamma (w
różnych datach), a jedna — zespołu Beta. Dla miary MaxString (Team) zwracana jest zatem
wartość Gamma, ponieważ jest to najwyżej znajdująca się wartość w posortowanych ciągach.
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Przykład

Wynik

MaxString
(Date)

2013/11/01 jest największą wartością Date z trzech wartości powiązanych z wymiarem Amount.
Ponadto przyjęto założenie, że skrypt zawiera instrukcję SET SET DateFormat='YYYY-MM-

DD';'
Dane zastosowane w przykładzie:
TeamData:
LOAD * inline [
SalesGroup|Team|Date|Amount
East|Gamma|01/05/2013|20000
East|Gamma|02/05/2013|20000
West|Zeta|01/06/2013|19000
East|Alpha|01/07/2013|25000
East|Delta|01/08/2013|14000
West|Epsilon|01/09/2013|17000
West|Eta|01/10/2013|14000
East|Beta|01/11/2013|20000
West|Theta|01/12/2013|23000
] (delimiter is '|');

MinString
Funkcja MaxString() wyszukuje wartości ciągu w wyrażeniu i zwraca pierwszą wartość tekstową posortowaną
według liczby rekordów zgodnie z definicją w klauzuli group by.

Syntax:
MinString ( expr )
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Limitations:
Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość tekstowa, zwracana jest wartość NULL.

Examples and results:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.
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Przykład

Wynik

TeamData:
LOAD * inline [
SalesGroup|Team|Date|Amount
East|Gamma|01/05/2013|20000
East|Gamma|02/05/2013|20000
West|Zeta|01/06/2013|19000
East|Alpha|01/07/2013|25000
East|Delta|01/08/2013|14000
West|Epsilon|01/09/2013|17000
West|Eta|01/10/2013|14000
East|Beta|01/11/2013|20000
West|Theta|01/12/2013|23000
] (delimiter is '|');

SalesGroup

MinString1

East

Alpha

West

Epsilon

SalesGroup

MinString2

East

01/05/2013

West

01062/2013

Concat1:
LOAD SalesGroup,MinString(Team) as MinString1 Resident TeamData Group By
SalesGroup;

Zakładając, że tabela TeamData została załadowana jak w poprzednim
przykładzie, a skrypt ładowania danych zawiera instrukcję SET:
SET DateFormat='DD/MM/YYYY';':
LOAD SalesGroup,MinString(Date) as MinString2 Resident TeamData Group By
SalesGroup;

MinString — funkcja wykresu
Funkcja MinString() znajduje wartości ciągów znaków w wyrażeniu lub polu i zwraca pierwszą wartość w
porządku sortowania tekstowego.

Syntax:
MinString({[SetExpression] [TOTAL [<fld {, fld}>]]} expr)
Return data type: dual
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

SetExpression

Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych wierszy
zdefiniowanym przez selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą
wyrażenia analizy zestawów.
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Argument

Opis

TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest
wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji,
nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów
wykresu.
Korzystając z polecenia TOTAL [<fld {.fld}>] , gdzie po kwalifikatorze TOTAL podana jest
lista nazw pól stanowiących podzbiór zmiennych wymiarów wykresu, można utworzyć
podzbiór wszystkich możliwych wartości.

Examples and results:
SalesGroup

Amount

MinString(Team)

MinString(Date)

East

14000

Delta

2013/08/01

East

20000

Beta

2013/05/01

East

25000

Alpha

2013/07/01

West

14000

Eta

2013/10/01

West

17000

Epsilon

2013/09/01

West

19000

Zeta

2013/06/01

West

23000

Theta

2013/12/01

Przykłady

Wyniki

MinString
(Team)

Dla wymiaru Amount określone są trzy wartości 20000: dwie dotyczą zespołu Gamma (w
różnych datach), a jedna — zespołu Beta. Dla miary MinString (Team) zwracana jest zatem
wartość Beta, ponieważ jest to pierwsza wartość w posortowanych ciągach.

MinString
(Date)

2013/11/01 jest najwcześniejszą wartością Date z trzech wartości powiązanych z wymiarem
Amount. Ponadto przyjęto założenie, że skrypt zawiera instrukcję SET SET

DateFormat='YYYY-MM-DD';'
Dane zastosowane w przykładzie:
TeamData:
LOAD * inline [
SalesGroup|Team|Date|Amount
East|Gamma|01/05/2013|20000
East|Gamma|02/05/2013|20000
West|Zeta|01/06/2013|19000
East|Alpha|01/07/2013|25000
East|Delta|01/08/2013|14000
West|Epsilon|01/09/2013|17000
West|Eta|01/10/2013|14000
East|Beta|01/11/2013|20000
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West|Theta|01/12/2013|23000
] (delimiter is '|');

Funkcje wymiarów syntetycznych
Wymiar syntetyczny jest tworzony w aplikacji na podstawie wartości generowanych przez funkcje wymiarów
syntetycznych, a nie bezpośrednio na podstawie pól w modelu danych. Gdy wartości wygenerowane przez
funkcję wymiarów syntetycznych zostaną użyte na wykresie jako wymiar wyliczany, powstaje wymiar
syntetyczny. Wymiary syntetyczne pozwalają na tworzenie m.in. wykresów z wymiarami z wartościami
wynikającymi z podanych danych, czyli wymiarami dynamicznymi.

Selekcje nie mają wpływu na wymiary syntetyczne.
W wykresach mogą być stosowane następujące funkcje wymiarów syntetycznych.

ValueList
Funkcja ValueList() zwraca zestaw wymienionych wartości, które w przypadku zastosowania w wymiarze
wyliczanym utworzą wymiar syntetyczny.
ValueList — funkcja wykresu (v1 {, Expression})

ValueLoop
Funkcja ValueLoop() zwraca zestaw wartości iterowanych, które w przypadku zastosowania w wymiarze
wyliczanym utworzą wymiar syntetyczny.
ValueLoop — funkcja wykresu(from [, to [, step ]])

ValueList — funkcja wykresu
Funkcja ValueList() zwraca zestaw wymienionych wartości, które w przypadku zastosowania w wymiarze
wyliczanym utworzą wymiar syntetyczny.

W wykresach z wymiarem syntetycznym utworzonym za pomocą funkcji ValueList możliwe jest
przywołanie wartości wymiaru odpowiadającej konkretnej komórce wyrażenia. W tym celu należy
zrestartować funkcję ValueList z tymi samymi parametrami w wyrażeniu wykresu. Ta funkcja może
być oczywiście używana w dowolnym miejscu układu, ale oprócz sytuacji, gdy jest używana dla
wymiarów syntetycznych, będzie znaczącą tylko wewnątrz funkcji agregacji.

Selekcje nie mają wpływu na wymiary syntetyczne.

Syntax:
ValueList(v1 {,...})
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Return data type: dual
Arguments:
Argument

Opis

v1

Wartość statyczna (zazwyczaj ciąg, ale może to być również liczba).

{,...}

Opcjonalna lista wartości statycznych.

Examples and results:
Przykład

Wynik

ValueList('Number
of Orders',
'Average Order
Size', 'Total
Amount')

Gdy jest stosowane na przykład w celu utworzenia wymiaru w tabeli, wyrażenie to
zwraca trzy ciągi znaków jako etykiety wierszy w tabeli. Ciągi te mogą być następnie
przywoływane przez dowolne wyrażenie.

=IF( ValueList
('Number of
Orders', 'Average
Order Size', 'Total
Amount') = 'Number
of Orders', count
(SaleID), IF(
ValueList('Number
of Orders',
'Average Order
Size', 'Total
Amount') = 'Average
Order Size', avg
(Amount), sum
(Amount) ))

Wyrażenie to pobiera wartości z utworzonego wymiaru i przywołuje je w
zagnieżdżonej instrukcji IF jako dane wejściowe dla trzech funkcji agregacji:

Dane zastosowane w przykładach:
SalesPeople:
LOAD * INLINE [
SaleID|SalesPerson|Amount|Year
1|1|12|2013
2|1|23|2013
3|1|17|2013
4|2|9|2013
5|2|14|2013
6|2|29|2013
7|2|4|2013
8|1|15|2012
9|1|16|2012
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10|2|11|2012
11|2|17|2012
12|2|7|2012
] (delimiter is '|');

ValueLoop — funkcja wykresu
Funkcja ValueLoop() zwraca zestaw wartości iterowanych, które w przypadku zastosowania w wymiarze
wyliczanym utworzą wymiar syntetyczny.
Wygenerowane wartości będą rozpoczynać się od wartości from i kończyć na wartości to wraz z wartościami
pośrednimi zgodnymi z przyrostem kroku.

W wykresach z wymiarem syntetycznym utworzonym za pomocą funkcji ValueLoop możliwe jest
przywołanie wartości wymiaru odpowiadającej konkretnej komórce wyrażenia. W tym celu należy
zrestartować funkcję ValueLoop z tymi samymi parametrami w wyrażeniu wykresu. Ta funkcja
może być oczywiście używana w dowolnym miejscu układu, ale oprócz sytuacji, gdy jest używana
dla wymiarów syntetycznych, będzie znaczącą tylko wewnątrz funkcji agregacji.

Selekcje nie mają wpływu na wymiary syntetyczne.

Syntax:
ValueLoop(from [, to [, step ]])
Return data type: dual
Arguments:
Argumenty

Opis

from

Wartość początkowa w generowanym zakresie wartości.

to

Wartość końcowa w generowanym zakresie wartości.

step

Rozmiar kroku między wartościami.

Examples and results:
Przykład

Wynik

ValueLoop
(1, 10)

Tworzy w tabeli wymiar, który może być zastosowany w celach takich jak tworzenie
numerowanych etykiet. W tym przykładzie zwrócone zostaną wartości ponumerowane od 1 do
10. Wartości te mogą być następnie przywoływane przez dowolne wyrażenie.

ValueLoop
(2, 10,2)

W tym przykładzie zwracane są wartości ponumerowane cyframi 2, 4, 6, 8 i 10, ponieważ
argument step ma wartość 2.
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Agregacje zagnieżdżone
Mogą pojawić się sytuacje, w których należy zastosować agregację w odniesieniu do wyników innej agregacji.
Sytuacja taka jest określana mianem „agregacji zagnieżdżonej”.
Zasadniczo nie można zagnieżdżać agregacji w wyrażeniach wykresu Qlik Sense. Zagnieżdżanie jest dozwolone
jedynie wówczas, gdy:
w ramach wewnętrznej funkcji agregacji stosowany jest kwalifikator TOTAL.

l

Dozwolonych jest maksymalnie sto poziomów zagnieżdżenia.

Agregacje zagnieżdżone z kwalifikatorem TOTAL
Example:
Należy na przykład obliczyć sumę wartości pól Sales, ale tylko z uwzględnieniem transakcji z wartością

OrderDate z ubiegłego roku. Wartość taką można uzyskać dzięki zastosowaniu funkcji agregacji Max(TOTAL
Year(OrderDate)).
Następująca agregacja zwróci oczekiwany wynik:
Sum(If(Year(OrderDate)=Max(TOTAL Year(OrderDate)), Sales))

Uwzględnienie kwalifikatora TOTAL jest absolutnie niezbędne, aby tego rodzaju zagnieżdżenie zostało
zaakceptowane przez Qlik Sense oraz na potrzeby oczekiwanego porównania. Tego typu zagnieżdżenie jest
często stosowane i bardzo przydatne.

See also:
p

Aggr — funkcja wykresu (page 164)

5.3

Funkcje koloru

Funkcje te mogą być stosowane w wyrażeniach związanych z ustawieniami i oceną właściwości kolorów
obiektów wykresu oraz w skryptach ładowania danych.

Qlik Sense obsługuje funkcje koloru qliktechblue i qliktechgray ze względu na zgodność z
poprzednimi wersjami, ale korzystanie z tych funkcji nie jest zalecane.

ARGB
Funkcja ARGB() jest stosowana w wyrażeniach w celu ustawienia lub obliczenia wartości właściwości koloru
obiektu wykresu, przy czym kolor jest zdefiniowany wartościami składowej czerwonej r, składowej zielonej g i
składowej niebieskiej b oraz współczynnikiem alfa (przezroczystości) alpha.
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ARGB (alpha, r, g, b)
HSL
Funkcja HSL() służy w wyrażeniach do ustawienia lub obliczenia wartości właściwości koloru obiektu wykresu,
przy czym kolor jest zdefiniowany wartościami składowych hue (odcień), saturation (nasycenie) i luminosity
(jasność) z zakresu od 0 do 1.

HSL

(hue, saturation, luminosity)

RGB
Funkcja RGB() jest stosowana w wyrażeniach w celu ustawienia lub obliczenia wartości właściwości koloru
obiektu wykresu, przy czym kolor jest zdefiniowany wartościami składowej czerwonej r, składowej zielonej g i
składowej niebieskiej b, z wartościami z zakresu od 0 do 255.

RGB

(r, g, b)

Color
Funkcja Color() jest stosowana w wyrażeniach w celu zwracania reprezentacji koloru w postaci numeru koloru
n w palecie wykresu wyświetlanej we właściwościach wykresu. Reprezentacja koloru jest wartością podwójną, w
której reprezentacja tekstowa ma postać 'RGB(r, g, b)', gdzier, g i b są liczbami z zakresu od 0 do 255 i
reprezentują odpowiednio wartość koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego. Reprezentacja liczbowa jest
liczbą całkowitą, która reprezentuje składniki czerwony, zielony i niebieski.

Color (n)
Colormix1
Funkcja Colormix1() jest stosowana w wyrażeniach w celu zwracania reprezentacji koloru ARGB z gradientu
dwóch kolorów, na podstawie wartości z zakresu od 0 do 1.

Colormix1 (Value , ColorZero , ColorOne)
Parametr Value jest liczbą rzeczywistą z zakresu od 0 do 1.
l

Jeśli parametr Value wynosi 0, wówczas zwracana jest wartość ColorZero .

l

Jeśli parametr Value wynosi 1, wówczas zwracana jest wartość ColorOne .

l

Jeśli parametr Value jest z zakresu od 0 do 1, wówczas zwracany jest odpowiedni odcień pośredni.

Funkcja ColorZero jest poprawną reprezentacją koloru RGB dla koloru, który zostanie powiązany z dolnym
końcem przedziału.
Funkcja ColorOne jest poprawną reprezentacją koloru RGB dla koloru, który zostanie powiązany z górnym
końcem przedziału.

Example:
Colormix1(0.5, red(), blue())

zwraca:
ARGB(255,64,0,64) (purpurowy)
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Colormix2
Funkcja Colormix2() jest stosowana w wyrażeniach w celu zwracania reprezentacji koloru ARGB z gradientu
dwóch kolorów, na podstawie wartości z zakresu od –1 do 1, z możliwością określenia koloru pośredniego dla
pozycji centralnej (0).

Colormix2 (Value ,ColorMinusOne , ColorOne[ , ColorZero])
Parametr Value jest liczbą rzeczywistą z zakresu od –1 do 1.
l

Jeśli parametr Value wynosi –1, wówczas zwracany jest pierwszy kolor.

l

Jeśli parametr Value wynosi 1, wówczas zwracany jest drugi kolor.

l

Jeśli parametr Value jest z zakresu od –1 do 1, wówczas zwracany jest odpowiedni kolor pośredni.

Funkcja ColorMinusOne jest poprawną reprezentacją koloru RGB dla koloru, który zostanie powiązany z dolnym
końcem przedziału.
Funkcja ColorOne jest poprawną reprezentacją koloru RGB dla koloru, który zostanie powiązany z górnym
końcem przedziału.
Funkcja ColorZero jest opcjonalną poprawną reprezentacją koloru RGB dla koloru, który zostanie powiązany ze
środkiem przedziału.

SysColor
Funkcja SysColor() zwraca reprezentację koloru ARGB dla koloru nr w systemie Windows, gdzie nr odpowiada
parametrowi dla funkcji API GetSysColor(nr) w systemie Windows.

SysColor (nr)
ColorMapHue
Funkcja ColorMapHue() zwraca wartość ARGB koloru z mapy kolorów, która zmienia składnik odcienia w
modelu koloru HSV. Mapa kolorów zaczyna się od koloru czerwonego, a następnie kolejno przechodzi w kolor
żółty, zielony, błękitny, niebieski, amarantowy, aby powrócić do koloru czerwonego. Parametr x musi być
określony jako wartość w zakresie od 0 do 1.

ColorMapHue (x)
ColorMapJet
Funkcja ColorMapJet() zwraca wartość ARGB dla koloru z mapy kolorów, która zaczyna się od koloru
niebieskiego, a następnie kolejno przechodzi w kolor błękitny, żółty i pomarańczowy, aby powrócić do koloru
czerwonego. Parametr x musi być określony jako wartość w zakresie od 0 do 1.

ColorMapJet (x)

Wstępnie zdefiniowane funkcje koloru
W wyrażeniach dotyczących wstępnie zdefiniowanych kolorów mogą być stosowane następujące funkcje. Każda
z tych funkcji zwraca reprezentację koloru RGB.
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Opcjonalnie można podać parametr określający współczynnik alfa. W takim przypadku zwrócona zostanie
reprezentacja koloru ARGB. Współczynnik alfa o wartości 0 oznacza pełną przezroczystość, a o wartości 255 —
pełną nieprzezroczystość. Jeśli wartość alfa nie zostanie wprowadzona, przyjmowana jest wartość 255.

Funkcje koloru

Wartość RGB

black ([alpha])

(0,0,0)

blue([alpha])

(0,0,128)

brown([alpha])

(128,128,0)

cyan([alpha])

(0,128,128)

darkgray([alpha])

(128,128,128)

green([alpha])

(0,128,0)

lightblue([alpha])

(0,0,255)

lightcyan([alpha])

(0,255,255)

lightgray([alpha])

(192,192,192)

lightgreen([alpha])

(0,255,0)

lightmagenta([alpha])

(255,0,255)

lightred([alpha])

(255,0,0)

magenta([alpha])

(128,0,128)

red([alpha])

(128,0,0)

white([alpha])

(255,255,255)

yellow([alpha])

(255,255,0)

Examples and results:
Przykłady

Wyniki

Blue()

RGB(0,0,128)

Blue(128)

ARGB(128,0,0,128)

ARGB
Funkcja ARGB() jest stosowana w wyrażeniach w celu ustawienia lub obliczenia wartości właściwości koloru
obiektu wykresu, przy czym kolor jest zdefiniowany wartościami składowej czerwonej r, składowej zielonej g i
składowej niebieskiej b oraz współczynnikiem alfa (przezroczystości) alpha.

Syntax:
ARGB(alpha, r, g, b)

Składnia skryptów i funkcje wykresów - Qlik Sense, 322 - 2019-04-09 01:39:23

356

5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu
Return data type: dual
Arguments:
Argument

Opis

alpha

Wartość przezroczystości w zakresie od 0 do 255. 0 oznacza pełną przezroczystość, natomiast
255 — pełną nieprzezroczystość.

r, g, b

Wartości składowej czerwonej, zielonej i niebieskiej. Wartość składowej 0 oznacza brak wkładu,
a 255 — pełny wkład.

Wszystkie argumenty muszą być wyrażeniami, które zwracają liczby całkowite w zakresie od 0 do
255.
W przypadku interpretowania składnika liczbowego i przekształcania go na zapis szesnastkowy wartości
składników koloru są bardziej czytelne.Na przykład kolorowi jasnozielonemu odpowiada liczba 4 278 255 360,
która w zapisie szesnastkowym ma postać FF00FF00.Pierwsze dwie pozycje „FF” (255) wskazują współczynnik

alpha.Następne dwie pozycje „00” oznaczają wartość składowej czerwonej (red), kolejne dwie pozycje „FF”
wartość składowej zielonej (green), a ostatnie dwie pozycje „00” wartość składowej niebieskiej (blue).

RGB
Funkcja RGB() jest stosowana w wyrażeniach w celu ustawienia lub obliczenia wartości właściwości koloru
obiektu wykresu, przy czym kolor jest zdefiniowany wartościami składowej czerwonej r, składowej zielonej g i
składowej niebieskiej b, z wartościami z zakresu od 0 do 255.

Syntax:
RGB (r, g, b)
Return data type: dual
Arguments:
Argument

Opis

r, g, b

Wartości składowej czerwonej, zielonej i niebieskiej. Wartość składowej 0 oznacza brak wkładu,
a 255 — pełny wkład.

Wszystkie argumenty muszą być wyrażeniami, które zwracają liczby całkowite w zakresie od 0 do
255.
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W przypadku interpretowania składnika liczbowego i przekształcania go na zapis szesnastkowy wartości
składników koloru są bardziej czytelne.Na przykład kolorowi jasnozielonemu odpowiada liczba 4 278 255 360,
która w zapisie szesnastkowym ma postać FF00FF00.Pierwsze dwie pozycje „FF” (255) wskazują współczynnik

alpha.W przypadku funkcji RGB i HSL będzie to zawsze wartość „FF” (nieprzezroczysta).Następne dwie pozycje
„00” oznaczają wartość składowej czerwonej (red), kolejne dwie pozycje „FF” wartość składowej zielonej
(green), a ostatnie dwie pozycje „00” wartość składowej niebieskiej (blue).

HSL
Funkcja HSL() służy w wyrażeniach do ustawienia lub obliczenia wartości właściwości koloru obiektu wykresu,
przy czym kolor jest zdefiniowany wartościami składowych hue (odcień), saturation (nasycenie) i luminosity
(jasność) z zakresu od 0 do 1.

Syntax:
HSL (hue, saturation, luminosity)
Return data type: dual
Arguments:
Argument

Opis

hue, saturation,
luminosity

Wartości składników hue, saturation i luminosity zawierają się w zakresie od 0 do
1.

Wszystkie argumenty muszą być wyrażeniami, które zwracają liczby całkowite w zakresie od 0 do 1.
W przypadku interpretowania składnika liczbowego i przekształcania go na zapis szesnastkowy wartości RGB
składników koloru są bardziej czytelne. Na przykład kolorowi jasnozielonemu odpowiada liczba 4 278 255 360,
która w zapisie szesnastkowym ma postać FF00FF00 oraz RGB (0,255,0). Odpowiada to zapisowi HSL (80/240,
240/240, 120/240) — wartości HSL odpowiadającej zapisowi (0.33, 1, 0.5).

5.4

Funkcje warunkowe

Wszystkie funkcje warunkowe oceniają warunek, a następnie zwracają różne odpowiedzi w zależności od
wartości warunku. Funkcje te mogą być stosowane w skryptach ładowania danych i wyrażeniach wykresu.

Przegląd funkcji warunkowych
Po podsumowaniu każda funkcja jest opisana szczegółowo. Można też kliknąć nazwę funkcji w opisie składni,
aby natychmiast wyświetlić szczegółowe informacje o tej funkcji.

alt
Funkcja alt zwraca pierwszy z parametrów o poprawnej reprezentacji liczbowej. Jeśli taki parametr nie zostanie
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znaleziony, wówczas zwrócony zostanie ostatni parametr. Można użyć dowolnej liczby parametrów.

alt (case1[ , case2 , case3 , ...] , else)
class
Funkcja class przydziela pierwszy parametr do interwału klasy. Wynikiem jest wartość podwójna z a<=x<b jako
wartością tekstową, gdzie argumenty a ib są górnym i dolnym limitami przedziału, oraz dolną granicą jako
wartością liczbową.

class (expression, interval [ , label [ , offset ]])
if
Funkcja if zwraca wartość w zależności od tego, czy warunek określony w ramach tej funkcji uwzględnia
wartości True czy False.

if (condition , then , else)
match
Funkcja match porównuje pierwszy parametr z wszystkimi kolejnymi parametrami i zwraca liczbową
lokalizację z wyrażeń dopasowanych. Wielkość liter w porównaniu ma znaczenie.

match ( str, expr1 [ , expr2,...exprN ])
mixmatch
Funkcja mixmatch porównuje pierwszy parametr z wszystkimi kolejnymi parametrami i zwraca liczbową
lokalizację z wyrażeń dopasowanych. Wielkość liter w porównaniu nie ma znaczenia.

mixmatch ( str, expr1 [ , expr2,...exprN ])
pick
Funkcja pick zwraca n-te wyrażenie na liście.

pick (n, expr1[ , expr2,...exprN])
wildmatch
Funkcja wildmatch porównuje pierwszy parametr ze wszystkimi kolejnymi parametrami i zwraca numer
pasującego wyrażenia. Funkcja ta zezwala na stosowanie symboli wieloznacznych ( * i ?) w ciągach znaków
porównania. * stanowi dopasowanie dla dowolnej sekwencji znaków. ? jest dopasowaniem dla dowolnego
pojedynczego znaku.

wildmatch ( str, expr1 [ , expr2,...exprN ])

alt
Funkcja alt zwraca pierwszy z parametrów o poprawnej reprezentacji liczbowej. Jeśli taki parametr nie zostanie
znaleziony, wówczas zwrócony zostanie ostatni parametr. Można użyć dowolnej liczby parametrów.

Syntax:
alt(expr1[ , expr2 , expr3 , ...] , else)
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Arguments:
Argument

Opis

expr1

Pierwsze wyrażenie do sprawdzenia poprawnej reprezentacji liczbowej.

expr2

Drugie wyrażenie do sprawdzenia poprawnej reprezentacji liczbowej.

expr3

Trzecie wyrażenie do sprawdzenia poprawnej reprezentacji liczbowej.

else

Wartość do zwrócenia, jeśli żaden z poprzednich parametrów nie ma poprawnej reprezentacji
liczbowej.

Funkcja alt jest często używana z funkcjami interpretacji liczby lub daty. W ten sposób aplikacja Qlik Sense może
sprawdzać różne formaty danych w kolejności opartej na priorytetach. Można jej także użyć do obsługi wartości
NULL w wyrażeniach liczbowych.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

alt( date#( dat , 'YYYY/MM/DD' ),
date#( dat , 'MM/DD/YYYY' ),
date#( dat , 'MM/DD/YY' ),
'No valid date' )

To wyrażenie sprawdzi, czy pole date zawiera datę zgodną z
dowolnym z trzech określonych formatów. Jeśli tak, zostanie
zwrócona wartość podwójna zawierająca pierwotny ciąg znaków i
poprawną reprezentację liczbową daty. Jeśli dopasowanie nie
zostanie znalezione, zostanie zwrócony tekst 'No valid date' (bez
żadnej poprawnej reprezentacji liczbowej).

alt(Sales,0) + alt(Margin,0)

To wyrażenie dodaje pola Sales i Margin, zastępując wszelkie
brakujące wartości (NULL) liczbą 0.

class
Funkcja class przydziela pierwszy parametr do interwału klasy. Wynikiem jest wartość podwójna z a<=x<b jako
wartością tekstową, gdzie argumenty a ib są górnym i dolnym limitami przedziału, oraz dolną granicą jako
wartością liczbową.

Syntax:
class(expression, interval [ , label [ , offset ]])
Arguments:
Argument

Opis

interval

Liczba określająca szerokość przedziału.

label

Dowolny ciąg znaków, który może zastąpić „x” w tekście wyniku.

offset

Liczba, która może zostać użyta jako przesunięcie od domyślnego punktu początkowego
klasyfikacji. Zazwyczaj domyślny punkt startowy wynosi 0.
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Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

class( var,10 ) z var = 23

zwraca wartość '20<=x<30'

class( var,5,'value' ) z var = 23

zwraca wartość '20<= value <25'

class( var,10,'x',5 ) z var = 23

zwraca wartość '15<=x<25'

Przykładowy skrypt ładowania danych:
W tym przykładzie ładujemy tabelę zawierającą nazwiska i wiek osób. Chcemy dodać pola klasyfikujące każdą
osobę zgodnie z grupą wiekową z interwałem dziesięciu lat. Tabela źródłowa wygląda następująco:

Name

Age

John

25

Karen

42

Yoshi

53

Aby dodać pole klasyfikacji grupy wiekowej, można dodać poprzedzającą instrukcję ładowania przy użyciu
funkcji class. W tym przykładzie ładujemy tabelę źródłową przy użyciu danych wbudowanych.
LOAD *,
class(Age, 10, 'age') As Agegroup;
LOAD * INLINE
[ Age, Name
25, John
42, Karen
53, Yoshi];

Po załadowaniu otrzymane dane wyglądają następująco:

Name

Age

Agegroup

John

25

20 <= age < 30

Karen

42

40 <= age < 50

Yoshi

53

50 <= age < 60

if
Funkcja if zwraca wartość w zależności od tego, czy warunek określony w ramach tej funkcji uwzględnia
wartości True czy False.

Syntax:
if(condition , then , else)
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Funkcja if ma trzy parametry, condition,then i else, z których wszystkie są wyrażeniami. Dwa pozostałe, czyli

then i else, mogą być dowolnego typu.
Arguments:
Argument

Opis

condition

Wyrażenie, które jest interpretowane logicznie.

then

Wyrażenie, które może być dowolnego typu. Jeśli wyrażeniecondition ma wartość True,
wówczas funkcja if zwraca wartość wyrażenia then.

else

Wyrażenie, które może być dowolnego typu. Jeśli wyrażeniecondition ma wartość False,
wówczas funkcja if zwraca wartość wyrażenia else.

Przykład: wyrażenie wykresu
Tabela aplikacji Qlik Sense pokazująca przykład funkcji if.

Przykład

Wynik

if( Amount>= 0, 'OK', 'Alarm' )

To wyrażenie sprawdza, czy ilość jest liczbą dodatnią (0 lub
większą), i zwraca wówczas 'OK'. Jeśli ilość jest liczbą mniejszą od
0, zwracane jest 'Alarm'.

Wyrażenie wykresu
Tabela Qlik Sense z przykładami funkcji if w wyrażeniu wykresu.

Date

Lokalizacja

Incidents

if(Incidents>=10,
'Critical', 'Ok' )

if(Incidents>=10, 'Critical', If(
Incidents>=1 and Incidents<10,
'Warning', 'Ok'))

1/3/2016

Beijing

0

Ok

Ok

1/3/2016

Boston

12

Critical

Critical

1/3/2016

Stockholm

3

Ok

Ostrzeżenie

1/3/2016

Toronto

0

Ok

Ok

1/4/2016

Beijing

0

Ok

Ok

1/4/2016

Boston

8

Ok

Ostrzeżenie
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Przykład: Skrypt ładowania
Skrypt ładowania
Funkcja If może być używana w skrypcie ładowania z innymi metodami i obiektami, w tym również ze
zmiennymi. Jeśli na przykład ustawisz zmienną threshold (próg) i chcesz uwzględnić pole w modelu danych na
podstawie tego progu, możesz zrobić to tak:
Transactions:
Load * Inline [
transaction_id,
code
3750, 20180830,
3751, 20180907,
3752, 20180916,
3753, 20180922,
3754, 20180922,
3756, 20180922,
3757, 20180923,
];

transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity, customer_id, size, color_
23.56, 2, 2038593, L, Red
556.31, 6, 203521, m, orange
5.75, 1, 5646471, S, blue
125.00, 7, 3036491, l, Black
484.21, 13, 049681, xs, Red
59.18, 2, 2038593, M, Blue
177.42, 21, 203521, XL, Black

set threshold = 100;
/* Create new table called Transaction_Buckets
Compare transaction_amount field from Transaction table to threshold of 100.
Output results into a new field called Compared to Threshold
*/
Transaction_Buckets:
Load
transaction_id,
If(transaction_amount > $(threshold),'Greater than $(threshold)','Less than $(threshold)') as
[Compared to Threshold]
Resident Transactions;

Wyniki
Tabela programu Qlik Sense przedstawiająca wynik użycia funkcji if w skrypcie ładowania.

transaction_id

W porównaniu do progu

3750

Mniej niż 100

3751

Więcej niż 100

3752

Mniej niż 100

3753

Więcej niż 100

3754

Więcej niż 100

3756

Mniej niż 100

3757

Więcej niż 100
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match
Funkcja match porównuje pierwszy parametr z wszystkimi kolejnymi parametrami i zwraca liczbową
lokalizację z wyrażeń dopasowanych. Wielkość liter w porównaniu ma znaczenie.

Syntax:
match( str, expr1 [ , expr2,...exprN ])
Aby dokonywać porównań ignorujących wielkość liter, należy użyć funkcji mixmatch. Aby
dokonywać porównań ignorujących wielkość liter i symboli wieloznacznych, należy użyć funkcji
wildmatch.
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

match( M, 'Jan','Feb','Mar')

zwraca 2, jeśli M = Feb.
zwraca 0, jeśli M = Apr lubjan.

mixmatch
Funkcja mixmatch porównuje pierwszy parametr z wszystkimi kolejnymi parametrami i zwraca liczbową
lokalizację z wyrażeń dopasowanych. Wielkość liter w porównaniu nie ma znaczenia.

Syntax:
mixmatch( str, expr1 [ , expr2,...exprN ])

Aby dokonywać porównań uwzględniających wielkość liter, należy użyć funkcji match. Aby
dokonywać porównań ignorujących wielkość liter i symboli wieloznacznych, należy użyć funkcji
wildmatch.
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

mixmatch( M, 'Jan','Feb','Mar')

zwraca 1, jeśli M = jan

pick
Funkcja pick zwraca n-te wyrażenie na liście.

Syntax:
pick(n, expr1[ , expr2,...exprN])
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Arguments:
Argument

Opis

n

n jest liczbą całkowitą z zakresu od 1 do N.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

pick( N, 'A','B',4, 6 )

zwraca 'B', jeśli N = 2
zwraca 4, jeśli N = 3

wildmatch
Funkcja wildmatch porównuje pierwszy parametr ze wszystkimi kolejnymi parametrami i zwraca numer
pasującego wyrażenia. Funkcja ta zezwala na stosowanie symboli wieloznacznych ( * i ?) w ciągach znaków
porównania. * stanowi dopasowanie dla dowolnej sekwencji znaków. ? jest dopasowaniem dla dowolnego
pojedynczego znaku.

Syntax:
wildmatch( str, expr1 [ , expr2,...exprN ])

Aby dokonywać porównań między symbolami wieloznacznymi, należy użyć funkcji match lub
mixmatch.
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

wildmatch( M, 'ja*','fe?','mar')

zwraca 1, jeśli M = January
zwraca 2, jeśli M = fex

5.5

Funkcje licznikowe

W tej sekcji opisano funkcje powiązane z licznikami rekordów podczas oceny instrukcji LOAD w skrypcie
ładowania danych. Jedyną funkcją, której można użyć w wyrażeniach wykresu, jest RowNo() .
Niektóre funkcje licznikowe nie muszą zawierać parametrów, ale wciąż wymagany jest nawias końcowy.
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Przegląd funkcji licznikowych
Po podsumowaniu każda funkcja jest opisana szczegółowo. Można też kliknąć nazwę funkcji w opisie składni,
aby natychmiast wyświetlić szczegółowe informacje o tej funkcji.

autonumber
Ta funkcja skryptu zwraca niepowtarzalną wartość całkowitą dla każdej odrębnie przetwarzanej wartości

expression napotkanej podczas wykonywania skryptu. Ta funkcja może zostać użyta np. w celu utworzenia
kompaktowej reprezentacji klucza złożonego w pamięci.
autonumber (expression[ , AutoID])
autonumberhash128
Ta funkcja skryptu oblicza 128-bitowy skrót połączonych wartości wyrażenia wejściowego oraz zwraca
niepowtarzalną wartość całkowitą dla każdej odrębnej wartości skrótu napotkanej podczas wykonywania
skryptu. Ta funkcja może zostać użyta np. w celu utworzenia kompaktowej reprezentacji klucza złożonego w
pamięci.
autonumberhash128 (expression {, expression})

autonumberhash256
Ta funkcja skryptu oblicza 256-bitowy skrót połączonych wartości wyrażenia wejściowego oraz zwraca
niepowtarzalną wartość całkowitą dla każdej odrębnej wartości skrótu napotkanej podczas wykonywania
skryptu. Ta funkcja może zostać użyta np. w celu utworzenia kompaktowej reprezentacji klucza złożonego w
pamięci.
autonumberhash256 (expression {, expression})

IterNo
Ta funkcja skryptu zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje numer oceny pojedynczego wiersza w instrukcji a

LOAD z klauzulą while. Pierwsza iteracja ma numer 1. Funkcja IterNo jest przydatna tylko wtedy, gdy jest
stosowana razem z klauzulą while.

IterNo ( )
RecNo
Ta funkcja skryptu zwraca liczbę całkowitą dla numeru aktualnie odczytanego wiersza bieżącej tabeli. Pierwszy
wiersz ma numer 1.

RecNo ( )
RowNo - script function
Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą dla pozycji bieżącego wiersza w wynikowej tabeli wewnętrznej Qlik Sense.
Pierwszy wiersz ma numer 1.

RowNo ( )
RowNo - chart function
Funkcja RowNo() zwraca numer bieżącego wiersza w bieżącym segmencie kolumn tabeli. W przypadku
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wykresów bitmapowych funkcja RowNo() zwraca numer bieżącego wiersza w tabeli prostej odpowiadającej
wykresowi.

RowNo — funkcja wykresu([TOTAL])

autonumber
Ta funkcja skryptu zwraca niepowtarzalną wartość całkowitą dla każdej odrębnie przetwarzanej wartości

expression napotkanej podczas wykonywania skryptu. Ta funkcja może zostać użyta np. w celu utworzenia
kompaktowej reprezentacji klucza złożonego w pamięci.

Można łączyć tylko te klucze autonumber, które zostały wygenerowane w tym samym ładowaniu
danych, ponieważ liczba całkowita jest generowana zgodnie z kolejnością odczytu tabeli. Aby użyć
kluczy stałych w różnych ładowaniach danych, niezależnie od sortowania danych źródłowych,
należy skorzystać z funkcji hash128, hash160 lub hash256.

Syntax:
autonumber(expression[ , AutoID])
Arguments:
Argument

Opis

AutoID

W celu utworzenia wielu instancji licznika, gdy funkcja autonumber jest używana na różnych
kluczach w skrypcie, można użyć opcjonalnego parametru AutoID przeznaczonego do
nazywania poszczególnych liczników.

Example: Tworzenie klucza złożonego
W tym przykładzie utworzymy klucz złożony przy użyciu funkcji autonumber w celu ochrony pamięci. Na
potrzeby prezentacji przykład jest krótki, ale funkcja ta sprawdza się szczególnie w przypadku tabel
zawierających wiele wierszy.

Region

Year

Month

Sales

North

2014

May

245

North

2014

May

347

North

2014

June

127

South

2014

June

645

South

2013

May

367

South

2013

May

221
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Dane źródłowe są ładowane przy użyciu danych wbudowanych. Następnie dodajemy wcześniejsze ładowanie,
które tworzy klucz złożony z pól Region, Year i Month.
RegionSales:
LOAD *,
AutoNumber(Region&Year&Month) as RYMkey;
LOAD * INLINE
[ Region, Year, Month, Sales
North, 2014,
May,
245
North, 2014,
May,
347
North, 2014,
June,
127
South, 2014,
June,
645
South, 2013,
May, 367
South, 2013,
May,
221
];

Otrzymana tabela wygląda następująco:

Region

Year

Month

Sales

RYMkey

North

2014

May

245

1

North

2014

May

347

1

North

2014

June

127

2

South

2014

June

645

3

South

2013

May

367

4

South

2013

May

221

4

Aby połączyć kolejną tabelę, w tym przykładzie można odwołać się do klucza RYMkey, na przykład 1, zamiast do
ciągu znaków „North2014May”.
Teraz w podobny sposób ładujemy źródłową tabelę kosztów. Pola Region, Year i Month są wykluczone we
wcześniejszym ładowaniu, aby uniknąć tworzenia klucza syntetycznego. Tworzony jest już bowiem klucz
złożony z funkcją autonumber, łączącą tabele.
RegionCosts:
LOAD Costs,
AutoNumber(Region&Year&Month) as RYMkey;
LOAD * INLINE
[ Region, Year, Month, Costs
South, 2013,
May,
167
North, 2014,
May,
56
North, 2014,
June,
199
South, 2014,
June,
64
South, 2013,
May, 172
South, 2013,
May,
126
];
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Teraz możemy dodać do arkusza wizualizację tabeli oraz pola Region, Year i Month, jak również miary Sum dla
sprzedaży i kosztów. Tabela będzie wyglądać następująco:

Region

Year

Month

Totals

Sum([Sales])

Sum([Costs])

1952

784

North

2014

June

127

199

North

2014

May

592

56

South

2014

June

645

64

South

2013

May

588

465

See also:
p
p

autonumberhash128 (page 369)
autonumberhash256 (page 371)

autonumberhash128
Ta funkcja skryptu oblicza 128-bitowy skrót połączonych wartości wyrażenia wejściowego oraz zwraca
niepowtarzalną wartość całkowitą dla każdej odrębnej wartości skrótu napotkanej podczas wykonywania
skryptu. Ta funkcja może zostać użyta np. w celu utworzenia kompaktowej reprezentacji klucza złożonego w
pamięci.

Można łączyć tylko te klucze autonumberhash128, które zostały wygenerowane w tym samym
ładowaniu danych, ponieważ liczba całkowita jest generowana zgodnie z kolejnością odczytu tabeli.
Aby użyć kluczy stałych w różnych ładowaniach danych, niezależnie od sortowania danych
źródłowych, należy skorzystać z funkcji hash128, hash160 lub hash256.

Syntax:
autonumberhash128(expression {, expression})
Example: Tworzenie klucza złożonego
W tym przykładzie utworzymy klucz złożony przy użyciu funkcji autonumberhash128 w celu ochrony pamięci.
Na potrzeby prezentacji przykład jest krótki, ale funkcja ta sprawdza się szczególnie w przypadku tabel
zawierających wiele wierszy.

Region

Year

Month

Sales

North

2014

May

245
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Region

Year

Month

Sales

North

2014

May

347

North

2014

June

127

South

2014

June

645

South

2013

May

367

South

2013

May

221

Dane źródłowe są ładowane przy użyciu danych wbudowanych. Następnie dodajemy wcześniejsze ładowanie,
które tworzy klucz złożony z pól Region, Year i Month.
RegionSales:
LOAD *,
AutoNumberHash128(Region, Year, Month) as RYMkey;
LOAD * INLINE
[ Region, Year, Month, Sales
North, 2014,
May,
245
North, 2014,
May,
347
North, 2014,
June,
127
South, 2014,
June,
645
South, 2013,
May, 367
South, 2013,
May,
221
];

Otrzymana tabela wygląda następująco:

Region

Year

Month

Sales

RYMkey

North

2014

May

245

1

North

2014

May

347

1

North

2014

June

127

2

South

2014

June

645

3

South

2013

May

367

4

South

2013

May

221

4

Aby połączyć kolejną tabelę, w tym przykładzie można odwołać się do klucza RYMkey, na przykład 1, zamiast do
ciągu znaków „North2014May”.
Teraz w podobny sposób ładujemy źródłową tabelę kosztów. Pola Region, Year i Month są wykluczone we
wcześniejszym ładowaniu, aby uniknąć tworzenia klucza syntetycznego. Tworzony jest już bowiem klucz
złożony z funkcją autonumberhash128, łączącą tabele.
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RegionCosts:
LOAD Costs,
AutoNumberHash128(Region, Year, Month) as RYMkey;
LOAD * INLINE
[ Region, Year, Month, Costs
South, 2013,
May,
167
North, 2014,
May,
56
North, 2014,
June,
199
South, 2014,
June,
64
South, 2013,
May, 172
South, 2013,
May,
126
];

Teraz możemy dodać do arkusza wizualizację tabeli oraz pola Region, Year i Month, jak również miary Sum dla
sprzedaży i kosztów. Tabela będzie wyglądać następująco:

Region

Year

Month

Totals

Sum([Sales])

Sum([Costs])

1952

784

North

2014

June

127

199

North

2014

May

592

56

South

2014

June

645

64

South

2013

May

588

465

See also:
p
p

autonumberhash256 (page 371)
autonumber (page 367)

autonumberhash256
Ta funkcja skryptu oblicza 256-bitowy skrót połączonych wartości wyrażenia wejściowego oraz zwraca
niepowtarzalną wartość całkowitą dla każdej odrębnej wartości skrótu napotkanej podczas wykonywania
skryptu. Ta funkcja może zostać użyta np. w celu utworzenia kompaktowej reprezentacji klucza złożonego w
pamięci.

Można łączyć tylko te klucze autonumberhash256, które zostały wygenerowane w tym samym
ładowaniu danych, ponieważ liczba całkowita jest generowana zgodnie z kolejnością odczytu tabeli.
Aby użyć kluczy stałych w różnych ładowaniach danych, niezależnie od sortowania danych
źródłowych, należy skorzystać z funkcji hash128, hash160 lub hash256.

Syntax:
autonumberhash256(expression {, expression})
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Example: Tworzenie klucza złożonego
W tym przykładzie utworzymy klucz złożony przy użyciu funkcji autonumberhash256 w celu ochrony pamięci.
Na potrzeby prezentacji przykład jest krótki, ale funkcja ta sprawdza się szczególnie w przypadku tabel
zawierających wiele wierszy.

Region

Year

Month

Sales

North

2014

May

245

North

2014

May

347

North

2014

June

127

South

2014

June

645

South

2013

May

367

South

2013

May

221

Dane źródłowe są ładowane przy użyciu danych wbudowanych. Następnie dodajemy wcześniejsze ładowanie,
które tworzy klucz złożony z pól Region, Year i Month.
RegionSales:
LOAD *,
AutoNumberHash256(Region, Year, Month) as RYMkey;
LOAD * INLINE
[ Region, Year, Month, Sales
North, 2014,
May,
245
North, 2014,
May,
347
North, 2014,
June,
127
South, 2014,
June,
645
South, 2013,
May, 367
South, 2013,
May,
221
];

Otrzymana tabela wygląda następująco:

Region

Year

Month

Sales

RYMkey

North

2014

May

245

1

North

2014

May

347

1

North

2014

June

127

2

South

2014

June

645

3
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Region

Year

Month

Sales

RYMkey

South

2013

May

367

4

South

2013

May

221

4

Aby połączyć kolejną tabelę, w tym przykładzie można odwołać się do klucza RYMkey, na przykład 1, zamiast do
ciągu znaków „North2014May”.
Teraz w podobny sposób ładujemy źródłową tabelę kosztów. Pola Region, Year i Month są wykluczone we
wcześniejszym ładowaniu, aby uniknąć tworzenia klucza syntetycznego. Tworzony jest już bowiem klucz
złożony z funkcją autonumberhash256, łączącą tabele.
RegionCosts:
LOAD Costs,
AutoNumberHash256(Region, Year, Month) as RYMkey;
LOAD * INLINE
[ Region, Year, Month, Costs
South, 2013,
May,
167
North, 2014,
May,
56
North, 2014,
June,
199
South, 2014,
June,
64
South, 2013,
May, 172
South, 2013,
May,
126
];

Teraz możemy dodać do arkusza wizualizację tabeli oraz pola Region, Year i Month, jak również miary Sum dla
sprzedaży i kosztów. Tabela będzie wyglądać następująco:

Region

Year

Month

Totals

Sum([Sales])

Sum([Costs])

1952

784

North

2014

June

127

199

North

2014

May

592

56

South

2014

June

645

64

South

2013

May

588

465

See also:
p
p

autonumberhash128 (page 369)
autonumber (page 367)
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IterNo
Ta funkcja skryptu zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje numer oceny pojedynczego wiersza w instrukcji a

LOAD z klauzulą while. Pierwsza iteracja ma numer 1. Funkcja IterNo jest przydatna tylko wtedy, gdy jest
stosowana razem z klauzulą while.

Syntax:
IterNo( )

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

LOAD
IterNo() as Day,
Date( StartDate + IterNo() - 1 ) as Date
While StartDate + IterNo() - 1 <= EndDate;

Ta instrukcja LOAD spowoduje wygenerowanie
jednego rekordu na datę w ramach zakresu

LOAD * INLINE
[StartDate, EndDate
2014-01-22, 2014-01-26
];

określonego przez wartości StartDate i EndDate.
W tym przykładzie otrzymana tabela będzie
wyglądać następująco:

Day

Date

1

2014-01-22

2

2014-01-23

3

2014-01-24

4

2014-01-25

5

2014-01-26

RecNo
Ta funkcja skryptu zwraca liczbę całkowitą dla numeru aktualnie odczytanego wiersza bieżącej tabeli. Pierwszy
wiersz ma numer 1.

Syntax:
RecNo( )

W odróżnieniu od funkcji RowNo( ) , która zlicza wiersze w docelowej tabeli Qlik Sense, funkcja RecNo( ) zlicza
rekordy w tabeli danych nieprzetworzonych i jest resetowana, gdy tabela danych nieprzetworzonych jest
konkatenowana z inną.

Example: Skrypt ładowania danych
Ładowanie tabeli danych nieprzetworzonych:
Tab1:
LOAD * INLINE
[A, B
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1, aa
2,cc
3,ee];
Tab2:
LOAD * INLINE
[C, D
5, xx
4,yy
6,zz];

Ładowanie numerów rekordów i wierszy dla wybranych wierszy:
QTab:
LOAD *,
RecNo( ),
RowNo( )
resident Tab1 where A<>2;
LOAD
C as A,
D as B,
RecNo( ),
RowNo( )
resident Tab2 where A<>5;
//We don't need the source tables anymore, so we drop them
Drop tables Tab1, Tab2;

Docelowa tabela wewnętrzna Qlik Sense:

A

B

RecNo( )

RowNo( )

1

aa

1

1

3

ee

3

2

4

yy

2

3

6

zz

3

4

RowNo
Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą dla pozycji bieżącego wiersza w wynikowej tabeli wewnętrznej Qlik Sense.
Pierwszy wiersz ma numer 1.

Syntax:
RowNo( [TOTAL])

W przeciwieństwie do funkcji RecNo( ) , która zlicza rekordy w tabeli danych nieprzetworzonych, funkcja

RowNo( ) nie zlicza rekordów wykluczonych przez klauzule where i nie jest resetowana w przypadku
konkatenacji tabeli danych nieprzetworzonych z inną tabelą.
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Jeśli używane jest wcześniejsze ładowanie, tzn. określona liczba skumulowanych instrukcji LOAD
dokonuje odczytu z tej samej tabeli, wówczas funkcji RowNo( ) można użyć tylko w najbardziej
zewnętrznej instrukcji LOAD . Jeśli funkcja RowNo( ) jest używana w kolejnych instrukcjach LOAD ,
zwracane jest 0.

Example: Skrypt ładowania danych
Ładowanie tabeli danych nieprzetworzonych:
Tab1:
LOAD * INLINE
[A, B
1, aa
2,cc
3,ee];
Tab2:
LOAD * INLINE
[C, D
5, xx
4,yy
6,zz];

Ładowanie numerów rekordów i wierszy dla wybranych wierszy:
QTab:
LOAD *,
RecNo( ),
RowNo( )
resident Tab1 where A<>2;
LOAD
C as A,
D as B,
RecNo( ),
RowNo( )
resident Tab2 where A<>5;
//We don't need the source tables anymore, so we drop them
Drop tables Tab1, Tab2;

Docelowa tabela wewnętrzna Qlik Sense:

A

B

RecNo( )

RowNo( )

1

aa

1

1

3

ee

3

2

4

yy

2

3

6

zz

3

4
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RowNo — funkcja wykresu
Funkcja RowNo() zwraca numer bieżącego wiersza w bieżącym segmencie kolumn tabeli. W przypadku
wykresów bitmapowych funkcja RowNo() zwraca numer bieżącego wiersza w tabeli prostej odpowiadającej
wykresowi.
Jeśli tabela lub równoważnik tabeli zawiera wiele wymiarów pionowych, wówczas segment bieżącej kolumny
będzie zawierał tylko wiersze z takimi samymi wartościami we wszystkich kolumnach wymiaru jak bieżący
wiersz, ale bez kolumny przedstawiającej ostatni wymiar w kolejności sortowania między polami.

Sortowanie według wartości Y w wykresach albo sortowanie według kolumn wyrażeń w tabelach
jest niedozwolone, jeśli w dowolnym z wyrażeń wykresu używana jest funkcja RowNo(). W takiej
sytuacji te opcje sortowania są automatycznie wyłączone.

Syntax:
RowNo([TOTAL])
Return data type: liczba całkowita
Arguments:
Argument

Opis

TOTAL

Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub jako argument zostanie podany kwalifikator TOTAL,
bieżący segment kolumny jest zawsze równy całej kolumnie.

Examples and results:
Customer

UnitSales

Row in Segment

Row Number

Astrida

4

1

1

Astrida

10

2

2

Astrida

9

3

3

Betacab

5

1

4

Betacab

2

2

5

Betacab

25

3

6

Canutility

8

1

7

2

8

Canutility
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Customer

UnitSales

Row in Segment

Row Number

Divadip

4

1

9

2

10

Divadip

Przykłady

Wyniki

Utwórz wizualizację zawierającą tabelę z
wymiarami Customer, UnitSales, a
następnie dodaj tam miary RowNo( ) i
RowNo(TOTAL) zatytułowane Row in

W kolumnie Row in Segment prezentowane są wyniki 1,2,3
dla segmentu kolumny z wartościami UnitSales dla klienta
Astrida. Numerowanie wierszy rozpoczyna się wówczas
ponownie od wartości 1 dla następnego segmentu kolumny,
czyli dla Betacab.

Segment i Row Number.

Kolumna Row Number ignoruje wymiary i może być
zastosowana do wskazania liczby wierszy w tabeli.
Dodaj wyrażenie
IF( RowNo( )=1, 0, UnitSales / Above(
UnitSales ))

jako miarę.

Wyrażenie to zwraca wartość 0 dla pierwszego wiersza w
każdym segmencie kolumny. W efekcie w kolumnie będą
wyświetlane następujące wartości:
0; 2,25; 1,1111111; 0; 2,5; 5; 0, 2,375; 0 i 4.

Dane zastosowane w przykładach:
Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|1|4|16
Astrida|AA|7|10|15
Astrida|BB|4|9|9
Betacab|CC|6|5|10
Betacab|AA|5|2|20
Betacab|BB|1|25| 25
Canutility|AA|3|8|15
Canutility|CC|||19
Divadip|CC|2|4|16
Divadip|DD|3|1|25
] (delimiter is '|');

See also:
p

5.6

Above — funkcja wykresu (page 563)

Funkcje daty i czasu

Funkcje daty i godziny Qlik Sense umożliwiają przekształcanie i konwertowanie wartości daty i godziny.
Wszystkie funkcje mogą być stosowane zarówno w skryptach ładowania danych, jak i wyrażeniach wykresu.
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Funkcje te bazują na liczbie kolejnej daty i godziny, wyrażającej liczbę dni od 30 grudnia 1899 r. Wartość
całkowita reprezentuje datę, a wartość ułamkowa godzinę.
W aplikacji Qlik Sense używana jest numeryczna wartość parametru, dlatego numer jest prawidłowym
parametrem także wówczas, gdy nie jest sformatowany jako data lub godzina. Jeśli parametr nie odpowiada
wartości numerycznej, na przykład dlatego, że jest ciągiem znaków, aplikacja Qlik Sense podejmuje próbę
interpretacji ciągu znaków zgodnie ze zmiennymi środowiska daty i godziny.
Jeśli używany w parametrze format czasu nie odpowiada formatowi ustawionemu w zmiennych środowiska,
aplikacja Qlik Sense nie dokona prawidłowej interpretacji. W takim przypadku trzeba zmienić ustawienia lub
użyć funkcji interpretacji.
W przykładach dla każdej funkcji jako domyślne formaty godziny i daty przyjmuje się hh:mm:ss iYYYY-MM-DD
(ISO 8601).

Podczas przetwarzania znacznika czasu przy użyciu funkcji daty lub godziny program Qlik Sense
ignoruje wszelkie parametry czasu letniego, chyba że funkcja daty lub godziny uwzględnia położenie
geograficzne.
Na przykład w przypadku zapisu ConvertToLocalTime( filetime('Time.qvd'), 'Paris') czas letni
będzie stosowany, a w przypadku zapisu ConvertToLocalTime(filetime('Time.qvd'), 'GMT-01:00')
parametry czasu letniego nie będą stosowane.

Przegląd funkcji daty i godziny
Po podsumowaniu każda funkcja jest opisana szczegółowo. Można też kliknąć nazwę funkcji w opisie składni,
aby natychmiast wyświetlić szczegółowe informacje o tej funkcji.

Wyrażenia godziny w liczbach całkowitych
second
Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą sekundy, gdy ułamek expression jest interpretowany jako
czas zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

second (expression)
minute
Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą minuty, gdy ułamek expression jest interpretowany jako
czas zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

minute (expression)
hour
Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą godzinę, gdy ułamek wyrażenia expression jest
interpretowany jako czas zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

hour (expression)

Składnia skryptów i funkcje wykresów - Qlik Sense, 322 - 2019-04-09 01:39:23

379

5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu
day
Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą dzień, gdy ułamek wyrażenia expression jest
interpretowany jako data zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

day (expression)
week
Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą numer tygodnia zgodnie z normą ISO 8601. Numer miesiąca
jest obliczany na podstawie interpretacji daty z wyrażenia zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

week (expression)
month
Ta funkcja zwraca wartość podwójną z nazwą miesiąca, jak to zostało określone w zmiennej środowiskowej

MonthNames, oraz liczbę całkowitą z przedziału 1–12. Miesiąc jest obliczany na podstawie interpretacji daty z
wyrażenia zgodnie ze standardową interpretacją liczb.
month (expression)
year
Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą rok, gdy wyrażenie expression jest interpretowane jako
data zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

year (expression)
weekyear
Ta funkcja zwraca rok, do którego należy numer tygodnia zgodnie z normą ISO 8601. Numer tygodnia należy
do zakresu od 1 do około 52.

weekyear (expression)
weekday
Ta funkcja zwraca wartość podwójną: Nazwę dnia zdefiniowaną w zmiennej środowiskowej DayNames.
Wartość całkowitą od 0 do 6, która odpowiada nominalnemu dniu tygodnia (0-6).

weekday (date)

Funkcje Timestamp
now
Ta funkcja zwraca znacznik bieżącego czasu z zegara systemowego. Wartością domyślną jest 1.

now ([ timer_mode])
today
Ta funkcja zwraca bieżącą datę z zegara systemowego.

today ([timer_mode])
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LocalTime
Ta funkcja zwraca znacznik bieżącego czasu z zegara systemowego dla podanej strefy czasowej.

localtime ([timezone [, ignoreDST ]])

Funkcje Make
makedate
Ta funkcja zwraca datę obliczoną na podstawie parametrów rok YYYY, miesiąc MM i dzień DD.

makedate (YYYY [ , MM [ , DD ] ])
makeweekdate
Ta funkcja zwraca datę obliczoną na podstawie parametrów rok YYYY, tydzień WW i dzień tygodnia D.

makeweekdate (YYYY [ , WW [ , D ] ])
maketime
Ta funkcja zwraca godzinę obliczoną na podstawie parametrów godzina hh , minuta mm i sekunda ss.

maketime (hh [ , mm [ , ss [ .fff ] ] ])

Inne funkcje daty
AddMonths
Ta funkcja zwraca datę występującą n miesięcy po dacie startdate lub, jeśli n jest wartością ujemną, n miesięcy
przed datą startdate.

addmonths (startdate, n , [ , mode])
AddYears
Ta funkcja zwraca datę występującą n lat po dacie startdate lub, jeśli n jest wartością ujemną, n lat przed datą

startdate.
addyears (startdate, n)
yeartodate
Ta funkcja sprawdza, czy wejściowy znacznik czasu przypada w roku daty dnia, w którym skrypt został ostatnio
załadowany, i zwraca True, jeśli przypada, a False, jeśli nie przypada.

yeartodate (date [ , yearoffset [ , firstmonth [ , todaydate] ] ])

Funkcje Timezone
timezone
Zwraca nazwę bieżącej strefy czasowej zdefiniowanej w systemie Windows.

timezone ( )
GMT
Ta funkcja zwraca aktualny czas Greenwich Mean Time ustalony na podstawie zegara systemowego i ustawień
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czasu w systemie Windows.

GMT ( )
UTC
Zwraca bieżącą wartość Coordinated Universal Time.

UTC ( )
daylightsaving
Zwraca aktualną korektę czasu letniego zdefiniowaną w systemie Windows.

daylightsaving ( )
converttolocaltime
Przekształca znacznik czasu UTC lub GMT na czas lokalny w postaci wartości podwójnej. Parametr place może
być dowolnym miastem, miejscem albo strefą czasową z całego świata.

converttolocaltime (timestamp [, place [, ignore_dst=false]])

Funkcje Set time
setdateyear
Ta funkcja przyjmuje jako dane wejściowe wartości z pól timestamp i year i aktualizuje pole timestamp
wartością year określoną w danych wejściowych.

setdateyear

(timestamp, year)

setdateyearmonth
Ta funkcja przyjmuje jako dane wejściowe wartości z pól timestamp, month i year i aktualizuje pole

timestamp wartościami year i month określonymi w danych wejściowych.
setdateyearmonth

(timestamp, year, month)

Funkcje In...
inyear
Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli znacznik czasu timestamp należy do roku zawierającego wartość base_

date.
inyear (date, basedate , shift [, first_month_of_year = 1])
inyeartodate
Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do części roku zawierającego wartość base_

date, z dokładnością do ostatniej milisekundy wartości base_date włącznie.
inyeartodate

(date, basedate , shift [, first_month_of_year = 1])

inquarter
Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do kwartału zawierającego wartość base_
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date.
inquarter

(date, basedate , shift [, first_month_of_year = 1])

inquartertodate
Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do części kwartału zawierającego wartość

base_date, z dokładnością do ostatniej milisekundy wartości base_date włącznie.
inquartertodate

(date, basedate , shift [, first_month_of_year = 1])

inmonth
Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do miesiąca zawierającego wartość base_

date.
inmonth (date, basedate , shift)
inmonthtodate
Zwraca wartość True, jeśli wartość date należy do części miesiąca zawierającego wartość basedate z
dokładnością do jednej milisekundy wartości basedate włącznie.

inmonthtodate

(date, basedate , shift)

inmonths
Ta funkcja wyszukuje, czy znacznik czasu przypada w tym samym miesiącu, okresie dwumiesięcznym, kwartale,
jednej trzeciej roku lub półroczu co data podstawowa. Można także wyszukać, czy znacznik czasu przypada w
okresie poprzednim lub następnym.

inmonths (n, date, basedate , shift [, first_month_of_year = 1])
inmonthstodate
Ta funkcja wyszukuje, czy znacznik czasu przypada w części okresu miesiąca, dwóch miesięcy, kwartału, jednej
trzeciej roku lub półrocza z dokładnością do jednej milisekundy wartości base_date włącznie. Można także
wyszukać, czy znacznik czasu przypada w okresie poprzednim lub następnym.

inmonthstodate

(n, date, basedate , shift [, first_month_of_year = 1])

inweek
Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do tygodnia zawierającego wartość base_

date.
inweek (date, basedate , shift [, weekstart])
inweektodate
Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do części tygodnia zawierającego wartość

base_date, z dokładnością do ostatniej milisekundy wartości base_date włącznie.
inweektodate

(date, basedate , shift [, weekstart])
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inlunarweek
Ta funkcja sprawdza, czy wartość timestamp należy do tygodnia księżycowego zawierającego wartość base_

date. Tygodnie księżycowe w Qlik Sense są określane tak, że 1 stycznia jest uznawany za pierwszy dzień
tygodnia.
inlunarweek

(date, basedate , shift [, weekstart])

inlunarweektodate
Ta funkcja sprawdza, czy wartość timestamp należy do części tygodnia księżycowego do ostatniej milisekundy
wartości base_date włącznie. Tygodnie księżycowe w Qlik Sense są określane tak, że 1 stycznia jest uznawany
za pierwszy dzień tygodnia.

inlunarweektodate

(date, basedate , shift [, weekstart])

inday
Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli znacznik czasu timestamp należy do dnia zawierającego wartość base_

timestamp.
inday (timestamp, basetimestamp , shift [, daystart])
indaytotime
Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do części dnia zawierającego wartość base_

timestamp, z dokładnością do jednej milisekundy wartości base_timestamp włącznie.
indaytotime (timestamp, basetimestamp , shift [, daystart])

Funkcje Start ... end
yearstart
Ta funkcja zwraca znacznik czasu odpowiadający rozpoczęciu się pierwszego dnia roku zawierającego wartość

date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.
yearstart ( date [, shift = 0 [, first_month_of_year = 1]])
yearend
Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy ostatniego dnia roku
zawierającego wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w
skrypcie.

yearend ( date [, shift = 0 [, first_month_of_year = 1]])
yearname
Ta funkcja zwraca rok w zapisie czterocyfrowym jako wartość wyświetlaną z bazową wartością liczbową
odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy pierwszego dnia roku zawierającego datę date.

yearname (date [, shift = 0 [, first_month_of_year = 1]] )
quarterstart
Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy kwartału zawierającego
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wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.

quarterstart (date [, shift = 0 [, first_month_of_year = 1]])
quarterend
Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy kwartału zawierającego
wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.

quarterend (date [, shift = 0 [, first_month_of_year = 1]])
quartername
Ta funkcja zwraca wartość pokazującą miesiące kwartału (sformatowane zgodnie ze stosowaną w skryptach
zmienną MonthNames) oraz rok z bazową wartością liczbową odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej
milisekundy pierwszego dnia tego kwartału.

quartername (date [, shift = 0 [, first_month_of_year = 1]])
monthstart
Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy ostatniego dnia miesiąca
zawierającego wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w
skrypcie.

monthstart (date [, shift = 0])
monthend
Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy ostatniego dnia miesiąca
zawierającego wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w
skrypcie.

monthend (date [, shift = 0])
monthname
Ta funkcja zwraca wartość pokazującą miesiąc (sformatowany zgodnie ze stosowaną w skryptach zmienną

MonthNames) oraz rok z bazową wartością liczbową odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy
pierwszego dnia tego miesiąca.
monthname (date [, shift = 0])
monthsstart
Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy okresu miesiąca, dwóch
miesięcy, kwartału, jednej trzeciej roku lub półrocza, który zawiera datę bazową. Można także wyszukać
znacznik czasu dla okresu poprzedniego lub następnego.

monthsstart (n, date [, shift = 0 [, first_month_of_year = 1]])
monthsend
Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy okresu miesiąca, dwóch
miesięcy, kwartału, jednej trzeciej roku lub półrocza, który zawiera datę bazową. Można także wyszukać
znacznik czasu dla okresu poprzedniego lub następnego.
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monthsend (n, date [, shift = 0 [, first_month_of_year = 1]])
monthsname
Ta funkcja zwraca wartość reprezentującą zakres miesięcy w okresie (sformatowany zgodnie ze stosowaną w
skryptach zmienną MonthNames), a także rok. Bazowa wartość liczbowa odpowiada znacznikowi czasu
pierwszej milisekundy okresu miesiąca, dwóch miesięcy, kwartału, jednej trzeciej roku lub półrocza, który
zawiera datę bazową.

monthsname (n, date [, shift = 0 [, first_month_of_year = 1]])
weekstart
Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy pierwszego dnia
(poniedziałku) tygodnia kalendarzowego zawierającego datę date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie
format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.

weekstart (date [, shift = 0 [,weekoffset = 0]])
weekend
Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy ostatniego dnia (niedzieli)
tygodnia kalendarzowego zawierającego datę date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format

DateFormat ustawiony w skrypcie.
weekend (date [, shift = 0 [,weekoffset = 0]])
weekname
Ta funkcja zwraca wartość pokazującą rok i numer tygodnia z bazową wartością liczbową odpowiadającą
znacznikowi czasu pierwszej milisekundy pierwszego dnia tygodnia, który zawiera datę date.

weekname (date [, shift = 0 [,weekoffset = 0]])
lunarweekstart
Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy tygodnia księżycowego
zawierającego wartość date. Tygodnie księżycowe w Qlik Sense są określane tak, że 1 stycznia jest uznawany za
pierwszy dzień tygodnia.

lunarweekstart (date [, shift = 0 [,weekoffset = 0]])
lunarweekend
Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy tygodnia księżycowego
zawierającego wartość date. Tygodnie księżycowe w Qlik Sense są określane tak, że 1 stycznia jest uznawany za
pierwszy dzień tygodnia.

lunarweekend (date [, shift = 0 [,weekoffset = 0]])
lunarweekname
Ta funkcja zwraca wartość pokazującą rok i numer tygodnia księżycowego odpowiadający znacznikowi czasu
pierwszej milisekundy pierwszego dnia tygodnia księżycowego zawierającego wartość date. Tygodnie
księżycowe w Qlik Sense są określane tak, że 1 stycznia jest uznawany za pierwszy dzień tygodnia.
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lunarweekname (date [, shift = 0 [,weekoffset = 0]])
daystart
Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu dla pierwszej milisekundy dnia zawartego w
argumencie time. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format TimestampFormat skonfigurowany w
skrypcie.

daystart (timestamp [, shift = 0 [, dayoffset = 0]])
dayend
Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu dla ostatniej milisekundy dnia określonego przez
parametr time. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format TimestampFormat skonfigurowany w
skrypcie.

dayend (timestamp [, shift = 0 [, dayoffset = 0]])
dayname
Ta funkcja zwraca wartość pokazującą datę z bazową wartością liczbową odpowiadającą znacznikowi czasu
dla pierwszej milisekundy dnia określonego przez parametr time.

dayname (timestamp [, shift = 0 [, dayoffset = 0]])

Funkcje numerowania dni
age
Funkcja age zwraca wiek w momencie określonym przez parametr timestamp (w liczbie ukończonych lat)
osoby urodzonej w dniu date_of_birth .

age (timestamp, date_of_birth)
networkdays
Funkcja networkdays zwraca liczbę dni roboczych (poniedziałek–piątek) od start_date do end_date włącznie
z uwzględnieniem opcjonalnych dni wolnych (holiday).

networkdays

(start:date, end_date {, holiday})

firstworkdate
Funkcja firstworkdate zwraca najpóźniejszą datę rozpoczęcia, gdy możliwe jest uzyskanie parametru no_of_

workdays (poniedziałek–piątek) z końcem nie później niż w dniu określonym przez parametr end_date oraz z
uwzględnieniem wszelkich opcjonalnie wyszczególnionych dni wolnych. Parametry end_date i holiday
powinny być poprawnymi datami lub znacznikami czasu.

firstworkdate (end_date, no_of_workdays {, holiday} )
lastworkdate
Funkcja lastworkdate zwraca najwcześniejszą datę zakończenia, gdy możliwe jest uzyskanie parametru no_

of_workdays (poniedziałek–piątek) z początkiem w dniu start_date z uwzględnieniem wszelkich opcjonalnie
wyszczególnionych dni wolnych (holiday). Parametry start_date i holiday powinny być poprawnymi datami
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lub znacznikami czasu.

lastworkdate (start_date, no_of_workdays {, holiday})
daynumberofyear
Ta funkcja oblicza numer dnia roku, w którym przypada znacznik czasu. Obliczenie jest wykonywane od
pierwszej milisekundy pierwszego dnia roku, ale pierwszy miesiąc może być przesunięty.

daynumberofyear (date[,firstmonth])
daynumberofquarter
Ta funkcja oblicza numer dnia kwartału, w którym przypada znacznik czasu.

daynumberofquarter (date[,firstmonth])

addmonths
Ta funkcja zwraca datę występującą n miesięcy po dacie startdate lub, jeśli n jest wartością ujemną, n miesięcy
przed datą startdate.

Syntax:
AddMonths(startdate, n , [ , mode])
Return data type: dual
Funkcja AddMonths zwraca wartość podwójną z ciągiem i wartością liczbową. Funkcja pobiera wartość
liczbową wyrażenia wejściowego i generuje ciąg reprezentujący liczbę. Ciąg jest wyświetlany, a wartość
liczbowa jest używana we wszystkich obliczeniach liczbowych i operacjach sortowania.

Arguments:
Argument

Opis

startdate

Data rozpoczęcia jako znacznik czasu, na przykład „2012-10-12”.

n

Liczba miesięcy jako dodatnia lub ujemna liczba całkowita.

mode

Określa, czy miesiąc jest dodawany względem początku miesiąca, czy końca miesiąca. Trybem
domyślnym jest 0 w przypadku operacji dodawania względem początku miesiąca. W przypadku
operacji dodawania względem końca miesiąca należy ustawić tryb na 1. Jeśli tryb jest
ustawiony na 1, a datą wejściową jest 28. lub data późniejsza, wówczas funkcja sprawdza, ile
dni zostało do osiągnięcia końca miesiąca od daty startdate. Taka sama liczba dni do końca
miesiąca jest ustawiana w odniesieniu do zwróconej daty.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

addmonths ('2003-01-29',3)

zwraca wartość „2003-04-29”
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Przykład

Wynik

addmonths ('2003-01-29',3,0)

zwraca wartość „2003-04-29”

addmonths ('2003-01-29',3,1)

zwraca wartość „2003-04-28”

addmonths ('2003-01-29',1,0)

zwraca wartość „2003-02-28”

addmonths ('2003-01-29',1,1)

zwraca wartość „2003-02-26”

addmonths ('2003-02-28',1,0)

zwraca wartość „2003-03-28”

addmonths ('2003-02-28',1,1)

zwraca wartość „2003-03-31”

addmonths ('2003-01-29',-3)

zwraca wartość „2002-10-29”

addyears
Ta funkcja zwraca datę występującą n lat po dacie startdate lub, jeśli n jest wartością ujemną, n lat przed datą

startdate.
Syntax:
AddYears(startdate, n)
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

startdate

Data rozpoczęcia jako znacznik czasu, na przykład „2012-10-12”.

n

Liczba lat jako dodatnia lub ujemna liczba całkowita.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

addyears ('2010-01-29',3)

zwraca wartość „2013-01-29”

addyears ('2010-01-29',-1)

zwraca wartość „2009-01-29”

age
Funkcja age zwraca wiek w momencie określonym przez parametr timestamp (w liczbie ukończonych lat)
osoby urodzonej w dniu date_of_birth .

Syntax:
age(timestamp, date_of_birth)
Może być wyrażeniem.
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Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

timestamp

Znacznik czasu lub wyrażenie, którego wynikiem jest znacznik czasu, do którego ma być
obliczana ukończona liczba lat.

date_of_

Data urodzenia osoby, której wiek jest obliczany. Może być wyrażeniem.

birth
Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
dostosować go do konkretnych potrzeb.
Przykład

Wynik

age('25/01/2014', '29/10/2012')

Zwraca wartość 1.

age('29/10/2014', '29/10/2012')

Zwraca wartość 2.

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do
arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie
wyników, aby wyświetlić wynik.

Tabela wynikowa
przedstawia zwrócone
wartości age dla każdego z
rekordów w tabeli.

Employees:
LOAD * INLINE [
Member|DateOfBirth
John|28/03/1989
Linda|10/12/1990
Steve|5/2/1992
Birg|31/3/1993
Raj|19/5/1994
Prita|15/9/1994
Su|11/12/1994
Goran|2/3/1995
Sunny|14/5/1996
Ajoa|13/6/1996
Daphne|7/7/1998
Biffy|4/8/2000
] (delimiter is |);
AgeTable:
Load *,
age('20/08/2015', DateOfBirth) As Age
Resident Employees;
Drop table Employees;
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DateOfBirth

Age

John

28/03/1989

26

Linda

10/12/1990

24

Steve

5/2/1992

23

Birg

31/3/1993

22

Raj

19/5/1994

21

Prita

15/9/1994

20

Su

11/12/1994

20

Goran

2/3/1995

20

Sunny

14/5/1996

19

Ajoa

13/6/1996

19

Daphne

7/7/1998

17

Biffy

4/8/2000

15
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converttolocaltime
Przekształca znacznik czasu UTC lub GMT na czas lokalny w postaci wartości podwójnej. Parametr place może
być dowolnym miastem, miejscem albo strefą czasową z całego świata.

Syntax:
ConvertToLocalTime(timestamp [, place [, ignore_dst=false]])
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

timestamp

Znacznik czasu lub wyrażenie dające w wyniku znacznik czasu, które należy przekształcić.

place

Miejsce lub strefa czasowa z tabeli poprawnych miejsc i stref czasowych poniżej. W celu
określenia czasu lokalnego można także użyć parametru GMT lub UTC. Prawidłowe są
następujące wartości i zakresy przesunięcia czasu:
l

GMT

l

GMT-12:00 - GMT-01:00

l

GMT+01:00 - GMT+14:00

l

UTC

l

UTC-12:00 - UTC-01:00

l

UTC+01:00 - UTC+14:00

Można użyć wyłącznie standardowych przesunięć czasu. Nie można użyć
dowolnego przesunięcia czasu, na przykład GMT-04:27.
ignore_dst

Aby zignorować DST (czas letni), należy ustawić wartość True.

Otrzymany czas jest korygowany do czasu letniego, chyba że parametr ignore_dst ma wartość True.

Poprawne miejsca i strefy czasowe
Abu Dhabi

Central America

Kabul

Newfoundland

Tashkent

Adelaide

Central Time (US &
Canada)

Kamchatka

Novosibirsk

Tbilisi

Alaska

Chennai

Karachi

Nuku'alofa

Tehran

Amsterdam

Chihuahua

Kathmandu

Osaka

Tokyo

Składnia skryptów i funkcje wykresów - Qlik Sense, 322 - 2019-04-09 01:39:23

391

5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu
Poprawne miejsca i strefy czasowe
Arizona

Chongqing

Kolkata

Pacific Time (US &
Canada)

Urumqi

Astana

Copenhagen

Krasnoyarsk

Paris

Warsaw

Athens

Darwin

Kuala Lumpur

Perth

Wellington

Atlantic Time
(Canada)

Dhaka

Kuwait

Port Moresby

West Central
Africa

Auckland

Eastern Time (US &
Canada)

Kyiv

Prague

Vienna

Azores

Edinburgh

La Paz

Pretoria

Vilnius

Baghdad

Ekaterinburg

Lima

Quito

Vladivostok

Baku

Fiji

Lisbon

Riga

Volgograd

Bangkok

Georgetown

Ljubljana

Riyadh

Yakutsk

Beijing

Greenland

London

Rome

Yerevan

Belgrade

Greenwich Mean Time :
Dublin

Madrid

Samoa

Zagreb

Berlin

Guadalajara

Magadan

Santiago

Bern

Guam

Mazatlan

Sapporo

Bogota

Hanoi

Melbourne

Sarajevo

Brasilia

Harare

Mexico City

Saskatchewan

Bratislava

Hawaii

Mid-Atlantic

Seoul

Brisbane

Helsinki

Minsk

Singapore

Brussels

Hobart

Monrovia

Skopje

Bucharest

Hong Kong

Monterrey

Sofia

Budapest

Indiana (East)

Moscow

Solomon Is.

Buenos Aires

International Date Line
West

Mountain Time (US &
Canada)

Sri
Jayawardenepura

Cairo

Irkutsk

Mumbai

St. Petersburg

Canberra

Islamabad

Muscat

Stockholm
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Poprawne miejsca i strefy czasowe
Cape Verde Is.

Istanbul

Nairobi

Sydney

Caracas

Jakarta

New Caledonia

Taipei

Casablanca

Jerusalem

New Delhi

Tallinn

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

ConvertToLocalTime('2007-11-10 23:59:00','Paris')

Zwraca wartość „2007-11-11 00:59:00” oraz
odpowiadającą wewnętrzną reprezentację
znacznika czasu.

ConvertToLocalTime(UTC(), 'GMT-05:00')

Zwraca czas dla wschodniego wybrzeża
Ameryki Północnej, na przykład czas Nowego
Jorku.

ConvertToLocalTime(UTC(), 'GMT-05:00', True)

Zwraca czas dla wschodniego wybrzeża
Ameryki Północnej, na przykład czas Nowego
Jorku, bez korekty do czasu letniego.

day
Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą dzień, gdy ułamek wyrażenia expression jest
interpretowany jako data zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

Syntax:
day(expression)

Return data type: liczba całkowita
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

day( '1971-10-12' )

zwraca 12

day( '35648' )

zwraca 6, ponieważ 35648 = 1997-08-06

dayend
Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu dla ostatniej milisekundy dnia określonego przez
parametr time. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format TimestampFormat skonfigurowany w
skrypcie.

Syntax:
DayEnd(time[, [period_no[, day_start]])
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Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

time

Znacznik czasu do oceny.

period_

Parametr period_no jest liczbą całkowitą lub wyrażeniem, którego wynikiem jest liczba

no

całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje dzień zawierający wartość time. Wartości ujemne
parametru period_no oznaczają dni poprzednie, a wartości dodatnie — dni następne.

day_start

Aby określić dni, które nie zaczynają się o północy, należy wskazać przesunięcie w postaci
części dnia w parametrze day_start. Na przykład np. 0,125 będzie oznaczać godzinę trzecią
rano.

Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
dostosować go do konkretnych potrzeb.
Przykład

Wynik

dayend('25/01/2013 16:45:00')

Zwraca wartość 25/01/2013 23:59:59.

dayend('25/01/2013 16:45:00', -1)

Zwraca wartość 24/01/2013 23:59:59.

dayend('25/01/2013 16:45:00', 0, 0.5)

Zwraca wartość 26/01/2013 11:59:59.

Składnia skryptów i funkcje wykresów - Qlik Sense, 322 - 2019-04-09 01:39:23

394

5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu
Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i
uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w
swojej aplikacji co najmniej pola
wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela zawiera pierwotne daty i kolumnę ze
zwracaną wartością funkcji dayend(). Można wyświetlić
pełny znacznik czasu, określając formatowanie w panelu
właściwości.
InvDate

DEnd

Na tym przykładzie wyszukiwany jest
znacznik czasu oznaczający koniec dnia po
każdej dacie faktury w tabeli.

28/03/2012

29/03/2012 23:59:59

10/12/2012

11/12/2012 23:59:59

5/2/2013

07/02/2013 23:59:59

31/3/2013

01/04/2013 23:59:59

19/5/2013

20/05/2013 23:59:59

15/9/2013

16/09/2013 23:59:59

11/12/2013

12/12/2013 23:59:59

2/3/2014

03/03/2014 23:59:59

14/5/2014

15/05/2014 23:59:59

13/6/2014

14/06/2014 23:59:59

7/7/2014

08/07/2014 23:59:59

4/8/2014

05/08/2014 23:59:59

TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
DayEnd(InvDate, 1) AS DEnd
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

daylightsaving
Zwraca aktualną korektę czasu letniego zdefiniowaną w systemie Windows.

Syntax:
DaylightSaving( )
Return data type: podwójny
Example:
daylightsaving( )

dayname
Ta funkcja zwraca wartość pokazującą datę z bazową wartością liczbową odpowiadającą znacznikowi czasu
dla pierwszej milisekundy dnia określonego przez parametr time.
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Syntax:
DayName(time[, period_no [, day_start]])
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

time

Znacznik czasu do oceny.

period_

Parametr period_no jest liczbą całkowitą lub wyrażeniem, którego wynikiem jest liczba

no

całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje dzień zawierający wartość time. Wartości ujemne
parametru period_no oznaczają dni poprzednie, a wartości dodatnie — dni następne.

day_start

Aby określić dni, które nie zaczynają się o północy, należy wskazać przesunięcie w postaci
części dnia w parametrze day_start. Na przykład np. 0,125 będzie oznaczać godzinę trzecią
rano.

Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
dostosować go do konkretnych potrzeb.
Przykład

Wynik

dayname('25/01/2013 16:45:00')

Zwraca wartość 25/01/2013.

dayname('25/01/2013 16:45:00', -1)

Zwraca wartość 24/01/2013.

dayname('25/01/2013 16:45:00', 0, 0.5 )

Zwraca wartość 25/01/2013.
Wyświetlany pełny znacznik czasu
przedstawia bazową wartość liczbową
odpowiadającą 25/01/2013 12:00:00.000..
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Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie
dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola
wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela zawiera pierwotne
daty i kolumnę ze zwracaną wartością
funkcji dayname(). Można wyświetlić
pełny znacznik czasu, określając
formatowanie w panelu właściwości.

Na tym przykładzie nazwa dnia jest tworzona ze znacznika
czasu oznaczającego początek dnia po każdej dacie faktury w
tabeli.
TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
DayName(InvDate, 1) AS DName
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

InvDate

DName

28/03/2012

29/03/2012 00:00:00

10/12/2012

11/12/2012 00:00:00

5/2/2013

07/02/2013 00:00:00

31/3/2013

01/04/2013 00:00:00

19/5/2013

20/05/2013 00:00:00

15/9/2013

16/09/2013 00:00:00

11/12/2013

12/12/2013 00:00:00

2/3/2014

03/03/2014 00:00:00

14/5/2014

15/05/2014 00:00:00

13/6/2014

14/06/2014 00:00:00

7/7/2014

08/07/2014 00:00:00

4/8/2014

05/08/2014 00:00:00

daynumberofquarter
Ta funkcja oblicza numer dnia kwartału, w którym przypada znacznik czasu.

Syntax:
DayNumberOfQuarter(timestamp[,start_month])
Return data type: liczba całkowita
W tej funkcji zawsze rok zawiera 366 dni.

Arguments:
Argument

Opis

timestamp

Data do oceny.

start_

Przez określenie wartości start_month z zakresu od 2 do 12 (1 w przypadku pominięcia)
można przesunąć początek roku do pierwszego dnia dowolnego miesiąca. Na przykład w celu
określenia początku roku obrotowego na 1 marca należy podać wartość start_month = 3.

month
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Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
dostosować go do konkretnych potrzeb.
Przykład

Wynik

DayNumberOfQuarter('12/09/2014')

Zwraca 74, numer dnia w bieżącym kwartale.

DayNumberOfQuarter('12/09/2014',3)

Zwraca 12, numer dnia w bieżącym kwartale.
W tym przypadku pierwszy kwartał zaczyna się od marca
(ponieważ wartość start_month określono jako 3). Oznacza to, że
bieżącym kwartałem jest trzeci kwartał, który rozpoczął się 1
września.

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i
uruchom ją. Następnie dodaj do
arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie
wyników, aby wyświetlić wynik.

Tabela wynikowa przedstawia zwrócone wartości
DayNumberOfQuarter dla każdego z rekordów w tabeli.

ProjectTable:
LOAD recno() as InvID, * INLINE [
StartDate
28/03/2014
10/12/2014
5/2/2015
31/3/2015
19/5/2015
15/9/2015
] ;
NrDays:
Load *,
DayNumberOfQuarter(StartDate,4) As
DayNrQtr
Resident ProjectTable;
Drop table ProjectTable;

InvID

StartDate

DayNrQtr

1

28/03/2014

88

2

10/12/2014

71

3

5/2/2015

36

4

31/3/2015

91

5

19/5/2015

49

6

15/9/2015

77

daynumberofyear
Ta funkcja oblicza numer dnia roku, w którym przypada znacznik czasu. Obliczenie jest wykonywane od
pierwszej milisekundy pierwszego dnia roku, ale pierwszy miesiąc może być przesunięty.

Syntax:
DayNumberOfYear(timestamp[,start_month])
Return data type: liczba całkowita
W tej funkcji zawsze rok zawiera 366 dni.
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Arguments:
Argument

Opis

timestamp

Data do oceny.

start_

Przez określenie wartości start_month z zakresu od 2 do 12 (1 w przypadku pominięcia)
można przesunąć początek roku do pierwszego dnia dowolnego miesiąca. Na przykład w celu
określenia początku roku obrotowego na 1 marca należy podać wartość start_month = 3.

month

Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
dostosować go do konkretnych potrzeb.
Przykład

Wynik

DayNumberOfYear('12/09/2014')

Zwraca 256, numer dnia liczony
od pierwszego dnia roku.

DayNumberOfYear('12/09/2014',3)

Zwraca 196, numer dnia liczony
od 1 marca.

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do
arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie
wyników, aby wyświetlić wynik.

Tabela wynikowa przedstawia
zwrócone wartości
DayNumberOfYear dla każdego
z rekordów w tabeli.

ProjectTable:
LOAD recno() as InvID, * INLINE [
StartDate
28/03/2014
10/12/2014
5/2/2015
31/3/2015
19/5/2015
15/9/2015
] ;
NrDays:
Load *,
DayNumberOfYear(StartDate,4) As DayNrYear
Resident ProjectTable;
Drop table ProjectTable;

InvID

StartDate

DayNrYear

1

28/03/2014

363

2

10/12/2014

254

3

5/2/2015

311

4

31/3/2015

366

5

19/5/2015

49

6

15/9/2015

168

daystart
Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu dla pierwszej milisekundy dnia zawartego w
argumencie time. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format TimestampFormat skonfigurowany w
skrypcie.

Syntax:
DayStart(time[, [period_no[, day_start]])
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5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

time

Znacznik czasu do oceny.

period_

Parametr period_no jest liczbą całkowitą lub wyrażeniem, którego wynikiem jest liczba

no

całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje dzień zawierający wartość time. Wartości ujemne
parametru period_no oznaczają dni poprzednie, a wartości dodatnie — dni następne.

day_start

Aby określić dni, które nie zaczynają się o północy, należy wskazać przesunięcie w postaci
części dnia w parametrze day_start. Na przykład np. 0,125 będzie oznaczać godzinę trzecią
rano.

Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
dostosować go do konkretnych potrzeb.
Przykład

Wynik

daystart('25/01/2013 16:45:00')

Zwraca wartość 25/01/2013 00:00:00.

daystart('25/01/2013 16:45:00', -1)

Zwraca wartość 24/01/2013 00:00:00.

daystart('25/01/2013 16:45:00', 0, 0.5 )

Zwraca wartość 25/01/2013 12:00:00.
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5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu
Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i
uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w
swojej aplikacji co najmniej pola
wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela zawiera pierwotne daty i kolumnę ze
zwracaną wartością funkcji daystart(). Można wyświetlić
pełny znacznik czasu, określając formatowanie w panelu
właściwości.
InvDate

DStart

Na tym przykładzie wyszukiwany jest znacznik
czasu oznaczający początek dnia po każdej
dacie faktury w tabeli.

28/03/2012

29/03/2012 00:00:00

10/12/2012

11/12/2012 00:00:00

5/2/2013

07/02/2013 00:00:00

31/3/2013

01/04/2013 00:00:00

19/5/2013

20/05/2013 00:00:00

15/9/2013

16/09/2013 00:00:00

11/12/2013

12/12/2013 00:00:00

2/3/2014

03/03/2014 00:00:00

14/5/2014

15/05/2014 00:00:00

13/6/2014

14/06/2014 00:00:00

7/7/2014

08/07/2014 00:00:00

4/8/2014

05/08/2014 00:00:00

TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
DayStart(InvDate, 1) AS DStart
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

firstworkdate
Funkcja firstworkdate zwraca najpóźniejszą datę rozpoczęcia, gdy możliwe jest uzyskanie parametru no_of_

workdays (poniedziałek–piątek) z końcem nie później niż w dniu określonym przez parametr end_date oraz z
uwzględnieniem wszelkich opcjonalnie wyszczególnionych dni wolnych. Parametry end_date i holiday
powinny być poprawnymi datami lub znacznikami czasu.

Syntax:
firstworkdate(end_date, no_of_workdays {, holiday} )
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Return data type: liczba całkowita
Arguments:
Argument

Opis

end_date

Znacznik czasu daty końcowej do oceny.

no_of_

Liczba dni roboczych do uzyskania.

workdays
holiday

Okresy wolne od pracy wyłączane z dni roboczych. Okres wolny od pracy podaje się jako datę
początkową i datę końcową rozdzielone przecinkiem.

Example: '25/12/2013', '26/12/2013'
Można określić kilka okresów wolnych od pracy, rozdzielając je przecinkami.

Example: '25/12/2013', '26/12/2013', '31/12/2013', '01/01/2014'
Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
dostosować go do konkretnych potrzeb.
Przykład

Wynik

firstworkdate ('29/12/2014', 9)

Zwraca wartość 17/12/2014.

firstworkdate ('29/12/2014', 9, '25/12/2014', '26/12/2014')

Zwraca 15/12/2014, ponieważ
brany jest pod uwagę
dwudniowy okres urlopowy.
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Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do
arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie
wyników, aby wyświetlić wynik.

Tabela wynikowa przedstawia
zwrócone wartości
FirstWorkDate dla każdego z
rekordów w tabeli.

ProjectTable:
LOAD *, recno() as InvID, INLINE [
EndDate
28/03/2015
10/12/2015
5/2/2016
31/3/2016
19/5/2016
15/9/2016
] ;
NrDays:
Load *,
FirstWorkDate(EndDate,120) As StartDate
Resident ProjectTable;
Drop table ProjectTable;

InvID

EndDate

StartDate

1

28/03/2015

13/10/2014

2

10/12/2015

26/06/2015

3

5/2/2016

24/08/2015

4

31/3/2016

16/10/2015

5

19/5/2016

04/12/2015

6

15/9/2016

01/04/2016

GMT
Ta funkcja zwraca aktualny czas Greenwich Mean Time ustalony na podstawie zegara systemowego i ustawień
czasu w systemie Windows.

Syntax:
GMT( )
Return data type: podwójny
Example:
gmt( )

hour
Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą godzinę, gdy ułamek wyrażenia expression jest
interpretowany jako czas zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

Syntax:
hour(expression)
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5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu
Return data type: liczba całkowita
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

hour( '09:14:36' )

zwraca 9

hour( '0.5555' )

zwraca 13 (ponieważ 0,5555 = 13:19:55)

inday
Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli znacznik czasu timestamp należy do dnia zawierającego wartość base_

timestamp.
Syntax:
InDay (timestamp, base_timestamp, period_no[, day_start])
Return data type: wartość logiczna
Arguments:
Argument

Opis

timestamp

Data i godzina, która ma być porównana z wartością base_timestamp.

base_

Data i godzina używane do oceny znacznika czasu.

timestamp
period_no

Dzień może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0
oznacza dzień zawierający wartość base_timestamp. Wartości ujemne parametru period_

no oznaczają dni poprzednie, a wartości dodatnie — dni następne.
day_start

Jeśli wymagane jest korzystanie z dni, które nie zaczynają się o północy, należy wskazać
przesunięcie w postaci ułamka dnia w parametrze day_start, np. 0,125 będzie oznaczać
godzinę trzecią rano.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

inday ('12/01/2006 12:23:00', '12/01/2006 00:00:00', 0)

Zwraca wartość True

inday ('12/01/2006 12:23:00', '13/01/2006 00:00', 0)

Zwraca wartość False

inday ('12/01/2006 12:23:00', '12/01/2006 00:00:00', -1)

Zwraca wartość False

inday ('11/01/2006 12:23:00', '12/01/2006 00:00:00', -1)

Zwraca wartość True

inday ('12/01/2006 12:23:00', '12/01/2006 00:00:00', 0, 0.5)

Zwraca wartość False
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5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu
Przykład

Wynik

inday ('12/01/2006 11:23:00', '12/01/2006 00:00:00', 0, 0.5)

Zwraca wartość True

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w
swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela
zawiera pierwotne
daty i kolumnę ze
zwracaną wartością
funkcji inday().

W tym przykładzie sprawdzane jest, czy data faktury przypada w dowolnym
momencie dnia rozpoczynającego się od wartości base_timestamp.
TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvTime
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
InDay(InvTime, '28/03/2012 00:00:00', 0) AS InDayEx
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

InvTime

InDayEx

28/03/2012

-1
(True)

10/12/2012

0 (False)

5/2/2013

0 (False)

31/3/2013

0 (False)

19/5/2013

0 (False)

15/9/2013

0 (False)

11/12/2013

0 (False)

2/3/2014

0 (False)

14/5/2014

0 (False)

13/6/2014

0 (False)

7/7/2014

0 (False)

4/8/2014

0 (False)

indaytotime
Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do części dnia zawierającego wartość base_

timestamp, z dokładnością do jednej milisekundy wartości base_timestamp włącznie.
Syntax:
InDayToTime (timestamp, base_timestamp, period_no[, day_start])
Return data type: wartość logiczna
Arguments:
Argument

Opis

timestamp

Data i godzina, która ma być porównana z wartością base_timestamp.

base_

Data i godzina używane do oceny znacznika czasu.

timestamp
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Argument

Opis

period_no

Dzień może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0
oznacza dzień zawierający wartość base_timestamp. Wartości ujemne parametru period_

no oznaczają dni poprzednie, a wartości dodatnie — dni następne.
day_start

(opcjonalne) Jeśli wymagane jest korzystanie z dni, które nie zaczynają się o północy, należy
wskazać przesunięcie w postaci ułamka dnia w parametrze day_start, np. 0,125 będzie
oznaczać godzinę trzecią rano.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

indaytotime ('12/01/2006 12:23:00', '12/01/2006 23:59:00', 0)

Zwraca wartość True

indaytotime ('12/01/2006 12:23:00', '12/01/2006 00:00:00', 0)

Zwraca wartość False

indaytotime ('11/01/2006 12:23:00', '12/01/2006 23:59:00', -1)

Zwraca wartość True

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza
w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela
zawiera pierwotne daty
i kolumnę ze zwracaną
wartością funkcji
indaytotime().

W tym przykładzie sprawdzane jest, czy znacznik czasu faktury przypada przed
17:00:00 w dniu rozpoczynającym się od wartości base_timestamp.
TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvTime
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
InDayToTime(InvTime, '28/03/2012 17:00:00', 0) AS InDayExTT
Resident TempTable;
Drop table TempTable;
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InvTime

InDayExTT

28/03/2012

-1 (True)

10/12/2012

0 (False)

5/2/2013

0 (False)

31/3/2013

0 (False)

19/5/2013

0 (False)

15/9/2013

0 (False)

11/12/2013

0 (False)

2/3/2014

0 (False)

14/5/2014

0 (False)

13/6/2014

0 (False)

7/7/2014

0 (False)

4/8/2014

0 (False)
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5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu
inlunarweek
Ta funkcja sprawdza, czy wartość timestamp należy do tygodnia księżycowego zawierającego wartość base_

date. Tygodnie księżycowe w Qlik Sense są określane tak, że 1 stycznia jest uznawany za pierwszy dzień
tygodnia.
Syntax:
InLunarWeek (timestamp, base_date, period_no[, first_week_day])
Return data type: wartość logiczna
Arguments:
Argument

Opis

timestamp

Data, która ma być porównana z wartością base_date.

base_date

Data używana do oceny tygodnia księżycowego.

period_no

Tydzień księżycowy może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą
całkowitą, gdzie 0 oznacza tydzień księżycowy zawierający wartość base_date. Wartości
ujemne parametru period_no oznaczają poprzednie tygodnie księżycowe, a wartości
dodatnie — następne tygodnie księżycowe.

first_
week_day

Przesunięcie może być większe lub mniejsze od zera. Zmienia to początek roku o określoną
liczbę dni lub części dnia.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

inlunarweek('12/01/2013',
'14/01/2013', 0)

Zwraca wartość True. wartość timestamp, 12/01/2013
przypada w tygodniu od 08/01/2013 do 14/01/2013.

inlunarweek('12/01/2013',
'07/01/2013', 0)

Zwraca wartość False. base_date 07/01/2013 przypada w
tygodniu księżycowym od 01/01/2013 do 07/01/2013.

inlunarweek('12/01/2013',
'14/01/2013', -1)

Zwraca wartość False. Określenie wartości period_no jako –1
powoduje przesunięcie tygodnia do poprzedniego tygodnia, od
01/01/2013 do 07/01/2013.

inlunarweek('07/01/2013',
'14/01/2013', -1)

Zwraca wartość True. W odróżnieniu od poprzedniego
przykładu znacznik czasu przypada w tygodniu po
uwzględnieniu przesunięcia do tyłu.
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Przykład

Wynik

inlunarweek('11/01/2006',
'08/01/2006', 0, 3)

Zwraca wartość False. Określenie wartości first_week_day jako
3 oznacza, że początek roku jest obliczany od 04/01/2013, a
zatem wartość base_date przypada w pierwszym tygodniu, a
wartość timestamp przypada w tygodniu od 11/01/2013 do
17/01/2013.

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i
uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w
swojej aplikacji co najmniej pola
wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela zawiera pierwotne daty i kolumnę ze
zwracaną wartością funkcji inlunarweek().

W tym przykładzie sprawdzane jest, czy
data faktury przypada w tygodniu
przesuniętym z wartości base_date o
cztery tygodnie.
TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
InLunarWeek(InvDate, '11/01/2013', 4)
AS InLWeekPlus4
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

Funkcja zwraca True dla wartości InvDate5/2/2013, ponieważ
wartość base_date, 11/01/2013, jest przesunięta o cztery
tygodnie, a więc przypada w tygodniu od 5/02/2013 do
11/02/2013.
InvDate

InLWeekPlus4

28/03/2012

0 (False)

10/12/2012

0 (False)

5/2/2013

-1 (True)

31/3/2013

0 (False)

19/5/2013

0 (False)

15/9/2013

0 (False)

11/12/2013

0 (False)

2/3/2014

0 (False)

14/5/2014

0 (False)

13/6/2014

0 (False)

7/7/2014

0 (False)

4/8/2014

0 (False)

inlunarweektodate
Ta funkcja sprawdza, czy wartość timestamp należy do części tygodnia księżycowego do ostatniej milisekundy
wartości base_date włącznie. Tygodnie księżycowe w Qlik Sense są określane tak, że 1 stycznia jest uznawany
za pierwszy dzień tygodnia.

Syntax:
InLunarWeekToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_week_day])
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Return data type: wartość logiczna
Arguments:
Argument

Opis

timestamp

Data, która ma być porównana z wartością base_date.

base_date

Data używana do oceny tygodnia księżycowego.

period_no

Tydzień księżycowy może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą
całkowitą, gdzie 0 oznacza tydzień księżycowy zawierający wartość base_date. Wartości
ujemne parametru period_no oznaczają poprzednie tygodnie księżycowe, a wartości
dodatnie — następne tygodnie księżycowe.

first_
week_day

Przesunięcie może być większe lub mniejsze od zera. Zmienia to początek roku o określoną
liczbę dni lub części dnia.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

inlunarweektodate('12/01/2013', '13/01/2013',
0)

Zwraca wartość True. Ponieważ wartość timestamp,
12/01/2013 przypada w części tygodnia od 08/01/2013
do 13/01/2013.

inlunarweektodate('12/01/2013', '11/01/2013',
0)

Zwraca wartość False. Ponieważ wartość timestamp
jest późniejsza niż wartość base_date, mimo że obie
daty przypadają w tym samym tygodniu księżycowym
przed 12/01/2012.

inlunarweektodate('12/01/2006', '05/01/2006',
1)

Zwraca wartość True. Określenie wartości 1 dla pola
period_no powoduje przesunięcie base_date o jeden
tydzień w przód, a więc wartość timestamp przypada w
części tygodnia księżycowego.
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Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom
ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji
co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie
wyników, aby wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela zawiera pierwotne daty i kolumnę
ze zwracaną wartością funkcji inlunarweek().

W tym przykładzie sprawdzane jest, czy data
faktury przypada w części tygodnia przesuniętego
z wartości base_date o cztery tygodnie.

Funkcja zwraca wartość True dla wartości
InvDate5/2/2013, ponieważ wartość base_date,
11/01/2013, jest przesunięta o cztery tygodnie, a więc
przypada w części tygodnia od 5/02/2013 do
07/02/2013.

TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];

InvDate

InLWeek2DPlus4

28/03/2012

0 (False)

10/12/2012

0 (False)

5/2/2013

-1 (True)

31/3/2013

0 (False)

19/5/2013

0 (False)

15/9/2013

0 (False)

11/12/2013

0 (False)

2/3/2014

0 (False)

14/5/2014

0 (False)

InvoiceData:
LOAD *,
InLunarWeekToDate(InvDate, '07/01/2013', 4)
AS InLWeek2DPlus4
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

13/6/2014

0 (False)

7/7/2014

0 (False)

4/8/2014

0 (False)

inmonth
Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do miesiąca zawierającego wartość base_

date.
Syntax:
InMonth (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])
Return data type: wartość logiczna
Arguments:
Argument

Opis

timestamp

Data, która ma być porównana z wartością base_date.

base_date

Data używana do oceny miesiąca.
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Argument

Opis

period_no

Miesiąc może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie
0 oznacza miesiąc zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no
oznaczają miesiące poprzednie, a wartości dodatnie — miesiące następne.

first_

Parametr first_month_of_year jest wyłączony i zarezerwowany do użytku w przyszłości.

month_
of_year
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

inmonth ('25/01/2013', '01/01/2013', 0 )

Zwraca wartość True

inmonth('25/01/2013', '01/04/2013', 0)

Zwraca wartość False

inmonth ('25/01/2013', '01/01/2013', -1)

Zwraca wartość False

inmonth ('25/12/2012', '01/01/2013', -1)

Zwraca wartość True

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza
w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela
zawiera pierwotne daty
i kolumnę ze zwracaną
wartością funkcji
inmonth().

W tym przykładzie sprawdzane jest, czy data faktury przypada w dowolnym
momencie w czwartym miesiącu po miesiącu wbase_date, poprzez określenie
period_no jako 4.
TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
InMonth(InvDate, '31/01/2013', 4) AS InMthPlus4
Resident TempTable;
Drop table TempTable;
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InvDate

InMthPlus4

28/03/2012

0 (False)

10/12/2012

0 (False)

5/2/2013

0 (False)

31/3/2013

0 (False)

19/5/2013

-1 (True)

15/9/2013

0 (False)

11/12/2013

0 (False)

2/3/2014

0 (False)

14/5/2014

0 (False)

13/6/2014

0 (False)

7/7/2014

0 (False)

4/8/2014

0 (False)
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inmonths
Ta funkcja wyszukuje, czy znacznik czasu przypada w tym samym miesiącu, okresie dwumiesięcznym, kwartale,
jednej trzeciej roku lub półroczu co data podstawowa. Można także wyszukać, czy znacznik czasu przypada w
okresie poprzednim lub następnym.

Syntax:
InMonths(n_months, timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])
Return data type: wartość logiczna
Arguments:
Argument

Opis

n_months

Liczba miesięcy określająca okres. Wartość całkowita lub wyrażenie, którego wynikiem jest
jedna z następujących wartości całkowitych: 1 (równoważnik funkcji inmonth()), 2 (dwa
miesiące), 3 (równoważnik funkcji inquarter()), 4 (cztery miesiące) lub 6 (pół roku).

timestamp

Data, która ma być porównana z wartością base_date.

base_date

Data używana do oceny okresu.

period_no

Okres może być przesunięty o wartość period_no — liczbę całkowitą lub wyrażenie, którego
wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje dzień zawierający wartość base_

date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają okresy poprzednie, a wartości
dodatnie — okresy następne.
first_

Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu,

month_

powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

of_year
Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
dostosować go do konkretnych potrzeb.
Przykład

Wynik

inmonths(4, '25/01/2013', '25/04/2013', 0)

Zwraca wartość True. Ponieważ
wartość timestamp, 25/01/2013,
przypada w obrębie
czteromiesięcznego okresu od
01/01/2013 do 30/04/2013, który
zawiera wartość base_date,
25/04/2013.
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Przykład

Wynik

inmonths(4, '25/05/2013', '25/04/2013', 0)

Zwraca wartość False. Ponieważ
data 25/05/2013 przypada poza tym
samym okresem co poprzedni
przykład.

inmonths(4, '25/11/2012', '01/02/2013', -1 )

Zwraca wartość True. Ponieważ
wartość period_no, -1, powoduje
przesunięcie okresu wyszukiwania w
tył o jeden okres czterech miesięcy
(wartość n-months), przez co okres
wyszukiwania przypada od
01/09/2012 do 31/12/2012.

inmonths( 4, '25/05/2006', '01/03/2006', 0, 3)

Zwraca wartość True. Ponieważ
wartość first_month_of_year jest
ustawiona na 3, przez co okres
wyszukiwania przypada od
01/03/2006 do 30/07/2006, nie od
01/01/2006 do 30/04/2006.
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Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj
do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w
kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela zawiera
pierwotne daty i kolumnę ze
zwracaną wartością funkcji
InMonths().

W tym przykładzie sprawdzane jest, czy data faktury w tabeli
przypada w dwumiesięcznym okresie obejmującym datę base_date,
przesuniętym w przód o jeden dwumiesięczny okres (poprzez
określenie period_no jako 1).
TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
InMonths(2, InvDate, '11/02/2013', 1) AS InMthsPlus1
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

Okres wyszukiwania przypada od
01/03/2013 do 30/04/2013, ponieważ
wartość base_date jest przesunięta
do przodu o dwa miesiące
względem wartości w funkcji
(11/02/2013).
InvDate

InMthsPlus1

28/03/2012

0 (False)

10/12/2012

0 (False)

5/2/2013

0 (False)

31/3/2013

-1 (True)

19/5/2013

0 (False)

15/9/2013

0 (False)

11/12/2013

0 (False)

2/3/2014

0 (False)

14/5/2014

0 (False)

13/6/2014

0 (False)

7/7/2014

0 (False)

4/8/2014

0 (False)

inmonthstodate
Ta funkcja wyszukuje, czy znacznik czasu przypada w części okresu miesiąca, dwóch miesięcy, kwartału, jednej
trzeciej roku lub półrocza z dokładnością do jednej milisekundy wartości base_date włącznie. Można także
wyszukać, czy znacznik czasu przypada w okresie poprzednim lub następnym.

Syntax:
InMonths (n_months, timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year
])
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Return data type: wartość logiczna
Arguments:
Argument

Opis

n_months

Liczba miesięcy określająca okres. Wartość całkowita lub wyrażenie, którego wynikiem jest
jedna z następujących wartości całkowitych: 1 (równoważnik funkcji inmonth()), 2 (dwa
miesiące), 3 (równoważnik funkcji inquarter()), 4 (cztery miesiące) lub 6 (pół roku).

timestamp

Data, która ma być porównana z wartością base_date.

base_date

Data używana do oceny okresu.

period_no

Okres może być przesunięty o wartość period_no — liczbę całkowitą lub wyrażenie, którego
wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje dzień zawierający wartość base_

date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają okresy poprzednie, a wartości
dodatnie — okresy następne.
first_

Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu,

month_

powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

of_year
Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
dostosować go do konkretnych potrzeb.
Przykład

Wynik

inmonthstodate(4, '25/01/2013', '25/04/2013', 0)

Zwraca wartość True. Ponieważ wartość timestamp,
25/01/2013, przypada w obrębie czteromiesięcznego
okresu od 01/01/2013 aż do końca 25/04/2013, który
zawiera wartość base_date, 25/04/2013.

inmonthstodate(4, '26/04/2013', '25/04/2006', 0)

Zwraca wartość False. Ponieważ data 26/04/2013
przypada poza tym samym okresem co poprzedni
przykład.

inmonthstodate(4, '25/09/2005', '01/02/2006', 1)

Zwraca wartość True. Ponieważ wartość period_no,
-1, powoduje przesunięcie okresu wyszukiwania w tył
o jeden okres czterech miesięcy (wartość n-months),
przez co okres wyszukiwania przypada od
01/09/2012 do 01/02/2012.
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Przykład

Wynik

inmonthstodate(4, '25/04/2006', '01/06/2006', 0,
3)

Zwraca wartość True. Ponieważ wartość first_
month_of_year jest ustawiona na 3, przez co okres
wyszukiwania przypada od 01/03/2006 do
01/06/2006, nie od 01/05/2006 do 01/06/2006.

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją.
Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co
najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników,
aby wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela zawiera pierwotne daty i
kolumnę ze zwracaną wartością funkcji InMonths().

W tym przykładzie sprawdzane jest, czy data faktury
w tabeli przypada w części dwumiesięcznego okresu
obejmującego datę base_date przesuniętego w przód
o cztery dwumiesięczne okresy (poprzez określenie
period_no jako 4).
TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
InMonthsToDate(2, InvDate, '15/02/2013', 4) AS
InMths2DPlus4
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

Okres wyszukiwania przypada od 01/09/2013 do
15/10/2013, ponieważ wartość base_date jest
przesunięta do przodu o osiem miesiące względem
wartości w funkcji (15/02/2013).
InvDate

InMths2DPlus4

28/03/2012

0 (False)

10/12/2012

0 (False)

5/2/2013

0 (False)

31/3/2013

0 (False)

19/5/2013

0 (False)

15/9/2013

-1 (True)

11/12/2013

0 (False)

2/3/2014

0 (False)

14/5/2014

0 (False)

13/6/2014

0 (False)

7/7/2014

0 (False)

4/8/2014

0 (False)

inmonthtodate
Zwraca wartość True, jeśli wartość date należy do części miesiąca zawierającego wartość basedate z
dokładnością do jednej milisekundy wartości basedate włącznie.

Syntax:
InMonthToDate (timestamp, base_date, period_no)
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Return data type: wartość logiczna
Arguments:
Argument

Opis

timestamp

Data, która ma być porównana z wartością base_date.

base_date

Data używana do oceny miesiąca.

period_no

Miesiąc może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie
0 oznacza miesiąc zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no
oznaczają miesiące poprzednie, a wartości dodatnie — miesiące następne.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

inmonthtodate ('25/01/2013', '25/01/2013', 0)

Zwraca wartość True

inmonthtodate ('25/01/2013', '24/01/2013', 0)

Zwraca wartość False

inmonthtodate ('25/01/2013', '28/02/2013', -1)

Zwraca wartość True

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do
arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie
wyników, aby wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela zawiera
pierwotne daty i kolumnę
ze zwracaną wartością
funkcji inmonthtodate().

Przez określenie wartości period_no jako 4 w tym przykładzie sprawdzane jest,
czy data faktury przypada w czwartym miesiącu po miesiącu po dacie base_
date, ale przed końcem dnia określonego datą base_date.
TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
InMonthToDate(InvDate, '31/01/2013', 0, 4) AS InMthPlus42D
Resident TempTable;
Drop table TempTable;
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InvDate

InMthPlus42D

28/03/2012

0 (False)

10/12/2012

0 (False)

5/2/2013

0 (False)

31/3/2013

0 (False)

19/5/2013

-1 (True)

15/9/2013

0 (False)

11/12/2013

0 (False)

2/3/2014

0 (False)

14/5/2014

0 (False)

13/6/2014

0 (False)

7/7/2014

0 (False)

4/8/2014

0 (False)
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inquarter
Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do kwartału zawierającego wartość base_

date.
Syntax:
InQuarter (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])
Return data type: wartość logiczna
Arguments:
Argument

Opis

timestamp

Data, która ma być porównana z wartością base_date.

base_date

Data używana do oceny kwartału.

period_no

Kwartał może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą,
gdzie 0 oznacza kwartał zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru

period_no oznaczają kwartały poprzednie, a wartości dodatnie — kwartały następne.
first_
month_

Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu,
powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

of_year
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

inquarter ('25/01/2013', '01/01/2013', 0)

Zwraca wartość True

inquarter ('25/01/2013', '01/04/2013', 0)

Zwraca wartość False

inquarter ('25/01/2013', '01/01/2013', -1)

Zwraca wartość False

inquarter ('25/12/2012', '01/01/2013', -1)

Zwraca wartość True

inquarter ('25/01/2013', '01/03/2013', 0, 3)

Zwraca wartość False

inquarter ('25/03/2013', '01/03/2013', 0, 3)

Zwraca wartość True
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Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza
w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela
zawiera pierwotne daty i
kolumnę ze zwracaną
wartością funkcji
inquarter().

Na tym przykładzie sprawdzane jest, czy data faktury przypada w czwartym
kwartale roku obrotowego określonego przez ustawienie wartości first_month_
of_year na 4, dla daty base_date 31/01/2013.
TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
InQuarter(InvDate, '31/01/2013', 0, 4) AS Qtr4FinYr1213
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

InvDate

Qtr4Fin1213

28/03/2012

0 (False)

10/12/2012

0 (False)

5/2/2013

-1 (True)

31/3/2013

-1 (True)

19/5/2013

0 (False)

15/9/2013

0 (False)

11/12/2013

0 (False)

2/3/2014

0 (False)

14/5/2014

0 (False)

13/6/2014

0 (False)

7/7/2014

0 (False)

4/8/2014

0 (False)

inquartertodate
Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do części kwartału zawierającego wartość

base_date, z dokładnością do ostatniej milisekundy wartości base_date włącznie.
Syntax:
InQuarterToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])
Return data type: wartość logiczna
Arguments:
Argument

Opis

timestamp

Data, która ma być porównana z wartością base_date.

base_date

Data używana do oceny kwartału.
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Argument

Opis

period_no

Kwartał może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą,
gdzie 0 oznacza kwartał zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru

period_no oznaczają kwartały poprzednie, a wartości dodatnie — kwartały następne.
first_
month_

Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu,
powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

of_year
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

inquartertodate ('25/01/2013', '25/01/2013', 0)

Zwraca wartość True

inquartertodate ( 25/01/2013', '24/01/2013', 0)

Zwraca wartość False

inquartertodate ('25/01/2012', '01/02/2013', -1)

Zwraca wartość True

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza
w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela
zawiera pierwotne daty
i kolumnę ze zwracaną
wartością funkcji
inquartertodate().

Na tym przykładzie sprawdzane jest, czy data faktury przypada w roku
obrotowym określonym przez ustawienie wartości first_month_of_year na 4, oraz
w czwartym kwartale, przed końcem 28/02/2013.
TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
InQuarterToDate(InvDate, '28/02/2013', 0, 4) AS Qtr42Date
Resident TempTable;
Drop table TempTable;
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InvDate

Qtr42Date

28/03/2012

0 (False)

10/12/2012

0 (False)

5/2/2013

-1 (True)

31/3/2013

0 (False)

19/5/2013

0 (False)

15/9/2013

0 (False)

11/12/2013

0 (False)

2/3/2014

0 (False)

14/5/2014

0 (False)

13/6/2014

0 (False)

7/7/2014

0 (False)

4/8/2014

0 (False)
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inweek
Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do tygodnia zawierającego wartość base_

date.
Syntax:
InWeek (timestamp, base_date, period_no[, first_week_day])
Return data type: wartość logiczna
Arguments:
Argument

Opis

timestamp

Data, która ma być porównana z wartością base_date.

base_date

Data używana do oceny tygodnia.

period_no

Tydzień może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie
0 oznacza tydzień zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no
oznaczają tygodnie poprzednie, a wartości dodatnie — tygodnie następne.

first_
week_day

Domyślnie pierwszym dniem tygodnia jest poniedziałek zaczynający się o północy między
niedzielą a poniedziałkiem. Aby wskazać, że tydzień zaczyna się innego dnia, należy określić
przesunięcie w parametrze first_week_day. Wartość tę można określić jako liczbę całkowitą,
która oznacza całe dni lub części dni.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

inweek ('12/01/2006', '14/01/2006', 0)

Zwraca wartość True

inweek ('12/01/2006', '20/01/2006', 0 )

Zwraca wartość False

inweek ('12/01/2006', '14/01/2006', -1 )

Zwraca wartość False

inweek ('07/01/2006', '14/01/2006', -1)

Zwraca wartość True

inweek ('12/01/2006', '09/01/2006', 0, 3)

Zwraca wartość False
Ponieważ wartość first_week_dayokreślono jako
3 (czwartek), przez co 12/01/2006 staje się
pierwszym dniem tygodnia po tygodniu
zawierającym 09/01/2006.
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Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją.
Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co
najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela zawiera pierwotne daty i
kolumnę ze zwracaną wartością funkcji inweek
().

W tym przykładzie sprawdzane jest, czy data faktury
przypada w dowolnym momencie w czwartym tygodniu
po tygodniu w polu base_date, przez określenie wartości
period_no jako 4.
TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
InWeek(InvDate, '11/01/2013', 4) AS InWeekPlus4
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

InvDate5/2/2013 przypada w tygodniu, który jest
cztery tygodnie po dacie base_date: 11/1/2013.
InvDate

InWeekPlus4

28/03/2012

0 (False)

10/12/2012

0 (False)

5/2/2013

-1 (True)

31/3/2013

0 (False)

19/5/2013

0 (False)

15/9/2013

0 (False)

11/12/2013

0 (False)

2/3/2014

0 (False)

14/5/2014

0 (False)

13/6/2014

0 (False)

7/7/2014

0 (False)

4/8/2014

0 (False)

inweektodate
Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do części tygodnia zawierającego wartość

base_date, z dokładnością do ostatniej milisekundy wartości base_date włącznie.
Syntax:
InWeekToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_week_day])
Return data type: wartość logiczna
Arguments:
Argument

Opis

timestamp

Data, która ma być porównana z wartością base_date.
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Argument

Opis

base_date

Data używana do oceny tygodnia.

period_no

Tydzień może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie
0 oznacza tydzień zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no
oznaczają tygodnie poprzednie, a wartości dodatnie — tygodnie następne.

first_
week_day

Domyślnie pierwszym dniem tygodnia jest poniedziałek zaczynający się o północy między
niedzielą a poniedziałkiem. Aby wskazać, że tydzień zaczyna się innego dnia, należy określić
przesunięcie w parametrze first_week_day. Wartość tę można określić jako liczbę całkowitą,
która oznacza całe dni lub części dni.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

inweektodate ('12/01/2006', '12/01/2006', 0)

Zwraca wartość True

inweektodate ('12/01/2006', '11/01/2006', 0)

Zwraca wartość False

inweektodate ('12/01/2006', '18/01/2006', -1)

Zwraca wartość False
Ponieważ period_no określono jako -1,
dlatego data obowiązywania, względem
której mierzy się timestamp, jest równa
11/01/2006.

inweektodate ( '11/01/2006', '12/01/2006', 0, 3 )

Zwraca wartość False
Ponieważ wartość first_week_dayokreślono
jako 3 (czwartek), przez co 12/01/2006 staje
się pierwszym dniem tygodnia po tygodniu
zawierającym 12/01/2006.
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Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją.
Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić
wynik.

Otrzymana tabela zawiera pierwotne daty i
kolumnę ze zwracaną wartością funkcji
inweek().
InvDate

InWeek2DPlus4

W tym przykładzie sprawdzane jest, czy data faktury
przypada w dowolnym momencie w czwartym tygodniu po
tygodniu w polu base_date, przez określenie wartości period_
no jako 4, ale przed wartością base_date.

28/03/2012

0 (False)

10/12/2012

0 (False)

5/2/2013

-1 (True)

TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];

31/3/2013

0 (False)

19/5/2013

0 (False)

15/9/2013

0 (False)

11/12/2013

0 (False)

2/3/2014

0 (False)

14/5/2014

0 (False)

13/6/2014

0 (False)

7/7/2014

0 (False)

4/8/2014

0 (False)

InvoiceData:
LOAD *,
InWeekToDate(InvDate, '11/01/2013', 4) AS InWeek2DPlus4
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

inyear
Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli znacznik czasu timestamp należy do roku zawierającego wartość base_

date.
Syntax:
InYear (timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])
Return data type: wartość logiczna
Arguments:
Argument

Opis

timestamp

Data, która ma być porównana z wartością base_date.
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Argument

Opis

base_date

Data używana do oceny roku.

period_no

Rok może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0
oznacza rok zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no
oznaczają lata poprzednie, a wartości dodatnie — lata następne.

first_
month_

Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu,
powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

of_year
Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
dostosować go do konkretnych potrzeb.
Przykład

Wynik

inyear ('25/01/2013', '01/01/2013', 0 )

Zwraca wartość True

inyear ('25/01/2012', '01/01/2013', 0)

Zwraca wartość False

inyear ('25/01/2013', '01/01/2013', -1)

Zwraca wartość False

inyear ('25/01/2012', '01/01/2013', -1 )

Zwraca wartość True

inyear ('25/01/2013', '01/01/2013', 0, 3)

Zwraca wartość True
Wartość base_date i first_month_of_
year określają, że timestamp musi
należeć do przedziału od 01/03/2012 do
28/02/2013

inyear ('25/03/2013', '01/07/2013', 0, 3 )

Zwraca wartość True
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Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie
dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola
wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela zawiera pierwotne
daty i kolumnę ze zwracaną wartością
funkcji inyear().

W tym przykładzie sprawdzane jest, czy data faktury przypada w
roku obrotowym określonym przez ustawienie wartości first_
month_of_year na 4, przy wartości base_date między 1/4/2012 a
31/03/2013.

InvDate

FinYr1213

28/03/2012

0 (False)

10/12/2012

-1 (True)

5/2/2013

-1 (True)

31/3/2013

-1 (True)

19/5/2013

0 (False)

15/9/2013

0 (False)

11/12/2013

0 (False)

2/3/2014

0 (False)

14/5/2014

0 (False)

13/6/2014

0 (False)

7/7/2014

0 (False)

4/8/2014

0 (False)

TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];

Sprawdź, czy InvDate przypada w roku finansowym od 1/04/2012
do 31/03/2013:
InvoiceData:
LOAD *,
InYear(InvDate, '31/01/2013', 0, 4) AS FinYr1213
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

inyeartodate
Ta funkcja zwraca wartość True, jeśli wartość timestamp należy do części roku zawierającego wartość base_

date, z dokładnością do ostatniej milisekundy wartości base_date włącznie.
Syntax:
InYearToDate (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])
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Return data type: wartość logiczna
Arguments:
Argument

Opis

timestamp

Data, która ma być porównana z wartością base_date.

base_date

Data używana do oceny roku.

period_no

Rok może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0
oznacza rok zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no
oznaczają lata poprzednie, a wartości dodatnie — lata następne.

first_
month_

Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu,
powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

of_year
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

inyeartodate ('2013/01/25', '2013/02/01', 0)

Zwraca wartość True

inyeartodate ('2012/01/25', '2013/01/01', 0)

Zwraca wartość False

inyeartodate ('2012/01/25', '2013/02/01', -1)

Zwraca wartość True

inyeartodate ('2012/11/25', '2013/01/31', 0, 4)

Zwraca wartość True
Wartość timestamp przypada w roku
obrotowym zaczynającym się w czwartym
kwartale, przed wartością base_date.

inyeartodate ( '2013/3/31', '2013/01/31', 0, 4 )

Zwraca wartość False
W porównaniu z poprzednim przykładem
wartość timestamp wciąż mieści się w roku
obrotowym, ale jest po wartości base_date,
dlatego przypada poza częścią roku.
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Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją.
Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co
najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela zawiera pierwotne daty i
kolumnę ze zwracaną wartością funkcji
inyeartodate().
InvDate

FinYr2Date

Na tym przykładzie sprawdzane jest, czy data faktury
przypada w roku obrotowym określonym przez
ustawienie wartości first_month_of_year na 4, oraz w
części roku przed końcem 31/01/2013.

28/03/2012

0 (False)

10/12/2012

-1 (True)

5/2/2013

0 (False)

TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];

31/3/2013

0 (False)

19/5/2013

0 (False)

15/9/2013

0 (False)

11/12/2013

0 (False)

2/3/2014

0 (False)

14/5/2014

0 (False)

13/6/2014

0 (False)

7/7/2014

0 (False)

4/8/2014

0 (False)

InvoiceData:
LOAD *,
InYearToDate(InvDate, '31/01/2013', 0, 4) AS
FinYr2Date
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

lastworkdate
Funkcja lastworkdate zwraca najwcześniejszą datę zakończenia, gdy możliwe jest uzyskanie parametru no_

of_workdays (poniedziałek–piątek) z początkiem w dniu start_date z uwzględnieniem wszelkich opcjonalnie
wyszczególnionych dni wolnych (holiday). Parametry start_date i holiday powinny być poprawnymi datami
lub znacznikami czasu.

Syntax:
lastworkdate(start_date, no_of_workdays {, holiday})

Składnia skryptów i funkcje wykresów - Qlik Sense, 322 - 2019-04-09 01:39:23

428

5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

start_

Data rozpoczęcia do oceny.

date
no_of_

Liczba dni roboczych do uzyskania.

workdays
holiday

Okresy wolne od pracy wyłączane z dni roboczych. Okres wolny od pracy podaje się jako datę
początkową i datę końcową rozdzielone przecinkiem.

Example: '25/12/2013', '26/12/2013'
Można określić kilka okresów wolnych od pracy, rozdzielając je przecinkami.

Example: '25/12/2013', '26/12/2013', '31/12/2013', '01/01/2014'
Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
dostosować go do konkretnych potrzeb.
Przykład

Wynik

lastworkdate ('19/12/2014', 9)

Zwraca wartość „31/12/2014”

lastworkdate ('19/12/2014', 9, '2014-12-25', '2014-12-26')

Zwraca 02/01/2015, ponieważ
brany jest pod uwagę
dwudniowy okres urlopowy.
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Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do
arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie
wyników, aby wyświetlić wynik.

Tabela wynikowa przedstawia
zwrócone wartości
LastWorkDate dla każdego z
rekordów w tabeli.

ProjectTable:
LOAD *, recno() as InvID, INLINE [
StartDate
28/03/2014
10/12/2014
5/2/2015
31/3/2015
19/5/2015
15/9/2015
] ;
NrDays:
Load *,
LastWorkDate(StartDate,120) As EndDate
Resident ProjectTable;
Drop table ProjectTable;

InvID

StartDate

EndDate

1

28/03/2014

11/09/2014

2

10/12/2014

26/05/2015

3

5/2/2015

27/07/2015

4

31/3/2015

14/09/2015

5

19/5/2015

02/11/2015

6

15/9/2015

29/02/2016

localtime
Ta funkcja zwraca znacznik bieżącego czasu z zegara systemowego dla podanej strefy czasowej.

Syntax:
LocalTime([timezone [, ignoreDST ]])
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

timezone

timezone określa się jako ciąg znaków zawierający dowolne miejsca geograficzne wymienione
w sekcji Time Zone w Windows Control Panel w odniesieniu do Date and Time lub jako ciąg
znaków w formacie „GMT+hh:mm”.
Jeśli nie określono żadnej strefy czasowej, wówczas zwrócony zostanie czas lokalny.

ignoreDST

Jeśli ignoreDST ma wartość –1 (True), czas letni będzie ignorowany.

Examples and results:
Poniższe przykłady opierają się na funkcji wywoływanej w dniu 2014-10-22 12:54:47 czasu lokalnego, w lokalnej
strefie czasowej GMT+01:00.
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Przykład

Wynik

localtime ()

Zwraca czas lokalny 2014-10-22 12:54:47.

localtime ('London')

Zwraca czas lokalny w Londynie, 2014-10-22 11:54:47.

localtime
('GMT+02:00')

Zwraca czas lokalny w strefie czasowej GMT+02:00, 2014-10-22 13:54:47.

localtime ('Paris','1')

Zwraca czas lokalny w Paryżu bez uwzględniania czasu letniego, 2014-10-22
11:54:47.

lunarweekend
Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy tygodnia księżycowego
zawierającego wartość date. Tygodnie księżycowe w Qlik Sense są określane tak, że 1 stycznia jest uznawany za
pierwszy dzień tygodnia.

Syntax:
LunarweekEnd(date[, period_no[, first_week_day]])
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

date

Data do oceny.

period_

Parametr period_no jest liczbą całkowitą lub wyrażeniem, którego wynikiem jest liczba

no

całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje tydzień księżycowy zawierający wartość date. Wartości
ujemne parametru period_no oznaczają poprzednie tygodnie księżycowe, a wartości dodatnie
— następne tygodnie księżycowe.

first_
week_

Przesunięcie może być większe lub mniejsze od zera. Zmienia to początek roku o określoną
liczbę dni lub części dnia.

day
Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
dostosować go do konkretnych potrzeb.
Przykład

Wynik

lunarweekend('12/01/2013')

Zwraca wartość
14/01/2013 23:59:59.
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Przykład

Wynik

lunarweekend('12/01/2013', -1)

Zwraca wartość
7/01/2013 23:59:59.

lunarweekend('12/01/2013', 0, 1)

Zwraca wartość
15/01/2013 23:59:59.

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza
w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela
zawiera pierwotne daty
i kolumnę ze zwracaną
wartością funkcji
lunarweekend(). Można
wyświetlić pełny
znacznik czasu,
określając
formatowanie w panelu
właściwości.

W tym przykładzie wyszukiwany jest ostatni dzień tygodnia księżycowego każdej
daty faktury w tabeli, gdzie wartość date jest przesunięta o jeden tydzień przez
określenie wartości period_no jako 1.
TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
LunarWeekEnd(InvDate, 1) AS LWkEnd
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

InvDate

LWkEnd

28/03/2012

07/04/2012

10/12/2012

22/12/2012

5/2/2013

18/02/2013

31/3/2013

08/04/2013

19/5/2013

27/05/2013

15/9/2013

23/09/2013

11/12/2013

23/12/2013

2/3/2014

11/03/2014

14/5/2014

27/05/2014

13/6/2014

24/06/2014

7/7/2014

15/07/2014

4/8/2014

12/08/2014

lunarweekname
Ta funkcja zwraca wartość pokazującą rok i numer tygodnia księżycowego odpowiadający znacznikowi czasu
pierwszej milisekundy pierwszego dnia tygodnia księżycowego zawierającego wartość date. Tygodnie
księżycowe w Qlik Sense są określane tak, że 1 stycznia jest uznawany za pierwszy dzień tygodnia.

Syntax:
LunarWeekName(date [, period_no[, first_week_day]])
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Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

date

Data do oceny.

period_

Parametr period_no jest liczbą całkowitą lub wyrażeniem, którego wynikiem jest liczba

no

całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje tydzień księżycowy zawierający wartość date. Wartości
ujemne parametru period_no oznaczają poprzednie tygodnie księżycowe, a wartości dodatnie
— następne tygodnie księżycowe.

first_
week_

Przesunięcie może być większe lub mniejsze od zera. Zmienia to początek roku o określoną
liczbę dni lub części dnia.

day
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

lunarweekname('12/01/2013')

Zwraca wartość
2006/02.

lunarweekname('12/01/2013', -1)

Zwraca wartość
2006/01.

lunarweekname('12/01/2013', 0, 1)

Zwraca wartość
2006/02.
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Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w
swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela
zawiera pierwotne daty
i kolumnę ze zwracaną
wartością funkcji
lunarweekname().
Można wyświetlić pełny
znacznik czasu,
określając
formatowanie w
panelu właściwości.

Na tym przykładzie dla każdej daty faktury w tabeli tworzona jest nazwa tygodnia
księżycowego z roku, w którym przypada tydzień, i powiązanego z nim numeru
tygodnia księżycowego, przesuniętego o jeden tydzień przez określenie wartości
period_no jako 1.
TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
LunarWeekName(InvDate, 1) AS LWkName
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

InvDate

LWkName

28/03/2012

2012/14

10/12/2012

2012/51

5/2/2013

2013/07

31/3/2013

2013/14

19/5/2013

2013/21

15/9/2013

2013/38

11/12/2013

2013/51

2/3/2014

2014/10

14/5/2014

2014/21

13/6/2014

2014/25

7/7/2014

2014/28

4/8/2014

2014/32

lunarweekstart
Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy tygodnia księżycowego
zawierającego wartość date. Tygodnie księżycowe w Qlik Sense są określane tak, że 1 stycznia jest uznawany za
pierwszy dzień tygodnia.

Syntax:
LunarweekStart(date[, period_no[, first_week_day]])
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Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

date

Data do oceny.

period_

Parametr period_no jest liczbą całkowitą lub wyrażeniem, którego wynikiem jest liczba

no

całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje tydzień księżycowy zawierający wartość date. Wartości
ujemne parametru period_no oznaczają poprzednie tygodnie księżycowe, a wartości dodatnie
— następne tygodnie księżycowe.

first_
week_

Przesunięcie może być większe lub mniejsze od zera. Zmienia to początek roku o określoną
liczbę dni lub części dnia.

day
Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
dostosować go do konkretnych potrzeb.
Przykład

Wynik

lunarweekstart('12/01/2013')

Zwraca wartość 08/01/2013.

lunarweekstart('12/01/2013', -1)

Zwraca wartość 01/01/2013.

lunarweekstart('12/01/2013', 0, 1 )

Zwraca wartość 09/01/2013.
Ponieważ przesunięcie określone przez
ustawienie first_week_day na wartość 1
oznacza, że początek roku zostaje
zmieniony na 02/01/2013.
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Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie
dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola
wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela zawiera pierwotne daty
i kolumnę ze zwracaną wartością funkcji
lunarweekstart(). Można wyświetlić pełny
znacznik czasu, określając formatowanie
w panelu właściwości.

Na tym przykładzie wyszukiwany jest pierwszy dzień tygodnia
księżycowego każdej daty faktury w tabeli, gdzie wartość date
jest przesunięta o jeden tydzień przez określenie wartości
period_no jako 1.
TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
LunarWeekStart(InvDate, 1) AS LWkStart
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

InvDate

LWkStart

28/03/2012

01/04/2012

10/12/2012

16/12/2012

5/2/2013

12/02/2013

31/3/2013

02/04/2013

19/5/2013

21/05/2013

15/9/2013

17/09/2013

11/12/2013

17/12/2013

2/3/2014

05/03/2014

14/5/2014

21/05/2014

13/6/2014

18/06/2014

7/7/2014

09/07/2014

4/8/2014

06/08/2014

makedate
Ta funkcja zwraca datę obliczoną na podstawie parametrów rok YYYY, miesiąc MM i dzień DD.

Syntax:
MakeDate(YYYY [ , MM [ , DD ] ])
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

YYYY

Rok jest liczbą całkowitą.

MM

Miesiąc jest liczbą całkowitą. Jeśli nie zostanie podany miesiąc, przyjmowana jest wartość 1
(styczeń).

DD

Dzień jest liczbą całkowitą. Jeśli nie zostanie podany dzień, przyjmowana jest wartość 1
(pierwszy).
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Przykład: Wyrażenie wykresu
Przykład

Wynik

makedate(2012)

zwraca wartość 2012-01-01

makedate(12)

zwraca wartość 0012-01-01

makedate(2012,12)

zwraca wartość 2012-12-01

makedate(2012,2,14)

zwraca wartość 2012-02-14

Przykład: Skrypt ładowania
Funkcja makedate może być używana w skrypcie ładowania w celu łączenia danych daty z różnych pól w jedno
nowe pole daty. W poniższym przykładzie dane dotyczące roku, miesiąca i dnia z pól transaction_year,
transaction_month oraz transaction_day są łączone w jedno nowe pole o nazwie Transaction Date.
W edytorze ładowania danych utwórz nową sekcję, a następnie dodaj skrypt przykładowy i uruchom go.
Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Skrypt ładowania
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET

DateFormat='DD/MM/YYYY';
TimestampFormat='DD/MM/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
FirstWeekDay=0;
BrokenWeeks=1;
ReferenceDay=0;
DayNames='Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun';
LongDayNames='Monday;Tuesday;Wednesday;Thursday;Friday;Saturday;Sunday';

Transactions:
Load
*,
MakeDate(transaction_year, transaction_month, transaction_day) as "Transaction Date",
;
Load * Inline [
transaction_id, transaction_year, transaction_month, transaction_day, transaction_amount,
transaction_quantity, discount, customer_id, size, color_code
3750, 2018, 08, 30, 12423.56, 23, 0,2038593, L, Red
3751, 2018, 09, 07, 5356.31, 6, 0.1, 203521, m, orange
3752, 2018, 09, 16, 15.75, 1, 0.22, 5646471, S, blue
3753, 2018, 09, 22, 1251, 7, 0, 3036491, l, Black
3754, 2018, 09, 22, 21484.21, 1356, 75, 049681, xs, Red
3756, 2018, 09, 22, -59.18, 2, 0.333333333333333, 2038593, M, Blue
3757, 2018, 09, 23, 3177.4, 21, .14, 203521, XL, Black
];
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Wyniki
Tabela aplikacji Qlik Sense pokazująca
wyniki funkcji makedate używanej w
skrypcie ładowania.
transaction_id

Transaction Date

3750

30/08/2018

3751

07/09/2018

3752

16/09/2018

3753

22/09/2018

3754

22/09/2018

3756

22/09/2018

3757

23/09/2018

maketime
Ta funkcja zwraca godzinę obliczoną na podstawie parametrów godzina hh , minuta mm i sekunda ss.

Syntax:
MakeTime(hh [ , mm [ , ss ] ])
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

hh

Godzina jest liczbą całkowitą.

mm

Minuta jest liczbą całkowitą.
Jeśli nie zostanie podana minuta, przyjmowana jest wartość 00.

ss

Sekunda jest liczbą całkowitą.
Jeśli nie zostanie podana sekunda, przyjmowana jest wartość 00.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

maketime( 22 )

zwraca wartość 22:00:00

maketime( 22, 17 )

zwraca wartość 22:17:00

maketime( 22, 17, 52 )

zwraca wartość 22:17:52
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makeweekdate
Ta funkcja zwraca datę obliczoną na podstawie parametrów rok YYYY, tydzień WW i dzień tygodnia D.

Syntax:
MakeWeekDate(YYYY [ , WW [ , D ] ])
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

YYYY

Rok jest liczbą całkowitą.

WW

Tydzień jest liczbą całkowitą.

D

Dzień tygodnia jest liczbą całkowitą.
Jeśli nie zostanie podany dzień tygodnia, przyjmowana jest wartość 0 (poniedziałek).

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

makeweekdate(2014,6,6)

zwraca wartość 2014-02-09

makeweekdate(2014,6,1)

zwraca wartość 2014-02-04

makeweekdate(2014,6)

zwraca 2014-02-03 (przyjmuje się dzień tygodnia 0)

minute
Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą minuty, gdy ułamek expression jest interpretowany jako
czas zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

Syntax:
minute(expression)

Return data type: liczba całkowita
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

minute ( '09:14:36' )

zwraca 14

minute ( '0.5555' )

zwraca 19 (ponieważ 0,5555 = 13:19:55)
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month
Ta funkcja zwraca wartość podwójną z nazwą miesiąca, jak to zostało określone w zmiennej środowiskowej

MonthNames, oraz liczbę całkowitą z przedziału 1–12. Miesiąc jest obliczany na podstawie interpretacji daty z
wyrażenia zgodnie ze standardową interpretacją liczb.
Syntax:
month(expression)

Return data type: podwójny
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

month( '2012-10-12' )

Zwraca wartość Oct

month( '35648' )

Zwraca wartość Aug, ponieważ 35648 = 1997-08-06

monthend
Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy ostatniego dnia miesiąca
zawierającego wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w
skrypcie.

Syntax:
MonthEnd(date[, period_no])
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

date

Data do oceny.

period_

period_no jest liczbą całkowitą, która, jeśli ma wartość 0 lub jest pominięta, oznacza miesiąc,
który zawiera date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają miesiące poprzednie, a
wartości dodatnie — miesiące następne.

no

Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
dostosować go do konkretnych potrzeb.
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Przykład

Wynik

monthend('19/02/2012')

Zwraca wartość
29/02/2012 23:59:59.

monthend('19/02/2001', -1)

Zwraca wartość
31/01/2001 23:59:59.

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza
w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela
zawiera pierwotne daty i
kolumnę ze zwracaną
wartością funkcji
monthend(). Można
wyświetlić pełny znacznik
czasu, określając
formatowanie w panelu
właściwości.

W tym przykładzie wyszukiwany jest ostatni dzień miesiąca każdej daty faktury w
tabeli, gdzie wartość daty bazowej jest przesunięta o cztery miesiące przez
określenie wartości period_no jako 4.
TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
MonthEnd(InvDate, 4) AS MthEnd
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

InvDate

MthEnd

28/03/2012

31/07/2012

10/12/2012

30/04/2013

5/2/2013

30/06/2013

31/3/2013

31/07/2013

19/5/2013

30/09/2013

15/9/2013

31/01//2014

11/12/2013

30/04//2014

2/3/2014

31/07//2014

14/5/2014

30/09/2014

13/6/2014

31/10/2014

7/7/2014

30/11/2014

4/8/2014

31/12/2014

monthname
Ta funkcja zwraca wartość pokazującą miesiąc (sformatowany zgodnie ze stosowaną w skryptach zmienną

MonthNames) oraz rok z bazową wartością liczbową odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy
pierwszego dnia tego miesiąca.
Syntax:
MonthName(date[, period_no])
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Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

date

Data do oceny.

period_

period_no jest liczbą całkowitą, która, jeśli ma wartość 0 lub jest pominięta, oznacza miesiąc,
który zawiera date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają miesiące poprzednie, a
wartości dodatnie — miesiące następne.

no

Przykład: Wyrażenie wykresu
W tym przykładzie używany jest format daty DD/MM/YYYY określony w instrukcji SET DateFormat u góry
skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby dostosować go do
konkretnych potrzeb. Instrukcja SET Monthnames jest ustawiona na Jan;Feb;Mar itd.

Przykład

Wynik

monthname('19/10/2013')

Zwraca wartość Oct 2013

monthname('19/10/2013', -1)

Zwraca wartość Sep 2013

Przykład: Skrypt ładowania
W tym przykładzie dla każdej daty faktury w tabeli nazwa miesiąca jest tworzona z nazwy miesiąca
przesuniętego o cztery miesiące od wartości base_date, oraz z roku.
W edytorze ładowania danych utwórz nową sekcję, a następnie dodaj skrypt przykładowy i uruchom go.
Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Skrypt ładowania
TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
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InvoiceData:
LOAD *,
MonthName(InvDate, 4) AS MthName
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

Wyniki
Otrzymana tabela zawiera
pierwotne daty i kolumnę
ze zwracaną wartością
funkcji monthname().
InvDate

MthName

28/03/2012

Jul 2012

10/12/2012

Apr 2013

5/2/2013

Jun 2013

31/3/2013

Jul 2013

19/5/2013

Sep 2013

15/9/2013

Jan 2014

11/12/2013

Apr 2014

2/3/2014

Jul 2014

14/5/2014

Sep 2014

13/6/2014

Oct 2014

7/7/2014

Nov 2014

4/8/2014

Dec 2014

Przykład: Skrypt ładowania
W tym przykładzie dla każdej wartości transaction_date z tabeli tworzona jest wartość Returnable_Until.
Wartość Returnable_Until jest obliczana poprzez przesunięcie miesiąca transaction_date o jeden miesiąc
później.
W edytorze ładowania danych utwórz nową sekcję, a następnie dodaj skrypt przykładowy i uruchom go.
Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Skrypt ładowania
SET DateFormat='YYYYMMDD';
SET TimestampFormat='YYYYMMDD h:mm:ss[.fff] TT';
SET FirstMonthOfYear=1;
SET MonthNames='Jan;Feb;Mar;Apr;May;Jun;Jul;Aug;Sep;Oct;Nov;Dec';
SET
LongMonthNames='January;February;March;April;May;June;July;August;September;October;November;Decembe
r';
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Transactions:
Load
*,
MonthName(Date#(transaction_date,'YYYYMMDD'), 1) as Returnable_Until,
;
Load * Inline [
transaction_id, transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity, discount, customer_id,
size, color_code
3750, 20180830, 12423.56, 23, 0,2038593, L, Red
3751, 20180907, 5356.31, 6, 0.1, 203521, m, orange
3752, 20180916, 15.75, 1, 0.22, 5646471, S, blue
3753, 20180922, 1251, 7, 0, 3036491, l, Black
3754, 20180922, 21484.21, 1356, 75, 049681, xs, Red
3756, 20180922, -59.18, 2, 0.333333333333333, 2038593, M, Blue
3757, 20180923, 3177.4, 21, .14, 203521, XL, Black
];

Wyniki
Tabela aplikacji Qlik Sense pokazująca wyniki funkcji
monthname używanej w skrypcie ładowania.
transaction_id

transaction_date

Returnable_Until

3750

20180830

Sep 2018

3751

20180907

Oct 2018

3752

20180916

Oct 2018

3753

20180922

Oct 2018

3754

20180922

Oct 2018

3756

20180922

Oct 2018

3757

20180923

Oct 2018

monthsend
Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy okresu miesiąca, dwóch
miesięcy, kwartału, jednej trzeciej roku lub półrocza, który zawiera datę bazową. Można także wyszukać
znacznik czasu dla okresu poprzedniego lub następnego.

Syntax:
MonthsEnd(n_months, date[, period_no [, first_month_of_year]])
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Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

n_
months

Liczba miesięcy określająca okres. Wartość całkowita lub wyrażenie, którego wynikiem jest
jedna z następujących wartości całkowitych: 1 (równoważnik funkcji inmonth()), 2 (dwa
miesiące), 3 (równoważnik funkcji inquarter()), 4 (cztery miesiące) lub 6 (pół roku).

date

Data do oceny.

period_

Okres może być przesunięty o wartość period_no — liczbę całkowitą lub wyrażenie, którego

no

wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje dzień zawierający wartość base_

date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają okresy poprzednie, a wartości
dodatnie — okresy następne.
first_

Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu,

month_

powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

of_year
Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
dostosować go do konkretnych potrzeb.
Przykład

Wynik

monthsend(4, '19/07/2013')

Zwraca wartość
31/08/2013.

monthsend(4, '19/10/2013', -1)

Zwraca wartość
31/08/2013.

monthsend(4, '19/10/2013', 0, 2)

Zwraca wartość
31/01/2014.
Ponieważ początkiem
roku staje się miesiąc 2.
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Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza
w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela
zawiera pierwotne daty
i kolumnę ze zwracaną
wartością funkcji
MonthsEnd().

W tym przykładzie wyszukiwany jest koniec ostatniego dnia dwumiesięcznego
okresu dla każdej daty faktury, przesuniętego do przodu o jeden okres dwóch
miesięcy.
TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
MonthsEnd(2, InvDate, 1) AS BiMthsEnd
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

InvDate

BiMthsEnd

28/03/2012

30/06/2012

10/12/2012

28/02/2013

5/2/2013

30/04/2013

31/3/2013

30/04/2013

19/5/2013

31/08/2013

15/9/2013

31/12/2013

11/12/2013

28/02/2014

2/3/2014

30/06/2014

14/5/2014

31/08/2014

13/6/2014

31/08/2014

7/7/2014

31/10/2014

4/8/2014

31/10/2014

monthsname
Ta funkcja zwraca wartość reprezentującą zakres miesięcy w okresie (sformatowany zgodnie ze stosowaną w
skryptach zmienną MonthNames), a także rok. Bazowa wartość liczbowa odpowiada znacznikowi czasu
pierwszej milisekundy okresu miesiąca, dwóch miesięcy, kwartału, jednej trzeciej roku lub półrocza, który
zawiera datę bazową.

Syntax:
MonthsName(n_months, date[, period_no[, first_month_of_year]])
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Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

n_
months

Liczba miesięcy określająca okres. Wartość całkowita lub wyrażenie, którego wynikiem jest
jedna z następujących wartości całkowitych: 1 (równoważnik funkcji inmonth()), 2 (dwa
miesiące), 3 (równoważnik funkcji inquarter()), 4 (cztery miesiące) lub 6 (pół roku).

date

Data do oceny.

period_

Okres może być przesunięty o wartość period_no — liczbę całkowitą lub wyrażenie, którego

no

wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje dzień zawierający wartość base_

date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają okresy poprzednie, a wartości
dodatnie — okresy następne.
first_

Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu,

month_

powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

of_year
Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
dostosować go do konkretnych potrzeb.
Przykład

Wynik

monthsname(4, '19/10/2013')

Zwraca wartość Sep-Dec 2013.
Ponieważ w tym i innych przykładach
instrukcja SET Monthnames jest
ustawiona na wartość Jan;Feb;Mar itd.

monthsname(4, '19/10/2013', -1)

Zwraca wartość May-Aug 2013.

monthsname(4, '19/10/2013', 0, 2)

Zwraca wartość Oct-Jan 2014.
Ponieważ określono, że rok zaczyna
się w miesiącu 2, okres czterech
miesięcy kończy się w pierwszym
miesiącu roku następnego.
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Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie
dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola
wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela zawiera pierwotne
daty i kolumnę ze zwracaną
wartością funkcji monthsname().

W tym przykładzie dla każdej daty faktury w tabeli nazwa miesięcy
jest tworzona z zakresu miesięcy w okresie dwumiesięcznym oraz z
roku. Zakres jest przesunięty o 4x2 miesiące przez określenie
wartości period_no jako 4.

InvDate

MthsName

28/03/2012

Nov-Dec 2012

10/12/2012

Jul-Aug 2013

5/2/2013

Sep-Oct 2013

31/3/2013

Nov-Dec2013

19/5/2013

Jan-Feb 2014

15/9/2013

May-Jun 2014

11/12/2013

Jul-Aug 2014

2/3/2014

Nov-Dec 2014

14/5/2014

Jan-Feb 2015

13/6/2014

Jan-Feb 2015

7/7/2014

Mar-Apr 2015

4/8/2014

Mar-Apr 2015

TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
MonthsName(2, InvDate, 4) AS MthsName
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

monthsstart
Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy okresu miesiąca, dwóch
miesięcy, kwartału, jednej trzeciej roku lub półrocza, który zawiera datę bazową. Można także wyszukać
znacznik czasu dla okresu poprzedniego lub następnego.

Syntax:
MonthsStart(n_months, date[, period_no [, first_month_of_year]])
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

n_

Liczba miesięcy określająca okres. Wartość całkowita lub wyrażenie, którego wynikiem jest
jedna z następujących wartości całkowitych: 1 (równoważnik funkcji inmonth()), 2 (dwa
miesiące), 3 (równoważnik funkcji inquarter()), 4 (cztery miesiące) lub 6 (pół roku).

months
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Argument

Opis

date

Data do oceny.

period_

Okres może być przesunięty o wartość period_no — liczbę całkowitą lub wyrażenie, którego

no

wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje dzień zawierający wartość base_

date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają okresy poprzednie, a wartości
dodatnie — okresy następne.
first_

Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu,

month_

powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

of_year
Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
dostosować go do konkretnych potrzeb.
Przykład

Wynik

monthsstart(4, '19/10/2013')

Zwraca wartość
1/09/2013.

monthsstart(4, '19/10/2013, -1)

Zwraca wartość
01/05/2013.

monthsstart(4, '19/10/2013', 0, 2 )

Zwraca wartość
01/10/2013.
Ponieważ początkiem
roku staje się miesiąc 2.
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Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza
w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela
zawiera pierwotne daty i
kolumnę ze zwracaną
wartością funkcji
MonthsStart().

W tym przykładzie wyszukiwany jest pierwszy dzień dwumiesięcznego okresu dla
każdej daty faktury, przesuniętego do przodu o jeden okres dwóch miesięcy.
TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
MonthsStart(2, InvDate, 1) AS BiMthsStart
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

InvDate

BiMthsStart

28/03/2012

01/05/2012

10/12/2012

01/01/2013

5/2/2013

01/03/2013

31/3/2013

01/05/2013

19/5/2013

01/07/2013

15/9/2013

01/11/2013

11/12/2013

01/01/2014

2/3/2014

01/05/2014

14/5/2014

01/07/2014

13/6/2014

01/07/2014

7/7/2014

01/09/2014

4/8/2014

01/09/2014

monthstart
Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy ostatniego dnia miesiąca
zawierającego wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w
skrypcie.

Syntax:
MonthStart(date[, period_no])
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

date

Data do oceny.

period_

period_no jest liczbą całkowitą, która, jeśli ma wartość 0 lub jest pominięta, oznacza miesiąc,
który zawiera date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają miesiące poprzednie, a
wartości dodatnie — miesiące następne.

no
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Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
dostosować go do konkretnych potrzeb.
Przykład

Wynik

monthstart('19/10/2001')

Zwraca wartość
01/10/2001.

monthstart('19/10/2001', -1)

Zwraca wartość
01/09/2001.

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza
w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela
zawiera pierwotne daty
i kolumnę ze zwracaną
wartością funkcji
monthstart(). Można
wyświetlić pełny
znacznik czasu,
określając
formatowanie w panelu
właściwości.

W tym przykładzie wyszukiwany jest pierwszy dzień miesiąca każdej daty faktury
w tabeli, gdzie wartość base_date jest przesunięta o cztery miesiące przez
określenie wartości period_no jako 4.
TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
MonthStart(InvDate, 4) AS MthStart
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

InvDate

MthStart

28/03/2012

01/07/2012

10/12/2012

01/04/2013

5/2/2013

01/06/2013

31/3/2013

01/07/2013

19/5/2013

01/09/2013

15/9/2013

01/01/2014

11/12/2013

01/04/2014

2/3/2014

01/07/2014

14/5/2014

01/09/2014

13/6/2014

01/10/2014

7/7/2014

01/11/2014

4/8/2014

01/12/2014

networkdays
Funkcja networkdays zwraca liczbę dni roboczych (poniedziałek–piątek) od start_date do end_date włącznie
z uwzględnieniem opcjonalnych dni wolnych (holiday).
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Syntax:
networkdays (start_date, end_date [, holiday])
Return data type: liczba całkowita
Arguments:
Argument

Opis

start_

Data rozpoczęcia do oceny.

date
end_date

Data zakończenia do oceny.

holiday

Okresy wolne od pracy wyłączane z dni roboczych. Okres wolny od pracy podaje się jako datę
początkową i datę końcową rozdzielone przecinkiem.

Example: '25/12/2013', '26/12/2013'
Można określić kilka okresów wolnych od pracy, rozdzielając je przecinkami.

Example: '25/12/2013', '26/12/2013', '31/12/2013', '01/01/2014'
Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
dostosować go do konkretnych potrzeb.
Przykład

Wynik

networkdays ('19/12/2013', '07/01/2014')

Zwraca wartość 14 W tym przykładzie
okresy wolne od pracy nie są uwzględnione.

networkdays ('19/12/2013', '07/01/2014', '25/12/2013',
'26/12/2013')

Zwraca wartość 12 W tym przykładzie
uwzględniony jest okres wolny od pracy od
25/12/2013 do 26/12/2013.

networkdays ('19/12/2013', '07/01/2014', '25/12/2013',
'26/12/2013', '31/12/2013', '01/01/2014')

Zwraca wartość 10 W tym przykładzie
uwzględnione są dwa okresy wolne od
pracy.
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Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie
dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola
wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Tabela wynikowa przedstawia zwrócone
wartości NetworkDays dla każdego z
rekordów w tabeli.

PayTable:
LOAD recno() as InvID, * INLINE [
InvRec|InvPaid
28/03/2012|28/04/2012
10/12/2012|01/01/2013
5/2/2013|5/3/2013
31/3/2013|01/5/2013
19/5/2013|12/6/2013
15/9/2013|6/10/2013
11/12/2013|12/01/2014
2/3/2014|2/4/2014
14/5/2014|14/6/2014
13/6/2014|14/7/2014
7/7/2014|14/8/2014
4/8/2014|4/9/2014
] (delimiter is '|');
NrDays:
Load *,
NetWorkDays(InvRec,InvPaid) As PaidDays
Resident PayTable;
Drop table PayTable;

InvID

InvRec

InvPaid

PaidDays

1

28/03/2012

28/04/2012

23

2

10/12/2012

01/01/2013

17

3

5/2/2013

5/3/2013

21

4

31/3/2013

01/5/2013

23

5

19/5/2013

12/6/2013

18

6

15/9/2013

6/10/2013

15

7

11/12/2013

12/01/2014

23

8

2/3/2014

2/4/2014

23

9

14/5/2014

14/6/2014

23

10

13/6/2014

14/7/2014

22

11

7/7/2014

14/8/2014

29

12

4/8/2014

4/9/2014

24

now
Ta funkcja zwraca znacznik bieżącego czasu z zegara systemowego. Wartością domyślną jest 1.

Syntax:
now([ timer_mode])
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Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

timer_
mode

Może przyjmować następujące wartości:
0 (czas ostatnio zakończonego ładowania danych)
1 (czas w momencie wywołania funkcji)
2 (czas w momencie otwarcia aplikacji)

W przypadku użycia funkcji w skrypcie ładowania danych parametr timer_
mode=0 da wynik będący czasem ostatnio zakończonego ładowania danych, z
kolei parametr timer_mode=1 zwróci czas wywołania funkcji w bieżącym
ładowaniu danych.

Examples and results:
Przykład

Wynik

now( 0)

Zwraca czas zakończenia ostatniego ładowania danych.

now( 1)

l
l

now( 2)

W przypadku użycia w wyrażeniu wizualizacji zwraca czas wywołania funkcji.
W przypadku użycia w skrypcie ładowania danych zwraca czas wywołania funkcji w
bieżącym ładowaniu danych.

Zwraca czas otwarcia aplikacji.

quarterend
Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy kwartału zawierającego
wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.

Syntax:
QuarterEnd(date[, period_no[, first_month_of_year]])
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

date

Data do oceny.
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Argument

Opis

period_

period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza kwartał, który zawiera datę date. Wartości
ujemne parametru period_no oznaczają kwartały poprzednie, a wartości dodatnie — kwartały
następne.

no

first_
month_

Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu,
powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

of_year
Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
dostosować go do konkretnych potrzeb.
Przykład

Wynik

quarterend('29/10/2005')

Zwraca wartość
31/12/2005 23:59:59.

quarterend('29/10/2005', -1)

Zwraca wartość
30/09/2005 23:59:59.

quarterend('29/10/2005', 0, 3)

Zwraca wartość
30/11/2005 23:59:59.
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Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza
w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela
zawiera pierwotne daty
i kolumnę ze zwracaną
wartością funkcji
quarterend(). Można
wyświetlić pełny
znacznik czasu,
określając
formatowanie w panelu
właściwości.

W tym przykładzie wyszukiwany jest ostatni dzień kwartału każdej daty faktury w
tabeli, gdzie pierwszy miesiąc w roku jest określony jako miesiąc 3.
TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
QuarterEnd(InvDate, 0, 3) AS QtrEnd
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

InvDate

QtrEnd

28/03/2012

31/05/2012

10/12/2012

28/02/2013

5/2/2013

28/02/2013

31/3/2013

31/05/2013

19/5/2013

31/05/2013

15/9/2013

30/11/2013

11/12/2013

28/02/2014

2/3/2014

31/05/2014

14/5/2014

31/05/2014

13/6/2014

31/08/2014

7/7/2014

31/08/2014

4/8/2014

31/08/2014

quartername
Ta funkcja zwraca wartość pokazującą miesiące kwartału (sformatowane zgodnie ze stosowaną w skryptach
zmienną MonthNames) oraz rok z bazową wartością liczbową odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej
milisekundy pierwszego dnia tego kwartału.

Syntax:
QuarterName(date[, period_no[, first_month_of_year]])
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Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

date

Data do oceny.

period_

period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza kwartał, który zawiera datę date. Wartości
ujemne parametru period_no oznaczają kwartały poprzednie, a wartości dodatnie — kwartały
następne.

no

first_
month_

Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu,
powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

of_year
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

quartername('29/10/2013')

Zwraca wartość Oct-Dec
2013.

quartername('29/10/2013', -1)

Zwraca wartość Jul-Sep
2013.

quartername('29/10/2013', 0, 3)

Zwraca wartość Sep-Nov
2013.
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Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do
arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie
wyników, aby wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela zawiera
pierwotne daty i kolumnę
ze zwracaną wartością
funkcji quartername().

W tym przykładzie dla każdej daty faktury w tabeli tworzona jest nazwa
kwartału na podstawie kwartału zawierającego wartość InvID. Pierwszy
miesiąc w tym roku jest określony jako miesiąc 4.

InvDate

QtrName

28/03/2012

Jan-Mar 2011

TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];

10/12/2012

Oct-Dec 2012

5/2/2013

Jan-Mar 2012

31/3/2013

Jan-Mar 2012

19/5/2013

Apr-Jun 2013

15/9/2013

Jul-Sep 2013

11/12/2013

Oct-Dec 2013

2/3/2014

Jan-Mar 2013

14/5/2014

Apr-Jun 2014

13/6/2014

Apr-Jun 2014

7/7/2014

Jul-Sep 2014

InvoiceData:
LOAD *,
QuarterName(InvDate, 0, 4) AS QtrName
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

4/8/2014

Jul-Sep 2014

quarterstart
Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy kwartału zawierającego
wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.

Syntax:
QuarterStart(date[, period_no[, first_month_of_year]])
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

date

Data do oceny.
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Argument

Opis

period_

period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza kwartał, który zawiera datę date. Wartości
ujemne parametru period_no oznaczają kwartały poprzednie, a wartości dodatnie — kwartały
następne.

no

first_
month_

Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu,
powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

of_year
Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
dostosować go do konkretnych potrzeb.
Przykład

Wynik

quarterstart('29/10/2005')

Zwraca wartość
01/10/2005.

quarterstart('29/10/2005', -1 )

Zwraca wartość
01/07/2005.

quarterstart('29/10/2005', 0, 3)

Zwraca wartość
01/09/2005.
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Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza
w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela
zawiera pierwotne daty
i kolumnę ze zwracaną
wartością funkcji
quarterstart(). Można
wyświetlić pełny
znacznik czasu,
określając
formatowanie w panelu
właściwości.

Na tym przykładzie wyszukiwany jest pierwszy dzień kwartału każdej daty faktury
w tabeli, gdzie pierwszy miesiąc w roku jest określony jako miesiąc 3.
TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
QuarterStart(InvDate, 0, 3) AS QtrStart
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

InvDate

QtrStart

28/03/2012

01/03/2012

10/12/2012

01/12/2012

5/2/2013

01/12/2012

31/3/2013

01/03/2013

19/5/2013

01/03/2013

15/9/2013

01/09/2013

11/12/2013

01/12/2013

2/3/2014

01/03/2014

14/5/2014

01/03/2014

13/6/2014

01/06/2014

7/7/2014

01/06/2014

4/8/2014

01/06/2014

second
Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą sekundy, gdy ułamek expression jest interpretowany jako
czas zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

Syntax:
second (expression)
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Return data type: liczba całkowita
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

second( '09:14:36' )

zwraca 36

second( '0.5555' )

zwraca 55 (ponieważ 0,5555 = 13:19:55)

setdateyear
Ta funkcja przyjmuje jako dane wejściowe wartości z pól timestamp i year i aktualizuje pole timestamp
wartością year określoną w danych wejściowych.

Syntax:
setdateyear (timestamp, year)
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

timestamp

Standardowy znacznik czasu Qlik Sense (często jest to tylko data).

year

Rok w zapisie czterocyfrowym.

Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
dostosować go do konkretnych potrzeb.
Przykład

Wynik

setdateyear ('29/10/2005', 2013)

Zwraca wartość 29/10/2013

setdateyear ('29/10/2005 04:26:14', 2013)

Zwraca wartość '29/10/2013 04:26:14'
Aby wyświetlić w wizualizacji część znacznika czasu
odpowiadającą godzinie, należy ustawić formatowanie
liczb na Date i wybrać wartość formatowania, która
spowoduje wyświetlenie wartości godziny.
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Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom
ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji
co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie
wyników, aby wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela zawiera pierwotne daty i kolumnę, w
której rok musi być ustawiony na wartość 2013.

SetYear:
Load *,
SetDateYear(testdates, 2013) as NewYear
Inline [
testdates
1/11/2012
10/12/2012
1/5/2013
2/1/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];

testdates

NewYear

1/11/2012

1/11/2013

10/12/2012

10/12/2013

2/1/2012

2/1/2013

1/5/2013

1/5/2013

19/5/2013

19/5/2013

15/9/2013

15/9/2013

11/12/2013

11/12/2013

2/3/2014

2/3/2013

14/5/2014

14/5/2013

13/6/2014

13/6/2013

7/7/2014

7/7/2013

4/8/2014

4/8/2013

setdateyearmonth
Ta funkcja przyjmuje jako dane wejściowe wartości z pól timestamp, month i year i aktualizuje pole

timestamp wartościami year i month określonymi w danych wejściowych. .
Syntax:
SetDateYearMonth (timestamp, year, month)
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

timestamp

Standardowy znacznik czasu Qlik Sense (często jest to tylko data).

year

Rok w zapisie czterocyfrowym.

month

Miesiąc w zapisie jedno- lub dwucyfrowym.

Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
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dostosować go do konkretnych potrzeb.

Przykład

Wynik

setdateyearmonth ('29/10/2005', 2013, 3)

Zwraca wartość 29/03/2013

setdateyearmonth ('29/10/2005 04:26:14',
2013, 3)

Zwraca wartość '29/03/2013 04:26:14'
Aby wyświetlić w wizualizacji część znacznika czasu
odpowiadającą godzinie, należy ustawić formatowanie
liczb na Date i wybrać wartość formatowania, która
spowoduje wyświetlenie wartości godziny.

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom
ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji
co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie
wyników, aby wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela zawiera pierwotne daty i kolumnę, w
której rok musi być ustawiony na wartość 2013.

SetYearMonth:
Load *,
SetDateYearMonth(testdates, 2013,3) as
NewYearMonth
Inline [
testdates
1/11/2012
10/12/2012
2/1/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];

testdates

NewYearMonth

1/11/2012

1/3/2013

10/12/2012

10/3/2013

2/1/2012

2/3/2013

19/5/2013

19/3/2013

15/9/2013

15/3/2013

11/12/2013

11/3/2013

14/5/2014

14/3/2013

13/6/2014

13/3/2013

7/7/2014

7/3/2013

4/8/2014

4/3/2013

timezone
Zwraca nazwę bieżącej strefy czasowej zdefiniowanej w systemie Windows.

Syntax:
TimeZone( )
Return data type: ciąg znaków
Example:
timezone( )

today
Ta funkcja zwraca bieżącą datę z zegara systemowego.

Składnia skryptów i funkcje wykresów - Qlik Sense, 322 - 2019-04-09 01:39:23

463

5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu
Syntax:
today([ timer_mode])
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

timer_
mode

Może przyjmować następujące wartości:
0 (dzień ostatnio zakończonego ładowania danych)
1 (dzień w momencie wywołania funkcji)
2 (dzień w momencie otwarcia aplikacji)

W przypadku użycia funkcji w skrypcie ładowania danych timer_mode=0 da wynik
będący dniem ostatnio zakończonego ładowania danych, z kolei timer_mode=1
zwróci dzień wywołania funkcji w bieżącym ładowaniu danych.

Examples and results:
Przykład

Wynik

Today(
0)

Zwraca dzień ostatnio zakończonego ładowania danych.

Today(
1)

W przypadku użycia w wyrażeniu wizualizacji zwraca dzień wywołania funkcji.
W przypadku użycia w skrypcie ładowania danych zwraca dzień rozpoczęcia bieżącego
ładowania danych.

Today(
2)

Zwraca dzień otwarcia aplikacji.

UTC
Zwraca bieżącą wartość Coordinated Universal Time.

Syntax:
UTC( )
Return data type: podwójny
Example:
utc( )
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week
Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą numer tygodnia zgodnie z normą ISO 8601. Numer miesiąca
jest obliczany na podstawie interpretacji daty z wyrażenia zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

Syntax:
week(timestamp [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]])

Return data type: liczba całkowita
Argument

Opis

timestamp

Data oceniana jako znacznik czasu lub wyrażenie, którego wynikiem jest znacznik czasu,
przeznaczona do konwersji, na przykład '2012-10-12'.

first_

Jeśli wartość first_week_day nie zostanie określona, jako pierwszy dzień tygodnia zostanie

week_day

zastosowana wartość zmiennej FirstWeekDay.
Aby użyć innego dnia jako pierwszego dnia tygodnia, ustaw first_week_day na wartość:
l

0 dla poniedziałku

l

1 dla wtorku

l

2 dla środy

l

3 dla czwartku

l

4 dla piątku

l

5 dla soboty

l

6 dla niedzieli

Liczba całkowita zwrócona przez funkcję będzie teraz używać pierwszego dnia tygodnia
ustawionego za pomocą first_week_day.
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Argument

Opis

broken_

Jeśli wartość broken_weeks nie zostanie określona, wówczas wartość zmiennej

weeks

BrokenWeeks zostanie zastosowana w celu zdefiniowania, czy tygodnie są dzielone, czy nie.
Domyślnie w funkcjach Qlik Sense stosuje się tygodnie niedzielone. Oznacza to, że:
l

l

W niektórych latach tydzień 1 zaczyna się w grudniu, a w innych tydzień 52 lub 53
przeciąga się na styczeń.
Co najmniej cztery dni tygodnia 1 przypadają w styczniu.

Alternatywnym wyjściem jest użycie podzielonych tygodni.
l

Tydzień 52 ani 53 nie przeciąga się na styczeń.

l

Tydzień 1 zaczyna się 1 stycznia i w większości przypadków nie jest pełnym tygodniem.

Można użyć następujących wartości:

reference_
day

l

0 (=użyj niepodzielonych tygodni)

l

1 (=użyj podzielonych tygodni)

Jeśli wartość reference_day nie zostanie określona, wówczas w celu zdefiniowania dnia w
styczniu, który zostanie ustawiony jako dzień odniesienia do zdefiniowania tygodnia 1,
zostanie użyta wartość zmiennej ReferenceDay. Domyślnie w funkcjach programu Qlik Sense
za dzień odniesienia uznaje się 4. Oznacza to, że pierwszy tydzień musi zawierać datę 4
stycznia lub, ujmując rzecz inaczej, pierwszy tydzień musi zawsze zawierać co najmniej 4 dni
w styczniu.
Do ustawiania innych dni referencyjnych można użyć następujących wartości:
l

1 (= 1 stycznia)

l

2 (= 2 stycznia)

l

3 (= 3 stycznia)

l

4 (= 4 stycznia)

l

5 (= 5 stycznia)

l

6 (= 6 stycznia)

l

7 (= 7 stycznia)

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

week( '2012-10-12' )

zwraca 41.

week( '35648' )

zwraca 32, ponieważ 35648 = 1997-08-06

week('2012-10-12', 0, 1)

zwraca 42

weekday
Ta funkcja zwraca wartość podwójną:
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l

Nazwę dnia zdefiniowaną w zmiennej środowiskowej DayNames.

l

Wartość całkowitą od 0 do 6, która odpowiada nominalnemu dniu tygodnia (0-6).

Syntax:
weekday(date [,first_week_day=0])
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

date

Data do oceny.

first_

Jeśli wartość first_week_day nie zostanie określona, jako pierwszy dzień tygodnia zostanie

week_

zastosowana wartość zmiennej FirstWeekDay.

day

Aby użyć innego dnia jako pierwszego dnia tygodnia, ustaw first_week_day na wartość:
l

0 dla poniedziałku

l

1 dla wtorku

l

2 dla środy

l

3 dla czwartku

l

4 dla piątku

l

5 dla soboty

l

6 dla niedzieli

Liczba całkowita zwrócona przez funkcję będzie teraz używać pierwszego dnia tygodnia
ustawionego na podstawie first_week_day (0).

FirstWeekDay (page 133)
Przykład: Wyrażenie wykresu
Jeśli nie określono inaczej, zmienna FirstWeekDay jest w tych przykładach ustawiana na wartość 0.

Przykład

Wynik

weekday( '1971-10-12' )

zwraca „Tue” i 1.

weekday( '1971-10-12' , 6)

zwraca „Tue” i 2.
Na tym przykładzie jako pierwszy dzień tygodnia używana jest niedziela (6).

SET FirstWeekDay = 6;

zwraca „Tue” i 2.

...
weekday( '1971-10-12')
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Przykład: Skrypt ładowania
Skrypt ładowania
Funkcja weekday może być używana w skrypcie ładowania w celu zwrócenia ciągu i liczby reprezentującej dzień
tygodnia, nawet jeśli wartości FirstWeekDay i ReferenceDay są już ustawione w skrypcie. Poniższy skrypt
ładowania zawiera konkretne wartości FirstWeekDay i ReferenceDay, a następnie wykorzystuje funkcję weekday
w celu zwrócenia ciągów i liczby, które reprezentują dni tygodnia z danych w kolumnie transaction_date.
W pokazanych wynikach kolumna Day zawiera zwrócone ciągi, a kolumny Numeric value of Day i Numeric

value of week starting from Sunday zawierają zwrócone wartości liczbowe. W skrypcie ładowania funkcja
weekday jest mnożona przez 1, co stanowi prosty sposób upewnienia się, że zwrócony typ danych będzie
liczbowy.
W edytorze ładowania danych utwórz nową sekcję, a następnie dodaj skrypt przykładowy i uruchom go.
Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET

DateFormat='DD/MM/YYYY';
TimestampFormat='DD/MM/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
FirstWeekDay=0;
BrokenWeeks=1;
ReferenceDay=0;
DayNames='Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun';
LongDayNames='Monday;Tuesday;Wednesday;Thursday;Friday;Saturday;Sunday';

Transactions:
Load
*,
WeekDay(transaction_date) as [Day],
1*WeekDay(transaction_date) as [Numeric value of Day]
1*WeekDay(transaction_date, 6) as [Numeric value of a week starting from Sunday],
;
Load * Inline [
transaction_id, transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity, discount, customer_id,
size, color_code
3750, 20180830, 12423.56, 23, 0,2038593, L, Red
3751, 20180907, 5356.31, 6, 0.1, 203521, m, orange
3752, 20180916, 15.75, 1, 0.22, 5646471, S, blue
3753, 20180922, 1251, 7, 0, 3036491, l, Black
3754, 20180922, 21484.21, 1356, 75, 049681, xs, Red
3756, 20180922, -59.18, 2, 0.333333333333333, 2038593, M, Blue
3757, 20180923, 3177.4, 21, .14, 203521, XL, Black
];
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Wyniki
Tabela aplikacji Qlik Sense pokazująca wyniki funkcji weekday używanej w skrypcie ładowania.
transaction_

transaction_

Numeric value of

Numeric value for a week starting

id

date

Day

from Sunday

3750

20180830

Thu

3

4

3751

20180907

Thu

3

4

3752

20180916

Sat

5

6

3753

20180922

Fri

4

5

3754

20180922

Fri

4

5

3756

20180922

Fri

4

5

3757

20180923

Sat

5

6

Dzień

weekend
Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy ostatniego dnia (niedzieli)
tygodnia kalendarzowego zawierającego datę date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format

DateFormat ustawiony w skrypcie.
Syntax:
WeekEnd(date [, period_no[, first_week_day]])
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

date

Data do oceny.

period_

shift jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza tydzień, który zawiera datę date. Wartości ujemne
parametru shift oznaczają poprzednie tygodnie, a wartości dodatnie — tygodnie następne.

no
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Argument

Opis

first_

Określa dzień początku tygodnia. Jeśli ten argument zostanie pominięty, wówczas zostanie

week_

użyta wartość zmiennej FirstWeekDay.

day

Możliwe wartości argumentu first_week_day są następujące:
l

0 dla poniedziałku

l

1 dla wtorku

l

2 dla środy

l

3 dla czwartku

l

4 dla piątku

l

5 dla soboty

l

6 dla niedzieli

FirstWeekDay (page 133)
Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
dostosować go do konkretnych potrzeb.
Przykład

Wynik

weekend('10/01/2013')

Zwraca wartość
12/01/2013 23:59:59.

weekend('10/01/2013', -1)

Zwraca wartość
06/01/2013 23:59:59.

weekend('10/01/2013', 0, 1)

Zwraca wartość
14/01/2013 23:59:59.
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Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza
w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela
zawiera pierwotne daty
i kolumnę ze zwracaną
wartością funkcji
weekend(). Można
wyświetlić pełny
znacznik czasu,
określając
formatowanie w panelu
właściwości.

Na tym przykładzie wyszukiwany jest ostatni dzień tygodnia następującego po
tygodniu każdej daty faktury w tabeli.
TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
WeekEnd(InvDate, 1) AS WkEnd
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

InvDate

WkEnd

28/03/2012

08/04/2012

10/12/2012

23/12/2012

5/2/2013

17/02/2013

31/3/2013

07/04/2013

19/5/2013

26/05/2013

15/9/2013

22/09/2013

11/12/2013

22/12/2013

2/3/2014

09/03/2014

14/5/2014

25/05/2014

13/6/2014

22/06/2014

7/7/2014

20/07/2014

4/8/2014

17/08/2014

weekname
Ta funkcja zwraca wartość pokazującą rok i numer tygodnia z bazową wartością liczbową odpowiadającą
znacznikowi czasu pierwszej milisekundy pierwszego dnia tygodnia, który zawiera datę date.

Syntax:
WeekName(date[, period_no[,first_week_day]])
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

date

Data do oceny.
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Argument

Opis

period_
no

shift jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza tydzień, który zawiera datę date. Wartości ujemne
parametru shift oznaczają poprzednie tygodnie, a wartości dodatnie — tygodnie następne.

first_

Określa dzień początku tygodnia. Jeśli ten argument zostanie pominięty, wówczas zostanie

week_

użyta wartość zmiennej FirstWeekDay.

day

Możliwe wartości argumentu first_week_day są następujące:
l

0 dla poniedziałku

l

1 dla wtorku

l

2 dla środy

l

3 dla czwartku

l

4 dla piątku

l

5 dla soboty

l

6 dla niedzieli

FirstWeekDay (page 133)
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

weekname('12/01/2013')

Zwraca wartość
2013/02.

weekname('12/01/2013', -1)

Zwraca wartość
2013/01.

weekname('12/01/2013', 0, 1)

Zwraca wartość
2013/02.
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5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu
Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w
swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela
zawiera pierwotne
daty i kolumnę ze
zwracaną wartością
funkcji weekname().
Można wyświetlić
pełny znacznik czasu,
określając
formatowanie w
panelu właściwości.

Na tym przykładzie dla każdej daty faktury w tabeli tworzona jest nazwa tygodnia z
roku, w którym przypada tydzień, i powiązanego z nim numeru tygodnia,
przesuniętego o jeden tydzień przez określenie wartości period_no jako 1.
TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
WeekName(InvDate, 1) AS WkName
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

InvDate

WkName

28/03/2012

2012/14

10/12/2012

2012/51

5/2/2013

2013/07

31/3/2013

2013/14

19/5/2013

2013/21

15/9/2013

2013/38

11/12/2013

2013/51

2/3/2014

2014/10

14/5/2014

2014/21

13/6/2014

2014/25

7/7/2014

2014/29

4/8/2014

2014/33

weekstart
Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy pierwszego dnia
(poniedziałku) tygodnia kalendarzowego zawierającego datę date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie
format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.

Syntax:
WeekStart(date [, period_no[, first_week_day]])
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Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

date

Data do oceny.

period_
no

shift jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza tydzień, który zawiera datę date. Wartości ujemne
parametru shift oznaczają poprzednie tygodnie, a wartości dodatnie — tygodnie następne.

first_

Określa dzień początku tygodnia. Jeśli ten argument zostanie pominięty, wówczas zostanie

week_

użyta wartość zmiennej FirstWeekDay.

day

Możliwe wartości argumentu first_week_day są następujące:
l

0 dla poniedziałku

l

1 dla wtorku

l

2 dla środy

l

3 dla czwartku

l

4 dla piątku

l

5 dla soboty

l

6 dla niedzieli

FirstWeekDay (page 133)
Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
dostosować go do konkretnych potrzeb.
Przykład

Wynik

weekstart('12/01/2013')

Zwraca wartość
07/01/2013.

weekstart('12/01/2013', -1 )

Zwraca wartość
31/11/2012.

weekstart('12/01/2013', 0, 1)

Zwraca wartość
08/01/2013.
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Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza
w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela
zawiera pierwotne daty
i kolumnę ze zwracaną
wartością funkcji
weekstart(). Można
wyświetlić pełny
znacznik czasu,
określając
formatowanie w panelu
właściwości.

Na tym przykładzie wyszukiwany jest pierwszy dzień tygodnia następującego po
tygodniu każdej daty faktury w tabeli.
TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
WeekStart(InvDate, 1) AS WkStart
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

InvDate

WkStart

28/03/2012

02/04/2012

10/12/2012

17/12/2012

5/2/2013

11/02/2013

31/3/2013

01/04/2013

19/5/2013

20/05/2013

15/9/2013

16/09/2013

11/12/2013

16/12/2013

2/3/2014

03/03/2014

14/5/2014

19/05/2014

13/6/2014

16/06/2014

7/7/2014

14/07/2014

4/8/2014

11/08/2014

weekyear
Ta funkcja zwraca rok, do którego należy numer tygodnia zgodnie z normą ISO 8601. Numer tygodnia należy
do zakresu od 1 do około 52.

Syntax:
weekyear(expression)
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Return data type: liczba całkowita
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

weekyear( '1996-12-30' )

zwraca 1997, ponieważ pierwszy tydzień 1998 roku zaczyna się 1997-12-30

weekyear( '1997-01-02' )

zwraca 1997

weekyear( '1997-12-28' )

zwraca 1997

weekyear( '1997-12-30' )

zwraca 1998, ponieważ pierwszy tydzień 1998 roku zaczyna się 1997-12-29

weekyear( '1999-01-02' )

zwraca 1998, ponieważ 53. tydzień 1998 roku kończy się 1999-01-03

Limitations:
W przypadku niektórych lat tydzień nr 1 zaczyna się w grudniu, np. grudzień 1997. Inne lata zaczynają się od
tygodnia nr 53 roku poprzedniego, np. styczeń 1999. W przypadku tych kilku dni, gdy numer tygodnia należy do
innego roku, funkcje year i weekyear zwrócą inne wartości.

year
Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą reprezentującą rok, gdy wyrażenie expression jest interpretowane jako
data zgodnie ze standardową interpretacją liczb.

Syntax:
year(expression)

Return data type: liczba całkowita
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

year( '2012-10-12' )

zwraca 2012

year( '35648' )

zwraca 1997, ponieważ 35648 = 1997-08-06

yearend
Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu ostatniej milisekundy ostatniego dnia roku
zawierającego wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w
skrypcie.

Syntax:
YearEnd( date[, period_no[, first_month_of_year = 1]])
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Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

date

Data do oceny.

period_

period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza rok, który zawiera datę date. Wartości
ujemne parametru period_no oznaczają lata poprzednie, a wartości dodatnie — lata
następne.

no

first_
month_

Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu,
powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

of_year
Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
dostosować go do konkretnych potrzeb.
Przykład

Wynik

yearend ( '19/10/2001' )

Zwraca wartość
31/12/2001 23:59:59.

yearend ( '19/10/2001', -1 )

Zwraca wartość
31/12/2000 23:59:59.

yearend ( '19/10/2001', 0, 4)

Zwraca wartość
31/03/2002 23:59:59.
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Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza
w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela
zawiera pierwotne daty
i kolumnę ze zwracaną
wartością funkcji
yearend(). Można
wyświetlić pełny
znacznik czasu,
określając
formatowanie w panelu
właściwości.

W tym przykładzie wyszukiwany jest ostatni dzień roku każdej daty faktury w
tabeli, gdzie pierwszy miesiąc w roku jest określony jako miesiąc 4.
TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
YearEnd(InvDate, 0, 4) AS YrEnd
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

InvDate

YrEnd

28/03/2012

31/03/2011

10/12/2012

31/03/2012

5/2/2013

31/03/2013

31/3/2013

31/03/2013

19/5/2013

31/03/2014

15/9/2013

31/03/2014

11/12/2013

31/03/2014

2/3/2014

31/03/2014

14/5/2014

31/03/2015

13/6/2014

31/03/2015

7/7/2014

31/03/2015

4/8/2014

31/03/2015

yearname
Ta funkcja zwraca rok w zapisie czterocyfrowym jako wartość wyświetlaną z bazową wartością liczbową
odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy pierwszego dnia roku zawierającego datę date.

Syntax:
YearName(date[, period_no[, first_month_of_year]] )
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

date

Data do oceny.
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Argument

Opis

period_

period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza rok, który zawiera datę date. Wartości
ujemne parametru period_no oznaczają lata poprzednie, a wartości dodatnie — lata
następne.

no

first_
month_
of_year

Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu,
powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year. Wartość
wyświetlana będzie ciągiem znaków przedstawiającym dwa lata.

Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
dostosować go do konkretnych potrzeb.
Przykład

Wynik

yearname ( '19/10/2001')

Zwraca wartość 2001.

yearname ( '19/10/2001', -1 )

Zwraca wartość 2000.

yearname ( '19/10/2001', 0, 4)

Zwraca wartość 20012002.
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Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w
swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela
zawiera pierwotne
daty i kolumnę ze
zwracaną wartością
funkcji yearname().

Na tym przykładzie tworzona jest nazwa licząca cztery plus cztery cyfry dla lat, w
których znaleziono każdą datę faktury w tabeli. Dzieje się tak, ponieważ pierwszy
miesiąc roku jest określony jako miesiąc 4.
TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
YearName(InvDate, 0, 4) AS YrName
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

InvDate

YrName

28/03/2012

20112012

10/12/2012

20122013

5/2/2013

20122013

31/3/2013

20122013

19/5/2013

20132014

15/9/2013

20132014

11/12/2013

20132014

2/3/2014

20132014

14/5/2014

20142015

13/6/2014

20142015

7/7/2014

20142015

4/8/2014

20142015

yearstart
Ta funkcja zwraca znacznik czasu odpowiadający rozpoczęciu się pierwszego dnia roku zawierającego wartość

date. Domyślnym formatem wyjściowym będzie format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.
Syntax:
YearStart(date[, period_no[, first_month_of_year]])
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Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

date

Data do oceny.

period_

period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza rok, który zawiera datę date. Wartości
ujemne parametru period_no oznaczają lata poprzednie, a wartości dodatnie — lata
następne.

no

first_
month_

Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu,
powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

of_year
Przykłady i wyniki:
W tych przykładach używany jest format daty DD/MM/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych. Format zastosowany w przykładach można zmienić, aby
dostosować go do konkretnych potrzeb.
Przykład

Wynik

yearstart ('19/10/2001')

Zwraca wartość
01/01/2001.

yearstart ('19/10/2001', -1)

Zwraca wartość
01/01/2000.

yearstart ('19/10/2001', 0, 4)

Zwraca wartość
01/04/2001.
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Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza
w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Otrzymana tabela
zawiera pierwotne daty
i kolumnę ze zwracaną
wartością funkcji
yearstart(). Można
wyświetlić pełny
znacznik czasu,
określając
formatowanie w panelu
właściwości.

W tym przykładzie wyszukiwany jest pierwszy dzień roku każdej daty faktury w
tabeli, gdzie pierwszy miesiąc w roku jest określony jako miesiąc 4.
TempTable:
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
InvDate
28/03/2012
10/12/2012
5/2/2013
31/3/2013
19/5/2013
15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];
InvoiceData:
LOAD *,
YearStart(InvDate, 0, 4) AS YrStart
Resident TempTable;
Drop table TempTable;

InvDate

YrStart

28/03/2012

01/04/2011

10/12/2012

01/04/2012

5/2/2013

01/04/2012

31/3/2013

01/04/2012

19/5/2013

01/04/2013

15/9/2013

01/04/2013

11/12/2013

01/04/2013

2/3/2014

01/04/2013

14/5/2014

01/04/2014

13/6/2014

01/04/2014

7/7/2014

01/04/2014

4/8/2014

01/04/2014

yeartodate
Ta funkcja sprawdza, czy wejściowy znacznik czasu przypada w roku daty dnia, w którym skrypt został ostatnio
załadowany, i zwraca True, jeśli przypada, a False, jeśli nie przypada.

Syntax:
YearToDate(timestamp[ , yearoffset [ , firstmonth [ , todaydate] ] ])

Return data type: wartość logiczna
Jeśli żaden z parametrów opcjonalnych nie jest używany, wówczas data od początku roku oznacza dowolną
datę w ciągu roku kalendarzowego od 1 stycznia aż do daty ostatniego wykonania skryptu włącznie.
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Arguments:
Argument

Opis

timestamp

Znacznik czasu do oceny — na przykład „2012-10-12”.

yearoffset

Po określeniu wartości yearoffset parametr yeartodate zwraca wartość True dla tego
samego okresu w innym roku. Ujemna wartość yearoffset wskazuje poprzedni rok, a dodatnie
przesunięcie — przyszły rok. Najnowszą datę od początku roku uzyskuje się przez określenie
yearoffset = -1. W przypadku pominięcia przyjmuje się wartość 0.

firstmonth

Przez określenie wartości firstmonth z zakresu od 1 do 12 (1 w przypadku pominięcia) można
przesunąć początek roku do pierwszego dnia dowolnego miesiąca. Na przykład w celu
ustalenia roku obrotowego z początkiem 1 maja należy określić firstmonth = 5.

todaydate

Określenie parametru todaydate (w przypadku pominięcia jest to znacznik czasu ostatniego
wykonania skryptu) umożliwia przeniesienie dnia używanego jako górna granica okresu.

Przykłady i wyniki:
W poniższych przykładach przyjmuje się ostatni czas przeładowania = 2011-11-18

Przykład

Wynik

yeartodate( '2010-11-18')

zwraca wartość False

yeartodate( '2011-02-01')

zwraca wartość True

yeartodate( '2011-11-18')

zwraca wartość True

yeartodate( '2011-11-19')

zwraca wartość False

yeartodate( '2011-11-19', 0, 1, '2011-12-31')

zwraca wartość True

yeartodate( '2010-11-18', -1)

zwraca wartość True

yeartodate( '2011-11-18', -1)

zwraca wartość False

yeartodate( '2011-04-30', 0, 5)

zwraca wartość False

yeartodate( '2011-05-01', 0, 5)

zwraca wartość True

5.7

Funkcje wykładnicze i logarytmiczne

W tej sekcji opisano funkcje związane z obliczeniami wykładniczymi i logarytmicznymi. Wszystkie funkcje mogą
być stosowane zarówno w skryptach ładowania danych, jak i wyrażeniach wykresu.
W funkcjach poniżej parametry są wyrażeniami, w których wartości x i y powinny być interpretowane jako
liczby o wartości rzeczywistej.

exp
Naturalna funkcja wykładnicza, e^x, przy użyciu logarytmu naturalnego e jako podstawy. Wynik jest liczbą
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dodatnią.

exp(x )
Examples and results:
exp(3) zwraca

20,085

log
Logarytm naturalny x. Funkcja jest określona tylko wtedy, gdy x> 0. Wynik jest liczbą.

log(x )
Examples and results:
log(3) zwraca

1,0986

log10
Logarytm wspólny (podstawa 10) x. Funkcja jest określona tylko wtedy, gdy x> 0. Wynik jest liczbą.

log10(x )
Examples and results:
log10(3) zwraca

0,4771

pow
Zwraca x do potęgi y. Wynik jest liczbą.

pow(x,y )
Examples and results:
pow(3, 3) zwraca

27

sqr
x kwadrat (x do potęgi 2). Wynik jest liczbą.
sqr (x )
Examples and results:
sqr(3) zwraca

9

sqrt
Pierwiastek kwadratowy z x. Funkcja jest określona tylko wtedy, gdy x >= 0. Wynik jest liczbą dodatnią.

sqrt(x )
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Examples and results:
sqrt(3) zwraca

5.8

1,732

Funkcje pól

Te funkcje mogą być używane tylko w wyrażeniach wykresu.
Funkcje pól zwracają liczby całkowite albo ciągi określające różne aspekty dotyczące selekcji pól.

Funkcje licznikowe
GetSelectedCount
Funkcja GetSelectedCount() zwraca liczbę wybranych (zielonych) wartości w polu.

GetSelectedCount — funkcja wykresu (field_name [, include_excluded])
GetAlternativeCount
Funkcja GetAlternativeCount() służy do określenia liczby wartości alternatywnych (jasnoszarych) w podanym
polu.

GetAlternativeCount — funkcja wykresu (field_name)
GetPossibleCount
Funkcja GetPossibleCount() służy do określenia liczby możliwych wartości w podanym polu. Jeśli podane pole
zawiera selekcje, liczone są pola wybrane (zielone). W przeciwnym razie liczone są wartości powiązane (białe).

GetPossibleCount — funkcja wykresu(field_name)
GetExcludedCount
GetExcludedCount() zwraca liczbę wykluczonych wartości odrębnych w podanym polu. Wartości wykluczone
zawierają pola alternatywne (jasnoszare), wykluczone (ciemnoszare) oraz wybrane wykluczone (ciemnoszare
ze znacznikiem wyboru).
GetExcludedCount — funkcja wykresu (page 488)(field_name)
GetNotSelectedCount
Ta funkcja wykresu zwraca liczbę niewybranych wartości w polu o nazwie fieldname. Ta funkcja obowiązuje,
pod warunkiem że dla pola ustawiono tryb And.

GetNotSelectedCount — funkcja wykresu(fieldname [, includeexcluded=false])

Funkcje pól i selekcji
GetCurrentSelections
Funkcja GetCurrentSelections() zwraca bieżące selekcje w aplikacji.
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GetCurrentSelections — funkcja wykresu([record_sep [,tag_sep [,value_sep
[,max_values]]]])
GetFieldSelections
Funkcja GetFieldSelections() zwraca ciąg znaków (string) zawierający bieżące selekcje w danym polu.

GetFieldSelections — funkcja wykresu ( field_name [, value_sep [, max_
values]])

GetAlternativeCount — funkcja wykresu
Funkcja GetAlternativeCount() służy do określenia liczby wartości alternatywnych (jasnoszarych) w podanym
polu.

Syntax:
GetAlternativeCount (field_name)
Return data type: integer
Arguments:
Argument

Opis

field_name

Pole zawierające mierzony zakres danych.

Examples and results:
W poniższym przykładzie wykorzystano dwa pola załadowane do różnych paneli filtrowania: jedno pole to First

name, a drugie pole to Initials.
Przykłady

Wyniki

Jeśli na liście First name wybrano

4, ponieważ na liście First name występują cztery niepowtarzalne i
wykluczone (wyszarzone) wartości.

wartość John.
GetAlternativeCount ([First
name])

Jeśli wybrano wartości John i Peter.
GetAlternativeCount ([First
name])

Jeśli na liście First name nie
wybrano żadnych wartości.

3, ponieważ na liście First name występują trzy niepowtarzalne i
wykluczone (wyszarzone) wartości.

0, ponieważ nie dokonano żadnej selekcji.

GetAlternativeCount ([First
name])

Dane zastosowane w przykładzie:
Names:
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LOAD * inline [
"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC |No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

GetCurrentSelections — funkcja wykresu
Funkcja GetCurrentSelections() zwraca bieżące selekcje w aplikacji.
W razie stosowania opcji należy określić separator record_sep. Aby określić nowy wiersz, należy nadać
separatorowi record_sep wartość chr(13)&chr(10) .
Jeśli wybrano wszystkie wartości oprócz jednej albo dwóch, zastosowany zostanie odpowiednio format NOT x,y
albo NOT y. Jeśli wybrano wszystkie wartości i liczba tych wszystkich wartości będzie większa niż max_values,
zwrócona zostanie wartość ALL.

Syntax:
GetCurrentSelections ([record_sep [, tag_sep [, value_sep [, max_values [,
state_name]]]]])
Return data type: ciąg znaków
Arguments:
Argumenty

Opis

record_sep

Separator umieszczany między rekordami w polu. Domyślnym separatorem jest wartość
<CR><LF> oznaczająca nowy wiersz.

tag_sep

Separator umieszczany między znacznikiem nazwy pola i wartościami pola. Domyślnym
separatorem jest „: ”.

value_sep

Separator do umieszczenia między wartościami pola. Separator do umieszczenia między
wartościami pola. Wartością domyślną jest ', '.

max_values

Maksymalna liczba wartości pola, które mogą zostać osobno podane. Jeśli zostanie wybrana
większa liczba wartości, zostanie zastosowany format „x z y wartości”. Wartością domyślną
jest 6.

state_name

Nazwa stanu alternatywnego, który został wybrany dla danej wizualizacji. Jeśli używany jest
argument state_name, uwzględniane są tylko wybory powiązane z określoną nazwą stanu.

Examples and results:
W poniższym przykładzie wykorzystano dwa pola załadowane do różnych paneli filtrowania: jedno pole to First

name, a drugie pole to Initials.
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Przykłady

Wyniki

Jeśli na liście First name wybrano wartość John.

'First name: John'

GetCurrentSelections ()

Jeśli na liście First name wybrano wartości John i Peter.
GetCurrentSelections ()

'First name: John,
Peter'

wybrano wartość JA.

'First name: John,
Peter

GetCurrentSelections ()

Initials: JA'

Jeśli na liście First name wybrano wartość John i na liście Initials wybrano wartość

'First name = John

Jeśli na liście First name wybrano wartości John oraz Peter, a na liście Initials

JA.

Initials = JA'

GetCurrentSelections ( chr(13)&chr(10) , ' = ' )

Jeśli na liście First name wybrano wszystkie imiona oprócz Sue i nie wybrano nic na
liście Initials.

'First
name=NOT Sue'

GetCurrentSelections (chr(13)&chr(10), '=', ',' ,3)

Dane zastosowane w przykładzie:
Names:
LOAD * inline [
"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC |No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

GetExcludedCount — funkcja wykresu
GetExcludedCount() zwraca liczbę wykluczonych wartości odrębnych w podanym polu. Wartości wykluczone
zawierają pola alternatywne (jasnoszare), wykluczone (ciemnoszare) oraz wybrane wykluczone (ciemnoszare
ze znacznikiem wyboru).
Syntax:
GetExcludedCount (field_name)
Return data type: ciąg znaków
Arguments:
Argumenty

Opis

field_name

Pole zawierające mierzony zakres danych.
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Examples and results:
W poniższym przykładzie wykorzystano trzy pola wczytane do różnych paneli filtrowania: jedno pole to First

name, drugie pole to Last name, a trzecie pole to Initials.
Przykłady

Wyniki

Jeśli na liście First name nie wybrano
żadnych wartości.

GetExcludedCount (Initials) = 0

Jeśli wybrano John w na liście First

GetExcludedCount (Initials) = 5

name.

Na liście Initials jest 5 wykluczonych wartości w kolorze
ciemnoszarym. Szósta komórka (JA) będzie biała, ponieważ jest

Nie ma żadnych wyborów.

powiązana z wybraną wartością John na liście First name.
Jeśli wybrano wartości John oraz Peter.

GetExcludedCount (Initials) = 3

Wartość John jest powiązana z 1 wartością, a wartość Peter jest
powiązana z 2 wartościami na liście Initials.
Jeśli wartości John i Peter są wybrane

GetExcludedCount ([First name]) = 4

na liście First name, a następnie

W polu First name są 4 wykluczone wartości koloru

wartość Franc zostanie wybrana na

ciemnoszarego. Funkcja GetExcludedCount() ocenia pola z
wykluczonymi wartościami, uwzględniając pola alternatywne i
wybrane wykluczone.

liście Last name.
Jeśli wartości John i Peter wybrano na

GetExcludedCount (Initials) = 4

liście First name, a następnie wartości

Franc i Anderson wybrano na liście

Na liście Initials są 4 wykluczone wartości w kolorze
ciemnoszarym. Pozostałe dwie komórki (JA i PF) będą białe,

Last name.

ponieważ są powiązane z wyborami John i Peter na liście First

name.
Jeśli wartości John i Peter wybrano na

GetExcludedCount ([Last name]) = 4

liście First name, a następnie wartości

Na liście Initials są 4 wykluczone wartości. Wartość Devonshire
ma kolor jasnoszary, a wartości Brown, Carr oraz Elliot są
ciemnoszare.

Franc i Anderson wybrano na liście
Last name.
Dane zastosowane w przykładzie:

Names:
LOAD * inline [
"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC |No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

GetFieldSelections — funkcja wykresu
Funkcja GetFieldSelections() zwraca ciąg znaków (string) zawierający bieżące selekcje w danym polu.
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Jeśli wybrano wszystkie wartości oprócz jednej albo dwóch, zastosowany zostanie odpowiednio format NOT x,y
albo NOT y. Jeśli wybrano wszystkie wartości i liczba tych wszystkich wartości będzie większa niż max_values,
zwrócona zostanie wartość ALL.

Syntax:
GetFieldSelections ( field_name [, value_sep [, max_values [, state_
name]]])
Return data type: ciąg znaków
Arguments:
Argumenty

Opis

field_name

Pole zawierające mierzony zakres danych.

value_sep

Separator do umieszczenia między wartościami pola. Separator do umieszczenia między
wartościami pola. Wartością domyślną jest ', '.

max_values

Maksymalna liczba wartości pola, które mogą zostać osobno podane. Jeśli zostanie wybrana
większa liczba wartości, zostanie zastosowany format „x z y wartości”. Wartością domyślną
jest 6.

state_name

Nazwa stanu alternatywnego, który został wybrany dla danej wizualizacji. Jeśli używany jest
argument state_name, uwzględniane są tylko wybory powiązane z określoną nazwą stanu.

Examples and results:
W poniższym przykładzie wykorzystano dwa pola załadowane do różnych paneli filtrowania: jedno pole to First

name, a drugie pole to Initials.
Przykłady

Wyniki

Jeśli na liście First name

'John'

wybrano wartość John.
GetFieldSelections ([First
name])

Jeśli wybrano wartości John i

'John,Peter'

Peter.
GetFieldSelections ([First
name])

Jeśli wybrano wartości John i

'John; Peter'

Peter.
GetFieldSelections ([First
name],'; ')
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Przykłady

Wyniki

Jeśli na liście First name.

NOT Jane;Peter, ponieważ wartość 2 jest wartością argumentu max_
values. W przeciwnym razie zwrócona zostałaby wartość John; Sue; Mark.

wybrano wartości John, Sue i

Mark.
GetFieldSelections ([First
name],';',2)

Dane zastosowane w przykładzie:
Names:
LOAD * inline [
"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC |No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

GetNotSelectedCount — funkcja wykresu
Ta funkcja wykresu zwraca liczbę niewybranych wartości w polu o nazwie fieldname. Ta funkcja obowiązuje,
pod warunkiem że dla pola ustawiono tryb And.

Syntax:
GetNotSelectedCount(fieldname [, includeexcluded=false])
Arguments:
Argument

Opis

fieldname

Nazwa pola przeznaczonego do oceny.

includeexcluded

Jeśli parametr includeexcluded jest określony jako True, wówczas zliczanie obejmie
wartości wybrane, które są wykluczone przez selekcje w innym polu.

Examples:
GetNotSelectedCount( Country )
GetNotSelectedCount( Country, true )

GetPossibleCount — funkcja wykresu
Funkcja GetPossibleCount() służy do określenia liczby możliwych wartości w podanym polu. Jeśli podane pole
zawiera selekcje, liczone są pola wybrane (zielone). W przeciwnym razie liczone są wartości powiązane (białe). .
W przypadku pól wybranych funkcja GetPossibleCount() zwraca liczbę pól wybranych (zielonych).
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Return data type: liczba całkowita
Syntax:
GetPossibleCount (field_name)
Arguments:
Argumenty

Opis

field_name

Pole zawierające mierzony zakres danych.

Examples and results:
W poniższym przykładzie wykorzystano dwa pola załadowane do różnych paneli filtrowania: jedno pole to First

name, a drugie pole to Initials.
Przykłady

Wyniki

Jeśli na liście First name wybrano

1, ponieważ na liście Initials jest jedna wartość powiązana z wyborem
wartości (John) na liście First name.

wartość John.
GetPossibleCount ([Initials])

Jeśli na liście First name wybrano

1, ponieważ wybrano jedną wartość (John) na liście First name.

wartość John.
GetPossibleCount ([First name])

Jeśli na liście First name wybrano
wartość Peter.

2, ponieważ wartość Peter jest powiązana z dwoma wartościami na
liście Initials.

GetPossibleCount ([Initials])

Jeśli na liście First name nie
wybrano żadnych wartości.

5, ponieważ nie ma selekcji, a na liście First name jest pięć
niepowtarzalnych wartości.

GetPossibleCount ([First name])

Jeśli na liście First name nie
wybrano żadnych wartości.

6, ponieważ nie ma selekcji, a na liście Initials jest sześć
niepowtarzalnych wartości.

GetPossibleCount ([Initials])

Dane zastosowane w przykładzie:
Names:
LOAD * inline [
"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC |No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
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Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

GetSelectedCount — funkcja wykresu
Funkcja GetSelectedCount() zwraca liczbę wybranych (zielonych) wartości w polu.

Syntax:
GetSelectedCount (field_name [, include_excluded [, state_name]])
Return data type: liczba całkowita
Arguments:
Argumenty

Opis

field_name

Pole zawierające mierzony zakres danych.

include_
excluded

W przypadku ustawienia wartości True() , wówczas zliczanie obejmie wartości wybrane, które
są aktualnie wykluczone przez selekcje w innych polach. Jeśli parametr ten ma wartość False
lub został pominięty, wartości te nie zostaną uwzględnione.

state_name

Nazwa stanu alternatywnego, który został wybrany dla danej wizualizacji. Jeśli używany jest
argument state_name, uwzględniane są tylko wybory powiązane z określoną nazwą stanu.

Examples and results:
W poniższym przykładzie wykorzystano trzy pola wczytane do różnych paneli filtrowania: jedno pole to First

name, drugie pole to Initials, a trzecie pole to Has cellphone.
Przykłady

Wyniki

Jeśli na liście First name wybrano wartość

1, ponieważ na liście First name wybrano jedną wartość.

John.
GetSelectedCount ([First name])

Jeśli na liście First name wybrano wartość

John.

0, ponieważ na liście Initials nie wybrano żadnej
wartości.

GetSelectedCount ([Initials])

Nie wybieraj żadnych wartości na liście First

6. Wybrane na liście wartości InitialsMC i PD mają na

name, ale wybierz wszystkie wartości na liście

liście Has cellphone przypisaną wartość No, ale
zwracana jest nadal liczba 6, ponieważ argument
include_excluded ma wartość True().

Initials, a następnie zaznacz wartość Yes na
liście Has cellphone.
GetSelectedCount ([Initials], True())

Dane zastosowane w przykładzie:
Names:
LOAD * inline [
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"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC |No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

5.9

Funkcje pliku

Funkcje plików (dostępne tylko w wyrażeniach skryptu) zwracają informacje o aktualnie odczytywanym pliku
tabeli. Funkcje te zwrócą wartość NULL w odniesieniu do wszystkich źródeł danych poza plikami tabeli (wyjątek:

ConnectString( ) ).

Przegląd funkcji plików
Po podsumowaniu każda funkcja jest opisana szczegółowo. Można też kliknąć nazwę funkcji w opisie składni,
aby natychmiast wyświetlić szczegółowe informacje o tej funkcji.

Attribute
Ta funkcja skryptu zwraca wartość metaznaczników różnych plików multimedialnych w postaci tekstu.
Obsługiwane są następujące formaty plików: MP3, WMA, WMV, PNG oraz JPG. Jeśli parametr filename pliku nie
istnieje, nie jest w obsługiwanym formacie pliku albo nie zawiera metaznacznika o nazwie attributename,
zwrócone zostanie NULL.

Attribute (filename, attributename)
ConnectString
Funkcja ConnectString() zwraca nazwę aktywnego połączenia do danych dla połączeń ODBC lub OLE DB.
Funkcja zwraca pusty ciąg znaków, jeśli nie wykonano instrukcji connect lub po instrukcji disconnect.

()ConnectString ConnectString
FileBaseName
Funkcja FileBaseName zwraca ciąg znaków zawierający nazwę aktualnie odczytywanego pliku tabeli, bez
ścieżki ani rozszerzenia.

FileBaseName ()
FileDir
Funkcja FileDir zwraca ciąg znaków zawierający ścieżkę do katalogu aktualnie odczytywanego pliku tabeli.

FileDir ()
FileExtension
Funkcja FileExtension zwraca ciąg znaków zawierający rozszerzenie aktualnie odczytywanego pliku tabeli.

()FileExtension FileExtension
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FileName
Funkcja FileName zwraca ciąg znaków zawierający nazwę aktualnie odczytywanego pliku tabeli, bez ścieżki,
ale z uwzględnieniem rozszerzenia.

FileName ()
FilePath
Funkcja FilePath zwraca ciąg znaków zawierający pełną ścieżkę do aktualnie odczytywanego pliku tabeli.

FilePath ()
FileSize
Funkcja FileSize zwraca liczbę całkowitą zawierającą rozmiar (w bajtach) pliku filename albo, jeśli nie
określono parametru filename, aktualnie odczytywanego pliku tabeli.

FileSize ()
FileTime
Funkcja FileTime zwraca znacznik czasu daty i godziny ostatniej modyfikacji pliku filename. Jeśli nie określono
parametru filename, funkcja odwoła się do aktualnie odczytywanego pliku tabeli.

FileTime ([ filename ])
GetFolderPath
Funkcja GetFolderPath zwraca wartość funkcji Microsoft Windows SHGetFolderPath. Ta funkcja przyjmuje na
wejściu nazwę folderu Microsoft Windows i zwraca pełną ścieżkę do tego folderu.

GetFolderPath ()
QvdCreateTime
Ta funkcja skryptu zwraca znacznik czasu z nagłówkiem XML z ewentualnego pliku QVD. W przeciwnym
wypadku zwraca wartość NULL.

QvdCreateTime (filename)
QvdFieldName
Zwraca nazwę pola o numerze fieldno, jeśli istnieje w pliku QVD (w przeciwnym wypadku zwracana jest
wartość NULL).

QvdFieldName (filename , fieldno)
QvdNoOfFields
Ta funkcja skryptu zwraca liczbę pól w pliku QVD.

QvdNoOfFields (filename)
QvdNoOfRecords
Ta funkcja skryptu zwraca liczbę rekordów aktualnie istniejących w pliku QVD.

QvdNoOfRecords (filename)
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QvdTableName
Ta funkcja skryptu zwraca nazwę tabeli zapisaną w pliku QVD.

QvdTableName (filename)

Attribute
Ta funkcja skryptu zwraca wartość metaznaczników różnych plików multimedialnych w postaci tekstu.
Obsługiwane są następujące formaty plików: MP3, WMA, WMV, PNG oraz JPG. Jeśli parametr filename pliku nie
istnieje, nie jest w obsługiwanym formacie pliku albo nie zawiera metaznacznika o nazwie attributename,
zwrócone zostanie NULL.

Syntax:
Attribute(filename, attributename)

Istnieje możliwość odczytu wielu metaznaczników Na przykładach w tym temacie pokażemy, które znaczniki
mogą być odczytywane dla odpowiednich obsługiwanych typów plików.

Można odczytać tylko metaznaczniki zapisane w pliku zgodnie z odpowiednią specyfikacją, na
przykład ID2v3 dla plików MP3 lub EXIF dla plików JPG, a nie dane znaczników zapisane w
Eksploratorze plików w systemie Windows.

Arguments:
Argument

Opis

filename

Nazwa pliku multimedialnego z ewentualnym uwzględnieniem ścieżki jako połączenie do
danych w folderze.

Example: 'lib://Table Files/'
W dotychczasowym trybie tworzenia skryptów obsługiwane są również następujące formaty
ścieżek:
l

bezwzględna

Example: c:\data\
l

względna wobec katalogu roboczego aplikacji Qlik Sense.

Example: data\
attributename

Nazwa metaznacznika.
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W przykładach w celu znalezienia ścieżek do plików multimedialnych używana jest funkcja GetFolderPath .
Funkcja GetFolderPath jest obsługiwana tylko w trybie zgodności, dlatego odniesienia do funkcji

GetFolderPath należy zastąpić ścieżką połączenia do danych lib://.
Ograniczenie dostępu do systemu plików (page 684)
Example 1: Pliki MP3
Ten skrypt odczytuje wszystkie możliwe metaznaczniki MP3 w folderze MyMusic.
// Script to read MP3 meta tags
for each vExt in 'mp3'
for each vFoundFile in filelist( GetFolderPath('MyMusic') & '\*.'& vExt )
FileList:
LOAD FileLongName,
subfield(FileLongName,'\',-1) as FileShortName,
num(FileSize(FileLongName),'# ### ### ###',',',' ') as FileSize,
FileTime(FileLongName) as FileTime,
// ID3v1.0 and ID3v1.1 tags
Attribute(FileLongName, 'Title') as Title,
Attribute(FileLongName, 'Artist') as Artist,
Attribute(FileLongName, 'Album') as Album,
Attribute(FileLongName, 'Year') as Year,
Attribute(FileLongName, 'Comment') as Comment,
Attribute(FileLongName, 'Track') as Track,
Attribute(FileLongName, 'Genre') as Genre,
// ID3v2.3 tags
Attribute(FileLongName, 'AENC') as AENC, // Audio encryption
Attribute(FileLongName, 'APIC') as APIC, // Attached picture
Attribute(FileLongName, 'COMM') as COMM, // Comments
Attribute(FileLongName, 'COMR') as COMR, // Commercial frame
Attribute(FileLongName, 'ENCR') as ENCR, // Encryption method registration
Attribute(FileLongName, 'EQUA') as EQUA, // Equalization
Attribute(FileLongName, 'ETCO') as ETCO, // Event timing codes
Attribute(FileLongName, 'GEOB') as GEOB, // General encapsulated object
Attribute(FileLongName, 'GRID') as GRID, // Group identification registration
Attribute(FileLongName, 'IPLS') as IPLS, // Involved people list
Attribute(FileLongName, 'LINK') as LINK, // Linked information
Attribute(FileLongName, 'MCDI') as MCDI, // Music CD identifier
Attribute(FileLongName, 'MLLT') as MLLT, // MPEG location lookup table
Attribute(FileLongName, 'OWNE') as OWNE, // Ownership frame
Attribute(FileLongName, 'PRIV') as PRIV, // Private frame
Attribute(FileLongName, 'PCNT') as PCNT, // Play counter
Attribute(FileLongName, 'POPM') as POPM, // Popularimeter
Attribute(FileLongName, 'POSS') as POSS, // Position synchronisation frame
Attribute(FileLongName, 'RBUF') as RBUF, // Recommended buffer size
Attribute(FileLongName, 'RVAD') as RVAD, // Relative volume adjustment
Attribute(FileLongName, 'RVRB') as RVRB, // Reverb
Attribute(FileLongName, 'SYLT') as SYLT, // Synchronized lyric/text
Attribute(FileLongName, 'SYTC') as SYTC, // Synchronized tempo codes
Attribute(FileLongName, 'TALB') as TALB, // Album/Movie/Show title
Attribute(FileLongName, 'TBPM') as TBPM, // BPM (beats per minute)
Attribute(FileLongName, 'TCOM') as TCOM, // Composer
Attribute(FileLongName, 'TCON') as TCON, // Content type
Attribute(FileLongName, 'TCOP') as TCOP, // Copyright message
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Attribute(FileLongName, 'TDAT') as TDAT, // Date
Attribute(FileLongName, 'TDLY') as TDLY, // Playlist delay
Attribute(FileLongName, 'TENC') as TENC, // Encoded by
Attribute(FileLongName, 'TEXT') as TEXT, // Lyricist/Text writer
Attribute(FileLongName, 'TFLT') as TFLT, // File type
Attribute(FileLongName, 'TIME') as TIME, // Time
Attribute(FileLongName, 'TIT1') as TIT1, // Content group description
Attribute(FileLongName, 'TIT2') as TIT2, // Title/songname/content description
Attribute(FileLongName, 'TIT3') as TIT3, // Subtitle/Description refinement
Attribute(FileLongName, 'TKEY') as TKEY, // Initial key
Attribute(FileLongName, 'TLAN') as TLAN, // Language(s)
Attribute(FileLongName, 'TLEN') as TLEN, // Length
Attribute(FileLongName, 'TMED') as TMED, // Media type
Attribute(FileLongName, 'TOAL') as TOAL, // Original album/movie/show title
Attribute(FileLongName, 'TOFN') as TOFN, // Original filename
Attribute(FileLongName, 'TOLY') as TOLY, // Original lyricist(s)/text writer(s)
Attribute(FileLongName, 'TOPE') as TOPE, // Original artist(s)/performer(s)
Attribute(FileLongName, 'TORY') as TORY, // Original release year
Attribute(FileLongName, 'TOWN') as TOWN, // File owner/licensee
Attribute(FileLongName, 'TPE1') as TPE1, // Lead performer(s)/Soloist(s)
Attribute(FileLongName, 'TPE2') as TPE2, // Band/orchestra/accompaniment
Attribute(FileLongName, 'TPE3') as TPE3, // Conductor/performer refinement
Attribute(FileLongName, 'TPE4') as TPE4, // Interpreted, remixed, or otherwise modified by
Attribute(FileLongName, 'TPOS') as TPOS, // Part of a set
Attribute(FileLongName, 'TPUB') as TPUB, // Publisher
Attribute(FileLongName, 'TRCK') as TRCK, // Track number/Position in set
Attribute(FileLongName, 'TRDA') as TRDA, // Recording dates
Attribute(FileLongName, 'TRSN') as TRSN, // Internet radio station name
Attribute(FileLongName, 'TRSO') as TRSO, // Internet radio station owner
Attribute(FileLongName, 'TSIZ') as TSIZ, // Size
Attribute(FileLongName, 'TSRC') as TSRC, // ISRC (international standard recording code)
Attribute(FileLongName, 'TSSE') as TSSE, // Software/Hardware and settings used for encoding
Attribute(FileLongName, 'TYER') as TYER, // Year
Attribute(FileLongName, 'TXXX') as TXXX, // User defined text information frame
Attribute(FileLongName, 'UFID') as UFID, // Unique file identifier
Attribute(FileLongName, 'USER') as USER, // Terms of use
Attribute(FileLongName, 'USLT') as USLT, // Unsychronized lyric/text transcription
Attribute(FileLongName, 'WCOM') as WCOM, // Commercial information
Attribute(FileLongName, 'WCOP') as WCOP, // Copyright/Legal information
Attribute(FileLongName, 'WOAF') as WOAF, // Official audio file webpage
Attribute(FileLongName, 'WOAR') as WOAR, // Official artist/performer webpage
Attribute(FileLongName, 'WOAS') as WOAS, // Official audio source webpage
Attribute(FileLongName, 'WORS') as WORS, // Official internet radio station homepage
Attribute(FileLongName, 'WPAY') as WPAY, // Payment
Attribute(FileLongName, 'WPUB') as WPUB, // Publishers official webpage
Attribute(FileLongName, 'WXXX') as WXXX; // User defined URL link frame
LOAD @1:n as FileLongName Inline "$(vFoundFile)" (fix, no labels);
Next vFoundFile
Next vExt

Example 2: JPEG
Ten skrypt odczytuje wszystkie możliwe metaznaczniki EXIF z plików JPG w folderze MyPictures.
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// Script to read Jpeg Exif meta tags
for each vExt in 'jpg', 'jpeg', 'jpe', 'jfif', 'jif', 'jfi'
for each vFoundFile in filelist( GetFolderPath('MyPictures') & '\*.'& vExt )
FileList:
LOAD FileLongName,
subfield(FileLongName,'\',-1) as FileShortName,
num(FileSize(FileLongName),'# ### ### ###',',',' ') as FileSize,
FileTime(FileLongName) as FileTime,
// ************
Exif Main (IFD0) Attributes
************
Attribute(FileLongName, 'ImageWidth') as ImageWidth,
Attribute(FileLongName, 'ImageLength') as ImageLength,
Attribute(FileLongName, 'BitsPerSample') as BitsPerSample,
Attribute(FileLongName, 'Compression') as Compression,
// examples: 1=uncompressed, 2=CCITT, 3=CCITT 3, 4=CCITT 4,
//5=LZW, 6=JPEG (old style), 7=JPEG, 8=Deflate, 32773=PackBits RLE,
Attribute(FileLongName, 'PhotometricInterpretation') as PhotometricInterpretation,
// examples: 0=WhiteIsZero, 1=BlackIsZero, 2=RGB, 3=Palette, 5=CMYK, 6=YCbCr,
Attribute(FileLongName, 'ImageDescription') as ImageDescription,
Attribute(FileLongName, 'Make') as Make,
Attribute(FileLongName, 'Model') as Model,
Attribute(FileLongName, 'StripOffsets') as StripOffsets,
Attribute(FileLongName, 'Orientation') as Orientation,
// examples: 1=TopLeft, 2=TopRight, 3=BottomRight, 4=BottomLeft,
// 5=LeftTop, 6=RightTop, 7=RightBottom, 8=LeftBottom,
Attribute(FileLongName, 'SamplesPerPixel') as SamplesPerPixel,
Attribute(FileLongName, 'RowsPerStrip') as RowsPerStrip,
Attribute(FileLongName, 'StripByteCounts') as StripByteCounts,
Attribute(FileLongName, 'XResolution') as XResolution,
Attribute(FileLongName, 'YResolution') as YResolution,
Attribute(FileLongName, 'PlanarConfiguration') as PlanarConfiguration,
// examples: 1=chunky format, 2=planar format,
Attribute(FileLongName, 'ResolutionUnit') as ResolutionUnit,
// examples: 1=none, 2=inches, 3=centimeters,
Attribute(FileLongName, 'TransferFunction') as TransferFunction,
Attribute(FileLongName, 'Software') as Software,
Attribute(FileLongName, 'DateTime') as DateTime,
Attribute(FileLongName, 'Artist') as Artist,
Attribute(FileLongName, 'HostComputer') as HostComputer,
Attribute(FileLongName, 'WhitePoint') as WhitePoint,
Attribute(FileLongName, 'PrimaryChromaticities') as PrimaryChromaticities,
Attribute(FileLongName, 'YCbCrCoefficients') as YCbCrCoefficients,
Attribute(FileLongName, 'YCbCrSubSampling') as YCbCrSubSampling,
Attribute(FileLongName, 'YCbCrPositioning') as YCbCrPositioning,
// examples: 1=centered, 2=co-sited,
Attribute(FileLongName, 'ReferenceBlackWhite') as ReferenceBlackWhite,
Attribute(FileLongName, 'Rating') as Rating,
Attribute(FileLongName, 'RatingPercent') as RatingPercent,
Attribute(FileLongName, 'ThumbnailFormat') as ThumbnailFormat,
// examples: 0=Raw Rgb, 1=Jpeg,
Attribute(FileLongName, 'Copyright') as Copyright,
Attribute(FileLongName, 'ExposureTime') as ExposureTime,
Attribute(FileLongName, 'FNumber') as FNumber,
Attribute(FileLongName, 'ExposureProgram') as ExposureProgram,
// examples: 0=Not defined, 1=Manual, 2=Normal program, 3=Aperture priority, 4=Shutter priority,
// 5=Creative program, 6=Action program, 7=Portrait mode, 8=Landscape mode, 9=Bulb,
Attribute(FileLongName, 'ISOSpeedRatings') as ISOSpeedRatings,
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Attribute(FileLongName, 'TimeZoneOffset') as TimeZoneOffset,
Attribute(FileLongName, 'SensitivityType') as SensitivityType,
// examples: 0=Unknown, 1=Standard output sensitivity (SOS), 2=Recommended exposure index (REI),
// 3=ISO speed, 4=Standard output sensitivity (SOS) and Recommended exposure index (REI),
//5=Standard output sensitivity (SOS) and ISO Speed, 6=Recommended exposure index (REI) and ISO
Speed,
// 7=Standard output sensitivity (SOS) and Recommended exposure index (REI) and ISO speed,
Attribute(FileLongName, 'ExifVersion') as ExifVersion,
Attribute(FileLongName, 'DateTimeOriginal') as DateTimeOriginal,
Attribute(FileLongName, 'DateTimeDigitized') as DateTimeDigitized,
Attribute(FileLongName, 'ComponentsConfiguration') as ComponentsConfiguration,
// examples: 1=Y, 2=Cb, 3=Cr, 4=R, 5=G, 6=B,
Attribute(FileLongName, 'CompressedBitsPerPixel') as CompressedBitsPerPixel,
Attribute(FileLongName, 'ShutterSpeedValue') as ShutterSpeedValue,
Attribute(FileLongName, 'ApertureValue') as ApertureValue,
Attribute(FileLongName, 'BrightnessValue') as BrightnessValue, // examples: -1=Unknown,
Attribute(FileLongName, 'ExposureBiasValue') as ExposureBiasValue,
Attribute(FileLongName, 'MaxApertureValue') as MaxApertureValue,
Attribute(FileLongName, 'SubjectDistance') as SubjectDistance,
// examples: 0=Unknown, -1=Infinity,
Attribute(FileLongName, 'MeteringMode') as MeteringMode,
// examples: 0=Unknown, 1=Average, 2=CenterWeightedAverage, 3=Spot,
// 4=MultiSpot, 5=Pattern, 6=Partial, 255=Other,
Attribute(FileLongName, 'LightSource') as LightSource,
// examples: 0=Unknown, 1=Daylight, 2=Fluorescent, 3=Tungsten, 4=Flash, 9=Fine weather,
// 10=Cloudy weather, 11=Shade, 12=Daylight fluorescent,
// 13=Day white fluorescent, 14=Cool white fluorescent,
// 15=White fluorescent, 17=Standard light A, 18=Standard light B, 19=Standard light C,
// 20=D55, 21=D65, 22=D75, 23=D50, 24=ISO studio tungsten, 255=other light source,
Attribute(FileLongName, 'Flash') as Flash,
Attribute(FileLongName, 'FocalLength') as FocalLength,
Attribute(FileLongName, 'SubjectArea') as SubjectArea,
Attribute(FileLongName, 'MakerNote') as MakerNote,
Attribute(FileLongName, 'UserComment') as UserComment,
Attribute(FileLongName, 'SubSecTime') as SubSecTime,
Attribute(FileLongName, 'SubsecTimeOriginal') as SubsecTimeOriginal,
Attribute(FileLongName, 'SubsecTimeDigitized') as SubsecTimeDigitized,
Attribute(FileLongName, 'XPTitle') as XPTitle,
Attribute(FileLongName, 'XPComment') as XPComment,
Attribute(FileLongName, 'XPAuthor') as XPAuthor,
Attribute(FileLongName, 'XPKeywords') as XPKeywords,
Attribute(FileLongName, 'XPSubject') as XPSubject,
Attribute(FileLongName, 'FlashpixVersion') as FlashpixVersion,
Attribute(FileLongName, 'ColorSpace') as ColorSpace, // examples: 1=sRGB, 65535=Uncalibrated,
Attribute(FileLongName, 'PixelXDimension') as PixelXDimension,
Attribute(FileLongName, 'PixelYDimension') as PixelYDimension,
Attribute(FileLongName, 'RelatedSoundFile') as RelatedSoundFile,
Attribute(FileLongName, 'FocalPlaneXResolution') as FocalPlaneXResolution,
Attribute(FileLongName, 'FocalPlaneYResolution') as FocalPlaneYResolution,
Attribute(FileLongName, 'FocalPlaneResolutionUnit') as FocalPlaneResolutionUnit,
// examples: 1=None, 2=Inch, 3=Centimeter,
Attribute(FileLongName, 'ExposureIndex') as ExposureIndex,
Attribute(FileLongName, 'SensingMethod') as SensingMethod,
// examples: 1=Not defined, 2=One-chip color area sensor, 3=Two-chip color area sensor,
// 4=Three-chip color area sensor, 5=Color sequential area sensor,
// 7=Trilinear sensor, 8=Color sequential linear sensor,
Attribute(FileLongName, 'FileSource') as FileSource,
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// examples: 0=Other, 1=Scanner of transparent type,
// 2=Scanner of reflex type, 3=Digital still camera,
Attribute(FileLongName, 'SceneType') as SceneType,
// examples: 1=A directly photographed image,
Attribute(FileLongName, 'CFAPattern') as CFAPattern,
Attribute(FileLongName, 'CustomRendered') as CustomRendered,
// examples: 0=Normal process, 1=Custom process,
Attribute(FileLongName, 'ExposureMode') as ExposureMode,
// examples: 0=Auto exposure, 1=Manual exposure, 2=Auto bracket,
Attribute(FileLongName, 'WhiteBalance') as WhiteBalance,
// examples: 0=Auto white balance, 1=Manual white balance,
Attribute(FileLongName, 'DigitalZoomRatio') as DigitalZoomRatio,
Attribute(FileLongName, 'FocalLengthIn35mmFilm') as FocalLengthIn35mmFilm,
Attribute(FileLongName, 'SceneCaptureType') as SceneCaptureType,
// examples: 0=Standard, 1=Landscape, 2=Portrait, 3=Night scene,
Attribute(FileLongName, 'GainControl') as GainControl,
// examples: 0=None, 1=Low gain up, 2=High gain up, 3=Low gain down, 4=High gain down,
Attribute(FileLongName, 'Contrast') as Contrast,
// examples: 0=Normal, 1=Soft, 2=Hard,
Attribute(FileLongName, 'Saturation') as Saturation,
// examples: 0=Normal, 1=Low saturation, 2=High saturation,
Attribute(FileLongName, 'Sharpness') as Sharpness,
// examples: 0=Normal, 1=Soft, 2=Hard,
Attribute(FileLongName, 'SubjectDistanceRange') as SubjectDistanceRange,
// examples: 0=Unknown, 1=Macro, 2=Close view, 3=Distant view,
Attribute(FileLongName, 'ImageUniqueID') as ImageUniqueID,
Attribute(FileLongName, 'BodySerialNumber') as BodySerialNumber,
Attribute(FileLongName, 'CMNT_GAMMA') as CMNT_GAMMA,
Attribute(FileLongName, 'PrintImageMatching') as PrintImageMatching,
Attribute(FileLongName, 'OffsetSchema') as OffsetSchema,
// ************
Interoperability Attributes
************
Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityIndex') as InteroperabilityIndex,
Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityVersion') as InteroperabilityVersion,
Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityRelatedImageFileFormat') as
InteroperabilityRelatedImageFileFormat,
Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityRelatedImageWidth') as
InteroperabilityRelatedImageWidth,
Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityRelatedImageLength') as
InteroperabilityRelatedImageLength,
Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityColorSpace') as InteroperabilityColorSpace,
// examples: 1=sRGB, 65535=Uncalibrated,
Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityPrintImageMatching') as
InteroperabilityPrintImageMatching,
// ************
GPS Attributes
************
Attribute(FileLongName, 'GPSVersionID') as GPSVersionID,
Attribute(FileLongName, 'GPSLatitudeRef') as GPSLatitudeRef,
Attribute(FileLongName, 'GPSLatitude') as GPSLatitude,
Attribute(FileLongName, 'GPSLongitudeRef') as GPSLongitudeRef,
Attribute(FileLongName, 'GPSLongitude') as GPSLongitude,
Attribute(FileLongName, 'GPSAltitudeRef') as GPSAltitudeRef,
// examples: 0=Above sea level, 1=Below sea level,
Attribute(FileLongName, 'GPSAltitude') as GPSAltitude,
Attribute(FileLongName, 'GPSTimeStamp') as GPSTimeStamp,
Attribute(FileLongName, 'GPSSatellites') as GPSSatellites,
Attribute(FileLongName, 'GPSStatus') as GPSStatus,
Attribute(FileLongName, 'GPSMeasureMode') as GPSMeasureMode,
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Attribute(FileLongName, 'GPSDOP') as GPSDOP,
Attribute(FileLongName, 'GPSSpeedRef') as GPSSpeedRef,
Attribute(FileLongName, 'GPSSpeed') as GPSSpeed,
Attribute(FileLongName, 'GPSTrackRef') as GPSTrackRef,
Attribute(FileLongName, 'GPSTrack') as GPSTrack,
Attribute(FileLongName, 'GPSImgDirectionRef') as GPSImgDirectionRef,
Attribute(FileLongName, 'GPSImgDirection') as GPSImgDirection,
Attribute(FileLongName, 'GPSMapDatum') as GPSMapDatum,
Attribute(FileLongName, 'GPSDestLatitudeRef') as GPSDestLatitudeRef,
Attribute(FileLongName, 'GPSDestLatitude') as GPSDestLatitude,
Attribute(FileLongName, 'GPSDestLongitudeRef') as GPSDestLongitudeRef,
Attribute(FileLongName, 'GPSDestLongitude') as GPSDestLongitude,
Attribute(FileLongName, 'GPSDestBearingRef') as GPSDestBearingRef,
Attribute(FileLongName, 'GPSDestBearing') as GPSDestBearing,
Attribute(FileLongName, 'GPSDestDistanceRef') as GPSDestDistanceRef,
Attribute(FileLongName, 'GPSDestDistance') as GPSDestDistance,
Attribute(FileLongName, 'GPSProcessingMethod') as GPSProcessingMethod,
Attribute(FileLongName, 'GPSAreaInformation') as GPSAreaInformation,
Attribute(FileLongName, 'GPSDateStamp') as GPSDateStamp,
Attribute(FileLongName, 'GPSDifferential') as GPSDifferential;
// examples: 0=No correction, 1=Differential correction,
LOAD @1:n as FileLongName Inline "$(vFoundFile)" (fix, no labels);
Next vFoundFile
Next vExt

Example 3: Pliki multimedialne Windows
Ten skrypt odczytuje wszystkie możliwe metaznaczniki WMA/WMV ASF w folderze MyMusic.
/ Script to read WMA/WMV ASF meta tags
for each vExt in 'asf', 'wma', 'wmv'
for each vFoundFile in filelist( GetFolderPath('MyMusic') & '\*.'& vExt )
FileList:
LOAD FileLongName,
subfield(FileLongName,'\',-1) as FileShortName,
num(FileSize(FileLongName),'# ### ### ###',',',' ') as FileSize,
FileTime(FileLongName) as FileTime,
Attribute(FileLongName, 'Title') as Title,
Attribute(FileLongName, 'Author') as Author,
Attribute(FileLongName, 'Copyright') as Copyright,
Attribute(FileLongName, 'Description') as Description,
Attribute(FileLongName, 'Rating') as Rating,
Attribute(FileLongName, 'PlayDuration') as PlayDuration,
Attribute(FileLongName, 'MaximumBitrate') as MaximumBitrate,
Attribute(FileLongName, 'WMFSDKVersion') as WMFSDKVersion,
Attribute(FileLongName, 'WMFSDKNeeded') as WMFSDKNeeded,
Attribute(FileLongName, 'IsVBR') as IsVBR,
Attribute(FileLongName, 'ASFLeakyBucketPairs') as ASFLeakyBucketPairs,
Attribute(FileLongName, 'PeakValue') as PeakValue,
Attribute(FileLongName, 'AverageLevel') as AverageLevel;
LOAD @1:n as FileLongName Inline "$(vFoundFile)" (fix, no labels);
Next vFoundFile
Next vExt
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Example 4: PNG
Ten skrypt odczytuje wszystkie możliwe metaznaczniki PNG w folderze MyPictures.
// Script to read PNG meta tags
for each vExt in 'png'
for each vFoundFile in filelist( GetFolderPath('MyPictures') & '\*.'& vExt )
FileList:
LOAD FileLongName,
subfield(FileLongName,'\',-1) as FileShortName,
num(FileSize(FileLongName),'# ### ### ###',',',' ') as FileSize,
FileTime(FileLongName) as FileTime,
Attribute(FileLongName, 'Comment') as Comment,
Attribute(FileLongName, 'Creation Time') as Creation_Time,
Attribute(FileLongName, 'Source') as Source,
Attribute(FileLongName, 'Title') as Title,
Attribute(FileLongName, 'Software') as Software,
Attribute(FileLongName, 'Author') as Author,
Attribute(FileLongName, 'Description') as Description,
Attribute(FileLongName, 'Copyright') as Copyright;
LOAD @1:n as FileLongName Inline "$(vFoundFile)" (fix, no labels);
Next vFoundFile
Next vExt

ConnectString
Funkcja ConnectString() zwraca nazwę aktywnego połączenia do danych dla połączeń ODBC lub OLE DB.
Funkcja zwraca pusty ciąg znaków, jeśli nie wykonano instrukcji connect lub po instrukcji disconnect.

Syntax:
ConnectString()

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

LIB CONNECT TO 'Tutorial ODBC';
ConnectString:
Load ConnectString() as
ConnectString AutoGenerate 1;

Zwraca 'Tutorial ODBC' w polu ConnectString.
Na potrzeby tego przykładu przyjęto założenie, że dostępne jest
połączenie między danymi o nazwie Tutorial ODBC.

FileBaseName
Funkcja FileBaseName zwraca ciąg znaków zawierający nazwę aktualnie odczytywanego pliku tabeli, bez
ścieżki ani rozszerzenia.

Syntax:
FileBaseName()
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Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

LOAD *, filebasename( ) as X from
C:\UserFiles\abc.txt

Zwróci „abc” w polu X w każdym odczytanym rekordzie.

FileDir
Funkcja FileDir zwraca ciąg znaków zawierający ścieżkę do katalogu aktualnie odczytywanego pliku tabeli.

Syntax:
FileDir()
Ta funkcja obsługuje tylko powiązania do danych w folderze w trybie standardowym.
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Load *, filedir( ) as X from
C:\UserFiles\abc.txt

Zwróci „C:\UserFiles” w polu X w każdym odczytanym rekordzie.

FileExtension
Funkcja FileExtension zwraca ciąg znaków zawierający rozszerzenie aktualnie odczytywanego pliku tabeli.

Syntax:
FileExtension()

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

LOAD *, FileExtension( ) as X from
C:\UserFiles\abc.txt

Zwróci „txt” w polu X w każdym odczytanym rekordzie.

FileName
Funkcja FileName zwraca ciąg znaków zawierający nazwę aktualnie odczytywanego pliku tabeli, bez ścieżki,
ale z uwzględnieniem rozszerzenia.

Syntax:
FileName()
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Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

LOAD *, FileName( ) as X from
C:\UserFiles\abc.txt

Zwróci 'abc.txt' w polu X w każdym odczytanym rekordzie.

FilePath
Funkcja FilePath zwraca ciąg znaków zawierający pełną ścieżkę do aktualnie odczytywanego pliku tabeli.

Syntax:
FilePath()
Ta funkcja obsługuje tylko powiązania do danych w folderze w trybie standardowym.
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Load *, FilePath( ) as X from
C:\UserFiles\abc.txt

Zwróci 'C:\UserFiles\abc.txt' w polu X w każdym odczytanym rekordzie.

FileSize
Funkcja FileSize zwraca liczbę całkowitą zawierającą rozmiar (w bajtach) pliku filename albo, jeśli nie
określono parametru filename, aktualnie odczytywanego pliku tabeli.

Syntax:
FileSize([filename])
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Arguments:
Argument

Opis

filename

Nazwa pliku w razie potrzeby ze ścieżką, jako folder lub połączenia do danych pliku webowego.
Jeśli nazwa pliku nie zostanie określona, użyty zostanie aktualnie odczytywany plik tabeli.

Example: 'lib://Table Files/'
W dotychczasowym trybie tworzenia skryptów obsługiwane są również następujące formaty
ścieżek:
l

bezwzględna

Example: c:\data\
l

względna wobec katalogu roboczego aplikacji Qlik Sense.

Example: data\
l

Adres URL (HTTP lub FTP), wskazujący lokalizację w Internecie lub intranecie.

Example: http://www.qlik.com
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

LOAD *, FileSize( ) as X
from abc.txt;

Zwróci rozmiar określonego pliku (abc.txt) jako liczbę całkowitą w polu X w
każdym odczytywanym rekordzie.

FileSize(
'lib://MyData/xyz.xls' )

Zwróci rozmiar pliku xyz.xls.

FileTime
Funkcja FileTime zwraca znacznik czasu daty i godziny ostatniej modyfikacji pliku filename. Jeśli nie określono
parametru filename, funkcja odwoła się do aktualnie odczytywanego pliku tabeli.

Syntax:
FileTime([ filename ])
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Arguments:
Argument

Opis

filename

Nazwa pliku w razie potrzeby ze ścieżką, jako folder lub połączenia do danych pliku webowego.

Example: 'lib://Table Files/'
W dotychczasowym trybie tworzenia skryptów obsługiwane są również następujące formaty
ścieżek:
l

bezwzględna

Example: c:\data\
l

względna wobec katalogu roboczego aplikacji Qlik Sense.

Example: data\
l

Adres URL (HTTP lub FTP), wskazujący lokalizację w Internecie lub intranecie.

Example: http://www.qlik.com
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

LOAD *, FileTime( ) as X
from abc.txt;

Zwróci datę i godzinę ostatniej modyfikacji pliku (abc.txt) jako znacznik czasu w
polu X w każdym odczytywanym rekordzie.

FileTime( 'xyz.xls' )

Zwróci znacznik czasu ostatniej modyfikacji pliku xyz.xls.

GetFolderPath
Funkcja GetFolderPath zwraca wartość funkcji Microsoft Windows SHGetFolderPath. Ta funkcja przyjmuje na
wejściu nazwę folderu Microsoft Windows i zwraca pełną ścieżkę do tego folderu.

Ta funkcja nie jest obsługiwana w trybie standardowym.

Syntax:
GetFolderPath(foldername)
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Arguments:
Argument

Opis

foldername

Nazwa folderu Microsoft Windows.
Nazwa folderu nie powinna zawierać spacji. Wszystkie spacje w nazwie folderu wyświetlanego
w programie Windows Explorer powinny być usunięte.
Przykłady:

MyMusic
MyDocuments
Examples and results:
Celem w tym przykładzie jest pobranie ścieżek następujących folderów w systemie Microsoft Windows: MyMusic,

MyPictures oraz Windows. Dodaj przykładowy skrypt do aplikacji i przeładuj ją.
LOAD
GetFolderPath('MyMusic') as MyMusic,
GetFolderPath('MyPictures') as MyPictures,
GetFolderPath('Windows') as Windows
AutoGenerate 1;

Po przeładowaniu aplikacji pola MyMusic, MyPictures i Windows zostały dodane do modelu danych. W każdym
polu znajduje się ścieżka do folderu zdefiniowanego w danych wejściowych. Na przykład:
l

C:\Users\smu\Music for the folder MyMusic

l

C:\Users\smu\Pictures for the folder MyPictures

l

C:\Windows for the folder Windows

QvdCreateTime
Ta funkcja skryptu zwraca znacznik czasu z nagłówkiem XML z ewentualnego pliku QVD. W przeciwnym
wypadku zwraca wartość NULL.

Syntax:
QvdCreateTime(filename)
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Arguments:
Argument

Opis

filename

Nazwa pliku QVD, w razie potrzeby ze ścieżką, jako folder lub połączenia sieciowe do danych.

Example: 'lib://Table Files/'
W dotychczasowym trybie tworzenia skryptów obsługiwane są również następujące formaty
ścieżek:
l

bezwzględna

Example: c:\data\
l

względna wobec katalogu roboczego aplikacji Qlik Sense.

Example: data\
l

Adres URL (HTTP lub FTP), wskazujący lokalizację w Internecie lub intranecie.

Example: http://www.qlik.com
Example:
QvdCreateTime('MyFile.qvd')
QvdCreateTime('C:\MyDir\MyFile.qvd')
QvdCreateTime('lib://data\MyFile.qvd')

QvdFieldName
Zwraca nazwę pola o numerze fieldno, jeśli istnieje w pliku QVD (w przeciwnym wypadku zwracana jest
wartość NULL).

Syntax:
QvdFieldName(filename , fieldno)
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Arguments:
Argument

Opis

filename

Nazwa pliku QVD, w razie potrzeby ze ścieżką, jako folder lub połączenia sieciowe do danych.

Example: 'lib://Table Files/'
W dotychczasowym trybie tworzenia skryptów obsługiwane są również następujące formaty
ścieżek:
l

bezwzględna

Example: c:\data\
l

względna wobec katalogu roboczego aplikacji Qlik Sense.

Example: data\
l

Adres URL (HTTP lub FTP), wskazujący lokalizację w Internecie lub intranecie.

Example: http://www.qlik.com
fieldno

Numer pola (numeracja zaczyna się od 0) w ramach tabeli zawartej w pliku QVD.

Examples:
QvdFieldName ('MyFile.qvd', 3)
QvdFieldName ('C:\MyDir\MyFile.qvd', 5)
QvdFieldName ('lib://data\MyFile.qvd', 5)

QvdNoOfFields
Ta funkcja skryptu zwraca liczbę pól w pliku QVD.

Syntax:
QvdNoOfFields(filename)
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Arguments:
Argument

Opis

filename

Nazwa pliku QVD, w razie potrzeby ze ścieżką, jako folder lub połączenia sieciowe do danych.

Example: 'lib://Table Files/'
W dotychczasowym trybie tworzenia skryptów obsługiwane są również następujące formaty
ścieżek:
l

bezwzględna

Example: c:\data\
l

względna wobec katalogu roboczego aplikacji Qlik Sense.

Example: data\
l

Adres URL (HTTP lub FTP), wskazujący lokalizację w Internecie lub intranecie.

Example: http://www.qlik.com
Examples:
QvdNoOfFields ('MyFile.qvd')
QvdNoOfFields ('C:\MyDir\MyFile.qvd')
QvdNoOfFields ('lib://data\MyFile.qvd')

QvdNoOfRecords
Ta funkcja skryptu zwraca liczbę rekordów aktualnie istniejących w pliku QVD.

Syntax:
QvdNoOfRecords(filename)
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Arguments:
Argument

Opis

filename

Nazwa pliku QVD, w razie potrzeby ze ścieżką, jako folder lub połączenia sieciowe do danych.

Example: 'lib://Table Files/'
W dotychczasowym trybie tworzenia skryptów obsługiwane są również następujące formaty
ścieżek:
l

bezwzględna

Example: c:\data\
l

względna wobec katalogu roboczego aplikacji Qlik Sense.

Example: data\
l

Adres URL (HTTP lub FTP), wskazujący lokalizację w Internecie lub intranecie.

Example: http://www.qlik.com
Examples:
QvdNoOfRecords ('MyFile.qvd')
QvdNoOfRecords ('C:\MyDir\MyFile.qvd')
QvdNoOfRecords ('lib://data\MyFile.qvd')

QvdTableName
Ta funkcja skryptu zwraca nazwę tabeli zapisaną w pliku QVD.

Syntax:
QvdTableName(filename)
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Arguments:
Argument

Opis

filename

Nazwa pliku QVD, w razie potrzeby ze ścieżką, jako folder lub połączenia sieciowe do danych.

Example: 'lib://Table Files/'
W dotychczasowym trybie tworzenia skryptów obsługiwane są również następujące formaty
ścieżek:
l

bezwzględna

Example: c:\data\
l

względna wobec katalogu roboczego aplikacji Qlik Sense.

Example: data\
l

Adres URL (HTTP lub FTP), wskazujący lokalizację w Internecie lub intranecie.

Example: http://www.qlik.com
Examples:
QvdTableName ('MyFile.qvd')
QvdTableName ('C:\MyDir\MyFile.qvd')
QvdTableName ('lib://data\MyFile.qvd')

5.10

Funkcje finansowe

Funkcje finansowe mogą być używane w skrypcie ładowania danych i w wyrażeniach wykresu w celu obliczania
płatności i stóp procentowych.
W odniesieniu do wszystkich argumentów wypłacane środki są przedstawiane jako liczby ujemne. Środki
otrzymane są przedstawiane jako liczby dodatnie.
Poniżej wymieniono argumenty używane w funkcjach finansowych (poza argumentami zaczynającymi się od

range-).

W przypadku wszystkich funkcji finansowych bardzo ważne jest spójne używanie jednostek na
potrzeby określania argumentów rate i nper. W przypadku dokonywania miesięcznych płatności
tytułem pięcioletniego kredytu z rocznym oprocentowaniem 6% należy użyć wartości 0,005 (6%/12)
dla argumentu rate i 60 (5*12) dla argumentu nper. Jeśli w odniesieniu do tego samego kredytu
płatności są dokonywane rocznie, należy użyć wartości 6% dla argumentu rate i 5 dla parametru
nper.
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Przegląd funkcji finansowych
Po podsumowaniu każda funkcja jest opisana szczegółowo. Można też kliknąć nazwę funkcji w opisie składni,
aby natychmiast wyświetlić szczegółowe informacje o tej funkcji.

FV
Ta funkcja zwraca przyszłą wartość inwestycji na podstawie okresowych stałych płatności i prostego
oprocentowania rocznego.

FV (rate, nper, pmt [ ,pv [ , type ] ])
nPer
Ta funkcja zwraca liczbę okresów inwestycji na podstawie okresowych stałych płatności i stałej stopy
procentowej.

nPer (rate, pmt, pv [ ,fv [ , type ] ])
Pmt
Ta funkcja zwraca płatność tytułem kredytu na podstawie okresowych stałych płatności i stałej stopy
procentowej.

Pmt (rate, nper, pv [ ,fv [ , type ] ] )
PV
Ta funkcja zwraca bieżącą wartość inwestycji.

PV (rate, nper, pmt [ ,fv [ , type ] ])
Rate
Ta funkcja zwraca stopę procentową dla okresu w rozliczeniu rocznym. Wynik ma następujący domyślny
format liczby: Fix — dwa miejsca po przecinku i %.

Rate (nper, pmt , pv [ ,fv [ , type ] ])

BlackAndSchole
Model Black and Scholes to model matematyczny dla instrumentów pochodnych istniejących na rynkach
finansowych. Wzór umożliwia obliczenie teoretycznej wartości opcji finansowej. Funkcja BlackAndSchole w
aplikacji Qlik Sense zwraca wartość według niemodyfikowanego wzoru Black and Scholes (opcje europejskie).

BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate
, type)
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Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

strike

Przyszła cena zakupu akcji.

time_left

Liczba pozostałych okresów.

underlying_
price

Obecna wartość akcji.

vol

Współczynnik zmienności (kursu giełdowego) wyrażony jako procent w postaci dziesiętnej,
na okres czasu.

risk_free_rate

Wysokość stopy procentowej wolnej od ryzyka wyrażona jako procent w postaci dziesiętnej,
na okres czasu.

call_or_put

Typ opcji:
'c', 'call' lub niezerowa wartość liczbowa w przypadku opcji kupna
'p', 'put' lub 0 w przypadku opcji sprzedaży.

Limitations:
Wartości strike, time_left i underlying_price muszą być >0.
Wartości vol i risk_free_rate muszą być: <0 lub >0.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

BlackAndSchole(130, 4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call')

Zwraca
wartość
11,245

Oblicza teoretyczną cenę opcji na zakup akcji wartej dziś 68,5, przy wartości 130 w ciągu 4 lat. W
tym wzorze używany jest współczynnik zmienności równy 0,4 (40%) na rok i stopa procentowa
wolna od ryzyka równa 0,04 (4%).

FV
Ta funkcja zwraca przyszłą wartość inwestycji na podstawie okresowych stałych płatności i prostego
oprocentowania rocznego.

Syntax:
FV(rate, nper, pmt [ ,pv [ , type ] ])
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Return data type: liczbowy. Wynik ma następujący domyślny format liczby: waluta. .
Arguments:
Argument

Opis

rate

Stopa procentowa za okres.

nper

Łączna liczba okresów płatności w rozliczeniu rocznym.

pmt

Płatność dokonywana w każdym okresie. Jej wartość nie może się zmieniać w okresie
obowiązywania rozliczenia rocznego. Płatność jest wyrażona jako liczba ujemna, na przykład 20.

pv

Wartość bieżąca lub łączna kwota odpowiadająca aktualnej wartości serii przyszłych płatności.
W przypadku pominięcia argumentu pv przyjmuje się, że jego wartość wynosi 0 (zero).

type

Powinien mieć wartość 0, jeśli termin płatności przypada na koniec okresu, lub 1, jeśli termin
płatności przypada na początek okresu. W przypadku pominięcia argumentu type przyjmuje
się, że jego wartość wynosi 0.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Spłacasz nowe urządzenie AGD w 36 miesięcznych ratach w wysokości 20 USD. Stopa procentowa
wynosi 6% rocznie. Rachunek przychodzi na koniec każdego miesiąca. Jaka jest łączna wartość
inwestycji po uregulowaniu ostatniego rachunku?

Zwraca
wartość
$786.72

FV(0.005,36,-20)

nPer
Ta funkcja zwraca liczbę okresów inwestycji na podstawie okresowych stałych płatności i stałej stopy
procentowej.

Syntax:
nPer(rate, pmt, pv [ ,fv [ , type ] ])
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

rate

Stopa procentowa za okres.

nper

Łączna liczba okresów płatności w rozliczeniu rocznym.
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Argument

Opis

pmt

Płatność dokonywana w każdym okresie. Jej wartość nie może się zmieniać w okresie
obowiązywania rozliczenia rocznego. Płatność jest wyrażona jako liczba ujemna, na przykład 20.

pv

Wartość bieżąca lub łączna kwota odpowiadająca aktualnej wartości serii przyszłych płatności.
W przypadku pominięcia argumentu pv przyjmuje się, że jego wartość wynosi 0 (zero).

fv

Wartość przyszła lub saldo środków pieniężnych, które chce się uzyskać po dokonaniu ostatniej
płatności. W przypadku pominięcia argumentu fv przyjmuje się, że jego wartość wynosi 0.

type

Powinien mieć wartość 0, jeśli termin płatności przypada na koniec okresu, lub 1, jeśli termin
płatności przypada na początek okresu. W przypadku pominięcia argumentu type przyjmuje
się, że jego wartość wynosi 0.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Chcesz sprzedać sprzęt AGD w miesięcznych ratach w wysokości 20 USD. Stopa procentowa
wynosi 6% rocznie. Rachunek przychodzi na koniec każdego miesiąca. Ile potrzeba okresów, jeśli
wartość środków po uregulowaniu ostatniego rachunku powinna wynieść 800 USD?

Zwraca
wartość
36,56

nPer(0.005,-20,0,800)

Pmt
Ta funkcja zwraca płatność tytułem kredytu na podstawie okresowych stałych płatności i stałej stopy
procentowej.

Pmt(rate, nper, pv [ ,fv [ , type ] ] )
Return data type: liczbowy. Wynik ma następujący domyślny format liczby: waluta. .
Aby otrzymać łączną kwotę zapłaconą w okresie kredytu, należy pomnożyć zwróconą wartość argumentu pmt
przez nper.

Arguments:
Argument

Opis

rate

Stopa procentowa za okres.

nper

Łączna liczba okresów płatności w rozliczeniu rocznym.

pmt

Płatność dokonywana w każdym okresie. Jej wartość nie może się zmieniać w okresie
obowiązywania rozliczenia rocznego. Płatność jest wyrażona jako liczba ujemna, na przykład 20.
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Argument

Opis

pv

Wartość bieżąca lub łączna kwota odpowiadająca aktualnej wartości serii przyszłych płatności.
W przypadku pominięcia argumentu pv przyjmuje się, że jego wartość wynosi 0 (zero).

fv

Wartość przyszła lub saldo środków pieniężnych, które chce się uzyskać po dokonaniu ostatniej
płatności. W przypadku pominięcia argumentu fv przyjmuje się, że jego wartość wynosi 0.

type

Powinien mieć wartość 0, jeśli termin płatności przypada na koniec okresu, lub 1, jeśli termin
płatności przypada na początek okresu. W przypadku pominięcia argumentu type przyjmuje
się, że jego wartość wynosi 0.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Poniższa formuła zwraca miesięczną płatność tytułem kredytu w wysokości $20 000 z roczną
stopą procentową wynoszącą 10%, który należy spłacić w ciągu 8 miesięcy:

Zwraca
wartość $2,594.66

Pmt(0.1/12,8,20000)

Jeśli w przypadku tego samego kredytu termin płatności przypada na początku miesiąca,
płatność wynosi:
Pmt(0.1/12,8,20000,0,1)

Zwraca
wartość $2,573.21

PV
Ta funkcja zwraca bieżącą wartość inwestycji.

PV(rate, nper, pmt [ ,fv [ , type ] ])
Return data type: liczbowy. Wynik ma następujący domyślny format liczby: waluta. .
Wartość bieżąca to łączna kwota odpowiadająca aktualnej wartości serii przyszłych płatności. Na przykład w
przypadku pożyczania od kogoś pieniędzy bieżącą wartością dla kredytodawcy jest kwota kredytu.

Arguments:
Argument

Opis

rate

Stopa procentowa za okres.

nper

Łączna liczba okresów płatności w rozliczeniu rocznym.

pmt

Płatność dokonywana w każdym okresie. Jej wartość nie może się zmieniać w okresie
obowiązywania rozliczenia rocznego. Płatność jest wyrażona jako liczba ujemna, na przykład 20.

fv

Wartość przyszła lub saldo środków pieniężnych, które chce się uzyskać po dokonaniu ostatniej
płatności. W przypadku pominięcia argumentu fv przyjmuje się, że jego wartość wynosi 0.
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Argument

Opis

type

Powinien mieć wartość 0, jeśli termin płatności przypada na koniec okresu, lub 1, jeśli termin
płatności przypada na początek okresu. W przypadku pominięcia argumentu type przyjmuje
się, że jego wartość wynosi 0.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Jaka jest wartość bieżąca długu, jeśli musisz zapłacić 100 USD na koniec każdego miesiąca w
okresie pięcioletnim, przyjmując roczną stopę procentową w wysokości 7%?

Zwraca
wartość
$5,050.20

PV(0.07/12,12*5,-100,0,0)

Rate
Ta funkcja zwraca stopę procentową dla okresu w rozliczeniu rocznym. Wynik ma następujący domyślny
format liczby: Fix — dwa miejsca po przecinku i %.

Syntax:
Rate(nper, pmt , pv [ ,fv [ , type ] ])
Return data type: liczbowy.
Argument rate jest obliczany przez iterację i może mieć zero lub kilka rozwiązań. Jeśli otrzymane wyniki
dotyczące argumentu rate nie są zbieżne, zwracana jest wartość NULL.

Arguments:
Argument

Opis

nper

Łączna liczba okresów płatności w rozliczeniu rocznym.

pmt

Płatność dokonywana w każdym okresie. Jej wartość nie może się zmieniać w okresie
obowiązywania rozliczenia rocznego. Płatność jest wyrażona jako liczba ujemna, na przykład 20.

pv

Wartość bieżąca lub łączna kwota odpowiadająca aktualnej wartości serii przyszłych płatności.
W przypadku pominięcia argumentu pv przyjmuje się, że jego wartość wynosi 0 (zero).

fv

Wartość przyszła lub saldo środków pieniężnych, które chce się uzyskać po dokonaniu ostatniej
płatności. W przypadku pominięcia argumentu fv przyjmuje się, że jego wartość wynosi 0.

type

Powinien mieć wartość 0, jeśli termin płatności przypada na koniec okresu, lub 1, jeśli termin
płatności przypada na początek okresu. W przypadku pominięcia argumentu type przyjmuje
się, że jego wartość wynosi 0.
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Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Jaka jest stopa procentowa pięcioletniego kredytu w wysokości $10 000 spłacanego w
równych ratach z miesięcznymi płatnościami w wysokości $300?

Zwraca
wartość
2.00%

Rate(60,-300,10000)

5.11

Funkcje formatowania

Funkcje formatowania narzucają format wyświetlania wejściowych pól lub wyrażeń liczbowych. W zależności
od typu danych można określić znaki separatora dziesiętnego, separatora tysięcy itp.
Wszystkie funkcje zwracają wartość podwójną zawierającą zarówno ciąg znaków, jak i wartość liczbową, ale
można je rozpatrywać jako przekształcenie liczby na ciąg znaków. Szczególnym przypadkiem jest funkcja Dual

() , ale pozostałe funkcje formatowania pobierają wartość liczbową wyrażenia wejściowego i generują ciąg
znaków reprezentujący liczbę.
Z kolei funkcje interpretacji działają odwrotnie, odczytując ciąg znaków z wyrażenia jako liczbę o określonym
formacie wynikowym.
Funkcje te mogą być stosowane zarówno w skryptach ładowania danych, jak i wyrażeniach wykresu.

Dla lepszej czytelności wszystkie reprezentacje liczbowe są podawane z kropką jako separatorem
dziesiętnym.

Przegląd funkcji formatowania
Po podsumowaniu każda funkcja jest opisana szczegółowo. Można też kliknąć nazwę funkcji w opisie składni,
aby natychmiast wyświetlić szczegółowe informacje o tej funkcji.

ApplyCodepage
ApplyCodepage() stosuje inny zestaw znaków strony kodowej względem pola albo tekstu określonego w
wyrażeniu. Argument codepage musi być w formacie liczbowym.

ApplyCodepage (text, codepage)
Date
Funkcja Date() formatuje wyrażenie jako datę przy użyciu formatu skonfigurowanego w zmiennych
systemowych w skrypcie ładowania danych, systemie operacyjnym lub ewentualnie w formacie ciągu znaków.

Date (number[, format])
Dual
Funkcja Dual() łączy liczbę i ciąg znaków w jeden rekord, dzięki czemu liczbowa reprezentacja rekordu może
zostać użyta na potrzeby sortowania i obliczania (wartość ciągu znaków może natomiast zostać użyta do celów
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wyświetlania).

Dual (text, number)
Interval
Funkcja Interval() formatuje liczbę jako interwał czasowy przy użyciu formatu w zmiennych systemowych w
skrypcie ładowania danych, systemie operacyjnym lub formacie ciągu znaków, jeśli został podany.

Interval (number[, format])
Money
Funkcja Money() formatuje wyrażenie liczbowo jako wartość pieniężną w formacie ustawionym w zmiennych
systemowych w skrypcie ładowania danych lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków
oraz opcjonalny separator dziesiętny i separator tysięcy.

Money (number[, format[, dec_sep [, thou_sep]]])
Num
Funkcja Num() formatuje wyrażenie liczbowo w formacie liczbowym ustawionym w zmiennych systemowych w
skrypcie ładowania danych lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków oraz opcjonalny
separator dziesiętny i separator tysięcy.

Num (number[, format[, dec_sep [, thou_sep]]])
Time
Funkcja Time() formatuje wyrażenie jako wartość czasu przy użyciu formatu czasu ustawionego w zmiennych
systemowych w skrypcie ładowania danych lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków.

Time (number[, format])
Timestamp
Funkcja TimeStamp() formatuje wyrażenie jako wartość daty i godziny przy użyciu formatu znacznika czasu
ustawionego w zmiennych systemowych w skrypcie ładowania danych lub systemie operacyjnym, chyba że
podano format ciągu znaków.

Timestamp (number[, format])

See also:
p

Funkcje interpretacji (page 552)

ApplyCodepage
ApplyCodepage() stosuje inny zestaw znaków strony kodowej względem pola albo tekstu określonego w
wyrażeniu. Argument codepage musi być w formacie liczbowym.
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Polecenie ApplyCodepage może być używane w wyrażeniach wykresu, ale częściej jest używane jako
funkcja skryptu w edytorze ładowania danych. Na przykład podczas ładowania plików, które mogły
zostać zapisane w różnych zestawach znaków poza kontrolą użytkownika, można zastosować stronę
kodową reprezentującą wymagany zestaw znaków.

Syntax:
ApplyCodepage(text, codepage)
Return data type: ciąg znaków
Arguments:
Argument

Opis

text

Pole lub tekst, względem którego wymagane jest zastosowanie innej strony kodowej, określone
przez argument codepage.

codepage

Numer reprezentujący stronę kodową do zastosowania względem pola lub wyrażenia
określonego przez text.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

LOAD
ApplyCodepage(ROWX,1253)
as GreekProduct,
ApplyCodepage (ROWY,
1255) as HebrewProduct,
ApplyCodepage (ROWZ,
65001) as EnglishProduct;
SQL SELECT ROWX, ROWY,
ROWZ From Products;

Podczas ładowania z SQL źródło może zawierać różne zestawy znaków:
cyrylicę, języka hebrajskiego itp. — z formatu UTF-8. W przypadku takich
zestawów konieczne jest ładowanie wiersz po wierszu z zastosowaniem innej
strony kodowej dla każdego wiersza.
W codepage wartość 1253 reprezentuje zestaw znaków Windows: Grecki,
wartość 1255 reprezentuje Hebrajski, a wartość 65001 reprezentuje
standardowe znaki UTF-8 języka łacińskiego.

See also: Zestaw znaków (page 93)

Date
Funkcja Date() formatuje wyrażenie jako datę przy użyciu formatu skonfigurowanego w zmiennych
systemowych w skrypcie ładowania danych, systemie operacyjnym lub ewentualnie w formacie ciągu znaków.

Syntax:
Date(number[, format])
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Return data type: dual
Arguments:
Argument

Opis

number

Liczba do sformatowania.

format

Ciąg znaków opisujący format otrzymywanego ciągu. Jeśli ciąg znaków formatu nie zostanie
podany, wówczas będzie używany format daty ustawiony w zmiennych systemowych w
skrypcie ładowania danych lub w systemie operacyjnym.

Przykłady i wyniki:
W przypadku poniższych przykładów przyjęto następujące ustawienia domyślne:
l

Ustawienie daty 1: YY-MM-DD

l

Ustawienie daty 2: M/D/YY

Przykład

Wyniki

Ustawienie 1

Ustawienie 2

Date( A )

Ciąg znaków:

97-08-06

8/6/97

Liczba:

35648

35648

Ciąg znaków:

97.08.06

97.08.06

Liczba:

35648

35648

Ciąg znaków:

06.08.1997

06.08.1997

Liczba:

35648.375

35648.375

Ciąg znaków:

NULL (nic)

97.08.06

Liczba:

NULL

35648

gdzie A=35648
Date( A, 'YY.MM.DD' )

gdzie A=35648
Date( A, 'DD.MM.YYYY' )

gdzie A=35648.375
Date( A, 'YY.MM.DD' )

gdzie A=8/6/97

Dual
Funkcja Dual() łączy liczbę i ciąg znaków w jeden rekord, dzięki czemu liczbowa reprezentacja rekordu może
zostać użyta na potrzeby sortowania i obliczania (wartość ciągu znaków może natomiast zostać użyta do celów
wyświetlania).

Syntax:
Dual(text, number)
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Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

text

Wartość ciągu znaków używana w kombinacji z argumentem liczbowym.

number

Liczba używana w kombinacji z ciągiem w argumencie ciągu.

W aplikacji Qlik Sense wszystkie wartości pola są potencjalnie wartościami podwójnymi. Oznacza to, że wartości
pola mogą mieć zarówno wartość liczbową, jak i tekstową. Przykładem może być data, która może mieć
wartość liczbową 40908 i reprezentację tekstową ‘2011-12-31’.
Gdy kilka elementów danych wczytanych do jednego pola ma różne reprezentacje w postaci ciągu, ale tę samą
poprawną reprezentację liczbową, wówczas wszystkie one będą mieć tę samą pierwszą napotkaną
reprezentację w postaci ciągu.

Funkcja dual jest zwykle używana wcześnie w skrypcie, zanim dane zostaną wczytane do
określonego pola, w celu utworzenia pierwszej reprezentacji w postaci znakowej, która będzie
pokazana w panelach filtrowania.
Przykłady i wyniki:
Przykład

Opis

Dodaj poniższe
przykłady do skryptu i
uruchom go.

Pole DayOfWeek może być zastosowane w wizualizacji, na przykład jako wymiar.
W tabeli z dniami tygodnia dni są automatycznie sortowane według właściwego
numeru kolejnego, nie w porządku alfabetycznym.

Load dual (
NameDay,NumDay ) as
DayOfWeek inline
[ NameDay,NumDay
Monday,0
Tuesday,1
Wednesday,2
Thursday,3
Friday,4
Saturday,5
Sunday,6 ];
Load Dual('Q' & Ceil
(Month(Now())/3),
Ceil(Month(Now())/3))
as Quarter
AutoGenerate 1;

Na tym przykładzie wyszukiwany jest bieżący kwartał. Jest on wyświetlany jako
Q1, gdy funkcja Now() jest uruchamiana w pierwszych trzech miesiącach roku,
Q2 w drugich trzech miesiącach itd. Jeśli jednak pole Quarter jest używane w
sortowaniu, będzie zachowywać się jak jego wartość liczbowa: od 1 do 4.
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Przykład

Opis

Dual('Q' & Ceil(Month
(Date)/3), Ceil(Month
(Date)/3)) as Quarter

Podobnie jak w poprzednim przykładzie pole Quarter jest tworzone z wartościami
tekstowymi od 'Q1' do 'Q4' i są do niego przypisywane wartości liczbowe od 1 do 4.
Aby użyć go w skrypcie, należy załadować wartości dla Date.

Dual(WeekYear(Date) &
'-W' & Week(Date),
WeekStart(Date)) as
YearWeek

W tym przykładzie tworzone jest pole YearWeek z wartościami tekstowymi
formularza '2012-W22', a jednocześnie przypisywana jest wartość liczbowa
odpowiadająca numerowi daty pierwszego dnia tygodnia, na przykład: 41057. Aby
użyć go w skrypcie, należy załadować wartości dla Date.

Interval
Funkcja Interval() formatuje liczbę jako interwał czasowy przy użyciu formatu w zmiennych systemowych w
skrypcie ładowania danych, systemie operacyjnym lub formacie ciągu znaków, jeśli został podany.
Interwały mogą być formatowane jako wartości czasu, jako dni lub jako kombinacja dni, godzin, minut, sekund i
ułamków sekund.

Syntax:
Interval(number[, format])
Return data type: dual
Arguments:
Argument

Opis

number

Liczba do sformatowania.

format

Ciąg znaków opisujący sposób formatowania otrzymywanego ciągu interwału. W przypadku
pominięcia użyty jest krótki format daty, format godziny i separator dziesiętny ustawiony w
systemie operacyjnym.

Przykłady i wyniki:
W przypadku poniższych przykładów przyjęto następujące ustawienia domyślne:
l

Ustawienie formatu daty 1: YY-MM-DD

l

Ustawienie formatu daty 2: hh:mm:ss

l

Separator dziesiętny liczb: .

Przykład

Ciąg znaków

Liczba

Interval( A )

09:00:00

0.375

,gdzie A=0,375
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Przykład

Ciąg znaków

Liczba

Interval( A )

33:00:00

1.375

1 09:00

1.375

365 09:00

365.375

,gdzie A=1,375
Interval( A, 'D hh:mm' )

,gdzie A=1,375
Interval( A-B, 'D hh:mm' )

,gdzie A=97-08-06 09:00:00 i B=96-08-06 00:00:00

Money
Funkcja Money() formatuje wyrażenie liczbowo jako wartość pieniężną w formacie ustawionym w zmiennych
systemowych w skrypcie ładowania danych lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków
oraz opcjonalny separator dziesiętny i separator tysięcy.

Syntax:
Money(number[, format[, dec_sep[, thou_sep]]])
Return data type: dual
Arguments:
Argument

Opis

number

Liczba do sformatowania.

format

Ciąg znaków opisujący sposób formatowania otrzymywanego ciągu waluty.

dec_sep

Ciąg znaków określający separator dziesiętny.

thou_sep

Ciąg znaków określający separator tysięcy.

W przypadku pominięcia argumentów 2–4 zostanie użyty format waluty ustawiony w systemie operacyjnym.

Przykłady i wyniki:
W przypadku poniższych przykładów przyjęto następujące ustawienia domyślne:
l

Ustawienie MoneyFormat 1: kr ##0,00, MoneyThousandSep' '

l

Ustawienie MoneyFormat 2: $ #,##0.00, MoneyThousandSep','

Przykład

Wyniki

Ustawienie 1

Ustawienie 2

Money( A )

Ciąg znaków:

kr 35 648,00

$ 35,648.00

Liczba:

35648.00

35648.00

Ciąg znaków:

3,564,800 ¥

3,564,800 ¥

Liczba:

3564800

3564800

,gdzie A=35648
Money( A, '#,##0 ¥', '.' , ',' )

,gdzie A=3564800
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Num
Funkcja Num() formatuje wyrażenie liczbowo w formacie liczbowym ustawionym w zmiennych systemowych w
skrypcie ładowania danych lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków oraz opcjonalny
separator dziesiętny i separator tysięcy.

Syntax:
Num(number[, format[, dec_sep [, thou_sep]]])
Return data type: dual
Funkcja Num zwraca wartość podwójną z ciągiem i wartością liczbową. Funkcja pobiera wartość liczbową
wyrażenia wejściowego i generuje ciąg reprezentujący liczbę.

Arguments:
Argument

Opis

number

Liczba do sformatowania.

format

Ciąg opisujący sposób formatowania otrzymywanego ciągu. W przypadku pominięcia zostanie
użyty format liczb ustawiony w systemie operacyjnym.

dec_sep

Ciąg znaków określający separator dziesiętny. W przypadku pominięcia zostanie użyta wartość
MoneyDecimalSep ustawiona w skrypcie ładowania danych.

thou_sep

Ciąg znaków określający separator tysięcy. W przypadku pominięcia zostanie użyta wartość
MoneyThousandSep ustawiona w skrypcie ładowania danych.

Przykład: Wyrażenie wykresu
W przypadku poniższych przykładów przyjęto następujące ustawienia domyślne:
l

Ustawienie formatu liczby 1: # ##0

l

Ustawienie formatu liczby 2: #,##0

Wyrażenie wykresu

Wyniki

Num( 35648.375 , '0.0' )

Ciąg znaków

35 648 375

35648.375

Liczba

35648375

35648.375

Ciąg znaków

35,648.00

35,648.00

35648

35648

3,14

003

3.141592653

3.141592653

Num( 35648, '#,##0.##', '.' , ',' )

Ustawienie 1

Liczba
Num( pi( ), '0,00' )

Ciąg znaków
Liczba
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Przykład: Skrypt ładowania
Skrypt ładowania
Funkcja Num może być używana w skrypcie ładowania w celu formatowania liczb, nawet jeśli separatory tysięcy
i dziesiętne są już ustawione w skrypcie. Poniższy skrypt ładowania zawiera konkretne separatory tysięcy i
dziesiętne, a następnie używa funkcji Num w celu formatowania danych na inne sposoby.
W edytorze ładowania danych utwórz nową sekcję, a następnie dodaj skrypt przykładowy i uruchom go.
Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.
SET ThousandSep=',';
SET DecimalSep='.';
Transactions:
Load
*,
Num(transaction_amount) as [No formatting],
Num(transaction_amount,'0') as [0],
Num(transaction_amount,'#,##0') as [#,##0],
Num(transaction_amount,'# ###,00') as [# ###,00],
Num(transaction_amount,'# ###,00',',',' ') as [# ###,00 , ',' , ' '],
Num(transaction_amount,'#,###.00','.',',') as [#,###.00 , '.' , ','],
Num(transaction_amount,'$#,###.00') as [$#,###.00],
;
Load * Inline [
transaction_id, transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity, discount, customer_id,
size, color_code
3750, 20180830, 12423.56, 23, 0,2038593, L, Red
3751, 20180907, 5356.31, 6, 0.1, 203521, m, orange
3752, 20180916, 15.75, 1, 0.22, 5646471, S, blue
3753, 20180922, 1251, 7, 0, 3036491, l, Black
3754, 20180922, 21484.21, 1356, 75, 049681, xs, Red
3756, 20180922, -59.18, 2, 0.333333333333333, 2038593, M, Blue
3757, 20180923, 3177.4, 21, .14, 203521, XL, Black
];

Wyniki
Tabela aplikacji Qlik Sense pokazująca wyniki różnych zastosowań funkcji Num w skrypcie ładowania. Czwarta
kolumna tabeli zawiera niepoprawne użycie formatowania — do celów przykładowych.

Brak formatowania

0

#,##0

# ###,00

# ###,00 , ',' , ' '

#,###.00 , '.' , ','

$#,###.00

-59.18

-59

-59

-59###,00

-59,18

-59.18

$-59,18

15.75

16

16

16###,00

15,75

15.75

$15,75

1251

1251

1,251

1251###,00

1 251,00

1,251.00

$1,251.00

3177.4

3177

3,177

3177###,00

3 177,40

3,177.40

$3,177.40

5356.31

5356

5,356

5356###,00

5 356,31

5,356.31

$5,356.31
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Brak formatowania

0

#,##0

# ###,00

# ###,00 , ',' , ' '

#,###.00 , '.' , ','

$#,###.00

12423.56

12424

12,424

12424###,00

12 423,56

12,423.56

$12,423.56

21484.21

21484

21,484

21484###,00

21 484,21

21,484.21

$21,484.21

Przykład: Skrypt ładowania
Skrypt ładowania
Funkcja Num może być używana w skrypcie ładowania w celu sformatowania liczby jako procentu.
W edytorze ładowania danych utwórz nową sekcję, a następnie dodaj skrypt przykładowy i uruchom go.
Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.
SET ThousandSep=',';
SET DecimalSep='.';
Transactions:
Load
*,
Num(discount,'#,##0%') as [Discount #,##0%]
;
Load * Inline [
transaction_id, transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity, discount, customer_id,
size, color_code
3750, 20180830, 12423.56, 23, 0,2038593, L, Red
3751, 20180907, 5356.31, 6, 0.1, 203521, m, orange
3752, 20180916, 15.75, 1, 0.22, 5646471, S, blue
3753, 20180922, 1251, 7, 0, 3036491, l, Black
3754, 20180922, 21484.21, 1356, 75, 049681, xs, Red
3756, 20180922, -59.18, 2, 0.333333333333333, 2038593, M, Blue
3757, 20180923, 3177.4, 21, .14, 203521, XL, Black
];

Wyniki
Tabela aplikacji Qlik Sense pokazująca
wyniki funkcji Num używanej w skrypcie
ładowania w celu formatowania
procentów.

discount

Discount #,##0%

0.333333333333333

33%

0.22

22%

0

0%

.14

14%

0.1

10%
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discount

Discount #,##0%

0

0%

75

7,500%

Time
Funkcja Time() formatuje wyrażenie jako wartość czasu przy użyciu formatu czasu ustawionego w zmiennych
systemowych w skrypcie ładowania danych lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków.

Syntax:
Time(number[, format])
Return data type: dual
Arguments:
Argument

Opis

number

Liczba do sformatowania.

format

Ciąg znaków opisujący sposób formatowania otrzymywanego ciągu godziny. W przypadku
pominięcia użyty jest krótki format daty, format godziny i separator dziesiętny ustawiony w
systemie operacyjnym.

Przykłady i wyniki:
W przypadku poniższych przykładów przyjęto następujące ustawienia domyślne:
l

Ustawienie formatu godziny 1: hh:mm:ss

l

Ustawienie formatu godziny 2: hh.mm.ss

Przykład

Wyniki

Time( A )

Ciąg znaków:

,gdzie A=0,375
Time( A )

,gdzie A=35648,375
Time( A, 'hh-mm' )

,gdzie A=0,99999

Ustawienie 1

Ustawienie 2
09:00:00

09.00.00

0.375

0.375

09:00:00

09.00.00

35648.375

35648.375

23-59

23-59

0.99999

0.99999

Liczba:
Ciąg znaków:
Liczba:
Ciąg znaków:
Liczba:

Timestamp
Funkcja TimeStamp() formatuje wyrażenie jako wartość daty i godziny przy użyciu formatu znacznika czasu
ustawionego w zmiennych systemowych w skrypcie ładowania danych lub systemie operacyjnym, chyba że
podano format ciągu znaków.
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Syntax:
Timestamp(number[, format])
Return data type: dual
Arguments:
Argument

Opis

number

Liczba do sformatowania.

format

Ciąg znaków opisujący sposób formatowania otrzymywanego ciągu znacznika czasu. W
przypadku pominięcia użyty jest krótki format daty, format godziny i separator dziesiętny
ustawiony w systemie operacyjnym.

Przykłady i wyniki:
W przypadku poniższych przykładów przyjęto następujące ustawienia domyślne:
l

Ustawienie TimeStampFormat 1: YY-MM-DD hh:mm:ss

l

Ustawienie TimeStampFormat 2: M/D/YY hh:mm:ss

Przykład

Wyniki

Timestamp( A )

Ciąg znaków:

,gdzie A=35648,375
Timestamp( A,'YYYY-MM-DD hh.mm')

,gdzie A=35648

5.12

Ustawienie 1
97-08-06 09:00:00

8/6/97 09:00:00

35648.375

35648.375

1997-08-06 00.00

1997-08-06 00.00

35648

35648

Liczba:
Ciąg znaków:

Ustawienie 2

Liczba:

Ogólne funkcje liczbowe

W tych ogólnych funkcjach liczbowych argumenty są wyrażeniami, w których wartość x powinna być
interpretowana jako liczba rzeczywista. Wszystkie te funkcje mogą być stosowane zarówno w skryptach
ładowania danych, jak i wyrażeniach wykresów.

Przegląd ogólnych funkcji liczbowych
Po podsumowaniu każda funkcja jest opisana szczegółowo. Można też kliknąć nazwę funkcji w opisie składni,
aby natychmiast wyświetlić szczegółowe informacje o tej funkcji.

bitcount
Funkcja BitCount() zwraca liczbę bitów ustawionych (równych 1) w reprezentacji dwójkowej podanej liczby.
Innymi słowy, funkcja zwraca liczbę ustawionych bitów w argumencie integer_number, gdzie wartość

integer_number jest interpretowana jako 32-bitowa liczba całkowita ze znakiem.
BitCount (integer_number)
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div
Funkcja Div() zwraca część całkowitą wyniku dzielenia arytmetycznego pierwszego argumentu przez drugi.
Oba parametry są interpretowane jako liczby rzeczywiste, czyli nie muszą być liczbami całkowitymi.

Div (integer_number1, integer_number2)
fabs
Funkcja Fabs() zwraca wartość bezwzględną argumentu x. Wynik jest liczbą dodatnią.

Fabs (x)
fact
Funkcja Fact() zwraca silnię dodatniej liczby całkowitej x.

Fact (x)
frac
Funkcja Frac() zwraca część ułamkową argumentu x.

Frac (x)
sign
Funkcja Sign() zwraca 1, 0 lub -1 zależnie od tego, czy x jest liczbą dodatnią, zerem czy liczbą ujemną.

Sign (x)

Funkcje kombinacji i permutacji
combin
Funkcja Combin() zwraca liczbę kombinacji q elementów, jakie można wybrać z grupy p elementów. Zgodnie z
formułą: Combin(p,q) = p! / q!(p-q)! Kolejność wybierania elementów nie jest istotna.

Combin (p, q)
permut
Funkcja Permut() zwraca liczbę permutacji q elementów, jakie można wybrać z grupy p elementów. Zgodnie z
formułą: Permut(p,q) = (p)! / (p - q)! Kolejność wybierania elementów jest istotna.

Permut (p, q)

Funkcje modulo
fmod
fmod() to ogólna funkcja modulo, która w przypadku liczb całkowitych zwraca resztę z dzielenia pierwszego
argumentu (dzielnej) przez drugi argument (dzielnik). Wynik jest liczbą rzeczywistą. Oba argumenty są
interpretowane jako liczby rzeczywiste, czyli nie muszą być liczbami całkowitymi.
Fmod (a, b)
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mod
Mod() to funkcja matematyczna modulo zwracająca nieujemną resztę z dzielenia liczb całkowitych. Pierwszy
argument jest dzielną, a drugi dzielnikiem. Oba argumenty muszą być liczbami całkowitymi.
Mod (integer_number1, integer_number2)

Funkcje parzystości
even
Funkcja Even() zwraca True (-1), jeśli argument integer_number jest parzystą liczbą całkowitą lub zerem.
Funkcja zwraca False (0), jeśli integer_number jest nieparzystą liczbą całkowitą, a NULL jeśli integer_number
nie jest liczbą całkowitą.

Even (integer_number)
odd
Funkcja Odd() zwraca True (-1), jeśli argument integer_number jest nieparzystą liczbą całkowitą lub zerem.
Funkcja zwraca False (0), jeśli integer_number jest parzystą liczbą całkowitą, a NULL jeśli integer_number nie
jest liczbą całkowitą.

Odd (integer_number)

Funkcje zaokrąglania
ceil
Funkcja Ceil() zaokrągla liczbę w górę do najbliższej wielokrotności wartości step z przesunięciem offset .

Ceil (x[, step[, offset]])
floor
Funkcja Floor() zaokrągla liczbę w dół do najbliższej wielokrotności wartości step z przesunięciem offset .

Floor (x[, step[, offset]])
round
Funkcja Round() zwraca wynik zaokrąglania liczby w górę lub w dół do najbliższej wielokrotności step
przesuniętej o liczbę offset .

Round ( x [ , step [ , offset ]])

BitCount
Funkcja BitCount() zwraca liczbę bitów ustawionych (równych 1) w reprezentacji dwójkowej podanej liczby.
Innymi słowy, funkcja zwraca liczbę ustawionych bitów w argumencie integer_number, gdzie wartość

integer_number jest interpretowana jako 32-bitowa liczba całkowita ze znakiem.
Syntax:
BitCount(integer_number)
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Return data type: liczba całkowita
Examples and results:
Przykłady

Wyniki

BitCount ( 3 )

3 w układzie dwójkowym to 101, zwrócona zostanie zatem wartość 2.

BitCount ( -1 )

-1 w układzie dwójkowym zawiera 64 jedynki, zwrócona zostanie zatem wartość 64.

Ceil
Funkcja Ceil() zaokrągla liczbę w górę do najbliższej wielokrotności wartości step z przesunięciem offset .
Funkcja podobna do funkcji floor, która zaokrągla wprowadzane liczby w dół.

Syntax:
Ceil(x[, step[, offset]])
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

x

Liczba wejściowa.

step

Przyrost przedziału. Wartością domyślną jest 1.

offset

Definiuje podstawę przedziału. Wartością domyślną jest 0.

Examples and results:
Przykłady

Wyniki

Ceil(2.4 )

Zwraca wartość 3
W tym przykładzie rozmiar kroku wynosi 1, a podstawą przedziału kroku jest
0.
Przedziały są następujące: ...0 < x <=1, 1 < x <= 2, 2< x <=3, 3< x <=4...

Ceil(4.2 )

Zwraca wartość 5
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Przykłady

Wyniki

Ceil(3.88 ,0.1)

Zwraca wartość 3,9
W tym przykładzie rozmiar przedziału wynosi 0,1, a podstawą przedziału jest
0.
Przedziały są następujące: ... 3.7 < x <= 3.8, 3.8 < x <= 3.9, 3.9 < x <= 4.0...

Ceil(3.88 ,5)

Zwraca wartość 5

Ceil(1.1 ,1)

Zwraca wartość 2

Ceil(1.1 ,1,0.5)

Zwraca wartość 1,5
W tym przykładzie rozmiar kroku wynosi 1, a podstawą przesunięcia jest 0,5.
Oznacza to, że podstawą przedziału kroku jest 0,5, a nie 0.
Przedziały są następujące: ...0.5 < x <=1.5, 1.5 < x <= 2.5, 2.5< x <=3.5, 3.5< x
<=4.5...

Ceil(1.1 ,1,-0.01)

Zwraca wartość 1,99
Przedziały są następujące: ...-0.01< x <= 0.99, 0.99< x <= 1.99, 1.99 < x <=2.99...

Combin
Funkcja Combin() zwraca liczbę kombinacji q elementów, jakie można wybrać z grupy p elementów. Zgodnie
z formułą: Combin(p,q) = p! / q!(p-q)! Kolejność wybierania elementów nie jest istotna.

Syntax:
Combin(p, q)
Return data type: liczba całkowita
Limitations:
Elementy niebędące liczbami całkowitymi zostaną obcięte.

Examples and results:
Przykłady

Wyniki

Ile kombinacji siedmiu liczb można utworzyć z 35 liczb dostępnych w grze
liczbowej?

Zwraca wartość
6 724 520

Combin( 35,7 )
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Div
Funkcja Div() zwraca część całkowitą wyniku dzielenia arytmetycznego pierwszego argumentu przez drugi.
Oba parametry są interpretowane jako liczby rzeczywiste, czyli nie muszą być liczbami całkowitymi.

Syntax:
Div(integer_number1, integer_number2)
Return data type: liczba całkowita
Examples and results:
Przykłady

Wyniki

Div( 7,2 )

Zwraca wartość 3

Div( 7.1,2.3 )

Zwraca wartość 3

Div( 9,3 )

Zwraca wartość 3

Div( -4,3 )

Zwraca wartość -1

Div( 4,-3 )

Zwraca wartość -1

Div( -4,-3 )

Zwraca wartość 1

Even
Funkcja Even() zwraca True (-1), jeśli argument integer_number jest parzystą liczbą całkowitą lub zerem.
Funkcja zwraca False (0), jeśli integer_number jest nieparzystą liczbą całkowitą, a NULL jeśli integer_number
nie jest liczbą całkowitą.

Syntax:
Even(integer_number)
Return data type: wartość logiczna
Examples and results:
Przykłady

Wyniki

Even( 3 )

Zwraca wartość 0, False

Even( 2 * 10 )

Zwraca wartość -1, True

Even( 3.14 )

Zwraca wartość NULL

Fabs
Funkcja Fabs() zwraca wartość bezwzględną argumentu x. Wynik jest liczbą dodatnią.
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Syntax:
fabs(x)
Return data type: liczbowy
Examples and results:
Przykłady

Wyniki

fabs( 2.4 )

Zwraca wartość 2,4

fabs( -3.8 )

Zwraca wartość 3,8

Fact
Funkcja Fact() zwraca silnię dodatniej liczby całkowitej x.

Syntax:
Fact(x)
Return data type: liczba całkowita
Limitations:
Jeśli liczba x nie jest liczbą całkowitą, zostanie obcięta. W przypadku liczb niedodatnich zwrócona zostanie
wartość NULL.

Examples and results:
Przykłady

Wyniki

Fact( 1 )

Zwraca wartość 1

Fact( 5 )

Zwraca wartość 120 (1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 120)

Fact( -5 )

Zwraca wartość NULL

Floor
Funkcja Floor() zaokrągla liczbę w dół do najbliższej wielokrotności wartości step z przesunięciem offset .
Funkcja podobna do funkcji ceil, która zaokrągla wprowadzane liczby w górę.

Syntax:
Floor(x[, step[, offset]])
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Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

x

Liczba wejściowa.

step

Przyrost przedziału. Wartością domyślną jest 1.

offset

Definiuje podstawę przedziału. Wartością domyślną jest 0.

Examples and results:
Przykłady

Wyniki

Floor(2.4)

Zwraca wartość 2
In this example, the size of the step is 1 and the base of the step interval is 0.
The intervals are ...0 <= x <1, 1 <= x < 2, 2<= x <3, 3<= x <4....

Floor(4.2)

Zwraca wartość 4

Floor(3.88 ,0.1)

Zwraca wartość 3,8
W tym przykładzie rozmiar przedziału wynosi 0,1, a podstawą przedziału jest 0.
Przedziały są następujące: ... 3.7 <= x < 3.8, 3.8 <= x < 3.9, 3.9 <= x < 4.0...

Floor(3.88 ,5)

Zwraca 0

Floor(1.1 ,1)

Zwraca wartość 1

Floor(1.1 ,1,0.5)

Zwraca wartość 0,5
W tym przykładzie rozmiar kroku wynosi 1, a podstawą przesunięcia jest 0,5.
Oznacza to, że podstawą przedziału kroku jest 0,5, a nie 0.
Przedziały są następujące: ...0.5 <= x <1.5, 1.5 <= x < 2.5, 2.5<= x <3.5,...

Fmod
fmod() to ogólna funkcja modulo, która w przypadku liczb całkowitych zwraca resztę z dzielenia pierwszego
argumentu (dzielnej) przez drugi argument (dzielnik). Wynik jest liczbą rzeczywistą. Oba argumenty są
interpretowane jako liczby rzeczywiste, czyli nie muszą być liczbami całkowitymi.
Syntax:
fmod(a, b)
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Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

a

Dzielna

b

Dzielnik

Examples and results:
Przykłady

Wyniki

fmod( 7,2 )

Zwraca wartość 1

fmod( 7.5,2 )

Zwraca wartość 1,5

fmod( 9,3 )

Zwraca wartość 0

fmod( -4,3 )

Zwraca wartość -1

fmod( 4,-3 )

Zwraca wartość 1

fmod( -4,-3 )

Zwraca wartość -1

Frac
Funkcja Frac() zwraca część ułamkową argumentu x.
Ułamek jest definiowany w następujący sposób: Frac(x ) + Floor(x ) = x. Oznacza to, że część ułamkowa
liczby dodatniej to różnica między liczbą (x) a poprzedzającą ją liczbą całkowitą.
Na przykład: część ułamkowa liczby 11,43 to 11,43 - 11 = 0,43
W przypadku liczb ujemnych, na przykład -1.4, Floor(-1.4) = -2, co daje następujący wynik:
Część ułamkowa liczby -1,4 to -1,4 - (-2) = -1,4 + 2 = 0,6

Syntax:
Frac(x)
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

x

Liczba, której ułamek jest zwracany.
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Examples and results:
Przykłady

Wyniki

Frac( 11.43 )

Zwraca wartość 0,43

Frac( -1.4 )

Zwraca wartość 0,6

Mod
Mod() to funkcja matematyczna modulo zwracająca nieujemną resztę z dzielenia liczb całkowitych. Pierwszy
argument jest dzielną, a drugi dzielnikiem. Oba argumenty muszą być liczbami całkowitymi.
Syntax:
Mod(integer_number1, integer_number2)
Return data type: liczba całkowita
Limitations:
Argument integer_number2 musi być większy od 0.

Examples and results:
Przykłady

Wyniki

Mod( 7,2 )

Zwraca wartość 1

Mod( 7.5,2 )

Zwraca wartość NULL

Mod( 9,3 )

Zwraca wartość 0

Mod( -4,3 )

Zwraca wartość 2

Mod( 4,-3 )

Zwraca wartość NULL

Mod( -4,-3 )

Zwraca wartość NULL

Odd
Funkcja Odd() zwraca True (-1), jeśli argument integer_number jest nieparzystą liczbą całkowitą lub zerem.
Funkcja zwraca False (0), jeśli integer_number jest parzystą liczbą całkowitą, a NULL jeśli integer_number nie
jest liczbą całkowitą.

Syntax:
Odd(integer_number)
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Return data type: wartość logiczna
Examples and results:
Przykłady

Wyniki

Odd( 3 )

Zwraca wartość -1, True

Odd( 2 * 10 )

Zwraca wartość 0, False

Odd( 3.14 )

Zwraca wartość NULL

Permut
Funkcja Permut() zwraca liczbę permutacji q elementów, jakie można wybrać z grupy p elementów. Zgodnie z
formułą: Permut(p,q) = (p)! / (p - q)! Kolejność wybierania elementów jest istotna.

Syntax:
Permut(p, q)
Return data type: liczba całkowita
Limitations:
Argumenty niebędące liczbami całkowitymi zostaną obcięte.

Examples and results:
Przykłady

Wyniki

Na ile sposobów można rozdzielić medale złoty, srebrny i brązowy w finale na 100 metrów
między ośmiu uczestników?

Zwraca
wartość 336

Permut( 8,3 )

Round
Funkcja Round() zwraca wynik zaokrąglania liczby w górę lub w dół do najbliższej wielokrotności step
przesuniętej o liczbę offset .
Jeśli wartość do zaokrąglenia przypada dokładnie w połowie przedziału, jest zaokrąglana w górę.

Syntax:
Round(x[, step[, offset]])
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Return data type: liczbowy

W przypadku zaokrąglania liczb zmiennopozycyjnych mogą pojawiać się błędne wyniki. Te błędy
zaokrąglania wynikają z tego, że liczby zmiennopozycyjne są reprezentowane przez skończoną liczbę
cyfr dwójkowych (bitów). W efekcie wyniki są obliczane z użyciem liczby, która jest już zaokrąglona.
W efekcie wyniki są obliczane z użyciem liczby, która jest już zaokrąglona. Jeśli te błędy zaokrąglania
wpływają na przebieg pracy, należy pomnożyć liczby, aby przed zaokrąglaniem przekształcić je na
liczby całkowite.

Arguments:
Argument

Opis

x

Liczba wejściowa.

step

Przyrost przedziału. Wartością domyślną jest 1.

offset

Definiuje podstawę przedziału. Wartością domyślną jest 0.

Examples and results:
Przykłady

Wyniki

Round(3.8 )

Zwraca wartość 4
W tym przykładzie rozmiar kroku wynosi 1, a podstawą przedziału kroku jest 0.
Przedziały są następujące: ...0 <= x <1, 1 <= x < 2, 2<= x <3, 3<= x <4...

Round(3.8,4 )

Zwraca wartość 4

Round(2.5 )

Zwraca wartość 3. Zaokrąglone w górę, ponieważ wartość 2,5 przypada dokładnie w
połowie domyślnego odstępu.

Round(2,4 )

Zwraca wartość 4. Zaokrąglone w górę, ponieważ wartość 2 przypada dokładnie w połowie
odstępu wynoszącego 4.
W tym przykładzie rozmiar kroku wynosi 4, a podstawą przedziału kroku jest 0.
Przedziały są następujące: ...0 <= x <4, 4 <= x <8, 8<= x <12...

Round(2,6 )

Zwraca wartość 0. Zaokrąglone w dół, ponieważ wartość 2 jest mniejsza niż wartość połowy
odstępu wynoszącego 6.
W tym przykładzie rozmiar kroku wynosi 6, a podstawą przedziału kroku jest 0.
Przedziały są następujące: ...0 <= x <6, 6 <= x <12, 12<= x <18...
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Przykłady

Wyniki

Round(3.88
,0.1)

Zwraca wartość 3,9
W tym przykładzie rozmiar kroku wynosi 0,1, a podstawą przedziału kroku jest 0.
Przedziały są następujące: ... 3.7 <= x <3.8, 3.8 <= x <3.9, 3.9 <= x < 4.0...

Round(3.88
,5)

Zwraca wartość 5

Round(1.1
,1,0.5)

Zwraca wartość 1,5
W tym przykładzie rozmiar kroku wynosi 1, a podstawą przedziału kroku jest 0,5.
Przedziały są następujące: ...0.5 <= x <1.5, 1.5 <= x <2.5, 2.5<= x <3.5...

Sign
Funkcja Sign() zwraca 1, 0 lub -1 zależnie od tego, czy x jest liczbą dodatnią, zerem czy liczbą ujemną.

Syntax:
Sign(x)
Return data type: liczbowy
Limitations:
Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość liczbowa, zostanie zwrócona wartość NULL.

Examples and results:
Przykłady

Wyniki

Sign( 66 )

Zwraca wartość 1

Sign( 0 )

Zwraca wartość 0

Sign( - 234 )

Zwraca wartość -1

5.13

Funkcje geoprzestrzenne

Te funkcje są używane do obsługi danych geoprzestrzennych na wizualizacjach map. Program Qlik Sense jest
zgodny ze specyfikacjami GeoJSON dotyczącymi danych geoprzestrzennych i obsługuje następujące kolekcje:
l

Point

l

Linestring

l

Polygon

l

Multipolygon

Więcej informacji na temat specyfikacji GeoJSON można znaleźć w:
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≤

GeoJSON.org

Przegląd funkcji geoprzestrzennych
Po podsumowaniu każda funkcja jest opisana szczegółowo. Można też kliknąć nazwę funkcji w opisie składni,
aby natychmiast wyświetlić szczegółowe informacje o tej funkcji.
Istnieją dwie kategorie funkcji geoprzestrzennych: agregacyjne i nieagregacyjne.
Funkcje agregacyjne przyjmują na wejściu zestaw geometrii (punkty lub obszary) i zwracają pojedynczą
geometrię. Na przykład wiele obszarów może zostać połączonych ze sobą, a na mapie może zostać wyświetlona
jedna granica dla agregacji.
Funkcje nieagregacyjne przyjmują na wejściu jedną geometrię i zwracają jedną. Jeśli na przykład dla funkcji
GeoGetPolygonCenter() na wejściu ustawiona jest geometria granicy jednego z obszarów, wówczas zwracana
geometria punktu (długość geograficzna i szerokość geograficzna) dla środka tego obszaru.
Następujące funkcje są agregacyjne:

GeoAggrGeometry
Funkcja GeoAggrGeometry() służy do agregacji obszarów w jeden większy obszar, na przykład w celu
agregacji kilku podregionów w jeden region.

GeoAggrGeometry (field_name)
GeoBoundingBox
Funkcja GeoBoundingBox() służy do agregacji geometrii do obszaru oraz do obliczenia najmniejszego pola
obwiedni, które zawiera wszystkie współrzędne.

GeoBoundingBox (field_name)
GeoCountVertex
Funkcja GeoCountVertex() służy do znalezienia liczby wierzchołków wielokąta.

GeoCountVertex(field_name)
GeoInvProjectGeometry
Funkcja GeoInvProjectGeometry() służy do agregacji geometrii do obszaru oraz do zastosowania
odwrotności projekcji.

GeoInvProjectGeometry(type, field_name)
GeoProjectGeometry
Funkcja GeoProjectGeometry() służy do agregacji geometrii do obszaru oraz do stosowania projekcji.

GeoProjectGeometry(type, field_name)
GeoReduceGeometry
Funkcja GeoReduceGeometry() służy do zmniejszenia liczby wierzchołków figury geometrycznej oraz do
agregacji obszarów w jeden obszar, przy czym nadal wyświetlane są linie graniczne poszczególnych obszarów.
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GeoReduceGeometry (geometry)

Następujące funkcje są nieagregacyjne:

GeoGetBoundingBox
Funkcja GeoGetBoundingBox() jest używana w skryptach i wyrażeniach wykresów w celu obliczenia
najmniejszego geoprzestrzennego pola obwiedni, które zawiera wszystkie współrzędne konkretnej geometrii.

GeoGetBoundingBox (geometry)
GeoGetPolygonCenter
Funkcja GeoGetPolygonCenter() jest używana w skryptach i wyrażeniach wykresu w celu obliczania i
zwracania punktu środka geometrii.

GeoGetPolygonCenter (geometry)
GeoMakePoint
Funkcja GeoMakePoint() jest używana w skryptach i wyrażeniach wykresu w celu utworzenia punktu i
oznaczania go szerokością i długością geograficzną.

GeoMakePoint (lat_field_name, lon_field_name)
GeoProject
Funkcja GeoProject() jest używana w skryptach i wyrażeniach wykresu w celu stosowania projekcji względem
geometrii.

GeoProject (type, field_name)

GeoAggrGeometry
Funkcja GeoAggrGeometry() służy do agregacji obszarów w jeden większy obszar, na przykład w celu
agregacji kilku podregionów w jeden region.

Syntax:
GeoAggrGeometry(field_name)
Return data type: ciąg znaków
Arguments:
Argument

Opis

field_
name

Pole lub wyrażenie odwołujące się do pola zawierającego geometrię przeznaczoną do
reprezentowania. Może to być punkt (albo zestaw punktów) charakteryzujący się długością i
szerokością geograficzną, albo obszar.
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Funkcja GeoAggrGeometry() może zwykle być stosowana w celu łączenia danych granic geoprzestrzennych.
Na przykład mogą istnieć obszary przypisane do kodów pocztowych dla dzielnic podmiejskich w mieście oraz
przychody ze sprzedaży dla poszczególnych obszarów. Jeśli terytorium sprzedawcy obejmuje kilka obszarów
kodów pocztowych, użyteczne może być przedstawienie sprzedaży łącznej według terytoriów sprzedaży, a nie
dla poszczególnych obszarów, a następnie pokazanie wyników na mapie z pokolorowanymi polami.
Za pomocą funkcji GeoAggrGeometry() można obliczyć agregację geometrii poszczególnych dzielnic i
wygenerować geometrię scalonego terytorium w modelu danych. Jeśli następnie granice terytorium zostaną
zmienione, wówczas do danych zostaną przeładowane nowe scalone granice, a przychody zostaną
odzwierciedlone na mapie.

GeoAggrGeometry() jest funkcją agregacji, dlatego użycie jej w skrypcie powoduje konieczność użycia
instrukcji LOAD z klauzulą Group by.

Za pomocą linii granic na mapach utworzonych z użyciem funkcji GeoAggrGeometry()
przedstawione są linie obszarów po scaleniu. Jeśli wymagane jest wyświetlenie poszczególnych
granic obszarów przed agregacją, należy użyć funkcji GeoReduceGeometry().
Przykłady:
W tym przykładzie ładowany jest plik KML z danymi obszaru, a następnie tabela ze zagregowanymi danymi
obszaru.
[MapSource]: LOAD [world.Name], [world.Point], [world.Area] FROM [lib://Downloads/world.kml] (kml,
Table is [World.shp/Features]); Map: LOAD world.Name, GeoAggrGeometry(world.Area) as [AggrArea]
resident MapSource Group By world.Name;
Drop Table MapSource;

GeoBoundingBox
Funkcja GeoBoundingBox() służy do agregacji geometrii do obszaru oraz do obliczenia najmniejszego pola
obwiedni, które zawiera wszystkie współrzędne.
Pole GeoBoundingBox jest reprezentowane przez listę czterech wartości: lewa strona, prawa strona, góra, dół.

Syntax:
GeoBoundingBox(field_name)
Return data type: ciąg znaków
Arguments:
Argument

Opis

field_
name

Pole lub wyrażenie odwołujące się do pola zawierającego geometrię przeznaczoną do
reprezentowania. Może to być punkt (albo zestaw punktów) charakteryzujący się długością i
szerokością geograficzną, albo obszar.
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Funkcja GeoBoundingBox() agreguje zestaw geometrii i zwraca cztery współrzędne dla najmniejszego
prostokąta, który zawiera wszystkie współrzędne zagregowanej geometrii.
W celu wizualizacji wyniku mapy należy przenieść wynikowy ciąg znaków czterech współrzędnych do formatu
wielokąta, oznakować przeniesione pole znacznikiem formatu geopolygon, a następnie przeciągnąć i upuścić to
pole do obiektu mapy. Prostokątne pola zostaną wówczas wyświetlone w wizualizacji mapy.

GeoCountVertex
Funkcja GeoCountVertex() służy do znalezienia liczby wierzchołków wielokąta.

Syntax:
GeoCountVertex(field_name)
Return data type: liczba całkowita
Arguments:
Argument

Opis

field_
name

Pole lub wyrażenie odwołujące się do pola zawierającego geometrię przeznaczoną do
reprezentowania. Może to być punkt (albo zestaw punktów) charakteryzujący się długością i
szerokością geograficzną, albo obszar.

GeoGetBoundingBox
Funkcja GeoGetBoundingBox() jest używana w skryptach i wyrażeniach wykresów w celu obliczenia
najmniejszego geoprzestrzennego pola obwiedni, które zawiera wszystkie współrzędne konkretnej geometrii.
Geoprzestrzenne pole obwiedni utworzone za pomocą funkcji GeoBoundingBox() jest reprezentowane przez
listę czterech wartości: lewa strona, prawa strona, góra, dół.

Syntax:
GeoGetBoundingBox(field_name)
Return data type: ciąg znaków
Arguments:
Argument

Opis

field_
name

Pole lub wyrażenie odwołujące się do pola zawierającego geometrię przeznaczoną do
reprezentowania. Może to być punkt (albo zestaw punktów) charakteryzujący się długością i
szerokością geograficzną, albo obszar.

Składnia skryptów i funkcje wykresów - Qlik Sense, 322 - 2019-04-09 01:39:23

547

5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu

W edytorze ładowania danych nie należy używać klauzuli Group by z tą funkcją ani z innymi
funkcjami geoprzestrzennymi, które nie dokonują agregacji, ponieważ spowoduje to błąd podczas
ładowania.

GeoGetPolygonCenter
Funkcja GeoGetPolygonCenter() jest używana w skryptach i wyrażeniach wykresu w celu obliczania i
zwracania punktu środka geometrii.
W niektórych sytuacjach konieczne jest umieszczenie na mapie kropki zamiast wypełnienia kolorem. Jeśli
istniejące dane geoprzestrzenne są dostępne tylko w postaci geometrii obszaru (na przykład granica), wówczas
należy użyć funkcji GeoGetPolygonCenter() , aby uzyskać parę współrzędnych (długość geograficzna i
szerokość geograficzna) dla środka obszaru.

Syntax:
GeoGetPolygonCenter(field_name)
Return data type: ciąg znaków
Arguments:
Argument

Opis

field_
name

Pole lub wyrażenie odwołujące się do pola zawierającego geometrię przeznaczoną do
reprezentowania. Może to być punkt (albo zestaw punktów) charakteryzujący się długością i
szerokością geograficzną, albo obszar.

W edytorze ładowania danych nie należy używać klauzuli Group by z tą funkcją ani z innymi
funkcjami geoprzestrzennymi, które nie dokonują agregacji, ponieważ spowoduje to błąd podczas
ładowania.

GeoInvProjectGeometry
Funkcja GeoInvProjectGeometry() służy do agregacji geometrii do obszaru oraz do zastosowania
odwrotności projekcji.

Syntax:
GeoInvProjectGeometry(type, field_name)
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Return data type: ciąg znaków
Arguments:
Argument

Opis

type

Typ rzutowania używany podczas transformacji geometrii mapy. Może przyjmować jedną z
dwóch wartości: „unit”, (domyślnie), co powoduje rzutowanie 1:1, lub „mercator” — w tym
przypadku używane jest standardowe rzutowanie Merkatora.

field_
name

Pole lub wyrażenie odwołujące się do pola zawierającego geometrię przeznaczoną do
reprezentowania. Może to być punkt (albo zestaw punktów) charakteryzujący się długością i
szerokością geograficzną, albo obszar.

Przykład:
Przykład

Wynik

W instrukcji Load:

Geometria załadowana jako AreaPolygon jest przekształcana przy użyciu
odwróconej transformacji rzutowania Merkatora i zachowywana jako
InvProjectGeometry z przeznaczeniem do użycia w wizualizacjach.

GeoInvProjectGeometry
('mercator',AreaPolygon)
as InvProjectGeometry

GeoMakePoint
Funkcja GeoMakePoint() jest używana w skryptach i wyrażeniach wykresu w celu utworzenia punktu i
oznaczania go szerokością i długością geograficzną. GeoMakePoint zwraca punkty w kolejności według długości
geograficznej i szerokości geograficznej.

Syntax:
GeoMakePoint(lat_field_name, lon_field_name)
Return data type: ciąg, sformatowany [długość geograficzna, szerokość geograficzna]
Arguments:
Argument

Opis

lat_field_name

Pole lub wyrażenie odwołujące się do pola reprezentującego szerokość geograficzną
punktu.

lon_field_
name

Pole lub wyrażenie odwołujące się do pola reprezentującego długość geograficzną punktu.

W edytorze ładowania danych nie należy używać klauzuli Group by z tą funkcją ani z innymi
funkcjami geoprzestrzennymi, które nie dokonują agregacji, ponieważ spowoduje to błąd podczas
ładowania.
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GeoProject
Funkcja GeoProject() jest używana w skryptach i wyrażeniach wykresu w celu stosowania projekcji względem
geometrii.

Syntax:
GeoProject(type, field_name)
Return data type: ciąg znaków
Arguments:
Argument

Opis

type

Typ rzutowania używany podczas transformacji geometrii mapy. Może przyjmować jedną z
dwóch wartości: „unit”, (domyślnie), co powoduje rzutowanie 1:1, lub „mercator” — w tym
przypadku używane jest webowe rzutowanie Merkatora.

field_
name

Pole lub wyrażenie odwołujące się do pola zawierającego geometrię przeznaczoną do
reprezentowania. Może to być punkt (albo zestaw punktów) charakteryzujący się długością i
szerokością geograficzną, albo obszar.

W edytorze ładowania danych nie należy używać klauzuli Group by z tą funkcją ani z innymi
funkcjami geoprzestrzennymi, które nie dokonują agregacji, ponieważ spowoduje to błąd podczas
ładowania.
Przykład:
Przykład

Wynik

W instrukcji Load:

Rzutowanie Merkatora jest stosowane względem geometrii załadowanej jako
Area, a wynik jest zapisywany jako GetProject.

GeoProject
('mercator',Area) as
GetProject

GeoProjectGeometry
Funkcja GeoProjectGeometry() służy do agregacji geometrii do obszaru oraz do stosowania projekcji.

Syntax:
GeoProjectGeometry(type, field_name)
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Return data type: ciąg znaków
Arguments:
Argument

Opis

type

Typ rzutowania używany podczas transformacji geometrii mapy. Może przyjmować jedną z
dwóch wartości: „unit”, (domyślnie), co powoduje rzutowanie 1:1, lub „mercator” — w tym
przypadku używane jest webowe rzutowanie Merkatora.

field_
name

Pole lub wyrażenie odwołujące się do pola zawierającego geometrię przeznaczoną do
reprezentowania. Może to być punkt (albo zestaw punktów) charakteryzujący się długością i
szerokością geograficzną, albo obszar.

Przykład:
Przykład

Wynik

W instrukcji Load:

Geometria załadowana jako AreaPolygon jest przekształcana przy użyciu

GeoProjectGeometry
('mercator',AreaPolygon)

rzutowania Merkatora i zachowywana jako ProjectGeometry z
przeznaczeniem do użycia w wizualizacjach.

as ProjectGeometry

GeoReduceGeometry
Funkcja GeoReduceGeometry() służy do zmniejszenia liczby wierzchołków figury geometrycznej oraz do
agregacji obszarów w jeden obszar, przy czym nadal wyświetlane są linie graniczne poszczególnych obszarów.

Syntax:
GeoReduceGeometry(field_name[, value])
Return data type: ciąg znaków
Arguments:
Argument

Opis

field_
name

Pole lub wyrażenie odwołujące się do pola zawierającego geometrię przeznaczoną do
reprezentowania. Może to być punkt (albo zestaw punktów) charakteryzujący się długością i
szerokością geograficzną, albo obszar.

value

Stopień redukcji do zastosowania względem geometrii. Zakres wynosi od 0 do 1, przy czym 0
reprezentuje brak redukcji, a 1 reprezentuje maksymalną redukcję wierzchołków.

Użycie wartości (value) równej 0,9 lub wyższej ze złożonym zestawem danych może
spowodować zmniejszenie liczby wierzchołków do poziomu, w którym
reprezentacja wizualna będzie niedokładna.
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Działanie funkcji GeoReduceGeometry() jest podobne do działania funkcji GeoAggrGeometry() , ponieważ za
jej pomocą można zagregować szereg obszarów w jeden obszar. Różnica polega na tym, że w przypadku
użycia funkcji GeoReduceGeometry() poszczególne linie graniczne z danych sprzed agregacji są wyświetlane
na mapie.

GeoReduceGeometry() jest funkcją agregacji, dlatego użycie jej w skrypcie powoduje konieczność użycia
instrukcji LOAD z klauzulą Group by.

Przykłady:
W tym przykładzie ładowany jest plik KML z danymi obszaru, a następnie tabela ze zredukowanymi i
zagregowanymi danymi obszaru.
[MapSource]: LOAD [world.Name], [world.Point], [world.Area] FROM [lib://Downloads/world.kml] (kml,
Table is [World.shp/Features]); Map: LOAD world.Name, GeoReduceGeometry(world.Area,0.5) as
[ReducedArea] resident MapSource Group By world.Name;
Drop Table MapSource;

5.14

Funkcje interpretacji

Funkcje interpretacji oceniają zawartość wejściowych pól tekstowych lub wyrażeń oraz narzucają określony
format danych otrzymywanej wartości liczbowej. Przy użyciu tych funkcji można określić format liczby zgodnie
z jego typem danych, w tym takie atrybuty, jak separator dziesiętny, separator tysięcy i format daty.
Wszystkie funkcje interpretacji zwracają wartość podwójną zawierającą zarówno ciąg znaków, jak i wartość
liczbową, ale można je rozpatrywać jako przekształcenie ciągu znaków na liczbę. Funkcje pobierają wartość
tekstową wyrażenia wejściowego i generują liczbę reprezentującą ciąg znaków.
Natomiast funkcje formatowania przeprowadzają odwrotną operację: pobierają wyrażenia liczbowe i oceniają
je jako ciągi znaków, określając format wyświetlania uzyskiwanego tekstu.
Jeśli nie są podane żadne funkcje interpretacji, aplikacja Qlik Sense interpretuje dane jako kombinację liczb, dat,
godzin, znaczników czasu i ciągów znaków, wykorzystując domyślne ustawienie formatów liczb, daty i godziny
zdefiniowane w zmiennych skryptu i ustawieniach systemu operacyjnego.
Wszystkie funkcje interpretacji mogą być stosowane zarówno w skryptach ładowania danych, jak i wyrażeniach
wykresu.

Dla lepszej czytelności wszystkie reprezentacje liczbowe są podawane z kropką jako separatorem
dziesiętnym.

Przegląd funkcji interpretacji
Po podsumowaniu każda funkcja jest opisana szczegółowo. Można też kliknąć nazwę funkcji w opisie składni,
aby natychmiast wyświetlić szczegółowe informacje o tej funkcji.
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Date#
Date# ocenia wyrażenie jako datę w formacie określonym w ewentualnym drugim argumencie. W przypadku
pominięcia argumentu format-code zostanie użyty domyślny format daty ustawiony w systemie operacyjnym.
Date# (page 554)(text[, format])
Interval#
Funkcja Interval#() ocenia wyrażenie tekstowe jako interwał czasowy w formacie ustawionym domyślnie w
systemie operacyjnym albo w formacie określonym w ewentualnym drugim argumencie.

Interval# (page 554)(text[, format])
Money#
Funkcja Money#() konwertuje ciąg znaków na wartość pieniężną w formacie ustawionym w skrypcie ładowania
lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków. Parametrami opcjonalnymi są
niestandardowe symbole separatora dziesiętnego i separatora tysięcy.

Money# (page 555)(text[, format[, dec_sep[, thou_sep ] ] ])
Num#
Funkcja Num#() konwertuje ciąg znaków na wartość liczbową w formacie liczb ustawionym w skrypcie
ładowania danych lub systemie operacyjnym. Parametrami opcjonalnymi są niestandardowe symbole
separatora dziesiętnego i separatora tysięcy.

Num# (page 556)(text[ , format[, dec_sep[ , thou_sep]]])
Text
Funkcja Text() wymusza traktowanie wyrażenia jako tekstu, nawet jeśli możliwa jest jego interpretacja
liczbowa.

Text (expr)
Time#
Funkcja Time#() ocenia wyrażenie jako wartość czasu w formacie czasu ustawionym w skrypcie ładowania
danych lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków..

Time# (page 557)(text[, format])
Timestamp#
Funkcja Timestamp#() ocenia wyrażenie jako wartość daty i czasu w formacie znacznika czasu ustawionym w
skrypcie ładowania danych lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków.

Timestamp# (page 558)(text[, format])

See also:
p

Funkcje formatowania (page 520)
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Date#
Date# ocenia wyrażenie jako datę w formacie określonym w ewentualnym drugim argumencie.
Syntax:
Date#(text[, format])
Return data type: dual
Arguments:
Argument

Opis

text

Tekstowy ciąg znaków do oceny.

format

Ciąg znaków opisujący format przetwarzanego ciągu tekstowego. Jeśli zostanie pominięty,
wówczas będzie używany format daty ustawiony w zmiennych systemowych w skrypcie
ładowania danych lub w systemie operacyjnym.

Przykłady i wyniki:
W poniższym przykładzie użyto formatu daty M/D/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych.
Przykład

Wyniki

Dodaj ten przykładowy skrypt do
aplikacji i uruchom ją.

W przypadku utworzenia tabeli z wymiarami StringDatei Date
otrzymane wyniki będą następujące:

Load *,
Num(Date#(StringDate)) as Date;
LOAD * INLINE [
StringDate
8/7/97
8/6/1997

StringDate

Date

8/7/97

35649

8/6/1997

35648

Interval#
Funkcja Interval#() ocenia wyrażenie tekstowe jako interwał czasowy w formacie ustawionym domyślnie w
systemie operacyjnym albo w formacie określonym w ewentualnym drugim argumencie.

Syntax:
Interval#(text[, format])
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Return data type: dual
Arguments:
Argument

Opis

text

Tekstowy ciąg znaków do oceny.

format

Ciąg znaków opisujący spodziewany format danych wejściowych, który ma być użyty podczas
konwertowania tego ciągu na interwał liczbowy.
W przypadku pominięcia użyty jest krótki format daty, format godziny i separator dziesiętny
ustawiony w systemie operacyjnym.

Funkcja interval# konwertuje tekstowy interwał czasowy na jego ekwiwalent liczbowy.

Przykłady i wyniki:
W przypadku poniższych przykładów przyjęto następujące ustawienia systemu operacyjnego:
l

Krótki format daty: YY-MM-DD

l

Format godziny: M/D/YY

l

Separator dziesiętny liczb: .

Przykład

Wynik

Interval#( A, 'D hh:mm' )

1.375

,gdzie A='1 09:00’

Money#
Funkcja Money#() konwertuje ciąg znaków na wartość pieniężną w formacie ustawionym w skrypcie ładowania
lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków. Parametrami opcjonalnymi są
niestandardowe symbole separatora dziesiętnego i separatora tysięcy.

Syntax:
Money#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

text

Tekstowy ciąg znaków do oceny.
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Argument

Opis

format

Ciąg znaków opisujący spodziewany format danych wejściowych, który ma być użyty podczas
konwertowania tego ciągu na interwał liczbowy.
W przypadku pominięcia zostanie użyty format waluty ustawiony w systemie operacyjnym.

dec_sep

Ciąg znaków określający separator dziesiętny. W przypadku pominięcia zostanie użyta wartość
MoneyDecimalSep ustawiona w skrypcie ładowania danych.

thou_sep

Ciąg znaków określający separator tysięcy. W przypadku pominięcia zostanie użyta wartość
MoneyThousandSep ustawiona w skrypcie ładowania danych.

Funkcja money# zazwyczaj działa analogicznie do funkcji num#, ale pobierając domyślne wartości separatora
dziesiętnego i separatora tysięcy ze zmiennych skryptu określających format lub ustawień systemowych waluty.

Przykłady i wyniki:
W przypadku poniższych przykładów przyjęto założenie, że wybrane są dwa następujące ustawienia systemu
operacyjnego:
l

Domyślne ustawienie formatu waluty 1: kr # ##0,00

l

Domyślne ustawienie formatu waluty 2: $ #,##0.00

Przykład

Wyniki

Ustawienie 1

Ustawienie 2

Money#(A , '# ##0,00 kr' )

Ciąg znaków:

35 648.37 kr

35 648.37 kr

Liczba:

35648.37

3564837

Ciąg znaków:

$35,648.37

$35,648.37

Liczba:

35648.37

35648.37

,gdzie A=35 648.37 kr
Money#( A, ' $#', '.', ',' )

,gdzie A= $35 648.37

Num#
Funkcja Num#() konwertuje ciąg znaków na wartość liczbową w formacie liczb ustawionym w skrypcie
ładowania danych lub systemie operacyjnym. Parametrami opcjonalnymi są niestandardowe symbole
separatora dziesiętnego i separatora tysięcy.

Syntax:
Num#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])
Return data type: dual
Arguments:
Argument

Opis

text

Tekstowy ciąg znaków do oceny.
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Argument

Opis

format

Ciąg znaków opisujący sposób formatowania otrzymywanego ciągu daty. W przypadku
pominięcia zostanie użyty format liczb ustawiony w systemie operacyjnym.

dec_sep

Ciąg znaków określający separator dziesiętny. W przypadku pominięcia zostanie użyta wartość
DecimalSep ustawiona w skrypcie ładowania danych.

thou_sep

Ciąg znaków określający separator tysięcy. W przypadku pominięcia zostanie użyta wartość
ThousandSep ustawiona w skrypcie ładowania danych.

Przykłady i wyniki:
W przypadku poniższych przykładów przyjęto założenie, że wybrane są dwa następujące ustawienia systemu
operacyjnego:
l

Domyślne ustawienie formatu liczby 1: # ##0

l

Domyślne ustawienie formatu liczby 2: #,##0

Przykład

Wyniki

Ustawienie 1

Ustawienie 2

Num#( A, '#.#', '.' , ',')

Ciąg znaków:

35,648.375

35,648.375

Liczba:

35648.375

35648.375

gdzie A=35 648,375

Text
Funkcja Text() wymusza traktowanie wyrażenia jako tekstu, nawet jeśli możliwa jest jego interpretacja
liczbowa.

Syntax:
Text (expr)
Return data type: dual
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Text( A )

Ciąg znaków:

1234

Liczba:

-

Ciąg znaków:

3.1415926535898

Liczba:

-

,gdzie A=1234
Text( pi( ) )

Time#
Funkcja Time#() ocenia wyrażenie jako wartość czasu w formacie czasu ustawionym w skrypcie ładowania
danych lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków..
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Syntax:
time#(text[, format])
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

text

Tekstowy ciąg znaków do oceny.

format

Ciąg znaków opisujący format przetwarzanego ciągu tekstowego. W przypadku pominięcia
użyty jest krótki format daty, format godziny i separator dziesiętny ustawiony w systemie
operacyjnym.

Przykłady i wyniki:
W przypadku poniższych przykładów przyjęto założenie, że wybrane są dwa następujące ustawienia systemu
operacyjnego:
l

Domyślne ustawienie formatu godziny 1: hh:mm:ss

l

Domyślne ustawienie formatu godziny 2: hh.mm.ss

Przykład

Wyniki

Ustawienie 1

Ustawienie 2

time#( A )

Ciąg znaków:

09:00:00

09:00:00

Liczba:

0.375

-

Ciąg znaków:

09.00

09.00

Liczba:

0.375

0.375

gdzie A=09:00:00
time#( A, 'hh.mm' )

,gdzie A=09,00

Timestamp#
Funkcja Timestamp#() ocenia wyrażenie jako wartość daty i czasu w formacie znacznika czasu ustawionym w
skrypcie ładowania danych lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków.

Syntax:
timestamp#(text[, format])
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

text

Tekstowy ciąg znaków do oceny.
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Argument

Opis

format

Ciąg znaków opisujący format przetwarzanego ciągu tekstowego. W przypadku pominięcia
użyty jest krótki format daty, format godziny i separator dziesiętny ustawiony w systemie
operacyjnym. Norma ISO 8601 jest obsługiwana w zakresie znaczników czasu.

Przykłady i wyniki:
W poniższym przykładzie użyto formatu daty M/D/YYYY. Format daty jest określony w instrukcji SET

DateFormat u góry skryptu ładowania danych.
Przykład

Wyniki

Dodaj ten przykładowy skrypt do
aplikacji i uruchom ją.

W przypadku utworzenia tabeli z wymiarami String i TS
otrzymane wyniki będą następujące:

Load *,
Timestamp(Timestamp#(String)) as
TS;
LOAD * INLINE [
Ciąg znaków
2015-09-15T12:13:14
1952-10-16T13:14:00+0200
1109-03-01T14:15
];

5.15

String

TS

2015-09-15T12:13:14

9/15/2015 12:13:14 PM

1952-10-16T13:14:00+0200

10/16/1952 11:14:00 AM

1109-03-01T14:15

3/1/1109 2:15:00 PM

Funkcje międzywierszowe

Funkcje międzywierszowe są stosowane:
l

l

W skryptach ładowania danych, gdy ocena bieżącego rekordu wymaga pobrania wartości z wcześniej
załadowanych rekordów danych.
W wyrażeniu wykresu, gdy wymagane jest pobranie kolejnej wartości z zestawu danych wizualizacji.

Sortowanie według wartości Y w wykresach albo sortowanie według kolumn wyrażeń w tabelach
prostych jest niedozwolone, gdy w dowolnym z wyrażeń wykresu stosowane są funkcje
międzywierszowe wykresów. W takiej sytuacji te opcje sortowania są automatycznie wyłączone.

Definicje wyrażeń z odwołaniami do samych siebie mogą być niezawodnie wykonywane w tabelach
zawierających mniej niż 100 wierszy, ale może to być zależne od sprzętu, na którym działa silnik Qlik.

Funkcje wierszy
Te funkcje mogą być używane tylko w wyrażeniach wykresu.

Above
Funkcja Above() oblicza wartość wyrażenia w wierszu znajdującym się nad bieżącym wierszem w ramach
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segmentu kolumny w tabeli. Wiersz wybierany do obliczeń zależy od wartości opcjonalnego parametru offset —
domyślnie jest to wiersz bezpośrednio poprzedzający bieżący. W przypadku wykresów niebędących tabelami
funkcja Above() oblicza wartość dla wiersza poprzedzającego bieżący w tabeli prostej odpowiadającej
wykresowi.

Above — funkcja wykresu([TOTAL [<fld{,fld}>]] expr [ , offset [,count]])
Below
Funkcja Below() oblicza wartość wyrażenia w wierszu znajdującym się pod bieżącym wierszem w ramach
segmentu kolumny w tabeli. Wiersz wybierany do obliczeń zależy od wartości opcjonalnego parametru offset —
domyślnie jest to wiersz bezpośrednio po wierszu bieżącym. W przypadku wykresów niebędących tabelami
funkcja Below() oblicza wartość dla wiersza znajdującego się bezpośrednio po wierszu bieżącym w tabeli
prostej odpowiadającej wykresowi.

Below — funkcja wykresu([TOTAL[<fld{,fld}>]] expression [ , offset [,count
]])
Bottom
Funkcja Bottom() oblicza wartość wyrażenia w ostatnim (najniższym) wierszu segmentu kolumny w tabeli.
Wiersz wybierany do obliczeń zależy od wartości opcjonalnego parametru offset — domyślnie jest to wiersz
najniższy. W przypadku wykresów niebędących tabelami obliczenie jest wykonywane na ostatnim wierszu
bieżącej kolumny w tabeli prostej odpowiadającej wykresowi.

Bottom — funkcja wykresu([TOTAL[<fld{,fld}>]] expr [ , offset [,count ]])
Top
Funkcja Top() oblicza wartość wyrażenia w pierwszym (najwyższym) wierszu segmentu kolumny w tabeli.
Wiersz wybierany do obliczeń zależy od wartości opcjonalnego parametru offset — domyślnie jest to wiersz
najwyższy. W przypadku wykresów niebędących tabelami wynik funkcji Top() jest obliczany na pierwszym
wierszu bieżącej kolumny w tabeli prostej odpowiadającej wykresowi.

Top — funkcja wykresu([TOTAL [<fld{,fld}>]] expr [ , offset [,count ]])
NoOfRows
Funkcja NoOfRows() zwraca liczbę wierszy w bieżącym segmencie kolumn tabeli. W przypadku wykresów
bitmapowych funkcja NoOfRows() zwraca liczbę wierszy w tabeli prostej odpowiadającej wykresowi.

NoOfRows — funkcja wykresu([TOTAL])

Funkcje kolumn
Te funkcje mogą być używane tylko w wyrażeniach wykresu.

Column
Funkcja Column() zwraca wartość z kolumny określonej jako ColumnNo w tabeli prostej, bez uwzględniania
wymiarów. Na przykład wyrażenie Column(2) zwraca wartość z drugiej kolumny miary.

Column — funkcja wykresu(ColumnNo)
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Dimensionality
Funkcja Dimensionality() zwraca liczbę wymiarów bieżącego wiersza. W przypadku tabel przestawnych
funkcja zwraca łączną liczbę kolumn wymiaru zawierających dane nieagregowane, czyli niezawierających sum
częściowych ani zwiniętych agregacji.

Dimensionality — funkcja wykresu ( )
Secondarydimensionality
Funkcja SecondaryDimensionality() zwraca liczbę wierszy wymiaru tabeli przestawnej, które zawierają treść
niepodlegającą agregacji, czyli nie zawierają sum częściowych ani zwiniętych agregacji. Ta funkcja jest
odpowiednikiem funkcji dimensionality() dla poziomych wymiarów tabeli przestawnej.

SecondaryDimensionality — funkcja wykresu ( )

Funkcje pól
FieldIndex
Funkcja FieldIndex() zwraca pozycję wartości pola value w polu field_name (według kolejności ładowania).

FieldIndex (field_name , value)
FieldValue
Funkcja FieldValue() zwraca wartość znalezioną na pozycji elem_no pola field_name (według kolejności
ładowania).

FieldValue (field_name , elem_no)
FieldValueCount
FieldValueCount() to funkcja zwracająca liczbę całkowitą (integer), która znajduje liczbę odrębnych wartości
w polu.
FieldValueCount (field_name)

Funkcje tabeli przestawnych
Te funkcje mogą być używane tylko w wyrażeniach wykresu.

After
Funkcja After() zwraca wartość wyrażenia obliczoną na podstawie wartości wymiaru tabeli przestawnej
występujących w kolumnie znajdującej się za kolumną bieżącą w ramach segmentu wierszy tabeli przestawnej.

After — funkcja wykresu([TOTAL] expression [ , offset [,n]])
Before
Funkcja Before() zwraca wartość wyrażenia obliczoną na podstawie wartości wymiaru tabeli przestawnej
występujących w kolumnie znajdującej się przed kolumną bieżącą w ramach segmentu wierszy tabeli
przestawnej.

Before — funkcja wykresu([TOTAL] expression [ , offset [,n]])
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First
Funkcja First() zwraca wartość wyrażenia obliczoną na podstawie wartości wymiaru tabeli przestawnej
występujących w pierwszej kolumnie bieżącego segmentu wierszy tabeli przestawnej. Ta funkcja zwraca
wartość NULL we wszystkich typach wykresów z wyjątkiem tabel przestawnych.

First — funkcja wykresu([TOTAL] expression [ , offset [,n]])
Last
Funkcja Last() zwraca wartość wyrażenia obliczoną na podstawie wartości wymiaru tabeli przestawnej
występujących w ostatniej kolumnie bieżącego segmentu wierszy tabeli przestawnej. Ta funkcja zwraca wartość
NULL we wszystkich typach wykresów z wyjątkiem tabel przestawnych.

Last — funkcja wykresu([TOTAL] expression [ , offset [,n]])
ColumnNo
Funkcja ColumnNo() zwraca numer bieżącej kolumny w bieżącym segmencie wierszy tabeli przestawnej.
Pierwsza kolumna ma numer 1.

ColumnNo — funkcja wykresu([TOTAL])
NoOfColumns
Funkcja NoOfColumns() zwraca liczbę kolumn w bieżącym segmencie wierszy tabeli przestawnej.

NoOfColumns — funkcja wykresu([TOTAL])

Funkcje międzywierszowe w skrypcie ładowania danych
Exists
Funkcja Exists() określa, czy podana wartość pola została już załadowana w polu w skrypcie ładowania
danych. Funkcja zwraca wartość TRUE lub FALSE, dzięki czemu może zostać użyta w klauzuli where instrukcji

LOAD lub instrukcji IF.
Exists (field_name [, expr])
LookUp
Funkcja Lookup() sprawdza załadowaną tabelę i zwraca wartość field_name odpowiadającą pierwszemu
wystąpieniu wartości match_field_value w polu match_field_name. Tabela ta może być tabelą bieżącą lub
inną wcześniej załadowaną tabelą.

LookUp (field_name, match_field_name, match_field_value [, table_name])
Peek
Funkcja Peek() wyszukuje wartość pola w tabeli dotyczącą wiersza, który został załadowany lub który istnieje w
pamięci wewnętrznej. Numer wiersza może być określony, podobnie jak tabela.

Peek (field_name[, row_no[, table_name ] ])
Previous
Funkcja Previous() wyszukuje wartość wyrażenia expr przy użyciu danych z poprzedniego rekordu
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wejściowego, który nie został odrzucony z powodu klauzuli where. W przypadku pierwszego wiersza tabeli
wewnętrznej funkcja zwróci wartość NULL.

Previous (page 590)(expr)

See also:
p

Funkcje zakresu (page 608)

Above — funkcja wykresu
Funkcja Above() oblicza wartość wyrażenia w wierszu znajdującym się nad bieżącym wierszem w ramach
segmentu kolumny w tabeli. Wiersz wybierany do obliczeń zależy od wartości opcjonalnego parametru offset —
domyślnie jest to wiersz bezpośrednio poprzedzający bieżący. W przypadku wykresów niebędących tabelami
funkcja Above() oblicza wartość dla wiersza poprzedzającego bieżący w tabeli prostej odpowiadającej
wykresowi.

Syntax:
Above([TOTAL] expr [ , offset [,count]])
Return data type: dual
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

offset

Określenie wartości offsetn większej niż 0 umożliwia przeniesienie oceny wyrażenia o n wierszy
w górę z bieżącego wiersza.
Podanie argumentu offset równego 0 spowoduje ocenę wartości wyrażenia w bieżącym
wierszu.
Określenie ujemnej wartości argumentu offset sprawia, że funkcja Above działa tak samo jak
funkcja Below z odpowiednią dodatnią wartością argumentu offset.

count

Jeśli trzeci argument count będzie większy od 1, funkcja zwróci zakres wartości count, po
jednej dla każdego z count wierszy tabeli liczonych w górę od pierwotnej komórki.
W tej postaci funkcja może być używana jako argument dla specjalnych funkcji zakresu.

Funkcje zakresu (page 608)
TOTAL

Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub jako argument zostanie podany kwalifikator TOTAL,
bieżący segment kolumny jest zawsze równy całej kolumnie.

W przypadku pierwszego wiersza segmentu kolumny zostanie zwrócona wartość NULL, ponieważ nie ma
żadnego wiersza nad tym wierszem.
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Segment kolumny definiuje się jako ciągły podzbiór komórek o tych samych wartościach dla
wymiarów w bieżącej kolejności sortowania. Międzywierszowe funkcje wykresu są obliczane w
segmencie kolumny z pominięciem skrajnego prawego wymiaru w równoważnym wykresie tabeli
prostej. Jeśli wykres ma tylko jeden wymiar lub jeśli podano kwalifikator TOTAL, wartość wyrażenia
jest obliczana na pełnej tabeli.

Jeśli tabela lub równoważnik tabeli zawiera wiele wymiarów pionowych, wówczas segment bieżącej
kolumny będzie zawierał tylko wiersze z takimi samymi wartościami we wszystkich kolumnach
wymiaru jak bieżący wiersz, ale bez kolumny przedstawiającej ostatni wymiar w kolejności
sortowania między polami.

Limitations:
Wywołania rekurencyjne będą zwracać NULL.

Examples and results:
Example 1:

Wizualizacja tabeli dla przykładu 1.

Na zrzucie ekranu w tym przykładzie widoczne jest, że stosowna wizualizacja tabeli została utworzona na
podstawie wymiaru Customer oraz miar Sum(Sales) i Above(Sum(Sales)).
W kolumnie Above(Sum(Sales)) zwracane są wartościNULL dla wiersza wymiaru Customer zawierającego
wartość Astrida, ponieważ nie ma żadnego wiersza nad tym wierszem. Wynik dla klienta Betacab pokazuje
wartość Sum(Sales) dla klienta Astrida, wynik dla klienta Canutility pokazuje wartość Sum(Sales) dla klienta

Betacab itd.
W kolumnie zatytułowanej Sum(Sales)+Above(Sum(Sales)) wiersz klienta Betacab pokazuje wynik dodawania
wartości Sum(Sales) z wierszy klientów Betacab i Astrida (539+587). Wynik w wierszu klienta Betacab
pokazuje wynik dodawania wartości Sum(Sales) z wierszy klientów Canutility i Canutility (683+539).
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Miara zatytułowana Above offset 3 utworzona za pomocą wyrażenia Sum(Sales)+Above(Sum(Sales), 3) ma
argument offset o wartości 3, co oznacza, że pobiera wartość z wiersza znajdującego się o trzy wiersze
powyżej bieżącego wiersza. W efekcie jej działania wartość Sum(Sales) dla bieżącego wiersza w kolumnie

Customer jest dodawana do wartości wiersza w kolumnie Customer znajdującej się o trzy wiersze powyżej. Dla
pierwszych trzech wierszy w kolumnie Customer zwracane są wartości null.
W tabeli tej przedstawione są również bardziej złożone miary: jedna utworzona na podstawie wyrażenia Sum
(Sales)+Above(Sum(Sales)) i jedna

zatytułowana Higher?, utworzona na podstawie wyrażenia IF(Sum

(Sales)>Above(Sum(Sales)), 'Higher').

Tej funkcji można też używać w wykresach innego rodzaju niż tabele, na przykład wykresach
słupkowych.

W przypadku innych typów wykresu należy przekształcić wykres w odpowiadającą mu tabelę prostą,
aby umożliwić łatwe interpretowanie wiersza, do którego odnosi się funkcja.

Example 2:
Na zrzutach ekranu tabel przedstawionych w tym przykładzie do wizualizacji zostały dodane kolejne wymiary:

Month i Product. W przypadku wykresów wielowymiarowych wyniki wyrażeń zawierających funkcje Above,
Below, Top i Bottom są zależne od kolejności sortowania wymiarów kolumn przez Qlik Sense. Qlik Sense
oblicza wartości funkcji na podstawie segmentów kolumny uzyskanych z wymiaru sortowanego jako ostatni.
Kolejność sortowania kolumn określa się w panelu właściwości w sekcji Sortowanie i może ona być inna od
kolejności wyświetlania kolumn w tabeli.
W wizualizacji tabeli dotyczącej przykładu 2 ostatnim sortowanym wymiarem jest Month , funkcja Above
dokonuje zatem oceny na podstawie miesięcy. Dla każdej wartości w kolumnie Product istnieje szereg wyników
dla każdego miesiąca (od Jan do Aug) — segment kolumny. Następnie pojawia się szereg dla następnego
segmentu kolumny: dla każdego miesiąca Month dla następnej wartości z kolumny Product. Będzie istnieć
segment kolumny dla każdej wartości w kolumnie Customer dla każdej wartości z kolumny Product.
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Wizualizacja tabeli dla przykładu 2.

Example 3:
W wizualizacji tabeli dotyczącej przykładu 3 ostatnim sortowanym wymiarem jest Product. Jest to wynikiem
przesunięcia wymiaru Product do pozycji 3 na karcie Sortuj w panelu właściwości. Funkcja Above jest oceniana
dla każdej wartości w kolumnie Product. Występują tam tylko dwa produkty ( AA i BB), w każdym szeregu jest
zatem tylko jeden wynik niebędący wartością null. W wierszu produktu BB dla miesiąca Jan wartość wyrażenia

Above(Sum(Sales)) wynosi 46. W przypadku wiersza AA wartość wynosi null. Wartość w każdym wierszu AA
dla dowolnego miesiąca zawsze będzie null, ponieważ nie ma żadnej wartości Product powyżej AA. Drugi
szereg jest oceniany dla wartości AA i BB za miesiąc Feb dla znajdującego się w kolumnie Customer klienta

Astrida. Po dokonaniu oceny wszystkich miesięcy dla klienta Astrida sekwencja ta zostaje powtórzona dla
kolejnego klienta (Customer) Betacab itd.

Wizualizacja tabeli dla przykładu 3.
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Example 4:

Wynik

Funkcję Above można stosować jako źródło
danych wejściowych dla funkcji zakresu. Na
przykład: RangeAvg (Above(Sum(Sales),1,3)).

W funkcji Above() argument offset ma wartość 1, a
argument count ma wartość 3. Funkcja ta znajduje wyniki
wyrażeniaSum(Sales) w trzech wierszach znajdujących się
bezpośrednio nad bieżącym wierszem w segmencie
kolumny (o ile jest tam wiersz). Wspomniane trzy wartości
są stosowane jako dane wejściowe dla funkcji RangeAvg(),
która znajduje średnią wartości w określonym szeregu
liczbowym.
Tabela z kolumną Customer jako wymiarem zwraca
następujące wyniki dla wyrażenia RangeAvg().
Astrida

-

Betacab

587

Canutility

563

Divadip:

603

Dane zastosowane w przykładach:
Monthnames:
LOAD * INLINE [
Month, Monthnumber
Jan, 1
Feb, 2
Mar, 3
Apr, 4
May, 5
Jun, 6
Jul, 7
Aug, 8
Sep, 9
Oct, 10
Nov, 11
Dec, 12
];
Sales2013:
crosstable (Month, Sales) LOAD * inline [
Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec
Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22
Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15
Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27
Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94
] (delimiter is '|');

Aby miesiące były sortowane we właściwej kolejności, podczas tworzenia wizualizacji przejdź do sekcji Sorting
na panelu właściwości, wybierz opcję Month , a następnie zaznacz pole wyboru Sort by expression. W polu
wyrażenia podaj Monthnumber.
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See also:
p
p
p
p

Below — funkcja wykresu (page 568)
Bottom — funkcja wykresu (page 571)
Top — funkcja wykresu (page 591)
RangeAvg (page 611)

Below — funkcja wykresu
Funkcja Below() oblicza wartość wyrażenia w wierszu znajdującym się pod bieżącym wierszem w ramach
segmentu kolumny w tabeli. Wiersz wybierany do obliczeń zależy od wartości opcjonalnego parametru offset —
domyślnie jest to wiersz bezpośrednio po wierszu bieżącym. W przypadku wykresów niebędących tabelami
funkcja Below() oblicza wartość dla wiersza znajdującego się bezpośrednio po wierszu bieżącym w tabeli
prostej odpowiadającej wykresowi.

Syntax:
Below([TOTAL] expr [ , offset [,count ]])
Return data type: dual
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

offset

Określenie wartości offsetn większej niż 1 umożliwia przeniesienie oceny wyrażenia o n wierszy
w dół z bieżącego wiersza.
Podanie argumentu offset równego 0 spowoduje ocenę wartości wyrażenia w bieżącym
wierszu.
Określenie ujemnej wartości argumentu offset sprawia, że funkcja Below działa tak samo jak
funkcja Above z odpowiednią dodatnią wartością argumentu offset.

count

Jeśli trzeci parametr count będzie większy od 1, funkcja zwróci zakres wartości count, po
jednej dla każdego z count wierszy tabeli liczonych w dół od pierwotnej komórki. W tej postaci
funkcja może być używana jako argument dla specjalnych funkcji zakresu. Funkcje zakresu

(page 608)
TOTAL

Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub jako argument zostanie podany kwalifikator TOTAL,
bieżący segment kolumny jest zawsze równy całej kolumnie.

W przypadku ostatniego wiersza segmentu kolumny zostanie zwrócona wartość NULL, ponieważ nie ma
żadnego wiersza pod nim.
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Segment kolumny definiuje się jako ciągły podzbiór komórek o tych samych wartościach dla
wymiarów w bieżącej kolejności sortowania. Międzywierszowe funkcje wykresu są obliczane w
segmencie kolumny z pominięciem skrajnego prawego wymiaru w równoważnym wykresie tabeli
prostej. Jeśli wykres ma tylko jeden wymiar lub jeśli podano kwalifikator TOTAL, wartość wyrażenia
jest obliczana na pełnej tabeli.

Jeśli tabela lub równoważnik tabeli zawiera wiele wymiarów pionowych, wówczas segment bieżącej
kolumny będzie zawierał tylko wiersze z takimi samymi wartościami we wszystkich kolumnach
wymiaru jak bieżący wiersz, ale bez kolumny przedstawiającej ostatni wymiar w kolejności
sortowania między polami.

Limitations:
Wywołania rekurencyjne będą zwracać NULL.

Examples and results:
Example 1:

Wizualizacja tabeli dla przykładu 1.

Na zrzucie ekranu w przykładzie 1 widoczne jest, że stosowna wizualizacja tabeli została utworzona na
podstawie wymiaru Customer oraz miar: Sum(Sales) i Below(Sum(Sales)).
W kolumnie Below(Sum(Sales)) zwracane są wartościNULL dla wiersza wymiaru Customer zawierającego
wartość Divadip, ponieważ nie ma żadnego wiersza pod tym wierszem. Wynik dla klienta Canutility pokazuje
wartość Sum(Sales) dla klienta Divadip, wynik dla klienta Betacab pokazuje wartość Sum(Sales) dla klienta

Canutility itd.
W tabeli tej przedstawione są również bardziej złożone miary, które znajdują się w kolumnach zatytułowanych
Sum(Sales)+Below(Sum(Sales)), Below

+Offset 3 i Higher?. Wyrażenia te działają w sposób opisany w

poniższych sekcjach.
W kolumnie zatytułowanej Sum(Sales)+Below(Sum(Sales)) wiersz klienta Astrida pokazuje wynik dodawania
wartości Sum(Sales) z wierszy klientów Betacab i Astrida (539+587). Wynik w wierszu klienta Betacab
pokazuje wynik dodawania wartości Sum(Sales) z wierszy klientów Canutility i Betacab (539+683).
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Miara zatytułowana Below +Offset 3 utworzona za pomocą wyrażenia Sum(Sales)+Below(Sum(Sales), 3) ma
argument offset o wartości 3, co oznacza, że pobiera wartość z wiersza znajdującego się o trzy wiersze poniżej
bieżącego wiersza. W efekcie jej działania wartość Sum(Sales) dla bieżącego wiersza w kolumnie Customer
jest dodawana do wartości wiersza w kolumnie Customer znajdującej się o trzy wiersze poniżej. Dla ostatnich
trzech wierszy w kolumnie Customer zwracane są wartości null.
Miara zatytułowana Higher? została utworzona na podstawie wyrażenia IF(Sum(Sales)>Below(Sum(Sales)),
bieżącego wiersza w mierze Sum(Sales) z wartościami z wiersza
poniżej. Jeśli wartość w bieżącym wierszu jest większa, zwracany jest tekst Higher.
'Higher'). Wyrażenie to porównuje wartości z

Tej funkcji można też używać w wykresach innego rodzaju niż tabele, na przykład wykresach
słupkowych.

W przypadku innych typów wykresu należy przekształcić wykres w odpowiadającą mu tabelę prostą,
aby umożliwić łatwe interpretowanie wiersza, do którego odnosi się funkcja.
W przypadku wykresów wielowymiarowych wyniki wyrażeń zawierających funkcje Above, Below, Top i Bottom
są zależne od kolejności sortowania wymiarów kolumn przez Qlik Sense. Qlik Sense oblicza wartości funkcji na
podstawie segmentów kolumny uzyskanych z wymiaru sortowanego jako ostatni. Kolejność sortowania kolumn
określa się w panelu właściwości w sekcji Sortowanie i może ona być inna od kolejności wyświetlania kolumn w
tabeli.Więcej informacji na ten temat zawiera przykład 2 w funkcji Above.

Example 2:

Wynik

Funkcję Below można stosować jako źródło danych
wejściowych dla funkcji zakresu. Na przykład:
RangeAvg (Below(Sum(Sales),1,3)).

W funkcji Below() argument offset ma wartość 1, a
argument count ma wartość 3. Funkcja ta znajduje
wyniki wyrażenia Sum(Sales) w trzech wierszach
znajdujących się bezpośrednio pod bieżącym
wierszem w segmencie kolumny (o ile jest tam
wiersz). Wspomniane trzy wartości są stosowane jako
dane wejściowe dla funkcji RangeAvg(), która
znajduje średnią wartości w określonym szeregu
liczbowym.
Tabela z kolumną Customer jako wymiarem zwraca
następujące wyniki dla wyrażenia RangeAvg().
Astrida

659.67

Betacab

720

Canutility

757

Divadip:

-

Dane zastosowane w przykładach:
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Monthnames:
LOAD * INLINE [
Month, Monthnumber
Jan, 1
Feb, 2
Mar, 3
Apr, 4
May, 5
Jun, 6
Jul, 7
Aug, 8
Sep, 9
Oct, 10
Nov, 11
Dec, 12
];
Sales2013:
crosstable (Month, Sales) LOAD * inline [
Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec
Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22
Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15
Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27
Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94
] (delimiter is '|');

Aby miesiące były sortowane we właściwej kolejności, podczas tworzenia wizualizacji przejdź do sekcji Sorting
na panelu właściwości, wybierz opcję Month , a następnie zaznacz pole wyboru Sort by expression. W polu
wyrażenia podaj Monthnumber.

See also:
p
p
p
p

Above — funkcja wykresu (page 563)
Bottom — funkcja wykresu (page 571)
Top — funkcja wykresu (page 591)
RangeAvg (page 611)

Bottom — funkcja wykresu
Funkcja Bottom() oblicza wartość wyrażenia w ostatnim (najniższym) wierszu segmentu kolumny w tabeli.
Wiersz wybierany do obliczeń zależy od wartości opcjonalnego parametru offset — domyślnie jest to wiersz
najniższy. W przypadku wykresów niebędących tabelami obliczenie jest wykonywane na ostatnim wierszu
bieżącej kolumny w tabeli prostej odpowiadającej wykresowi.

Syntax:
Bottom([TOTAL] expr [ , offset [,count ]])

Składnia skryptów i funkcje wykresów - Qlik Sense, 322 - 2019-04-09 01:39:23

571

5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu
Return data type: dual
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

offset

Określenie wartości offsetn większej niż 1 umożliwia przeniesienie oceny wyrażenia do góry o n
wierszy ponad najniższy wiersz.
Określenie ujemnej wartości argumentu offset sprawia, że funkcja Bottom działa tak samo jak
funkcja Top z odpowiednią dodatnią wartością argumentu offset.

count

Jeśli trzeci parametr count będzie większy od 1, funkcja zwróci zamiast jednej wartości cały
zakres wartości count, po jednej dla każdego z count ostatnich wierszy bieżącego segmentu
kolumny. W tej postaci funkcja może być używana jako argument dla specjalnych funkcji
zakresu. Funkcje zakresu (page 608)

TOTAL

Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub jako argument zostanie podany kwalifikator TOTAL,
bieżący segment kolumny jest zawsze równy całej kolumnie.

Segment kolumny definiuje się jako ciągły podzbiór komórek o tych samych wartościach dla
wymiarów w bieżącej kolejności sortowania. Międzywierszowe funkcje wykresu są obliczane w
segmencie kolumny z pominięciem skrajnego prawego wymiaru w równoważnym wykresie tabeli
prostej. Jeśli wykres ma tylko jeden wymiar lub jeśli podano kwalifikator TOTAL, wartość wyrażenia
jest obliczana na pełnej tabeli.

Jeśli tabela lub równoważnik tabeli zawiera wiele wymiarów pionowych, wówczas segment bieżącej
kolumny będzie zawierał tylko wiersze z takimi samymi wartościami we wszystkich kolumnach
wymiaru jak bieżący wiersz, ale bez kolumny przedstawiającej ostatni wymiar w kolejności
sortowania między polami.

Limitations:
Wywołania rekurencyjne będą zwracać NULL.
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Examples and results:
Example: 1

Wizualizacja tabeli dla przykładu 1.

Na zrzucie ekranu w tym przykładzie widoczne jest, że stosowna wizualizacja tabeli została utworzona na
podstawie wymiaru Customer oraz miar Sum(Sales) i Bottom(Sum(Sales)).
Kolumna Bottom(Sum(Sales)) zwraca wartość 757 dla wszystkich wierszy, ponieważ jest to wartość
najniższego wiersza: Divadip.
W tabeli tej przedstawione są również bardziej złożone miary: jedna utworzona na podstawie wyrażenia Sum
(Sales)+Bottom(Sum(Sales)) i jedna

zatytułowana Bottom offset 3, utworzona na podstawie wyrażenia Sum

argumentem offset o wartości 3. W efekcie jej działania wartość Sum(Sales)
dla bieżącego wiersza jest dodawana do wartości z trzeciego wiersza liczonego od najniższego wiersza (wartość
(Sales)+Bottom(Sum(Sales), 3) z

z wiersza bieżącego plus wartość dla klienta Betacab).

Example: 2
Na zrzutach ekranu tabel przedstawionych w tym przykładzie do wizualizacji zostały dodane kolejne wymiary:

Month i Product. W przypadku wykresów wielowymiarowych wyniki wyrażeń zawierających funkcje Above,
Below, Top i Bottom są zależne od kolejności sortowania wymiarów kolumn przez Qlik Sense. Qlik Sense
oblicza wartości funkcji na podstawie segmentów kolumny uzyskanych z wymiaru sortowanego jako ostatni.
Kolejność sortowania kolumn określa się w panelu właściwości w sekcji Sortowanie i może ona być inna od
kolejności wyświetlania kolumn w tabeli.
W pierwszej tabeli wyrażenie jest oceniane na podstawie wymiaru Month , a w drugiej tabeli — na podstawie
wymiaru Product. Miara End value zawiera wyrażenie Bottom(Sum(Sales)). Najniższy wiersz dla miary Month
to Dec, a wartość dla Dec i dla Product wynosi 22. (W celu oszczędności miejsca niektóre wiersze zostały
wymazane).
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Pierwsza tabela z przykładu 2. Wartość funkcji Bottom dla miary End value na podstawie wymiaru Month (Dec).

Druga tabela z przykładu 2. Wartość funkcji Bottom dla miary End value na podstawie wymiaru Product (BB dla klienta
Astrida).

Więcej informacji na ten temat zawiera przykład 2 w funkcji Above.
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Example: 3

Wynik

Funkcję Bottom można stosować jako źródło
danych wejściowych dla funkcji zakresu. Na
przykład: RangeAvg (Bottom(Sum(Sales),1,3)).

W funkcji Bottom() argument offset ma wartość 1, a
argument count ma wartość 3. Funkcja ta znajduje
wyniki wyrażenia Sum(Sales) w trzech wierszach
począwszy od wiersza nad najniższym wierszem w
segmencie kolumny (ponieważ offset=1), oraz i w
dwóch wierszach nad nim (o ile jest tam wiersz).
Wspomniane trzy wartości są stosowane jako dane
wejściowe dla funkcji RangeAvg(), która znajduje
średnią wartości w określonym szeregu liczbowym.
Tabela z kolumną Customer jako wymiarem zwraca
następujące wyniki dla wyrażenia RangeAvg().
Astrida

659.67

Betacab

659.67

Canutility

659.67

Divadip:

659.67

Monthnames:
LOAD * INLINE [
Month, Monthnumber
Jan, 1
Feb, 2
Mar, 3
Apr, 4
May, 5
Jun, 6
Jul, 7
Aug, 8
Sep, 9
Oct, 10
Nov, 11
Dec, 12
];
Sales2013:
crosstable (Month, Sales) LOAD * inline [
Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec
Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22
Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15
Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27
Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94
] (delimiter is '|');

Aby miesiące były sortowane we właściwej kolejności, podczas tworzenia wizualizacji przejdź do sekcji Sorting
na panelu właściwości, wybierz opcję Month , a następnie zaznacz pole wyboru Sort by expression. W polu
wyrażenia podaj Monthnumber.
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See also:
p

Top — funkcja wykresu (page 591)

Column — funkcja wykresu
Funkcja Column() zwraca wartość z kolumny określonej jako ColumnNo w tabeli prostej, bez uwzględniania
wymiarów. Na przykład wyrażenie Column(2) zwraca wartość z drugiej kolumny miary.

Syntax:
Column(ColumnNo)
Return data type: dual
Arguments:
Argument

Opis

ColumnNo

Numer kolumny w tabeli zawierającej miarę.

Funkcja Column() ignoruje kolumny z wymiarem.

Limitations:
Jeśli argument ColumnNo odwołuje się do kolumny, dla której nie istnieje miara, wówczas zwracana jest
wartość NULL.
Wywołania rekurencyjne będą zwracać NULL.

Examples and results:
Example: Procent łącznej sprzedaży
Customer

Product

UnitPrice

UnitSales

Order Value

Total Sales Value

% Sales

A

AA

15

10

150

505

29.70

A

AA

16

4

64

505

12.67

A

BB

9

9

81

505

16.04

B

BB

10

5

50

505

9.90

B

CC

20

2

40

505

7.92
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Customer

Product

UnitPrice

UnitSales

Order Value

Total Sales Value

% Sales

B

DD

25

-

0

505

0.00

C

AA

15

8

120

505

23.76

C

CC

19

-

0

505

0.00

Example: Procent sprzedaży dla wybranego klienta
Customer

Product

UnitPrice

UnitSales

Order Value

Total Sales Value

% Sales

A

AA

15

10

150

295

50.85

A

AA

16

4

64

295

21.69

A

BB

9

9

81

295

27.46

Przykłady

Wyniki

Do tabeli dodano miarę Order Value
z wyrażeniem Sum
(UnitPrice*UnitSales).

Wynik funkcji Column(1) jest pobierany z kolumny Order Value,
ponieważ jest to pierwsza kolumna z miarą.

Total Sales Value dodano jako
miarę z wyrażeniem: Sum(TOTAL
UnitPrice*UnitSales)

Wynik funkcji Column(2) jest pobierany z kolumny Total Sales Value,
ponieważ jest to druga kolumna z miarą.
Sprawdź wyniki w kolumnie % Sales na przykładzie zatytułowanym

Procent łącznej sprzedaży (page 576)
Do tabeli dodano miarę % Sales z
wyrażeniem 100*Column(1)/Column
(2).
Wybierz Customer A.

Selekcja ta zmienia wartość w kolumnie Total Sales Value oraz w
efekcie w kolumnie %Sales. Zobacz przykład Procent sprzedaży dla

wybranego klienta (page 577)
Dane zastosowane w przykładach:
ProductData:
LOAD * inline [
Customer|Product|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|4|16
Astrida|AA|10|15
Astrida|BB|9|9
Betacab|BB|5|10
Betacab|CC|2|20
Betacab|DD||25
Canutility|AA|8|15
Canutility|CC||19
] (delimiter is '|');
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Dimensionality — funkcja wykresu
Funkcja Dimensionality() zwraca liczbę wymiarów bieżącego wiersza. W przypadku tabel przestawnych
funkcja zwraca łączną liczbę kolumn wymiaru zawierających dane nieagregowane, czyli niezawierających sum
częściowych ani zwiniętych agregacji.

Syntax:
Dimensionality ( )
Return data type: liczba całkowita
Limitations:
Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku wykresów. Zwrócona zostanie liczba wymiarów we wszystkich
wierszach, oprócz sumy, która będzie wynosić 0. Dla wszystkich typów wykresów — oprócz tabeli przestawnej —
funkcja ta zwróci liczbę wymiarów we wszystkich wierszach oprócz sumy, która będzie wynosić 0.

Example:
Funkcję tę stosuje się zazwyczaj wówczas, gdy trzeba dokonać obliczenia pod warunkiem występowania
wartości dla wymiaru.

Przykład

Wynik

W przypadku tabeli zawierającej wymiar UnitSales można chcieć jedynie wskazać, że wysłano
stosowną fakturę:
IF(Dimensionality()=3, "Invoiced").

Exists
Funkcja Exists() określa, czy podana wartość pola została już załadowana w polu w skrypcie ładowania
danych. Funkcja zwraca wartość TRUE lub FALSE, dzięki czemu może zostać użyta w klauzuli where instrukcji

LOAD lub instrukcji IF.
Syntax:
Exists(field_name [, expr])
Return data type: wartość logiczna
Arguments:
Argument

Opis

field_
name

Nazwa wyrażenia skryptu dającego w wyniku szukaną nazwę pola. Pole musi istnieć w danych
dotychczas załadowanych przez skrypt.
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Argument

Opis

expr

Wyrażenie dające w wyniku szukaną wartość pola określonego w field-name. Pominięcie tego
argumentu odpowiada przyjęciu wartości wskazanego pola w bieżącym rekordzie.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Exists (Employee)

Zwraca –1 (True), jeśli wartość pola Employee w bieżącym
rekordzie już istnieje w jakimkolwiek wcześniej wczytanym
rekordzie zawierającym to pole.

Exists(Employee, 'Bill')

Zwraca –1 (True), jeśli wartość pola 'Bill' występuje w
bieżącej zawartości pola Employee.
Instrukcje Exists (Employee, Employee) i Exists
(Employee) są równoważne.

Employees:
LOAD * inline [
Employee|ID|Salary
Bill|001|20000
John|002|30000
Steve|003|35000
] (delimiter is '|');
Citizens:
Load * inline [
Name|Address
Bill|New York
Mary|London
Steve|Chicago
Lucy|Paris
John|Miami
] (delimiter is '|');
EmployeeAddresses:
Load Name as Employee, Address Resident
Citizens where Exists (Employee, Name);

W efekcie otrzymuje się tabelę o nazwie EmployeeAddresses
w modelu danych, którą można wyświetlać jako
wizualizację tabeli przy użyciu wymiarów Employee i
Address.
Klauzula where: where Exists (Employee, Name) oznacza,
że tylko nazwy z tabeliCitizens, które znajdują się także w
tabeli Employees, są ładowane do nowej tabeli. Instrukcja
Drop usuwa tabele tymczasowe Employees i Citizens w celu
uniknięcia pomyłek.
Employee

Address

Bill

New York

John

Miami

Steve

Chicago

Drop Tables Employees, Citizens;

Zastąpienie instrukcji w danych
przykładowych w poprzednim przykładzie,
która tworzy tabelę EmployeeAddresses,
następującą składnią, z użyciem where not
Exists.
NonEmployee:
Load Name as Employee, Address Resident
Citizens where not Exists (Employee,
Name);

Klauzula where zawiera not: where not Exists (Employee,
Name) oznacza, że tylko nazwy z tabeliCitizens, które nie
znajdują się także w tabeli Employees, są ładowane do
nowej tabeli.
Employee

Address

Mary

London

Lucy

Paris
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Dane zastosowane w przykładzie:
Employees:
LOAD * inline [
Employee|ID|Salary
Bill|001|20000
John|002|30000
Steve|003|35000
] (delimiter is '|');
Citizens:
Load * inline [
Name|Address
Bill|New York
Mary|London
Steve|Chicago
Lucy|Paris
John|Miami
] (delimiter is '|');
EmployeeAddresses:
Load Name as Employee, Address Resident Citizens where Exists (Employee, Name);
Drop Tables Employees, Citizens;

FieldIndex
Funkcja FieldIndex() zwraca pozycję wartości pola value w polu field_name (według kolejności ładowania).

Syntax:
FieldIndex(field_name , value)
Return data type: integer
Arguments:
Argument

Opis

field_
name

Nazwa pola, dla którego wymagany jest indeks. Na przykład kolumna w tabeli. Argument musi
być podany jako wartość ciągu znaków. Oznacza to, że nazwa pola musi być ujęta w
pojedyncze cudzysłowy.

value

Wartość w polu field_name.

Limitations:
Jeśli nie można znaleźć wartości value wśród wartości pola field_name, zwracana jest wartość 0.

Examples and results:
W poniższych przykładach stosowane jest pole: First name z tabeli Names.
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Przykłady

Wyniki

Dodaj przykładowe dane do aplikacji i
uruchom ją.

Załadowano tabelę Names, tak jak w danych z próby.

Funkcja wykresu: w tabeli
zawierającej wymiar First name
dodaj jako miarę:
FieldIndex ('First name','John')

1, ponieważ wartość John pojawia się jako pierwsza w kolejności
ładowania pola First name. Warto zauważyć, że w panelu
filtrowania imię John pojawiłoby się jako drugie od góry, ponieważ
podlega sortowaniu alfabetycznemu, nie tak, jak w kolejności
ładowania.

FieldIndex ('First name','Peter')

4, ponieważ funkcja FieldIndex() zwraca tylko jedną wartość
(pierwsze wystąpienie w kolejności ładowania).

Funkcja skryptu: przy założeniu, że
tabela Names jest załadowana, jak w
danych przykładowych:
John1:
Load FieldIndex('First
name','John') as MyJohnPos
Resident Names;

MyJohnPos=1, ponieważ

Peter1:
Load FieldIndex('First
name','Peter') as MyPeterPos
Resident Names;

MyPeterPos=4, ponieważ

„John” pojawia się jako pierwsza w
kolejności ładowania pola First name. Warto zauważyć, że w
panelu filtrowania imię John pojawiłoby się jako drugie od góry,
ponieważ podlega sortowaniu alfabetycznemu, nie tak, jak w
kolejności ładowania.
funkcja FieldIndex() zwraca tylko jedną
wartość (pierwsze wystąpienie w kolejności ładowania).

Dane zastosowane w przykładzie:
Names:
LOAD * inline [
"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC |No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');
John1:
Load FieldIndex('First name','John') as MyJohnPos
Resident Names;
Peter1:
Load FieldIndex('First name','Peter') as MyPeterPos
Resident Names;
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FieldValue
Funkcja FieldValue() zwraca wartość znalezioną na pozycji elem_no pola field_name (według kolejności
ładowania).

Syntax:
FieldValue(field_name , elem_no)
Return data type: dual
Arguments:
Argument

Opis

field_
name

Nazwa pola, dla którego wymagana jest wartość. Na przykład kolumna w tabeli. Argument
musi być podany jako wartość ciągu znaków. Oznacza to, że nazwa pola musi być ujęta w
pojedyncze cudzysłowy.

elem_no

Zgodny z kolejnością ładowania numer pozycji (elementu) pola, dla którego zwracana jest
wartość. Może on dotyczyć wiersza w tabeli, ale zależy od kolejności, w jakiej elementy (wiersze)
są ładowane.

Limitations:
Jeśli wartość argumentu elem_no jest większa niż liczba wartości pól, wówczas zwracana jest wartość NULL.

Examples and results:
W poniższych przykładach stosowane jest pole: First name z tabeli Names.

Przykłady

Wyniki

Dodaj przykładowe dane do aplikacji
i uruchom ją.

Załadowano tabelę Names, tak jak w danych z próby.

Funkcja wykresu: w tabeli
zawierającej wymiar First name
dodaj jako miarę:
FieldValue('First name','1')

John, ponieważ wartość John pojawia się jako pierwsza w kolejności
ładowania pola First name. Warto zauważyć, że w panelu
filtrowania imię John pojawiłoby się jako drugie od góry, po imieniu

Jane, ponieważ podlega sortowaniu alfabetycznemu, nie tak, jak w
kolejności ładowania.
FieldValue('First name','7')

NULL, ponieważ w polu First name jest tylko sześć wartości.
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Przykłady

Wyniki

Funkcja skryptu: przy założeniu, że
tabela Names jest załadowana, jak w
danych przykładowych:
John1:
Load FieldValue('First name',1) as
MyPos1
Resident Names;

MyPos1=John, ponieważ

Peter1:
Load FieldValue('First name',7) as
MyPos2
Resident Names;

MyPo2s= - (Null), ponieważ

„John” pojawia się jako pierwsza w
kolejności ładowania pola First name.

w polu First name jest tylko sześć

wartości.

Dane zastosowane w przykładzie:
Names:
LOAD * inline [
"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC |No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');
John1:
Load FieldValue('First name',1) as MyPos1
Resident Names;
Peter1:
Load FieldValue('First name',7) as MyPos2
Resident Names;

FieldValueCount
FieldValueCount() to funkcja zwracająca liczbę całkowitą (integer), która znajduje liczbę odrębnych wartości
w polu.
Syntax:
FieldValueCount(field_name)
Return data type: integer
Arguments:
Argument

Opis

field_
name

Nazwa pola, dla którego wymagana jest wartość. Na przykład kolumna w tabeli.Argument musi
być podany jako wartość ciągu znaków. Oznacza to, że nazwa pola musi być ujęta w
pojedyncze cudzysłowy.
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Examples and results:
W poniższych przykładach stosowane jest pole: First name z tabeli Names.

Przykłady

Wyniki

Dodaj przykładowe dane do aplikacji i uruchom ją.

Załadowano tabelę Names, tak jak w danych
z próby.

Funkcja wykresu: w tabeli zawierającej wymiar First name
dodaj jako miarę:
FieldValueCount('First name')

5, ponieważ wartość Peter pojawia się
dwukrotnie.

FieldValueCount('Initials')

6, ponieważ wartość Initials ma tylko dwie
odrębne wartości.

Funkcja skryptu. Przy założeniu, że załadowano tabelę

Names, tak jak w przykładowych danych.
John1:
Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1
Resident Names;

MyFieldCount1=5, ponieważ

John1:
Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1
Resident Names;

MyFieldCount1=6, ponieważ

wartość „John”

pojawia się dwukrotnie.
wartość „Initials”

ma tylko odrębne wartości.

Dane zastosowane w przykładzie:
Dane zastosowane w przykładach:
Names:
LOAD * inline [
"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC |No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');
FieldCount1:
Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1
Resident Names;
FieldCount2:
Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1
Resident Names;

LookUp
Funkcja Lookup() sprawdza załadowaną tabelę i zwraca wartość field_name odpowiadającą pierwszemu
wystąpieniu wartości match_field_value w polu match_field_name. Tabela ta może być tabelą bieżącą lub
inną wcześniej załadowaną tabelą.
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Syntax:
lookup(field_name, match_field_name, match_field_value [, table_name])
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

field_
name

Nazwa pola, dla którego wymagana jest wartość zwracana.Wartość wejściowa musi być
podana jako ciąg znaków (np. jako literał w cudzysłowie).

match_
field_
name

Nazwa pola, w którym wyszukiwana jest wartość match_field_value. Wartość wejściowa musi
być podana jako ciąg znaków (np. jako literał w cudzysłowie).

match_
field_value

Wartość wyszukiwana w polu match_field_name.

table_
name

Nazwa tabeli, w której wyszukiwana jest wartość. Wartość wejściowa musi być podana jako
ciąg znaków (np. jako literał w cudzysłowie).
Jeśli argument table_name zostanie pominięty, przyjmowana jest bieżąca tabela.

Argumenty bez cudzysłowów odwołują się do bieżącej tabeli. Aby odwołać się do innych tabel, należy
ująć argument w pojedyncze cudzysłowy.

Limitations:
Kolejność wyszukiwania odpowiada kolejności ładowania, chyba że tabela jest wynikiem złożonych operacji, na
przykład sprzężeń — w takim przypadku kolejność nie jest dobrze zdefiniowana. field_name i match_field_

name muszą określać pola w tej samej tabeli, wskazanej argumentem table_name.
W razie braku dopasowania zwracane jest NULL.
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Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Przykładowe dane używają funkcji Lookup()
w następującej formie:

W pierwszej kolejności ładowana jest tabela ProductList.
Przy użyciu funkcji Lookup() tworzona jest tabela

Lookup('Category', 'ProductID', ProductID,
'ProductList')

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i
uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w
swojej aplikacji co najmniej pola
wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.
ProductList:
Load * Inline [
ProductID|Product|Category|Price
1|AA|1|1
2|BB|1|3
3|CC|2|8
4|DD|3|2
] (delimiter is '|');
OrderData:
Load *, Lookup('Category', 'ProductID',
ProductID, 'ProductList') as CategoryID
Inline [
InvoiceID|CustomerID|ProductID|Units
1|Astrida|1|8
1|Astrida|2|6
2|Betacab|3|10
3|Divadip|3|5
4|Divadip|4|10
] (delimiter is '|');

OrderData. Określa ona trzeci argument jako ProductID.
Jest to pole, w odniesieniu którego należy wyszukać
wartość w drugim argumencie 'ProductID' w tabeli
ProductList, na co wskazuje ujęcie w pojedyncze
cudzysłowy.
Funkcja zwraca wartość „ Category” (w tabeli

ProductList), załadowaną jako CategoryID.
Instrukcja drop usuwa tabelę ProductList z modelu
danych, ponieważ nie jest wymagana, w wyniku czego
uzyskana tabela OrderData zawiera następujący wynik:
ProductID

InvoiceID

CustomerID

Units

CategoryID

1

1

Astrida

8

1

2

1

Astrida

6

1

3

2

Betacab

10

2

3

3

Divadip

5

2

4

4

Divadip

10

3

Drop Table ProductList

Funkcja Lookup() jest elastyczna i może uzyskać dostęp do każdej wcześniej załadowanej tabeli. Jest
jednak wolna w porównaniu z funkcją Applymap().

See also:
p

ApplyMap (page 602)

NoOfRows — funkcja wykresu
Funkcja NoOfRows() zwraca liczbę wierszy w bieżącym segmencie kolumn tabeli. W przypadku wykresów
bitmapowych funkcja NoOfRows() zwraca liczbę wierszy w tabeli prostej odpowiadającej wykresowi.
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Jeśli tabela lub równoważnik tabeli zawiera wiele wymiarów pionowych, wówczas segment bieżącej kolumny
będzie zawierał tylko wiersze z takimi samymi wartościami we wszystkich kolumnach wymiaru jak bieżący
wiersz, ale bez kolumny przedstawiającej ostatni wymiar w kolejności sortowania między polami.

Syntax:
NoOfRows([TOTAL])
Return data type: integer
Arguments:
Argument

Opis

TOTAL

Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub jako argument zostanie podany kwalifikator TOTAL,
bieżący segment kolumny jest zawsze równy całej kolumnie.

Example:
if( RowNo( )= NoOfRows( ), 0, Above( sum( Sales )))

See also:
p

RowNo — funkcja wykresu (page 377)

Peek
Funkcja Peek() wyszukuje wartość pola w tabeli dotyczącą wiersza, który został załadowany lub który istnieje w
pamięci wewnętrznej. Numer wiersza może być określony, podobnie jak tabela.

Syntax:
Peek(
field_name
[, row_no[, table_name ] ])
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

field_
name

Nazwa pola, dla którego wymagana jest wartość zwracana.Wartość wejściowa musi być
podana jako ciąg znaków (np. jako literał w cudzysłowie).
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Argument

Opis

row_no

Wiersz w tabeli określający wymagane pole. Może być wyrażeniem, ale musi dawać w wyniku
liczbę całkowitą. 0 oznacza pierwszy rekord, 1 drugi rekord itd. Liczby ujemne określają
kolejność od końca tabeli. –1 oznacza ostatni wczytany rekord.
Jeśli argument row nie zostanie podany, przyjmowana jest wartość –1.

table_
name

Etykieta tabeli bez końcowego dwukropka. Jeśli argument table_name nie zostanie podany,
przyjmowana jest bieżąca tabela. Wartość table_name musi być podana w przypadku użycia
poza instrukcją LOAD lub odnoszenia się do innej tabeli.

Limitations:
W przypadku pierwszego rekordu tabeli wewnętrznej funkcja zwraca wartość NULL.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom
ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji
co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie
wyników, aby wyświetlić wynik.

EmpCode = 101, ponieważ Peek('EmployeeCode',0)
zwraca pierwszą wartość EmployeeCode w tabeli
EmployeeDates.

EmployeeDates:
Load * Inline [
EmployeeCode|StartDate|EndDate
101|02/11/2010|23/06/2012
102|01/11/2011|30/11/2013
103|02/01/2012|
104|02/01/2012|31/03/2012
105|01/04/2012|31/01/2013
106|02/11/2013|
] (delimiter is '|');
FirstEmployee:
Load EmployeeCode, Peek('EmployeeCode',0) As
EmpCode
Resident EmployeeDates;

FirstEmployee:
Load EmployeeCode, Peek('EmployeeCode',2,'EmployeeDates') As EmpCode
Resident EmployeeDates;

Podstawienie wartości argumentu row_no zwraca
wartości innych wierszy w tabeli w następujący sposób:
Peek('EmployeeCode',2) zwraca

trzecią wartość w

tabeli: 102.
Należy jednak pamiętać, że bez określenia tabeli jako
trzeciego argumentu table_no funkcja odwołuje się
do bieżącej tabeli (w tym przypadku — wewnętrznej).
Wynikiem Peek('EmployeeCode',-2) jest kilka
wartości:
EmployeeCode
101
102
103
104
105
106

EmpCode
101
102
103
104

Gdy argument table_no zostanie określony jako
'EmployeeDates', funkcja zwróci przedostatnią wartość
EmployeeCode z tabeli EmployeeDates: 105.
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Przykład

Wynik

Funkcja Peek() może być używana w celu
utworzenia odniesienia do danych, które nie
zostały jeszcze załadowane.

Utwórz tabelę w arkuszu w aplikacji z parametrami
ID, List i Value jako wymiarami.
ID

List

Value

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom
ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji
co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie
wyników, aby wyświetlić wynik.

1

6

6

1

6,3

3

1

6,3,4

4

2

11

11

2

11,10

10

2

11,10,1

1

3

8

8

3

8,7

7

5

13

13

5

13,2

2

5

13,2,78

78

T1:
LOAD * inline [
ID|Value
1|3
1|4
1|6
3|7
3|8
2|1
2|11
5|2
5|78
5|13
] (delimiter is '|');
T2:
LOAD
*,
IF(ID=Peek('ID'), Peek
('List')&','&Value,Value) AS List
RESIDENT T1
ORDER BY ID ASC;
DROP TABLE T1;

Instrukcja IF() jest tworzona z tabeli tymczasowej
T1.
Peek('ID') odwołuje się do pola ID w poprzednim
wierszu w bieżącej tabeli T2.
Peek('List') odwołuje się do pola List w
poprzednim wierszu w tabeli T2, która obecnie jest
tworzona podczas oceny wyrażenia.
Wartość instrukcji jest wyznaczana w następujący
sposób:
Jeśli bieżąca wartość ID jest taka sama jak
poprzednia wartość ID, należy zapisać wartość Peek
('List') skonkatenowaną z bieżącą wartością Value. W
przeciwnym wypadku należy zapisać tylko bieżącą
wartość Value.
Jeśli funkcja Peek('List') już zawiera skonkatenowany
wynik, nowy wynik Peek('List') będzie z nim
skonkatenowany.

Warto zwrócić uwagę na klauzulę Order
by. Określa ona sposób porządkowania
tabeli (rosnąco według ID). Bez niej
funkcja Peek() użyje dowolnego
porządkowania zawartego w tabeli
wewnętrznej, co może prowadzić do
nieprzewidywalnych wyników.
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Previous
Funkcja Previous() wyszukuje wartość wyrażenia expr przy użyciu danych z poprzedniego rekordu
wejściowego, który nie został odrzucony z powodu klauzuli where. W przypadku pierwszego wiersza tabeli
wewnętrznej funkcja zwróci wartość NULL.

Syntax:
Previous(expr)
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
Wyrażenie może zawierać zagnieżdżone funkcje previous() w celu uzyskiwania dostępu do
bardziej odległych rekordów. Dane są pobierane bezpośrednio ze źródła danych wejściowych,
co umożliwia odwoływanie się również do pól, które nie zostały załadowane do aplikacji Qlik
Sense (nie zostały zapisane w asocjacyjnej bazie danych programu).

Limitations:
W przypadku pierwszego rekordu tabeli wewnętrznej funkcja zwraca wartość NULL.

Przykłady i wyniki:
Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej
pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.
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Przykład

Wynik

Sales2013:
Load *, (Sales - Previous(Sales) )as Increase Inline [
Month|Sales
1|12
2|13
3|15
4|17
5|21
6|21
7|22
8|23
9|32
10|35
11|40
12|41
] (delimiter is '|');

Korzystając z funkcji Previous() w
instrukcji Load, możemy porównać
bieżącą wartość Sales z poprzednią
wartością i użyć jej w trzecim polu,
Increase.
Month
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sales
12
13
15
17
21
21
22
23
32
35
40
41

Increase
1
2
2
4
0
1
1
9
3
5
1

Top — funkcja wykresu
Funkcja Top() oblicza wartość wyrażenia w pierwszym (najwyższym) wierszu segmentu kolumny w tabeli.
Wiersz wybierany do obliczeń zależy od wartości opcjonalnego parametru offset — domyślnie jest to wiersz
najwyższy. W przypadku wykresów niebędących tabelami wynik funkcji Top() jest obliczany na pierwszym
wierszu bieżącej kolumny w tabeli prostej odpowiadającej wykresowi.

Syntax:
Top([TOTAL] expr [ , offset [,count ]])
Return data type: dual
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

offset

Określenie wartości offsetn większej niż 1 umożliwia przeniesienie oceny wyrażenia w dół o n
wierszy poniżej najwyższego wiersza.
Określenie ujemnej wartości argumentu offset sprawia, że funkcja Top działa tak samo jak
funkcja Bottom z odpowiednią dodatnią wartością argumentu offset.
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Argument

Opis

count

Jeśli trzeci parametr count będzie większy od 1, funkcja zwróci zakres wartości count, po
jednej dla każdego z count ostatnich wierszy bieżącego segmentu kolumny. W tej postaci
funkcja może być używana jako argument dla specjalnych funkcji zakresu. Funkcje zakresu

(page 608)
TOTAL

Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub jako argument zostanie podany kwalifikator TOTAL,
bieżący segment kolumny jest zawsze równy całej kolumnie.

Segment kolumny definiuje się jako ciągły podzbiór komórek o tych samych wartościach dla
wymiarów w bieżącej kolejności sortowania. Międzywierszowe funkcje wykresu są obliczane w
segmencie kolumny z pominięciem skrajnego prawego wymiaru w równoważnym wykresie tabeli
prostej. Jeśli wykres ma tylko jeden wymiar lub jeśli podano kwalifikator TOTAL, wartość wyrażenia
jest obliczana na pełnej tabeli.

Jeśli tabela lub równoważnik tabeli zawiera wiele wymiarów pionowych, wówczas segment bieżącej
kolumny będzie zawierał tylko wiersze z takimi samymi wartościami we wszystkich kolumnach
wymiaru jak bieżący wiersz, ale bez kolumny przedstawiającej ostatni wymiar w kolejności
sortowania między polami.

Limitations:
Wywołania rekurencyjne będą zwracać NULL.

Examples and results:
Example: 1

Na zrzucie ekranu w tym przykładzie widoczne jest, że stosowna wizualizacja tabeli została utworzona na
podstawie wymiaru Customer oraz miar Sum(Sales) i Top(Sum(Sales)).
Kolumna Top(Sum(Sales)) zwraca wartość 587 dla wszystkich wierszy, ponieważ jest to wartość najwyższego
wiersza: Astrida.

Składnia skryptów i funkcje wykresów - Qlik Sense, 322 - 2019-04-09 01:39:23

592

5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu
W tabeli tej przedstawione są również bardziej złożone miary: jedna utworzona na podstawie wyrażenia Sum
(Sales)+Top(Sum(Sales)) i jedna

zatytułowana Top offset 3, utworzona na podstawie wyrażenia Sum

argumentem offset o wartości 3. W efekcie jej działania wartość Sum(Sales) dla
bieżącego wiersza jest dodawana do wartości z trzeciego wiersza liczonego od najwyższego wiersza (wartość z
(Sales)+Top(Sum(Sales), 3) z

wiersza bieżącego plus wartość dla klienta Canutility).

Example: 2
Na zrzutach ekranu tabel przedstawionych w tym przykładzie do wizualizacji zostały dodane kolejne wymiary:

Month i Product. W przypadku wykresów wielowymiarowych wyniki wyrażeń zawierających funkcje Above,
Below, Top i Bottom są zależne od kolejności sortowania wymiarów kolumn przez Qlik Sense. Qlik Sense
oblicza wartości funkcji na podstawie segmentów kolumny uzyskanych z wymiaru sortowanego jako ostatni.
Kolejność sortowania kolumn określa się w panelu właściwości w sekcji Sortowanie i może ona być inna od
kolejności wyświetlania kolumn w tabeli.

Pierwsza tabela z przykładu 2. Wartość funkcji Top dla miary First value na podstawie wymiaru Month (Jan).
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Druga tabela z przykładu 2. Wartość funkcji Top dla miary First value na podstawie wymiaru Product (AA dla klienta Astrida).

Więcej informacji na ten temat zawiera przykład 2 w funkcji Above.

Example: 3

Wynik

Funkcję Top można stosować jako źródło danych
wejściowych dla funkcji zakresu. Na przykład:
RangeAvg (Top(Sum(Sales),1,3)).

W funkcji Top() argument offset ma wartość 1, a
argument count ma wartość 3. Funkcja ta znajduje
wyniki wyrażenia Sum(Sales) w trzech wierszach
począwszy od wiersza pod najwyższym wierszem w
segmencie kolumny (ponieważ offset=1), oraz i w
dwóch wierszach pod nim (o ile jest tam wiersz).
Wspomniane trzy wartości są stosowane jako dane
wejściowe dla funkcji RangeAvg(), która znajduje
średnią wartości w określonym szeregu liczbowym.
Tabela z kolumną Customer jako wymiarem zwraca
następujące wyniki dla wyrażenia RangeAvg().
Astrida

603

Betacab

603

Canutility

603

Divadip:

603

Monthnames:
LOAD * INLINE [
Month, Monthnumber
Jan, 1
Feb, 2
Mar, 3
Apr, 4
May, 5
Jun, 6
Jul, 7
Aug, 8
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Sep, 9
Oct, 10
Nov, 11
Dec, 12
];
Sales2013:
crosstable (Month, Sales) LOAD * inline [
Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec
Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22
Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15
Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27
Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94
] (delimiter is '|');

Aby miesiące były sortowane we właściwej kolejności, podczas tworzenia wizualizacji przejdź do sekcji Sorting
na panelu właściwości, wybierz opcję Month , a następnie zaznacz pole wyboru Sort by expression. W polu
wyrażenia podaj Monthnumber.

See also:
p
p
p
p
p

Bottom — funkcja wykresu (page 571)
Above — funkcja wykresu (page 563)
Sum — funkcja wykresu (page 188)
RangeAvg (page 611)
Funkcje zakresu (page 608)

SecondaryDimensionality — funkcja wykresu
Funkcja SecondaryDimensionality() zwraca liczbę wierszy wymiaru tabeli przestawnej, które zawierają treść
niepodlegającą agregacji, czyli nie zawierają sum częściowych ani zwiniętych agregacji. Ta funkcja jest
odpowiednikiem funkcji dimensionality() dla poziomych wymiarów tabeli przestawnej.

Syntax:
SecondaryDimensionality( )
Return data type: liczba całkowita
Limitations:
Funkcja SecondaryDimensionality zawsze zwraca 0, chyba że jest używana w tabelach przestawnych.

After — funkcja wykresu
Funkcja After() zwraca wartość wyrażenia obliczoną na podstawie wartości wymiaru tabeli przestawnej
występujących w kolumnie znajdującej się za kolumną bieżącą w ramach segmentu wierszy tabeli przestawnej.

Syntax:
after([TOTAL] expr [, offset [, count ]])
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Ta funkcja zwraca wartość NULL we wszystkich typach wykresów z wyjątkiem tabel przestawnych.

Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

offset

Określenie wartości offset n większej niż 1 umożliwia przeniesienie oceny wyrażenia o n
wierszy w prawo od bieżącego wiersza.
Podanie argumentu offset równego 0 spowoduje ocenę wartości wyrażenia w bieżącym
wierszu.
Określenie ujemnej wartości argumentu offset sprawia, że funkcja After działa tak samo jak
funkcja Before z odpowiednią dodatnią wartością argumentu offset.

count

Jeśli trzeci parametr count będzie większy od 1, funkcja zwróci zakres wartości, po jednej dla
każdego z wierszy tabeli do wartości count, liczonych w prawo od pierwotnej komórki.

TOTAL

Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub jako argument zostanie podany kwalifikator TOTAL,
bieżący segment kolumny jest zawsze równy całej kolumnie.

W przypadku ostatniej kolumny segmentu wiersza zostanie zwrócona wartość NULL, ponieważ za tą kolumną
nie ma żadnej kolumny.
Jeśli tabela przestawna zawiera wiele wymiarów poziomych, wówczas bieżący segment wiersza będzie
zawierać tylko kolumny z takimi samymi wartościami, co bieżąca kolumna we wszystkich wierszach wymiaru, z
wyjątkiem wiersza przedstawiającego ostatni wymiar poziomy w kolejności sortowania między polami.
Kolejność sortowania między polami dla wymiarów poziomych w tabelach przestawnych jest zdefiniowana
przez kolejność wymiarów od góry do dołu..

Example:
after( sum( Sales ))
after( sum( Sales ), 2 )
after( total sum( Sales ))

Wyrażenie rangeavg (after(sum(x),1,3)) zwraca średnią z trzech wyników funkcji sum(x) ocenianej w trzech
kolumnach znajdujących się bezpośrednio po prawej stronie kolumny bieżącej.

Before — funkcja wykresu
Funkcja Before() zwraca wartość wyrażenia obliczoną na podstawie wartości wymiaru tabeli przestawnej
występujących w kolumnie znajdującej się przed kolumną bieżącą w ramach segmentu wierszy tabeli
przestawnej.

Syntax:
before([TOTAL] expr [, offset [, count]])
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Ta funkcja zwraca wartość NULL we wszystkich typach wykresów z wyjątkiem tabel przestawnych.

Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

offset

Określenie wartości offset n większej niż 1 umożliwia przeniesienie oceny wyrażenia o n
wierszy w lewo od bieżącego wiersza.
Podanie argumentu offset równego 0 spowoduje ocenę wartości wyrażenia w bieżącym
wierszu.
Określenie ujemnej wartości argumentu offset sprawia, że funkcja Before działa tak samo jak
funkcja After z odpowiednią dodatnią wartością argumentu offset.

count

Jeśli trzeci parametr count będzie większy od 1, funkcja zwróci zakres wartości, po jednej dla
każdego z wierszy tabeli do wartości count, liczonych w lewo od pierwotnej komórki.

TOTAL

Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub jako argument zostanie podany kwalifikator TOTAL,
bieżący segment kolumny jest zawsze równy całej kolumnie.

W przypadku pierwszej kolumny segmentu wiersza zostanie zwrócona wartość NULL, ponieważ tej kolumny nie
poprzedza żadna kolumna.
Jeśli tabela przestawna zawiera wiele wymiarów poziomych, wówczas bieżący segment wiersza będzie
zawierać tylko kolumny z takimi samymi wartościami, co bieżąca kolumna we wszystkich wierszach wymiaru, z
wyjątkiem wiersza przedstawiającego ostatni wymiar poziomy w kolejności sortowania między
polami.Kolejność sortowania między polami dla wymiarów poziomych w tabelach przestawnych jest
zdefiniowana przez kolejność wymiarów od góry do dołu..

Examples:
before( sum( Sales ))
before( sum( Sales ), 2 )
before( total sum( Sales ))

Wyrażenie rangeavg (before(sum(x),1,3)) zwraca średnią z trzech wyników funkcji sum(x) ocenianej w trzech
kolumnach znajdujących się bezpośrednio po lewej stronie kolumny bieżącej.

First — funkcja wykresu
Funkcja First() zwraca wartość wyrażenia obliczoną na podstawie wartości wymiaru tabeli przestawnej
występujących w pierwszej kolumnie bieżącego segmentu wierszy tabeli przestawnej. Ta funkcja zwraca
wartość NULL we wszystkich typach wykresów z wyjątkiem tabel przestawnych.

Syntax:
first([TOTAL] expr [, offset [, count]])
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Arguments:
Argument

Opis

expression

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

offset

Określenie wartości offset n większej niż 1 umożliwia przeniesienie oceny wyrażenia o n
wierszy w prawo od bieżącego wiersza.
Podanie argumentu offset równego 0 spowoduje ocenę wartości wyrażenia w bieżącym
wierszu.
Określenie ujemnej wartości argumentu offset sprawia, że funkcja First działa tak samo jak
funkcja Last z odpowiednią dodatnią wartością argumentu offset.

count

Jeśli trzeci parametr count będzie większy od 1, funkcja zwróci zakres wartości, po jednej dla
każdego z wierszy tabeli do wartości count, liczonych w prawo od pierwotnej komórki.

TOTAL

Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub jako argument zostanie podany kwalifikator TOTAL,
bieżący segment kolumny jest zawsze równy całej kolumnie.

Jeśli tabela przestawna zawiera wiele wymiarów poziomych, wówczas bieżący segment wiersza będzie
zawierać tylko kolumny z takimi samymi wartościami, co bieżąca kolumna we wszystkich wierszach wymiaru, z
wyjątkiem wiersza przedstawiającego ostatni wymiar poziomy w kolejności sortowania między
polami.Kolejność sortowania między polami dla wymiarów poziomych w tabelach przestawnych jest
zdefiniowana przez kolejność wymiarów od góry do dołu..

Examples:
first( sum( Sales ))
first( sum( Sales ), 2 )
first( total sum( Sales )

rangeavg (first(sum(x),1,5)) zwraca średnią z wyników funkcji sum(x) ocenianej w pięciu
kolumnach skrajnie po lewej stronie bieżącego segmentu wiersza.

Last — funkcja wykresu
Funkcja Last() zwraca wartość wyrażenia obliczoną na podstawie wartości wymiaru tabeli przestawnej
występujących w ostatniej kolumnie bieżącego segmentu wierszy tabeli przestawnej. Ta funkcja zwraca wartość
NULL we wszystkich typach wykresów z wyjątkiem tabel przestawnych.

Syntax:
last([TOTAL] expr [, offset [, count]])
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Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

offset

Określenie wartości offset n większej niż 1 umożliwia przeniesienie oceny wyrażenia o n
wierszy w lewo od bieżącego wiersza.
Podanie argumentu offset równego 0 spowoduje ocenę wartości wyrażenia w bieżącym
wierszu.
Określenie ujemnej wartości argumentu offset sprawia, że funkcja First działa tak samo jak
funkcja Last z odpowiednią dodatnią wartością argumentu offset.

count

Jeśli trzeci parametr count będzie większy od 1, funkcja zwróci zakres wartości, po jednej dla
każdego z wierszy tabeli do wartości count, liczonych w lewo od pierwotnej komórki.

TOTAL

Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub jako argument zostanie podany kwalifikator TOTAL,
bieżący segment kolumny jest zawsze równy całej kolumnie.

Jeśli tabela przestawna zawiera wiele wymiarów poziomych, wówczas bieżący segment wiersza będzie
zawierać tylko kolumny z takimi samymi wartościami, co bieżąca kolumna we wszystkich wierszach wymiaru, z
wyjątkiem wiersza przedstawiającego ostatni wymiar poziomy w kolejności sortowania między
polami.Kolejność sortowania między polami dla wymiarów poziomych w tabelach przestawnych jest
zdefiniowana przez kolejność wymiarów od góry do dołu..

Example:
last( sum( Sales ))
last( sum( Sales ), 2 )
last( total sum( Sales )

średnią z wyników funkcji sum(x) ocenianej w pięciu kolumnach skrajnie
po prawej stronie bieżącego segmentu wiersza.
rangeavg (last(sum(x),1,5)) zwraca

ColumnNo — funkcja wykresu
Funkcja ColumnNo() zwraca numer bieżącej kolumny w bieżącym segmencie wierszy tabeli przestawnej.
Pierwsza kolumna ma numer 1.

Syntax:
ColumnNo([total])
Arguments:
Argument

Opis

TOTAL

Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub jako argument zostanie podany kwalifikator TOTAL,
bieżący segment kolumny jest zawsze równy całej kolumnie.
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Jeśli tabela przestawna zawiera wiele wymiarów poziomych, wówczas bieżący segment wiersza będzie
zawierać tylko kolumny z takimi samymi wartościami, co bieżąca kolumna we wszystkich wierszach wymiaru, z
wyjątkiem wiersza przedstawiającego ostatni wymiar poziomy w kolejności sortowania między
polami.Kolejność sortowania między polami dla wymiarów poziomych w tabelach przestawnych jest
zdefiniowana przez kolejność wymiarów od góry do dołu..

Example:
if( ColumnNo( )=1, 0, sum( Sales ) / before( sum( Sales )))

NoOfColumns — funkcja wykresu
Funkcja NoOfColumns() zwraca liczbę kolumn w bieżącym segmencie wierszy tabeli przestawnej.

Syntax:
NoOfColumns([total])
Arguments:
Argument

Opis

TOTAL

Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub jako argument zostanie podany kwalifikator TOTAL,
bieżący segment kolumny jest zawsze równy całej kolumnie.

Jeśli tabela przestawna zawiera wiele wymiarów poziomych, wówczas bieżący segment wiersza będzie
zawierać tylko kolumny z takimi samymi wartościami, co bieżąca kolumna we wszystkich wierszach wymiaru, z
wyjątkiem wiersza przedstawiającego ostatni wymiar poziomy w kolejności sortowania między
polami.Kolejność sortowania między polami dla wymiarów poziomych w tabelach przestawnych jest
zdefiniowana przez kolejność wymiarów od góry do dołu..

Example:
if( ColumnNo( )=NoOfColumns( ), 0, after( sum( Sales )))

5.16

Funkcje logiczne

W tej sekcji opisano funkcje obsługujące operacje logiczne. Wszystkie funkcje mogą być stosowane zarówno w
skryptach ładowania danych, jak i wyrażeniach wykresu.

IsNum
Zwraca wartość -1 (True), jeśli wyrażenie można zinterpretować jako liczbę, a 0 (False) w przeciwnym
przypadku.

IsNum( expr )
IsText
Zwraca -1 (True), jeśli wyrażenie ma reprezentację tekstową, a 0 (False) w przeciwnym przypadku.
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IsText( expr )

Zarówno IsNum, jak i IsText zwracają 0, gdy wyrażenie to NULL.

Example:
W poniższym przykładzie ładowana jest tabela wbudowana z mieszanymi wartościami tekstowymi i liczbowymi
oraz dodawane są dwa pola celem sprawdzenia, czy wartość jest odpowiednio wartością liczbową czy tekstową.
Load *, IsNum(Value), IsText(Value)
Inline [
Value
23
Green
Blue
12
33Red];

Otrzymana tabela wygląda następująco:

Value

IsNum(Value)

IsText(Value)

23

-1

0

Green

0

-1

Blue

0

-1

12

-1

0

33Red

0

-1

5.17

Funkcje mapowania

W tej sekcji opisano funkcje obsługujące tabele mapowania. Tabele mapowania można wykorzystać do
zastępowania wartości pól lub nazw pól podczas wykonywania skryptu.
Funkcje mapowania mogą być używane tylko w skrypcie ładowania danych.

Przegląd funkcji mapowania
Po podsumowaniu każda funkcja jest opisana szczegółowo. Można też kliknąć nazwę funkcji w opisie składni,
aby natychmiast wyświetlić szczegółowe informacje o tej funkcji.

ApplyMap
Funkcja skryptu ApplyMap służy do mapowania danych wyjściowych wyrażenia na wcześniej załadowaną
tabelę mapowania.

ApplyMap ('mapname', expr [ , defaultexpr ] )
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MapSubstring
Funkcja skryptu MapSubstring umożliwia mapowanie części dowolnego wyrażenia według wcześniej
załadowanej tabeli mapowania. Mapowanie uwzględnia wielkość liter i nie jest iteracyjne. Ciągi podrzędne są
mapowane od lewej do prawej.

MapSubstring ('mapname', expr)

ApplyMap
Funkcja skryptu ApplyMap służy do mapowania danych wyjściowych wyrażenia na wcześniej załadowaną
tabelę mapowania.

Syntax:
ApplyMap('map_name', expression [ , default_mapping ] )
Return data type: podwójny
Arguments:
Argument

Opis

map_
name

Nazwa tabeli mapowania, która została utworzona przy użyciu instrukcji mapping load lub

mapping select. Nazwa musi być ujęta w pojedyncze proste cudzysłowy.

Jeśli ta funkcja zostanie użyta w zmiennej rozszerzonej przez makro i zostanie
utworzone odniesienie do tabeli mapowania, która nie istnieje, wówczas wywołanie
funkcji nie powiedzie się, a pole nie zostanie utworzone.
expression

Wyrażenie, którego wynik powinien być mapowany.

default_
mapping

W przypadku określenia tej wartości będzie ona używana jako wartość domyślna, jeśli tabela
mapowania nie zawiera pasującej wartości wyrażenia expression. Jeśli nie zostanie określona,
wartość expression zostanie zwrócona w istniejącej formie.

Example:
W tym przykładzie ładowana jest lista sprzedawców z kodem kraju reprezentującym ich kraj zamieszkania.
Używana jest tabela mapująca kod kraju na kraj, aby zastąpić kod kraju jego nazwą. W tabeli mapowania
zdefiniowano tylko trzy kraje, inne kody krajów są mapowane na wartość 'Rest of the world'.
// Load mapping table of country codes:
map1:
mapping LOAD *
Inline [
CCode, Country
Sw, Sweden
Dk, Denmark
No, Norway
] ;
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// Load list of salesmen, mapping country code to country
// If the country code is not in the mapping table, put Rest of the world
Salespersons:
LOAD *,
ApplyMap('map1', CCode,'Rest of the world') As Country
Inline [
CCode, Salesperson
Sw, John
Sw, Mary
Sw, Per
Dk, Preben
Dk, Olle
No, Ole
Sf, Risttu] ;
// We don't need the CCode anymore
Drop Field 'CCode';

Otrzymana tabela wygląda następująco:

Salesperson

Country

John

Sweden

Mary

Sweden

Per

Sweden

Preben

Denmark

Olle

Denmark

Ole

Norway

Risttu

Rest of the world

MapSubstring
Funkcja skryptu MapSubstring umożliwia mapowanie części dowolnego wyrażenia według wcześniej
załadowanej tabeli mapowania. Mapowanie uwzględnia wielkość liter i nie jest iteracyjne. Ciągi podrzędne są
mapowane od lewej do prawej.

Syntax:
MapSubstring('map_name', expression)
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Return data type: ciąg znaków
Arguments:
Argument

Opis

map_
name

Nazwa tabeli mapowania, która została poprzednio odczytana w instrukcji mapping load lub

mapping select. Nazwa musi być otoczona pojedynczymi prostymi cudzysłowami.

Jeśli ta funkcja zostanie użyta w zmiennej rozszerzonej przez makro i zostanie
utworzone odniesienie do tabeli mapowania, która nie istnieje, wówczas wywołanie
funkcji nie powiedzie się, a pole nie zostanie utworzone.
expression

Wyrażenie, którego wynik będzie mapowany według fragmentów tekstu.

Example:
Na tym przykładzie ładujemy listę modeli produktu. Każdy model zawiera zestaw atrybutów opisanych przez
kod złożony. Przy użyciu tabeli mapowania z MapSubstring można rozwinąć kody atrybutów do opisu.
map2:
mapping LOAD *
Inline [
AttCode, Attribute
R, Red
Y, Yellow
B, Blue
C, Cotton
P, Polyester
S, Small
M, Medium
L, Large
] ;
Productmodels:
LOAD *,
MapSubString('map2', AttCode) as Description
Inline [
Model, AttCode
Twixie, R C S
Boomer, B P L
Raven, Y P M
Seedling, R C L
SeedlingPlus, R C L with hood
Younger, B C with patch
MultiStripe, R Y B C S/M/L
] ;
// We don't need the AttCode anymore
Drop Field 'AttCode';
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Otrzymana tabela wygląda następująco:

Model

Description

Twixie

Red Cotton Small

Boomer

Blue Polyester Large

Raven

Yellow Polyester Medium

Seedling

Red Cotton Large

SeedlingPlus

Red Cotton Large with hood

Younger

Blue Cotton with patch

MultiStripe

Red Yellow Blue Cotton Small/Medium/Large

5.18

Funkcje matematyczne

W tej sekcji opisano funkcje dotyczące stałych matematycznych i wartości logicznych. Funkcje te nie zawierają
parametrów, ale wciąż wymagane są nawiasy.
Wszystkie funkcje mogą być stosowane zarówno w skryptach ładowania danych, jak i wyrażeniach wykresu.

e
Funkcja zwraca podstawę logarytmów naturalnych, e (2,71828...).

e( )
false
Funkcja zwraca wartość podwójną o wartości tekstowej 'False' i wartości liczbowej 0. Wyniku można używać w
wyrażeniach jako fałszu logicznego.

false( )
pi
Funkcja zwraca wartość π (3,14159...).

pi( )
rand
Funkcja zwraca losową liczbę z zakresu od 0 do 1. Można jej użyć do tworzenia przykładowych danych.

rand( )
Example:
Ten przykładowy skrypt tworzy tabelę tysiąca rekordów z losowo wybranymi wielkimi literami, to znaczy
znakami mieszczącymi się w zakresie od 65 do 91 (65+26).
Load
Chr( Floor(rand() * 26) + 65) as UCaseChar,
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RecNo() as ID
Autogenerate 1000;

true
Funkcja zwraca wartość podwójną o wartości tekstowej 'True' i wartości liczbowej –1. Wyniku można używać w
wyrażeniach jako prawdy logicznej.

true( )

5.19

Funkcje NULL

W tej sekcji opisano funkcje dotyczące zwracania lub wykrywania wartości NULL.
Wszystkie funkcje mogą być stosowane zarówno w skryptach ładowania danych, jak i wyrażeniach wykresu.

Przegląd funkcji NULL
Po podsumowaniu każda funkcja jest opisana szczegółowo. Można też kliknąć nazwę funkcji w opisie składni,
aby natychmiast wyświetlić szczegółowe informacje o tej funkcji.

Null
Funkcja Null zwraca wartość NULL.

NULL( )
IsNull
Funkcja IsNull sprawdza, czy wyrażenie ma wartość NULL i w takim wypadku zwraca wartość -1 (True). W
przeciwnym razie zwracana jest wartość 0 (False).

IsNull (expr )

IsNull
Funkcja IsNull sprawdza, czy wyrażenie ma wartość NULL i w takim wypadku zwraca wartość -1 (True). W
przeciwnym razie zwracana jest wartość 0 (False).

Syntax:
IsNull(expr )
Ciąg znaków o zerowej długości nie jest uznawany za NULL i spowoduje zwrócenie przez funkcję
IsNull wartości False.

Example: Skrypt ładowania danych
W tym przykładzie ładowana jest tabela wbudowana z czterema wierszami, w której pierwsze trzy linie nie
zawierają nic albo zawierają wartość - albo 'NULL' w kolumnie Value. Przekształcamy te wartości na rzeczywiste
reprezentacje wartości NULL przy użyciu środkowej wartości poprzedzającej instrukcję LOAD, za pomocą
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funkcji Null.
Pierwsza wartość poprzedzająca instrukcję LOAD dodaje pole sprawdzające, czy jest to wartość NULL, przy
użyciu funkcji IsNull.
NullsDetectedAndConverted:
LOAD *,
If(IsNull(ValueNullConv), 'T', 'F') as IsItNull;
LOAD *,
If(len(trim(Value))= 0 or Value='NULL' or Value='-', Null(), Value ) as ValueNullConv;
LOAD * Inline
[ID, Value
0,
1,NULL
2,3,Value];

Oto otrzymana tabela. W kolumnie ValueNullConv wartości NULL są reprezentowane przez -.

ID

Value

0

ValueNullConv

IsItNull

-

T

1

NULL

-

T

2

-

-

T

3

Value

Value

F

NULL
Funkcja Null zwraca wartość NULL.

Syntax:
Null( )
Example: Skrypt ładowania danych
W tym przykładzie ładowana jest tabela wbudowana z czterema wierszami, w której pierwsze trzy linie nie
zawierają nic albo zawierają wartość - albo 'NULL' w kolumnie Value. Chcemy przekształcić te wartości na
rzeczywiste reprezentacje wartości NULL.
Środkowa poprzedzająca instrukcję LOAD wykonuje przekształcenie przy użyciu funkcji Null.
Pierwsza poprzedzająca instrukcję LOAD dodaje pole sprawdzające, czy wartość wynosi NULL, w tym
przykładzie tylko do celów ilustracyjnych.
NullsDetectedAndConverted:
LOAD *,
If(IsNull(ValueNullConv), 'T', 'F') as IsItNull;
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LOAD *,
If(len(trim(Value))= 0 or Value='NULL' or Value='-', Null(), Value ) as ValueNullConv;
LOAD * Inline
[ID, Value
0,
1,NULL
2,3,Value];

Oto otrzymana tabela. W kolumnie ValueNullConv wartości NULL są reprezentowane przez -.

ID

Value

0

ValueNullConv

IsItNull

-

T

1

NULL

-

T

2

-

-

T

3

Value

Value

F

5.20

Funkcje zakresu

Funkcje zakresu to funkcje, które pobierają szereg wartości i zwracają wartość pojedynczą. Wszystkie funkcje
zakresu mogą być stosowane zarówno w skryptach ładowania danych, jak i wyrażeniach wykresów.
Na przykład w przypadku wizualizacji funkcja zakresu może posłużyć do obliczenia wartości pojedynczej na
podstawie szeregu międzywierszowego. W przypadku skryptu ładowania danych funkcja zakresu może posłużyć
do obliczenia wartości pojedynczej na podstawie szeregu wartości w tabeli wewnętrznej.

Funkcje zakresu zastępują następujące ogólne funkcje liczbowe: numsum,numavg,
numcount,nummin i nummax, które powinny być teraz traktowane jako niepotrzebne.

Podstawowe funkcje zakresu
RangeMax
Funkcja RangeMax() zwraca najwyższe wartości liczbowe znalezione w wyrażeniu lub polu.

RangeMax (first_expr[, Expression])
RangeMaxString
Funkcja RangeMaxString() zwraca ostatnią z posortowanych tekstowo wartości znalezionych w wyrażeniu lub
polu.

RangeMaxString (first_expr[, Expression])
RangeMin
Funkcja RangeMin() zwraca najniższe wartości liczbowe znalezione w wyrażeniu lub polu.
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RangeMin (first_expr[, Expression])
RangeMinString
Funkcja RangeMinString() zwraca pierwszą z posortowanych tekstowo wartości znalezionych w wyrażeniu lub
polu.

RangeMinString (first_expr[, Expression])
RangeMode
Funkcja RangeMode() zwraca wartość najczęściej występującą w wyrażeniu lub polu (wartość modalną).

RangeMode (first_expr[, Expression])
RangeOnly
RangeOnly() to funkcja podwójna zwracająca wartość, jeśli wynikiem wyrażenia jest dokładnie jedna,
unikatowa wartość. W przeciwnym razie zwracana jest wartość NULL.

RangeOnly (first_expr[, Expression])
RangeSum
Funkcja RangeSum() zwraca sumę zakresu wartości. Wszystkie wartości nieliczbowe są traktowane jako 0, w
odróżnieniu od działania operatora +.

RangeSum (first_expr[, Expression])

Licznikowe funkcje zakresu
RangeCount
Funkcja RangeCount() zwraca liczbę wartości tekstowych i liczbowych w wyrażeniu lub polu.

RangeCount (first_expr[, Expression])
RangeMissingCount
Funkcja RangeMissingCount() zwraca liczbę wartości nieliczbowych (w tym wartości NULL) w wyrażeniu lub
polu.

RangeMissingCount (first_expr[, Expression])
RangeNullCount
Funkcja RangeNullCount() zwraca liczbę wartości NULL w wyrażeniu lub polu.

RangeNullCount (first_expr[, Expression])
RangeNumericCount
Funkcja RangeNumericCount() zwraca liczbę wartości liczbowych w wyrażeniu lub polu.

RangeNumericCount (first_expr[, Expression])
RangeTextCount
Funkcja RangeTextCount() zwraca liczbę wartości tekstowych w wyrażeniu lub polu.
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RangeTextCount (first_expr[, Expression])

Statystyczne funkcje zakresu
RangeAvg
Funkcja RangeAvg() zwraca średnią wartość z zakresu. Argumentem wejściowym funkcji może być zakres
wartości lub wyrażenie.

RangeAvg (first_expr[, Expression])
RangeCorrel
Funkcja RangeCorrel() zwraca współczynnik korelacji dwóch zestawów danych. Współczynnik korelacji to
miara stopnia powiązania między zestawami danych.

RangeCorrel (x_values , y_values[, Expression])
RangeFractile
Funkcja RangeFractile() zwraca wartość odpowiadającą n-temu kwantylowi (fractile) z zakresu liczb.

RangeFractile (fractile, first_expr[ ,Expression])
RangeKurtosis
Funkcja RangeKurtosis() zwraca wartość odpowiadającą kurtozie zakresu liczb.

RangeKurtosis (first_expr[, Expression])
RangeSkew
Funkcja RangeSkew() zwraca wartość odpowiadającą skośności zakresu liczb.

RangeSkew (first_expr[, Expression])
RangeStdev
Funkcja RangeStdev() określa odchylenie standardowe zakresu liczb.

RangeStdev (expr1[, Expression])

Finansowe funkcje zakresu
RangeIRR
Funkcja RangeIRR() zwraca wewnętrzny współczynnik zwrotu dla serii przepływów pieniężnych
reprezentowanych przez wartości wejściowe.

RangeIRR (value[, value][, Expression])
RangeNPV
Funkcja RangeNPV() zwraca wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie stopy dyskontowej oraz serii
przyszłych okresowych płatności (wartości ujemnych) i dochodów (wartości dodatnich). Wynik ma następujący
domyślny format liczby: money.

RangeNPV (discount_rate, value[, value][, Expression])
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RangeXIRR
Funkcja RangeXIRR() zwraca wewnętrzną stopę zwrotu dla zaplanowanych przepływów pieniężnych,
niekoniecznie okresowych. Do obliczania wewnętrznej stopy zwrotu dla serii okresowych przepływów
pieniężnych należy używać funkcji RangeIRR.

RangeXIRR (values, dates[, Expression])
RangeXNPV
Współczynnik RangeXNPV() zwraca wartość bieżącą netto zaplanowanych przepływów pieniężnych,
niekoniecznie okresowych. Wynik ma następujący domyślny format liczby: waluta. Do obliczania bieżącej
wartości netto serii okresowych przepływów pieniężnych należy używać funkcji RangeNPV.

RangeXNPV (discount_rate, values, dates[, Expression])

See also:
p

Funkcje międzywierszowe (page 559)

RangeAvg
Funkcja RangeAvg() zwraca średnią wartość z zakresu. Argumentem wejściowym funkcji może być zakres
wartości lub wyrażenie.

Syntax:
RangeAvg(first_expr[, Expression])
Return data type: numeric
Arguments:
Argumenty tej funkcji mogą zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argument

Opis

first_expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Expression

Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Limitations:
Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość liczbowa, zostanie zwrócona wartość NULL.
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Examples and results:
Przykłady

Wyniki

RangeAvg (1,2,4)

Zwraca wartość
2,33333333

RangeAvg (1,'xyz')

Zwraca wartość 1

RangeAvg (null( ), 'abc')

Zwraca wartość NULL

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza
w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Tabela wynikowa
przedstawia zwrócone
wartości MyRangeAvg
dla każdego z rekordów
w tabeli.

RangeTab3:
LOAD recno() as RangeID, RangeAvg(Field1,Field2,Field3) as MyRangeAvg
INLINE [
Field1, Field2, Field3
10,5,6
2,3,7
8,2,8
18,11,9
5,5,9
9,4,2
];

RangeID

MyRangeAvg

1

7

2

4

3

6

4

12.666

5

6.333

6

5

Przykład z wyrażeniem:
RangeAvg (Above(MyField),0,3))

Zwraca średnią kroczącą wyniku zakresu trzech wartości z kolumny MyField obliczaną dla bieżącego wiersza
oraz dwóch wierszy powyżej niego. Jeśli trzeci argument ma wartość 3, funkcja Above() zwraca trzy wartości
(o ile istnieje wystarczająca liczba wierszy powyżej), które stanowią dane wejściowe dla funkcji RangeAvg() .
Dane zastosowane w przykładach:

Aby przykład działał zgodnie z oczekiwaniami, wyłącz sortowanie pola MyField.

MyField

RangeAvg (Above
(MyField,0,3))

10

10

Jest to najwyższy wiersz, zakres obejmuje tylko jedną wartość.

2

6

Nad tym wierszem jest tylko jeden wiersz, zakres jest zatem
następujący: 10,2.
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MyField

RangeAvg (Above
(MyField,0,3))

8

6.6666666667

18

9.333333333

5

10. 333333333

9

10.6666666667

Odpowiednik funkcji RangeAvg(10,2,8)

RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
2
8
18
5
9
] ;

See also:
p
p

Avg — funkcja wykresu (page 225)
Count — funkcja wykresu (page 192)

RangeCorrel
Funkcja RangeCorrel() zwraca współczynnik korelacji dwóch zestawów danych. Współczynnik korelacji to
miara stopnia powiązania między zestawami danych.

Syntax:
RangeCorrel(x_value , y_value[, Expression])
Return data type: liczbowy
Szeregi danych powinny zostać wprowadzone jako pary (x,y). Aby na przykład ocenić dwa szeregi danych,
szereg 1 i szereg 2, gdy szereg 1 to 2,6,9, a szereg 2 to 3,8,4, należy zastosować funkcję RangeCorrel
(2,3,6,8,9,4), która zwróci wartość 0,269.

Arguments:
Argument

Opis

x-value, yvalue

Każda wartość jest wartością pojedynczą lub zakresem wartości, jaką/jaki zwracają funkcje
międzywierszowe z trzecim parametrem opcjonalnym. Każda wartość lub zakres wartości
musi odpowiadać wartości x-value lub zakresowi wartości y-values.

Expression

Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.
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Limitations:
Obliczenie wartości funkcji wymaga podania co najmniej dwóch par współrzędnych.
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące zwracają wartość NULL.

Examples and results:
Przykłady

Wyniki

RangeCorrel (2,3,6,8,9,4,8,5)

Zwraca wartość 0,2492 Ta funkcja może być ładowana w
skrypcie lub dodawana do wizualizacji w edytorze wyrażeń.

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i
uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w
swojej aplikacji co najmniej pola
wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

W tabeli, w której wymiarem jest ID1, a miarą jest: RangeCorrel

RangeList:
Load * Inline [
ID1|x1|y1|x2|y2|x3|y3|x4|y4|x5|y5|x6|y6
01|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22
02|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15
03|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27
04|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94
] (delimiter is '|');

(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,x5,y5,x6,y6)), funkcja RangeCorrel()
znajduje wartość Correl w zakresie sześciu par x,y, dla każdej z
wartości ID1.
ID1

MyRangeCorrel

01

-0.9517

02

-0.5209

03

-0.5209

04

-0.1599

XY:
LOAD recno() as RangeID, * Inline [
X|Y
2|3
6|8
9|4
8|5
](delimiter is '|');
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Przykłady

Wyniki

XY:
LOAD recno() as RangeID, * Inline [
X|Y
2|3
6|8
9|4
8|5
](delimiter is '|');

W tabeli, w której wymiarem jest RangeID, a miarą jest:
RangeCorrel(Below(X,0,4,BelowY,0,4)), funkcja RangeCorrel()
używa wyników funkcji Below() , które z powodu trzeciego
argumentu (count) ustawionego na 4, zwracają zakres
czterech wartości x-y z ładowanej tabeli XY.
RangeID

MyRangeCorrel2

01

0.2492

02

-0.9959

03

-1.0000

04

-

Wartość dla RangeID 01 jest taka sama, jak w przypadku
ręcznego wprowadzenia ciągu znaków RangeCorrel
(2,3,6,8,9,4,8,5). W przypadku innych wartości RangeID serie
zwracane przez funkcję Below() są następujące: (6,8,9,4,8,5),
(9,4,8,5) i (8,5), przy czym ostatnia seria wywołuje wynik null.

See also:
p

Correl — funkcja wykresu (page 228)

RangeCount
Funkcja RangeCount() zwraca liczbę wartości tekstowych i liczbowych w wyrażeniu lub polu.

Syntax:
RangeCount(first_expr[, Expression])
Return data type: integer
Arguments:
Argumenty tej funkcji mogą zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argument

Opis

first_expr

Wyrażenie lub pole zawierające dane do zliczenia.

Expression

Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające zliczany zakres danych.

Limitations:
Wartości NULL nie są zliczane.
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Examples and results:
Przykłady

Wyniki

RangeCount (1,2,4)

Zwraca wartość 3

RangeCount (2,'xyz')

Zwraca wartość 2

RangeCount (null( ))

Zwraca wartość 0

RangeCount (2,'xyz', null())

Zwraca wartość 2

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do
arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie
wyników, aby wyświetlić wynik.

Tabela wynikowa
przedstawia zwrócone
wartości MyRangeCount
dla każdego z rekordów w
tabeli.

RangeTab3:
LOAD recno() as RangeID, RangeCount(Field1,Field2,Field3) as
MyRangeCount INLINE [
Field1, Field2, Field3
10,5,6
2,3,7
8,2,8
18,11,9
5,5,9
9,4,2
];

RangeID

MyRangeCount

1

3

2

3

3

3

4

3

5

3

6

3

Przykład z wyrażeniem:
RangeCount (Above(MyField,1,3))

Zwraca liczbę wartości zawartych w trzech wynikach z kolumny MyField. Jeśli pierwszy argument funkcji

Above() będzie mieć wartość 1, a drugi argument wartość 3, funkcja zwróci wartości z trzech pierwszych pól
ponad bieżącym wierszem (o ile istnieje wystarczająca liczba wierszy powyżej), które stanowią dane wejściowe
dla funkcji RangeCount() .
Dane zastosowane w przykładach:

MyField

RangeCount(Above(MyField,1,3))

10

0

2

1

8

2

18

3

5

3

9

3
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Dane zastosowane w przykładach:
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
2
8
18
5
9
] ;

See also:
p

Count — funkcja wykresu (page 192)

RangeFractile
Funkcja RangeFractile() zwraca wartość odpowiadającą n-temu kwantylowi (fractile) z zakresu liczb.

Funkcja RangeFractile() korzysta z liniowej interpolacji między najbliższymi klasyfikacjami podczas
obliczania fraktala.

Syntax:
RangeFractile(fractile, first_expr[, Expression])
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argumenty tej funkcji mogą zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argument

Opis

fractile

Liczba z przedziału od 0 do 1
odpowiadająca obliczanemu fraktylowi
(kwantylowi wyrażonemu ułamkiem).

first_expr

Wyrażenie lub pole zawierające
mierzone dane.

Expression

Opcjonalne wyrażenia lub pola
zawierające mierzony zakres danych.
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Argument

Opis

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie
dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola
wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Tabela wynikowa przedstawia
zwrócone wartości MyRangeFrac dla
każdego z rekordów w tabeli.

RangeTab:
LOAD recno() as RangeID, RangeFractile
(0.5,Field1,Field2,Field3) as MyRangeFrac INLINE [
Field1, Field2, Field3
10,5,6
2,3,7
8,2,8
18,11,9
5,5,9
9,4,2
];

RangeID

MyRangeFrac

1

6

2

3

3

8

4

11

5

5

6

4

Examples and results:
Przykłady

Wyniki

RangeFractile (0.24,1,2,4,6)

Zwraca wartość 1,72

RangeFractile(0.5,1,2,3,4,6)

Zwraca wartość 3

RangeFractile (0.5,1,2,5,6)

Zwraca wartość 3,5

Przykład z wyrażeniem:
RangeFractile (0.5, Above(Sum(MyField),0,3))

W tym przykładzie funkcja międzywierszowa Above() zawiera opcjonalne argumenty offset i count. W efekcie
zwracany jest zakres wyników, który może stanowić źródło danych wejściowych dla dowolnej funkcji zakresu. W
tym przypadku funkcja Above(Sum(MyField),0,3) zwraca wartości z kolumny MyField dla bieżącego wiersza i
dwóch wierszy powyżej. Wartości te są danymi wejściowymi dla funkcji RangeFractile() . W przypadku
najniższego wiersza w tabeli poniżej jest ona zatem odpowiednikiem funkcji RangeFractile(0.5, 3,4,6),
obliczającą fraktal 0,5 dla szeregu 3, 4 i 6. W przypadku pierwszych dwóch wierszy w poniższej tabeli liczba
wartości w zakresie jest stosownie ograniczona, ponieważ nie ma wierszy ponad bieżącym wierszem. Podobne
wyniki są zwracane w przypadku innych funkcji międzywierszowych.

MyField

RangeFractile(0.5, Above(Sum(MyField),0,3))

1

1

2

1.5

3

2

4

3
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MyField

RangeFractile(0.5, Above(Sum(MyField),0,3))

5

4

6

5

Dane zastosowane w przykładach:
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
1
2
3
4
5
6
] ;

See also:
p
p

Above — funkcja wykresu (page 563)
Fractile — funkcja wykresu (page 231)

RangeIRR
Funkcja RangeIRR() zwraca wewnętrzny współczynnik zwrotu dla serii przepływów pieniężnych
reprezentowanych przez wartości wejściowe.
Wewnętrzna stopa zwrotu to stopa procentowa uzyskiwana dla inwestycji składającej się z płatności (wartości
ujemne) i przychodów (wartości dodatnie) występujących w regularnych okresach.

Syntax:
RangeIRR(value[, value][, Expression])
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

value

Pojedyncza wartość lub zakres wartości, jakie zwraca funkcja międzywierszowa z trzecim
parametrem opcjonalnym. Obliczenie funkcji wymaga podania co najmniej jednej wartości
dodatniej i jednej ujemnej.

Expression

Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące są pomijane.
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Przykłady

Wyniki

RangeIRR(-70000,12000,15000,18000,21000,26000)

Zwraca wartość
0,0866

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w
swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Tabela wynikowa
przedstawia
zwrócone wartości
RangeIRR dla
każdego z rekordów
w tabeli.

RangeTab3:
LOAD *,
recno() as RangeID,
RangeIRR(Field1,Field2,Field3) as RangeIRR;
LOAD * INLINE [
Field1|Field2|Field3
-10000|5000|6000
-2000|NULL|7000
-8000|'abc'|8000
-1800|11000|9000
-5000|5000|9000
-9000|4000|2000
] (delimiter is '|');

RangeID

RangeIRR

1

0.0639

2

0.8708

3

-

4

5.8419

5

0.9318

6

-0.2566

See also:
p

Funkcje międzywierszowe (page 559)

RangeKurtosis
Funkcja RangeKurtosis() zwraca wartość odpowiadającą kurtozie zakresu liczb.

Syntax:
RangeKurtosis(first_expr[, Expression])
Return data type: numeric
Arguments:
Argumenty tej funkcji mogą zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argument

Opis

first_expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Expression

Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Limitations:
Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość liczbowa, zostanie zwrócona wartość NULL.
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Examples and results:
Przykłady

Wyniki

RangeKurtosis (1,2,4,7)

Zwraca -0.28571428571429

See also:
p

Kurtosis — funkcja wykresu (page 235)

RangeMax
Funkcja RangeMax() zwraca najwyższe wartości liczbowe znalezione w wyrażeniu lub polu.

Syntax:
RangeMax(first_expr[, Expression])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

first_expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Expression

Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Limitations:
Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość liczbowa, zostanie zwrócona wartość NULL.

Examples and results:
Przykłady

Wyniki

RangeMax (1,2,4)

Zwraca wartość 4

RangeMax (1,'xyz')

Zwraca wartość 1

RangeMax (null( ), 'abc')

Zwraca wartość NULL
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Przykłady

Wyniki

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza
w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Tabela wynikowa
przedstawia zwrócone
wartości MyRangeMax
dla każdego z rekordów
w tabeli.

RangeTab3:
LOAD recno() as RangeID, RangeMax(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMax
INLINE [
Field1, Field2, Field3
10,5,6
2,3,7
8,2,8
18,11,9
5,5,9
9,4,2
];

RangeID

MyRangeMax

1

10

2

7

3

8

4

18

5

9

6

9

Przykład z wyrażeniem:
RangeMax (Above(MyField,0,3))

Zwraca wartość maksymalną w zakresie trzech wartości z kolumny MyField obliczaną dla bieżącego wiersza
oraz dwóch wierszy powyżej niego. Jeśli trzeci argument ma wartość 3, funkcja Above() zwraca trzy wartości
(o ile istnieje wystarczająca liczba wierszy powyżej), które stanowią dane wejściowe dla funkcji RangeMax() .
Dane zastosowane w przykładach:

Aby przykład działał zgodnie z oczekiwaniami, wyłącz sortowanie pola MyField.

MyField

RangeMax (Above(Sum(MyField),1,3))

10

10

2

10

8

10

18

18

5

18

9

18

Dane zastosowane w przykładach:
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
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2
8
18
5
9
] ;

RangeMaxString
Funkcja RangeMaxString() zwraca ostatnią z posortowanych tekstowo wartości znalezionych w wyrażeniu lub
polu.

Syntax:
RangeMaxString(first_expr[, Expression])
Return data type: ciąg znaków
Arguments:
Argumenty tej funkcji mogą zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argument

Opis

first_expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Expression

Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Examples and results:
Przykłady

Wyniki

RangeMaxString (1,2,4)

Zwraca wartość 4

RangeMaxString ('xyz','abc')

Zwraca wartość 'xyz'

RangeMaxString (5,'abc')

Zwraca wartość 'abc'

RangeMaxString (null( ))

Zwraca wartość NULL

Przykład z wyrażeniem:
RangeMaxString (Above(MaxString(MyField),0,3))

Zwraca ostatni (w kolejności sortowania tekstu) z trzech wyników funkcji MaxString(MyField) dla bieżącego
wiersza oraz dwóch wierszy powyżej niego.
Dane zastosowane w przykładach:

Aby przykład działał zgodnie z oczekiwaniami, wyłącz sortowanie pola MyField.
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MyField

RangeMaxString(Above(MaxString(MyField),0,3))

10

10

abc

abc

8

abc

def

def

xyz

xyz

9

xyz

Dane zastosowane w przykładach:
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
'abc'
8
'def'
'xyz'
9
] ;

See also:
p

MaxString — funkcja wykresu (page 345)

RangeMin
Funkcja RangeMin() zwraca najniższe wartości liczbowe znalezione w wyrażeniu lub polu.

Syntax:
RangeMin(first_expr[, Expression])
Return data type: numeric
Arguments:
Argument

Opis

first_expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Expression

Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Limitations:
Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość liczbowa, zostanie zwrócona wartość NULL.
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Examples and results:
Przykłady

Wyniki

RangeMin (1,2,4)

Zwraca wartość 1

RangeMin (1,'xyz')

Zwraca wartość 1

RangeMin (null( ), 'abc')

Zwraca wartość NULL

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza
w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Tabela wynikowa
przedstawia zwrócone
wartości MyRangeMin
dla każdego z
rekordów w tabeli.

RangeTab3:
LOAD recno() as RangeID, RangeMin(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMin
INLINE [
Field1, Field2, Field3
10,5,6
2,3,7
8,2,8
18,11,9
5,5,9
9,4,2
];

RangeID

MyRangeMin

1

5

2

2

3

2

4

9

5

5

6

2

Przykład z wyrażeniem:
RangeMin (Above(MyField,0,3)

Zwraca wartość minimalną w zakresie trzech wartości z kolumny MyField obliczaną dla bieżącego wiersza
oraz dwóch wierszy powyżej niego. Jeśli trzeci argument ma wartość 3, funkcja Above() zwraca trzy wartości
(o ile istnieje wystarczająca liczba wierszy powyżej), które stanowią dane wejściowe dla funkcji RangeMin() .
Dane zastosowane w przykładach:

MyField

RangeMin(Above(MyField,0,3))

10

10

2

2

8

2

18

2

5

5

9

5

Dane zastosowane w przykładach:
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RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
2
8
18
5
9
] ;

See also:
p

Min — funkcja wykresu (page 179)

RangeMinString
Funkcja RangeMinString() zwraca pierwszą z posortowanych tekstowo wartości znalezionych w wyrażeniu
lub polu.

Syntax:
RangeMinString(first_expr[, Expression])
Return data type: ciąg znaków
Arguments:
Argumenty tej funkcji mogą zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argument

Opis

first_expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Expression

Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Examples and results:
Przykłady

Wyniki

RangeMinString (1,2,4)

Zwraca wartość 1

RangeMinString ('xyz','abc')

Zwraca wartość 'abc'

RangeMinString (5,'abc')

Zwraca wartość 5

RangeMinString (null( ))

Zwraca wartość NULL

Przykład z wyrażeniem:
RangeMinString (Above(MinString(MyField),0,3))
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Zwraca pierwszy (w kolejności sortowania tekstu) z trzech wyników funkcji MinString(MyField) dla bieżącego
wiersza oraz dwóch wierszy powyżej niego.
Dane zastosowane w przykładach:

Aby przykład działał zgodnie z oczekiwaniami, wyłącz sortowanie pola MyField.

MyField

RangeMinString(Above(MinString(MyField),0,3))

10

10

abc

10

8

8

def

8

xyz

8

9

9

Dane zastosowane w przykładach:
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
'abc'
8
'def'
'xyz'
9
] ;

See also:
p

MinString — funkcja wykresu (page 348)

RangeMissingCount
Funkcja RangeMissingCount() zwraca liczbę wartości nieliczbowych (w tym wartości NULL) w wyrażeniu lub
polu.

Syntax:
RangeMissingCount(first_expr[, Expression])
Return data type: integer
Arguments:
Argumenty tej funkcji mogą zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.
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Argument

Opis

first_expr

Wyrażenie lub pole zawierające dane do zliczenia.

Expression

Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające zliczany zakres danych.

Examples and results:
Przykłady

Wyniki

RangeMissingCount (1,2,4)

Zwraca wartość 0

RangeMissingCount (5,'abc')

Zwraca wartość 1

RangeMissingCount (null( ))

Zwraca 1

Przykład z wyrażeniem:
RangeMissingCount (Above(MinString(MyField),0,3))

Zwraca liczbę wartości nieliczbowych z trzech wyników funkcji MinString(MyField) dla bieżącego wiersza oraz
dwóch wierszy powyżej niego.

Aby przykład działał zgodnie z oczekiwaniami, wyłącz sortowanie pola MyField.

RangeMissingCount
MyField

(Above(MinString

Explanation

(MyField),0,3))
10

2

Zwraca wartość 2, ponieważ nie ma wierszy powyżej
tego wiersza, w wyniku czego brakuje dwóch z trzech
wartości.

abc

2

Zwraca wartość 2, ponieważ nad bieżącym wierszem
jest tylko jeden wiersz, a bieżący wiersz zawiera
wartość nieliczbową ('abc').

8

1

Zwraca wartość 1, ponieważ jeden z trzech wierszy
zawiera wartość nieliczbową ('abc').

def

2

Zwraca wartość 2, ponieważ dwa z trzech wierszy
zawierają wartości nieliczbowe ('def' i 'abc').

xyz

2

Zwraca wartość 2, ponieważ dwa z trzech wierszy
zawierają wartości nieliczbowe (' xyz' i 'def').

9

2

Zwraca wartość 2, ponieważ dwa z trzech wierszy
zawierają wartości nieliczbowe (' xyz' i 'def').

Dane zastosowane w przykładach:
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RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
'abc'
8
'def'
'xyz'
9
] ;

See also:
p

MissingCount — funkcja wykresu (page 196)

RangeMode
Funkcja RangeMode() zwraca wartość najczęściej występującą w wyrażeniu lub polu (wartość modalną).

Syntax:
RangeMode(first_expr {, Expression})
Return data type: numeric
Arguments:
Argumenty tej funkcji mogą zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argument

Opis

first_expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Expression

Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Limitations:
Jeśli z najwyższą częstością występuje więcej niż jedna wartość, wówczas zwracana jest wartość NULL.

Examples and results:
Przykłady

Wyniki

RangeMode (1,2,9,2,4)

Zwraca wartość 2

RangeMode ('a',4,'a',4)

Zwraca wartość NULL

RangeMode (null( ))

Zwraca wartość NULL
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Przykłady

Wyniki

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza
w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Tabela wynikowa
przedstawia zwrócone
wartości MyRangeMode
dla każdego z rekordów
w tabeli.

RangeTab3:
LOAD recno() as RangeID, RangeMode(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMode
INLINE [
Field1, Field2, Field3
10,5,6
2,3,7
8,2,8
18,11,9
5,5,9
9,4,2
];

RangeID

MyRangMode

1

-

2

-

3

8

4

-

5

5

6

-

Przykład z wyrażeniem:
RangeMode (Above(MyField,0,3))

Zwraca najczęściej występującą wartość z trzech wyników funkcji MyField dla bieżącego wiersza oraz dwóch
wierszy powyżej niego. Jeśli trzeci argument ma wartość 3, funkcja Above() zwraca trzy wartości (o ile istnieje
wystarczająca liczba wierszy powyżej), które stanowią dane wejściowe dla funkcji RangeMode() .
Dane zastosowane w przykładzie:
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
2
8
18
5
9
] ;

Aby przykład działał zgodnie z oczekiwaniami, wyłącz sortowanie pola MyField.

MyField

RangeMode(Above(MyField,0,3))

10

Zwraca wartość 10, ponieważ nie ma wierszy powyżej, zatem ta wartość pojedyncza jest
wartością najczęściej występującą.

2

-

8

-
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MyField

RangeMode(Above(MyField,0,3))

18

-

5

-

9

-

See also:
p

Mode — funkcja wykresu (page 182)

RangeNPV
Funkcja RangeNPV() zwraca wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie stopy dyskontowej oraz serii
przyszłych okresowych płatności (wartości ujemnych) i dochodów (wartości dodatnich). Wynik ma następujący
domyślny format liczby: money.
W przypadku przepływów pieniężnych (niekoniecznie okresowych) zob. RangeXNPV (page 642).

Syntax:
RangeNPV(discount_rate, value[,value][, Expression])
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

discount_
rate

Stopa procentowa za okres.

value

Płatność lub dochód na zakończenie każdego okresu. Każda wartość może być wartością
pojedynczą lub zakresem wartości, jakie zwracają funkcje międzywierszowe z trzecim
parametrem opcjonalnym.

Expression

Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące są pomijane.

Przykłady

Wyniki

RangeNPV(0.1,-10000,3000,4200,6800)

Zwraca wartość
1188,44
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Przykłady

Wyniki

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w
swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Tabela wynikowa
przedstawia
zwrócone wartości
RangeNPV dla
każdego z rekordów
w tabeli.

RangeTab3:
LOAD *,
recno() as RangeID,
RangeNPV(Field1,Field2,Field3) as RangeNPV;
LOAD * INLINE [
Field1|Field2|Field3
10|5|-6000
2|NULL|7000
8|'abc'|8000
18|11|9000
5|5|9000
9|4|2000
] (delimiter is '|');

RangeID

RangeNPV

1

$-49.13

2

$777.78

3

$98.77

4

$25.51

5

$250.83

6

$20.40

See also:
p

Funkcje międzywierszowe (page 559)

RangeNullCount
Funkcja RangeNullCount() zwraca liczbę wartości NULL w wyrażeniu lub polu.

Syntax:
RangeNullCount(first_expr [, Expression])
Return data type: integer
Arguments:
Argumenty tej funkcji mogą zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argument

Opis

first_expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Expression

Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Examples and results:
Przykłady

Wyniki

RangeNullCount (1,2,4)

Zwraca wartość 0
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Przykłady

Wyniki

RangeNullCount (5,'abc')

Zwraca wartość 0

RangeNullCount (null( ), null( ))

Zwraca wartość 2

Przykład z wyrażeniem:
RangeNullCount (Above(Sum(MyField),0,3))

Zwraca liczbę wartości NULL z trzech wyników funkcji Sum(MyField) dla bieżącego wiersza oraz dwóch
wierszy powyżej niego.

Skopiowanie kolumny MyField w poniższym przykładzie nie spowoduje zwrócenia wartości NULL.

MyField

RangeNullCount(Above(Sum(MyField),0,3))

10

Zwraca wartość 2, ponieważ nie ma wierszy powyżej tego wiersza, w wyniku czego brakuje dwóch
z trzech wartości (czyli mają wartość NULL).

'abc'

Zwraca wartość 1, ponieważ nad bieżącym wierszem jest tylko jeden wiersz, w wyniku czego
brakuje jednej z trzech wartości (czyli ma ona wartość NULL).

8

Zwraca wartość 0, ponieważ żaden z tych trzech wierszy nie zawiera wartości NULL.

Dane zastosowane w przykładach:
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
'abc'
8
] ;

See also:
p

NullCount — funkcja wykresu (page 198)

RangeNumericCount
Funkcja RangeNumericCount() zwraca liczbę wartości liczbowych w wyrażeniu lub polu.

Syntax:
RangeNumericCount(first_expr[, Expression])
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Return data type: integer
Arguments:
Argumenty tej funkcji mogą zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argument

Opis

first_expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Expression

Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Examples and results:
Przykłady

Wyniki

RangeNumericCount (1,2,4)

Zwraca wartość 3

RangeNumericCount (5,'abc')

Zwraca wartość 1

RangeNumericCount (null( ))

Zwraca wartość 0

Przykład z wyrażeniem:
RangeNumericCount (Above(MaxString(MyField),0,3))

Zwraca liczbę wartości liczbowych z trzech wyników funkcji MaxString(MyField) dla bieżącego wiersza oraz
dwóch wierszy powyżej niego.

Aby przykład działał zgodnie z oczekiwaniami, wyłącz sortowanie pola MyField.

MyField

RangeNumericCount(Above(MaxString(MyField),0,3))

10

1

abc

1

8

2

def

1

xyz

1

9

1

Dane zastosowane w przykładach:
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
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'abc'
8
def
xyz
9
] ;

See also:
p

NumericCount — funkcja wykresu (page 201)

RangeOnly
RangeOnly() to funkcja podwójna zwracająca wartość, jeśli wynikiem wyrażenia jest dokładnie jedna,
unikatowa wartość. W przeciwnym razie zwracana jest wartość NULL.

Syntax:
RangeOnly(first_expr[, Expression])
Return data type: dual
Arguments:
Argumenty tej funkcji mogą zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argument

Opis

first_expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Expression

Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Examples and results:
Przykłady

Wyniki

RangeOnly (1,2,4)

Zwraca wartość NULL

RangeOnly (5,'abc')

Zwraca wartość NULL

RangeOnly (null( ), 'abc')

Zwraca wartość 'abc'

RangeOnly(10,10,10)

Zwraca wartość 10

See also:
p

Only — funkcja wykresu (page 185)

RangeSkew
Funkcja RangeSkew() zwraca wartość odpowiadającą skośności zakresu liczb.
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Syntax:
RangeSkew(first_expr[, Expression])
Return data type: numeric
Arguments:
Argumenty tej funkcji mogą zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argument

Opis

first_expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Expression

Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Limitations:
Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość liczbowa, zostanie zwrócona wartość NULL.

Examples and results:
Przykłady

Wyniki

rangeskew (1,2,4)

Zwraca wartość 0,93521952958283

rangeskew (above
(SalesValue,0,3))

Zwraca kroczącą skośność zakresu trzech wartości zwróconych przez funkcję above
() dla bieżącego wiersza oraz dwóch wierszy powyżej niego.

Dane zastosowane w przykładzie:

CustID

RangeSkew(Above(SalesValue,0,3))

1-20

-, -, 0.5676, 0.8455, 1.0127, -0.8741, 1.7243, -1.7186, 1.5518, 1.4332, 0,
1.1066, 1.3458, 1.5636, 1.5439, 0.6952, -0.3766

SalesTable:
LOAD recno() as CustID, * inline [
SalesValue
101
163
126
139
167
86
83
22
32
70
108
124
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176
113
95
32
42
92
61
21
] ;

See also:
p

Skew — funkcja wykresu (page 261)

RangeStdev
Funkcja RangeStdev() określa odchylenie standardowe zakresu liczb.

Syntax:
RangeStdev(first_expr[, Expression])
Return data type: numeric
Arguments:
Argumenty tej funkcji mogą zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argument

Opis

first_expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Expression

Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Limitations:
Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość liczbowa, zostanie zwrócona wartość NULL.

Examples and results:
Przykłady

Wyniki

RangeStdev (1,2,4)

Zwraca wartość 1,5275252316519

RangeStdev (null(
))

Zwraca wartość NULL

RangeStdev (above
(SalesValue),0,3))

Zwraca kroczące odchylenie standardowe zakresu trzech wartości zwróconych przez
funkcję above() dla bieżącego wiersza oraz dwóch wierszy powyżej niego.

Dane zastosowane w przykładzie:
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CustID

RangeStdev(SalesValue, 0,3))

1-20

-,43.841, 34.192, 18.771, 20.953, 41.138, 47.655, 36.116, 32.716, 25.325,
38,000, 27.737, 35.553, 33.650, 42.532, 33.858, 32.146, 25.239, 35.595

SalesTable:
LOAD recno() as CustID, * inline [
SalesValue
101
163
126
139
167
86
83
22
32
70
108
124
176
113
95
32
42
92
61
21
] ;

See also:
p

Stdev — funkcja wykresu (page 264)

RangeSum
Funkcja RangeSum() zwraca sumę zakresu wartości. Wszystkie wartości nieliczbowe są traktowane jako 0, w
odróżnieniu od działania operatora +.

Syntax:
RangeSum(first_expr[, Expression])
Return data type: numeric
Arguments:
Argumenty tej funkcji mogą zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.
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Argument

Opis

first_expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Expression

Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Limitations:
Funkcja RangeSum interpretuje wszelkie wartości nieliczbowe jako wartość 0, w przeciwieństwie do operatora

+.
Examples and results:
Przykłady

Wyniki

RangeSum (1,2,4)

Zwraca wartość 7

RangeSum (5,'abc')

Zwraca wartość 5

RangeSum (null( ))

Zwraca wartość 0

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza
w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Tabela wynikowa
przedstawia zwrócone
wartości MyRangeSum
dla każdego z rekordów
w tabeli.

RangeTab3:
LOAD recno() as RangeID, Rangesum(Field1,Field2,Field3) as MyRangeSum
INLINE [
Field1, Field2, Field3
10,5,6
2,3,7
8,2,8
18,11,9
5,5,9
9,4,2
];

RangeID

MyRangeSum

1

21

2

12

3

18

4

38

5

19

6

15

Przykład z wyrażeniem:
RangeSum (Above(MyField,0,3))

Zwraca wartość sumy trzech wartości z kolumny MyField) dla bieżącego wiersza oraz dwóch wierszy powyżej
niego. Jeśli trzeci argument ma wartość 3, funkcja Above() zwraca trzy wartości (o ile istnieje wystarczająca
liczba wierszy powyżej), które stanowią dane wejściowe dla funkcji RangeSum() .
Dane zastosowane w przykładach:

Aby przykład działał zgodnie z oczekiwaniami, wyłącz sortowanie pola MyField.
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MyField

RangeSum(Above(MyField,0,3))

10

10

2

12

8

20

18

28

5

31

9

32

Dane zastosowane w przykładach:
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
2
8
18
5
9
] ;

See also:
p
p

Sum — funkcja wykresu (page 188)
Above — funkcja wykresu (page 563)

RangeTextCount
Funkcja RangeTextCount() zwraca liczbę wartości tekstowych w wyrażeniu lub polu.

Syntax:
RangeTextCount(first_expr[, Expression])
Return data type: integer
Arguments:
Argumenty tej funkcji mogą zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argument

Opis

first_expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Expression

Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.
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Examples and results:
Przykłady

Wyniki

RangeTextCount (1,2,4)

Zwraca wartość 0

RangeTextCount (5,'abc')

Zwraca wartość 1

RangeTextCount (null( ))

Zwraca wartość 0

Przykład z wyrażeniem:
RangeTextCount (Above(MaxString(MyField),0,3))

Zwraca liczbę wartości tekstowych z trzech wyników funkcji MaxString(MyField) dla bieżącego wiersza oraz
dwóch wierszy powyżej niego.
Dane zastosowane w przykładach:

Aby przykład działał zgodnie z oczekiwaniami, wyłącz sortowanie pola MyField.

MyField

MaxString(MyField)

RangeTextCount(Above(Sum(MyField),0,3))

10

10

0

abc

abc

1

8

8

1

def

def

2

xyz

xyz

2

9

9

2

Dane zastosowane w przykładach:
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
'abc'
8
null()
'xyz'
9
] ;

See also:
p

TextCount — funkcja wykresu (page 204)
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RangeXIRR
Funkcja RangeXIRR() zwraca wewnętrzną stopę zwrotu dla zaplanowanych przepływów pieniężnych,
niekoniecznie okresowych. Do obliczania wewnętrznej stopy zwrotu dla serii okresowych przepływów
pieniężnych należy używać funkcji RangeIRR.

Syntax:
RangeXIRR(value, date{, value, date})
Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

value

Przepływ pieniężny lub seria przepływów pieniężnych odpowiadające płatnościom
zaplanowanym w konkretnych terminach. Seria wartości musi zawierać co najmniej jedną
wartość dodatnią i jedną ujemną.

date

Data płatności lub harmonogram dat płatności powiązane z płatnościami w ramach
przepływów pieniężnych.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące są pomijane.
Wszystkie płatności są obejmowane upustem na podstawie roku zawierającego 365 dni.

Przykłady

Wyniki

RangeXIRR(-2500,'2008-01-01',2750,'2008-09-01')

Zwraca wartość 0,1532

See also:
p

RangeIRR (page 619)

RangeXNPV
Współczynnik RangeXNPV() zwraca wartość bieżącą netto zaplanowanych przepływów pieniężnych,
niekoniecznie okresowych. Wynik ma następujący domyślny format liczby: waluta. Do obliczania bieżącej
wartości netto serii okresowych przepływów pieniężnych należy używać funkcji RangeNPV.

Syntax:
RangeXNPV(discount_rate, values, dates[, Expression])
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Return data type: liczbowy
Arguments:
Argument

Opis

discount_
rate

Stopa procentowa za okres.

values

Przepływ pieniężny lub seria przepływów pieniężnych odpowiadające płatnościom
zaplanowanym w konkretnych terminach. Każda wartość może być wartością pojedynczą lub
zakresem wartości, jakie zwracają funkcje międzywierszowe z trzecim parametrem
opcjonalnym. Seria wartości musi zawierać co najmniej jedną wartość dodatnią i jedną
ujemną.

dates

Data płatności lub harmonogram dat płatności powiązane z płatnościami w ramach
przepływów pieniężnych.

Limitations:
Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące są pomijane.
Wszystkie płatności są obejmowane upustem na podstawie roku zawierającego 365 dni.

Przykłady

Wyniki

RangeXNPV(0.1, -2500,'2008-01-01',2750,'2008-09-01')

Zwraca wartość 80,25

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w
swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby
wyświetlić wynik.

Tabela wynikowa
przedstawia zwrócone
wartości RangeXNPV
dla każdego z
rekordów w tabeli.

RangeTab3:
LOAD *,
recno() as RangeID,
RangeXNPV(Field1,Field2,Field3) as RangeNPV;
LOAD * INLINE [
Field1|Field2|Field3
10|5|-6000
2|NULL|7000
8|'abc'|8000
18|11|9000
5|5|9000
9|4|2000
] (delimiter is '|');

5.21

RangeID

RangeXNPV

1

$-49.13

2

$777.78

3

$98.77

4

$25.51

5

$250.83

6

$20.40

Funkcje klasyfikacji w wykresach

Te funkcje mogą być używane tylko w wyrażeniach wykresu.
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Gdy takie funkcje są używane, wówczas pomijanie wartości zerowych jest automatycznie wyłączone.
Wartości NULL są ignorowane.
Rank
Funkcja Rank() oblicza wartości wierszy wykresu w wyrażeniu i dla każdego wiersza zwraca względną pozycję
wartości wymiaru obliczanego w wyrażeniu. Obliczając wartość wyrażenia, funkcja porównuje wynik z
wynikiem dla innych wierszy zawierających bieżący segment kolumny i zwraca klasyfikację bieżącego wiersza w
ramach segmentu.

Rank — funkcja wykresu([TOTAL [<fld {, fld}>]] expr[, mode[, fmt]])
HRank
Funkcja HRank() oblicza wartość wyrażenia i porównuje otrzymany wynik z wynikami z innych kolumn
zawierających bieżący segment wierszy tabeli przestawnej. Funkcja zwraca następnie klasyfikację bieżącej
kolumny w ramach segmentu.

HRank — funkcja wykresu([TOTAL] expr[, mode[, fmt]])

Rank — funkcja wykresu
Funkcja Rank() oblicza wartości wierszy wykresu w wyrażeniu i dla każdego wiersza zwraca względną pozycję
wartości wymiaru obliczanego w wyrażeniu. Obliczając wartość wyrażenia, funkcja porównuje wynik z
wynikiem dla innych wierszy zawierających bieżący segment kolumny i zwraca klasyfikację bieżącego wiersza w
ramach segmentu.
W przypadku wykresów innych niż tabele bieżący segment kolumny jest definiowany tak, jak pojawia się w
odpowiedniku tabeli prostej dla takiego wykresu.

Syntax:
Rank([TOTAL] expr[, mode[, fmt]])
Return data type: dual
Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

mode

Określa reprezentację liczbową wyniku funkcji.

fmt

Określa reprezentację tekstową wyniku funkcji.
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Argument

Opis

TOTAL

Jeśli wykres jest jednowymiarowy lub wyrażenie jest poprzedzone kwalifikatorem TOTAL,
funkcja będzie obliczana na całej kolumnie. Jeśli tabela lub równoważnik tabeli zawiera wiele
wymiarów pionowych, wówczas segment bieżącej kolumny będzie zawierał tylko wiersze z
takimi samymi wartościami we wszystkich kolumnach wymiaru jak bieżący wiersz, ale bez
kolumny przedstawiającej ostatni wymiar w kolejności sortowania między polami.

Klasyfikacja jest zwracana jako wartość podwójna, która w sytuacji, gdy każdy wiersz ma niepowtarzalną
klasyfikację, będzie liczbą całkowitą z zakresu od 1 do liczby wierszy w bieżącym segmencie kolumny.
Jeśli kilka wierszy ma tę samą klasyfikację, reprezentację tekstową i liczbową można kontrolować za pomocą
argumentów mode i fmt.

mode
Drugi argument, mode, może mieć następujące wartości:

Wartość

Opis

0 (domyślnie)

Jeśli wszystkie klasyfikacje w grupie o takich samych klasyfikacjach należą do
dolnego zakresu wartości środkowej całej klasyfikacji, wówczas wszystkie wiersze
uzyskują najniższą klasyfikację w tej grupie.
Jeśli wszystkie klasyfikacje w grupie o takich samych klasyfikacjach należą do
górnego zakresu wartości środkowej całej klasyfikacji, wówczas wszystkie wiersze
uzyskują najwyższą klasyfikację w tej grupie.
Jeśli klasyfikacje w grupie o takich samych klasyfikacjach obejmują środek
zakresu całej klasyfikacji, wszystkie wiersze otrzymują wartość odpowiadającą
średniej klasyfikacji górnej i dolnej w całym segmencie kolumny.

1

Najniższa klasyfikacja we wszystkich wierszach.

2

Średnia klasyfikacja we wszystkich wierszach.

3

Najwyższa klasyfikacja we wszystkich wierszach.

4

Najniższa klasyfikacja w pierwszym wierszu, następnie zwiększana o jeden dla
każdego wiersza.

fmt
Trzeci argument, fmt, może mieć następujące wartości:

Wartość

Opis

0 (domyślnie)

Niska wartość - wysoka wartość we wszystkich wierszach (na przykład 3–4).

1

Niska wartość we wszystkich wierszach.

2

Niska wartość w pierwszym wierszu, pusta w kolejnych wierszach.
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Kolejność wierszy dla argumentów mode 4 i fmt 2 jest określona przez kolejność sortowania wymiarów
wykresu.

Examples and results:
Utwórz dwie wizualizacje z wymiarów Product i Sales oraz kolejną wizualizację z wymiarów Product i UnitSales.
Dodaj miary zgodnie z poniższą tabelą.

Przykłady

Wyniki

Przykład 1. Utwórz tabelę z wymiarami
Customer i Sales oraz miarą Rank(Sales)

Wynik zależy od kolejności sortowania wymiarów. Jeśli tabele są
sortowane według wymiaru Customer, w tabeli zostaną
wyszczególnione wszystkie wartości z kolumny Sales dla klienta
Astrida, a następnie dla klienta Betacab itd. Wyniki w kolumnie
Rank(Sales) będą następujące: 10 dla wartości Sales 12, 9 dla
wartości Sales 13 itd., z wartością klasyfikacji 1 zwracaną dla
wartości Sales 78. Następny segment kolumny rozpoczyna się
wartością Betacab, dla której pierwszą wartością w kolumnie
Sales w tym segmencie jest 12. Wartość klasyfikacji Rank(Sales)
w tym przypadku wynosi 11.
Jeśli tabela zostanie posortowana według wymiaru Sales,
segmenty kolumny będą mieć wartości wymiaru Sales i
odpowiadające im wartości wymiaru Customer. Ze względu na
występowanie dwóch wartości 12 dla wymiaru Sales (dla
klientów Astrida i Betacab) wartość miary Rank(Sales) dla tego
segmentu kolumny wynosi 1–2, dla każdej wartości wymiaru
Customer. Wynika to z faktu, że istnieją dwie wartości wymiaru
Customer dla wartości Sales 12. Gdyby były cztery wartości,
wynik wynosiłby 1–4 dla wszystkich wierszy. Ten przykład
pokazuje, jak wyglądałyby wyniki dla wartości domyślnej (0)
argumentu fmt.

Przykład 2. Zastąp wymiar Customer
wymiarem Product i dodaj miarę Rank
(Sales,1,2)

Zwrócona zostanie wartość 1 w pierwszym wierszu każdego
segmentu kolumny, a wszystkie pozostałe wiersze będą puste,
ponieważ argumenty mode i fmt mają odpowiednio wartości 1 i
2.

Wyniki przykładu 1, w tabeli posortowanej według wymiaru Customer:

Customer

Sales

Rank(Sales)

Astrida

12

10

Astrida

13

9

Astrida

20

8
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Customer

Sales

Rank(Sales)

Astrida

22

7

Astrida

45

6

Astrida

46

5

Astrida

60

4

Astrida

65

3

Astrida

70

2

Astrida

78

1

Betcab

12

11

Wyniki przykładu 1, w tabeli posortowanej według wymiaru Sales:

Customer

Sales

Rank(Sales)

Astrida

12

1-2

Betacab

12

1-2

Astrida

13

1

Betacab

15

1

Astrida

20

1

Astrida

22

1-2

Betacab

22

1-2

Betacab

24

1-2

Canutility

24

1-2

Dane zastosowane w przykładach:
ProductData:
Load * inline [
Customer|Product|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|4|16
Astrida|AA|10|15
Astrida|BB|9|9
Betacab|BB|5|10
Betacab|CC|2|20
Betacab|DD|0|25
Canutility|AA|8|15
Canutility|CC|0|19
] (delimiter is '|');
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Sales2013:
crosstable (Month, Sales) LOAD * inline [
Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec
Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22
Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15
Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27
Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94
] (delimiter is '|');

See also:
p

Sum — funkcja wykresu (page 188)

HRank — funkcja wykresu
Funkcja HRank() oblicza wartość wyrażenia i porównuje otrzymany wynik z wynikami z innych kolumn
zawierających bieżący segment wierszy tabeli przestawnej. Funkcja zwraca następnie klasyfikację bieżącej
kolumny w ramach segmentu.

Syntax:
HRank([ TOTAL ] expr [ , mode [, fmt ] ])

Return data type: podwójny

Ta funkcja działa tylko względem tabel przestawnych. We wszystkich innych typach wykresów
zwraca wartość NULL.

Arguments:
Argument

Opis

expr

Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

mode

Określa reprezentację liczbową wyniku funkcji.

fmt

Określa reprezentację tekstową wyniku funkcji.

TOTAL

Jeśli wykres jest jednowymiarowy lub wyrażenie jest poprzedzone kwalifikatorem TOTAL,
funkcja będzie obliczana na całej kolumnie. Jeśli tabela lub równoważnik tabeli zawiera wiele
wymiarów pionowych, wówczas segment bieżącej kolumny będzie zawierał tylko wiersze z
takimi samymi wartościami we wszystkich kolumnach wymiaru jak bieżący wiersz, ale bez
kolumny przedstawiającej ostatni wymiar w kolejności sortowania między polami.
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Jeśli tabela przestawna jest jednowymiarowa lub jeśli wyrażenie jest poprzedzone kwalifikatorem total,
wówczas bieżący segment wiersza jest zawsze równy całemu wierszowi. Jeśli tabela przestawna zawiera wiele
wymiarów poziomych, wówczas bieżący segment wiersza będzie zawierać tylko kolumny z takimi samymi
wartościami, co bieżąca kolumna we wszystkich wierszach wymiaru, z wyjątkiem wiersza przedstawiającego
ostatni wymiar poziomy w kolejności sortowania między polami.
Klasyfikacja jest zwracana jako wartość podwójna, która w sytuacji, gdy każda kolumna ma unikalną
klasyfikację będzie liczbą całkowitą z zakresu od 1 do liczby kolumn w bieżącym segmencie wiersza.
Jeśli kilka kolumn ma tę samą klasyfikację, reprezentację tekstową i liczbową można kontrolować za pomocą
argumentów mode i format.
Drugi argument, mode, określa reprezentację liczbową wyniku funkcji:

Wartość

Opis

0 (domyślnie)

Jeśli wszystkie klasyfikacje w grupie o takich samych klasyfikacjach należą do
dolnego zakresu wartości środkowej całej klasyfikacji, wówczas wszystkie
kolumny uzyskują najniższą klasyfikację w tej grupie.
Jeśli wszystkie klasyfikacje w grupie o takich samych klasyfikacjach należą do
górnego zakresu wartości środkowej całej klasyfikacji, wówczas wszystkie
kolumny uzyskują najwyższą klasyfikację w tej grupie.
Jeśli klasyfikacje w grupie o takich samych klasyfikacjach obejmują środek
zakresu całej klasyfikacji, wszystkie wiersze otrzymują wartość odpowiadającą
średniej klasyfikacji górnej i dolnej w całym segmencie kolumny.

1

Najniższa klasyfikacja z wszystkich kolumn w grupie.

2

Średnia klasyfikacja z wszystkich kolumn w grupie.

3

Najwyższa klasyfikacja z wszystkich kolumn w grupie.

4

Najniższa klasyfikacja w pierwszej kolumnie, następnie zwiększana o jeden dla
każdej kolumny w grupie.

Trzeci argument, format, określa reprezentację tekstową wyniku funkcji:

Wartość

Opis

0 (domyślnie)

Niska wartość &' - '& wysoka wartość we wszystkich kolumnach w grupie (na

przykład 3–4).
1

Niska wartość we wszystkich kolumnach w grupie.

2

Niska wartość w pierwszej kolumnie, pusta w kolejnych kolumnach w grupie.

Kolejność kolumn dla argumentów mode 4 i format 2 jest określona przez kolejność sortowania wymiarów
wykresu.
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Examples:
HRank( sum( Sales ))
HRank( sum( Sales ), 2 )
HRank( sum( Sales ), 0, 1 )

5.22

Funkcje rozkładu statystycznego

Wszystkie opisane poniżej funkcje rozkładu statystycznego są implementowane w aplikacji Qlik Sense przy
użyciu biblioteki funkcji Cephes. Referencje i szczegóły dotyczące użytych algorytmów, dokładności itp. można
znaleźć na stronie: http://www.netlib.org/cephes/. Biblioteka funkcji Cephes jest używana na podstawie
pozwolenia.
Funkcje rozkładu statystycznego DIST mierzą prawdopodobieństwo funkcji rozkładu w punkcie rozkładu
określonym przez podaną wartość. Funkcje INV obliczają wartość z uwzględnieniem prawdopodobieństwa
rozkładu. Natomiast grupy statystycznych funkcji agregacji obliczają zagregowane wartości serii wartości
testów statystycznych na potrzeby różnych statystycznych testów hipotez.
Wszystkie funkcje mogą być stosowane zarówno w skryptach ładowania danych, jak i wyrażeniach wykresu.

Przegląd funkcji rozkładu statystycznego
Po podsumowaniu każda funkcja jest opisana szczegółowo. Można też kliknąć nazwę funkcji w opisie składni,
aby natychmiast wyświetlić szczegółowe informacje o tej funkcji.

CHIDIST
Funkcja CHIDIST() zwraca jednostronne prawdopodobieństwo rozkładu chi2. Rozkład chi2 jest powiązany z
testem chi2.

CHIDIST (value, degrees_freedom)
CHIINV
Funkcja CHIINV() zwraca odwrotność jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi2.chi2

CHIINV (prob, degrees_freedom)
NORMDIST
Funkcja NORMDIST() zwraca skumulowany rozkład normalny dla określonej średniej i odchylenia
standardowego. Jeśli wartość mean = 0, a wartość standard_dev = 1, wówczas funkcja zwraca standardowy
rozkład normalny.

NORMDIST (value, mean, standard_dev)
NORMINV
Funkcja NORMINV() zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego dla określonej średniej i
odchylenia standardowego.

NORMINV (prob, mean, standard_dev)
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TDIST
Funkcja TDIST() zwraca prawdopodobieństwo dla rozkładu t Studenta, gdzie wartość liczbowa jest wartością
wyliczaną t, dla której prawdopodobieństwo ma zostać obliczone.

TDIST (value, degrees_freedom, tails)
TINV
Funkcja TINV() zwraca wartość t rozkładu t Studenta jako funkcję prawdopodobieństwa i stopni swobody.

TINV (prob, degrees_freedom)
FDIST
Funkcja FDIST() zwraca rozkład prawdopodobieństwa F.

FDIST (value, degrees_freedom1, degrees_freedom2)
FINV
Funkcja FINV() zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F.

FINV (prob, degrees_freedom1, degrees_freedom2)

See also:
p

Statystyczne funkcje agregacji (page 218)

CHIDIST
Funkcja CHIDIST() zwraca jednostronne prawdopodobieństwo rozkładu chi2. Rozkład chi2 jest powiązany z
testem chi2.

Syntax:
CHIDIST(value, degrees_freedom)
Return data type: liczba
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartość, przy której wymagana jest ocena rozkładu. Wartość nie może być ujemna.

degrees_freedom

Dodatnia liczba całkowita określająca liczbę stopni swobody.

Ta funkcja jest powiązana z funkcją CHIINV w następujący sposób:
If prob = CHIDIST(value,df), then CHIINV(prob, df) = value

Limitations:
Wszystkie argumenty muszą być liczbowe — w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL.
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Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

CHIDIST( 8, 15)

Zwraca wartość 0,9238

CHIINV
Funkcja CHIINV() zwraca odwrotność jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi2.chi2

Syntax:
CHIINV(prob, degrees_freedom)
Return data type: liczba
Arguments:
Argument

Opis

prob

Prawdopodobieństwo powiązane z rozkładem chi2. Musi być liczbą z zakresu od 0 do 1.

degrees_freedom

Liczba całkowita określająca liczbę stopni swobody.

Ta funkcja jest powiązana z funkcją CHIDIST w następujący sposób:
If prob = CHIDIST(value,df), then CHIINV(prob, df) = value

Limitations:
Wszystkie argumenty muszą być liczbowe — w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

CHIINV(0.9237827, 15 )

Zwraca wartość 8,0000

FDIST
Funkcja FDIST() zwraca rozkład prawdopodobieństwa F.

Syntax:
FDIST(value, degrees_freedom1, degrees_freedom2)
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Return data type: liczba
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartość, przy której wymagana jest ocena rozkładu. Wartość Value nie może to być
ujemna.

degrees_
freedom1

Dodatnia liczba całkowita określająca liczbę liczników ułamka określającego stopnie
swobody.

degrees_
freedom2

Dodatnia liczba całkowita określająca liczbę mianowników ułamka określającego stopnie
swobody.

Ta funkcja jest powiązana z funkcją FINV w następujący sposób:
If prob = FDIST(value, df1, df2), then FINV(prob, df1, df2) = value

Limitations:
Wszystkie argumenty muszą być liczbowe — w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

FDIST(15, 8, 6)

Zwraca wartość 0,0019

FINV
Funkcja FINV() zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F.

Syntax:
FINV(prob, degrees_freedom1, degrees_freedom2)
Return data type: liczba
Arguments:
Argument

Opis

prob

Prawdopodobieństwo powiązane z rozkładem prawdopodobieństwa F, musi być liczbą od
0 do 1.

degrees_
freedom

Liczba całkowita określająca liczbę stopni swobody.

Ta funkcja jest powiązana z funkcją FDIST w następujący sposób:
If prob = FDIST(value, df1, df2), then FINV(prob, df1, df2) = value
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Limitations:
Wszystkie argumenty muszą być liczbowe — w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

FINV( 0.0019369, 8, 6)

Zwraca wartość 15,0000

NORMDIST
Funkcja NORMDIST() zwraca skumulowany rozkład normalny dla określonej średniej i odchylenia
standardowego. Jeśli wartość mean = 0, a wartość standard_dev = 1, wówczas funkcja zwraca standardowy
rozkład normalny.

Syntax:
NORMDIST(value, mean, standard_dev)
Return data type: liczba
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartość, przy której wymagana jest ocena rozkładu.

mean

Wartość określająca średnią arytmetyczną dla rozkładu.

standard_dev

Wartość dodatnia określająca odchylenie standardowe rozkładu.

Ta funkcja jest powiązana z funkcją NORMINV w następujący sposób:
If prob = NORMDIST(value, m, sd), then NORMINV(prob, m, sd) = value

Limitations:
Wszystkie argumenty muszą być liczbowe — w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

NORMDIST( 0.5, 0, 1)

Zwraca wartość 0,6915

NORMINV
Funkcja NORMINV() zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego dla określonej średniej i
odchylenia standardowego.

Syntax:
NORMINV(prob, mean, standard_dev)
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Return data type: liczba
Arguments:
Argument

Opis

prob

Prawdopodobieństwo powiązane z rozkładem normalnym. Musi być liczbą z zakresu od 0 do
1.

mean

Wartość określająca średnią arytmetyczną dla rozkładu.

standard_
dev

Wartość dodatnia określająca odchylenie standardowe rozkładu.

Ta funkcja jest powiązana z funkcją NORMDIST w następujący sposób:
If prob = NORMDIST(value, m, sd), then NORMINV(prob, m, sd) = value

Limitations:
Wszystkie argumenty muszą być liczbowe — w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

NORMINV( 0.6914625, 0, 1 )

Zwraca wartość 0,5000

TDIST
Funkcja TDIST() zwraca prawdopodobieństwo dla rozkładu t Studenta, gdzie wartość liczbowa jest wartością
wyliczaną t, dla której prawdopodobieństwo ma zostać obliczone.

Syntax:
TDIST(value, degrees_freedom, tails)
Return data type: liczba
Arguments:
Argument

Opis

value

Wartość, przy której wymagana jest ocena rozkładu. Nie może to być wartość ujemna.

degrees_freedom

Dodatnia liczba całkowita określająca liczbę stopni swobody.

tails

Musi być równa 1 (rozkład jednostronny) lub 2 (rozkład dwustronny).

Ta funkcja jest powiązana z funkcją TINV w następujący sposób:
If prob = TDIST(value, df ,2), then TINV(prob, df) = value

Składnia skryptów i funkcje wykresów - Qlik Sense, 322 - 2019-04-09 01:39:23

655

5 Funkcje skryptu i wyrażenia wykresu
Limitations:
Wszystkie argumenty muszą być liczbowe — w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

TDIST(1, 30, 2)

Zwraca wartość 0,3253

TINV
Funkcja TINV() zwraca wartość t rozkładu t Studenta jako funkcję prawdopodobieństwa i stopni swobody.

Syntax:
TINV(prob, degrees_freedom)
Return data type: liczba
Arguments:
Argument

Opis

prob

Prawdopodobieństwo dwustronne powiązane z rozkładem t. Musi być liczbą z zakresu od
0 do 1.

degrees_
freedom

Liczba całkowita określająca liczbę stopni swobody.

Limitations:
Wszystkie argumenty muszą być liczbowe — w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL.
Ta funkcja jest powiązana z funkcją TDIST w następujący sposób:
If prob = TDIST(value, df ,2), then TINV(prob, df) = value.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

TINV(0.3253086, 30 )

Zwraca wartość 1,0000

5.23

Funkcje ciągów znaków

W tej sekcji opisano funkcje do obsługi i modyfikacji ciągów znaków. W funkcjach poniżej parametry są
wyrażeniami, w których s powinno być interpretowane jako ciąg znaków.
Wszystkie funkcje mogą być stosowane zarówno w skryptach ładowania danych, jak i wyrażeniach wykresu,
poza funkcją Evaluate, która może być używana tylko w skrypcie ładowania danych.
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Przegląd funkcji ciągów znaków
Po podsumowaniu każda funkcja jest opisana szczegółowo. Można też kliknąć nazwę funkcji w opisie składni,
aby natychmiast wyświetlić szczegółowe informacje o tej funkcji.

Capitalize
Funkcja Capitalize() zwraca ciąg znaków ze wszystkimi wyrazami pisanymi wielką literą.

Capitalize (text)
Chr
Funkcja Chr() zwraca znak Unicode odpowiadający wejściowej liczbie całkowitej.

Chr (int)
Evaluate
Funkcja Evaluate() wyszukuje, czy wejściowy ciąg tekstowy może zostać oceniony jako poprawne wyrażenie
Qlik Sense, i jeśli tak, zwraca wartość wyrażenia jako ciąg. Jeśli ciąg wejściowy nie jest poprawnym wyrażeniem,
zostanie zwrócona wartość NULL.

Evaluate (expression_text)
FindOneOf
Funkcja FindOneOf() przeszukuje ciąg znaków, aby znaleźć pozycję wystąpienia dowolnego znaku z zestawu
udostępnionych znaków. Zwracana jest pozycja pierwszego wystąpienia dowolnego znaku z zestawu
wyszukiwania, chyba że podano trzeci argument (o wartości większej niż 1). W razie braku dopasowania
zwracane jest 0.

FindOneOf (text, char_set[, count])
Hash128
Funkcja Hash128() zwraca 128-bitowy skrót połączonych wartości wyrażenia wejściowego. Wynik jest ciągiem
22 znaków.

Hash128 (expr{, expression})
Hash160
Funkcja Hash160() zwraca 160-bitowy skrót połączonych wartości wyrażenia wejściowego. Wynik jest ciągiem
27 znaków.

Hash160 (expr{, expression})
Hash256
Funkcja Hash256() zwraca 256-bitowy skrót połączonych wartości wyrażenia wejściowego. Wynik jest ciągiem
43 znaków.

Hash256 (expr{, expression})
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Index
Funkcja Index() przeszukuje ciąg, aby znaleźć pozycję początkową n-tego wystąpienia podanego fragmentu
tekstu. Opcjonalny trzeci argument dostarcza wartość n, która w przypadku pominięcia wynosi 1. Podanie
wartości ujemnej powoduje wyszukiwanie od końca ciągu znaków. Pozycje w ciągu znaków są numerowane od

1 w górę.
Index

(text, substring[, count])

KeepChar
Funkcja KeepChar() zwraca ciąg znaków składający się z pierwszego ciągu, „text”, minus wszystkie znaki,
których NIE ZAWIERA drugi ciąg, „keep_chars”.

KeepChar (text, keep_chars)
Left
Funkcja Left() zwraca ciąg znaków składający się z pierwszych (położonych najbardziej z lewej strony) znaków
ciągu wejściowego, gdzie liczba znaków jest określana przed drugi argument.

Left (text, count)
Len
Funkcja Len() zwraca długość ciągu wejściowego.

Len (text)
Lower
Funkcja Lower() zamienia wszystkie znaki w ciągu wejściowym na małe litery.

Lower (text)
LTrim
Funkcja LTrim() zwraca ciąg wejściowy pozbawiony wszelkich spacji wiodących.

LTrim (text)
Mid
Funkcja Mid() zwraca część ciągu wejściowego zaczynającą się w pozycji znaku określonej przez drugi
argument („start”), zwracając liczbę znaków określoną przez trzeci argument („count”). Jeśli parametr „count”
zostanie pominięty, wówczas zostanie zwrócona reszta ciągu wejściowego. Pierwszy znak ciągu wejściowego
ma numer 1.

Mid (text, start[, count])
Ord
Funkcja Ord() zwraca numer pozycji kodu Unicode pierwszego znaku w ciągu wejściowym.

Ord (text)
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PurgeChar
Funkcja PurgeChar() zwraca ciąg znaków składający się ze znaków zawartych w ciągu wejściowym („text”) z
wyłączeniem tych, które pojawiają się w drugim argumencie („remove_chars”).

PurgeChar (text, remove_chars)
Repeat
Funkcja Repeat() tworzy ciąg znaków składający się z ciągu wejściowego powtórzonego liczbę razy określoną
przez drugi argument.

Repeat (text[, repeat_count])
Replace
Funkcja Replace() zwraca ciąg znaków po zastąpieniu wszystkich wystąpień danego fragmentu tekstu w ciągu
wejściowym innym fragmentem tekstu. Ta funkcja jest nierekurencyjna i działa od lewej do prawej.

Replace (text, from_str, to_str)
Right
Funkcja Right() zwraca ciąg znaków składający się z ostatnich (położonych najbardziej z prawej strony)
znaków ciągu wejściowego, gdzie liczba znaków jest określana przed drugi argument.

Right (text, count)
RTrim
Funkcja RTrim() zwraca ciąg wejściowy pozbawiony wszelkich spacji końcowych.

RTrim (text)
SubField
Funkcja Subfield() służy do wyodrębniania składników fragmentu tekstu z nadrzędnego pola ciągu znaków,
gdy pierwotne pola rekordów składają się z co najmniej dwóch części rozdzielonych ogranicznikiem.

SubField (text, delimiter[, field_no ])
SubStringCount
Funkcja SubStringCount() zwraca liczbę wystąpień określonego fragmentu tekstu w tekście ciągu
wejściowego. W przypadku braku dopasowań zwracane jest 0.

SubStringCount (text, substring)
TextBetween
Funkcja TextBetween() zwraca tekst w ciągu wejściowym, który występuje miedzy znakami określonymi jako
ograniczniki.

TextBetween (text, delimiter1, delimiter2[, n])
Trim
Funkcja Trim() zwraca ciąg wejściowy pozbawiony wszelkich spacji wiodących i końcowych.
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Trim (text)
Upper
Funkcja Upper() zamienia wszystkie znaki w ciągu wejściowym na wielkie litery w odniesieniu do wszystkich
znaków tekstowych w wyrażeniu. Liczby i symbole są ignorowane.

Upper (text)

Capitalize
Funkcja Capitalize() zwraca ciąg znaków ze wszystkimi wyrazami pisanymi wielką literą.

Syntax:
Capitalize(text)
Return data type: ciąg znaków
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Capitalize ( 'my little pony' )

Zwraca wartość 'My Little Pony'

Capitalize ( 'AA bb cC Dd')

Zwraca wartość 'Aa Bb Cc Dd'

Chr
Funkcja Chr() zwraca znak Unicode odpowiadający wejściowej liczbie całkowitej.

Syntax:
Chr(int)
Return data type: ciąg znaków
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Chr(65)

Zwraca ciąg znaków 'A'

Evaluate
Funkcja Evaluate() wyszukuje, czy wejściowy ciąg tekstowy może zostać oceniony jako poprawne wyrażenie
Qlik Sense, i jeśli tak, zwraca wartość wyrażenia jako ciąg. Jeśli ciąg wejściowy nie jest poprawnym wyrażeniem,
zostanie zwrócona wartość NULL.

Syntax:
Evaluate(expression_text)
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Return data type: podwójny

Ta funkcja ciągów znaków nie może być używana w wyrażeniach wykresu.
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Evaluate ( 5 * 8 )

Zwraca wartość '40'

FindOneOf
Funkcja FindOneOf() przeszukuje ciąg znaków, aby znaleźć pozycję wystąpienia dowolnego znaku z zestawu
udostępnionych znaków. Zwracana jest pozycja pierwszego wystąpienia dowolnego znaku z zestawu
wyszukiwania, chyba że podano trzeci argument (o wartości większej niż 1). W razie braku dopasowania
zwracane jest 0.

Syntax:
FindOneOf(text, char_set[, count])
Return data type: liczba całkowita
Arguments:
Argument

Opis

text

Pierwotny ciąg znaków.

char_set

Zestaw znaków do wyszukania w tekście text.

count

Określa wystąpienie każdego znaku, który ma zostać wyszukany. Na przykład wartość dwóch
wyszukań dla drugiego wystąpienia.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

FindOneOf( 'my example
text string', 'et%s')

Zwraca „4”.

FindOneOf( 'my example
text string', 'et%s',
3)

Zwraca „12”. Przyczyną jest to, że wyszukiwane są wszelkie wystąpienia znaków:
e, t, % i s, a znak „t” jest trzecim wystąpieniem i znajduje się na pozycji 12.

FindOneOf( 'my example
text string', '¤%&')

Zwraca „0”.
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Hash128
Funkcja Hash128() zwraca 128-bitowy skrót połączonych wartości wyrażenia wejściowego. Wynik jest ciągiem
22 znaków.

Syntax:
Hash128(expr{, expression})
Return data type: ciąg znaków
Example:
Hash128 ( 'abc', 'xyz', '123' )
Hash128 ( Region, Year, Month )

Hash160
Funkcja Hash160() zwraca 160-bitowy skrót połączonych wartości wyrażenia wejściowego. Wynik jest ciągiem
27 znaków.

Syntax:
Hash160(expr{, expression})
Return data type: ciąg znaków
Example:
Hash160 ( 'abc', 'xyz', '123' )
Hash160 ( Region, Year, Month )

Hash256
Funkcja Hash256() zwraca 256-bitowy skrót połączonych wartości wyrażenia wejściowego. Wynik jest ciągiem
43 znaków.

Syntax:
Hash256(expr{, expression})
Return data type: ciąg znaków
Example:
Hash256 ( 'abc', 'xyz', '123' )
Hash256 ( Region, Year, Month )
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Index
Funkcja Index() przeszukuje ciąg, aby znaleźć pozycję początkową n-tego wystąpienia podanego fragmentu
tekstu. Opcjonalny trzeci argument dostarcza wartość n, która w przypadku pominięcia wynosi 1. Podanie
wartości ujemnej powoduje wyszukiwanie od końca ciągu znaków. Pozycje w ciągu znaków są numerowane od

1 w górę.
Syntax:
Index(text, substring[, count])
Return data type: liczba całkowita
Arguments:
Argument

Opis

text

Pierwotny ciąg znaków.

substring

Ciąg znaków do wyszukania w tekście text.

count

Określa wystąpienie substring do wyszukania. Na przykład wartość dwóch wyszukań dla
drugiego wystąpienia.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Index( 'abcdefg', 'cd' )

Zwraca wartość 3

Index( 'abcdabcd', 'b', 2)

Zwraca 6 (drugie wystąpienie „b”)

Index( 'abcdabcd', 'b',-2)

Zwraca 2 (drugie wystąpienie „b” od
końca)

Left( Date, Index( Date,'-') -1 ) where Date =

1997-07-14

Mid( Date, Index( Date, '-', 2 ) -2, 2 ) where Date =

1997-

Zwraca wartość 1997
Zwraca wartość 07

07-14

KeepChar
Funkcja KeepChar() zwraca ciąg znaków składający się z pierwszego ciągu, „text”, minus wszystkie znaki,
których NIE ZAWIERA drugi ciąg, „keep_chars”.

Syntax:
KeepChar(text, keep_chars)
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Return data type: ciąg znaków
Arguments:
Argument

Opis

text

Pierwotny ciąg znaków.

keep_chars

Ciąg znaków zawierający znaki w tekście text do przechowania.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

KeepChar ( 'a1b2c3','123' )

Zwraca „123”.

KeepChar ( 'a1b2c3','1234' )

Zwraca „123”.

KeepChar ( 'a1b22c3','1234' )

Zwraca „1223”.

KeepChar ( 'a1b2c3','312' )

Zwraca „123”.

See also:
p

PurgeChar (page 667)

Left
Funkcja Left() zwraca ciąg znaków składający się z pierwszych (położonych najbardziej z lewej strony) znaków
ciągu wejściowego, gdzie liczba znaków jest określana przed drugi argument.

Syntax:
Left(text, count)
Return data type: ciąg znaków
Arguments:
Argument

Opis

text

Pierwotny ciąg znaków.

count

Określa liczbę znaków do uwzględnienia od lewej części ciągu znaków text.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Left('abcdef', 3)

Zwraca „abc”

Index (page 663), co pozwala na bardziej złożoną analizę ciągu znaków.
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Len
Funkcja Len() zwraca długość ciągu wejściowego.

Syntax:
Len(text)
Return data type: liczba całkowita

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Len('Peter')

Zwraca „5”.

Lower
Funkcja Lower() zamienia wszystkie znaki w ciągu wejściowym na małe litery.

Syntax:
Lower(text)
Return data type: ciąg znaków
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Lower('abcD')

Zwraca wartość 'abcd'

LTrim
Funkcja LTrim() zwraca ciąg wejściowy pozbawiony wszelkich spacji wiodących.

Syntax:
LTrim(text)
Return data type: ciąg znaków
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

LTrim( ' abc' )

Zwraca wartość 'abc'

LTrim( 'abc ' )

Zwraca wartość 'abc '
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See also:
p

RTrim (page 669)

Mid
Funkcja Mid() zwraca część ciągu wejściowego zaczynającą się w pozycji znaku określonej przez drugi
argument („start”), zwracając liczbę znaków określoną przez trzeci argument („count”). Jeśli parametr „count”
zostanie pominięty, wówczas zostanie zwrócona reszta ciągu wejściowego. Pierwszy znak ciągu wejściowego
ma numer 1.

Syntax:
Mid(text, start[, count])
Return data type: ciąg znaków
Arguments:
Argument

Opis

text

Pierwotny ciąg znaków.

start

Liczba całkowita określająca pozycję pierwszego znaku w tekście text do uwzględnienia.

count

Określa długość wyjściowego ciągu znaków. W przypadku pominięcia uwzględniane są
wszystkie znaki określone przez wartość start.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Mid('abcdef',3 )

Zwraca wartość 'cdef'

Mid('abcdef',3, 2 )

Zwraca wartość 'cd'

See also:
p

Index (page 663)

Ord
Funkcja Ord() zwraca numer pozycji kodu Unicode pierwszego znaku w ciągu wejściowym.

Syntax:
Ord(text)
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Return data type: liczba całkowita
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Ord('A')

Zwraca liczbę całkowitą 65.

Ord('Ab')

Zwraca liczbę całkowitą 65.

PurgeChar
Funkcja PurgeChar() zwraca ciąg znaków składający się ze znaków zawartych w ciągu wejściowym („text”) z
wyłączeniem tych, które pojawiają się w drugim argumencie („remove_chars”).

Syntax:
PurgeChar(text, remove_chars)
Return data type: ciąg znaków
Arguments:
Argument

Opis

text

Pierwotny ciąg znaków.

remove_chars

Ciąg znaków zawierający znaki w tekście text do usunięcia.

Return data type: ciąg znaków
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

PurgeChar ( 'a1b2c3','123' )

Zwraca wartość 'abc'

PurgeChar ( 'a1b2c3','312' )

Zwraca wartość 'abc'

See also:
p

KeepChar (page 663)

Repeat
Funkcja Repeat() tworzy ciąg znaków składający się z ciągu wejściowego powtórzonego liczbę razy określoną
przez drugi argument.

Syntax:
Repeat(text[, repeat_count])
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Return data type: ciąg znaków
Arguments:
Argument

Opis

text

Pierwotny ciąg znaków.

repeat_count

Określa, ile razy znak w tekście text ciągu ma być powtórzony w ciągu wyjściowym.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Repeat( ' * ', rating ) when rating = 4

Zwraca wartość '****'

Replace
Funkcja Replace() zwraca ciąg znaków po zastąpieniu wszystkich wystąpień danego fragmentu tekstu w ciągu
wejściowym innym fragmentem tekstu. Ta funkcja jest nierekurencyjna i działa od lewej do prawej.

Syntax:
Replace(text, from_str, to_str)
Return data type: ciąg znaków
Arguments:
Argument

Opis

text

Pierwotny ciąg znaków.

from_str

Ciąg znaków, który może występować co najmniej raz w tekście text wejściowego ciągu
znaków.

to_str

Ciąg znaków, który zastąpi wszystkie wystąpienia from_str w tekście text ciągu znaków.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Replace('abccde','cc','xyz')

Zwraca wartość 'abxyzde'
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See also:

Right
Funkcja Right() zwraca ciąg znaków składający się z ostatnich (położonych najbardziej z prawej strony)
znaków ciągu wejściowego, gdzie liczba znaków jest określana przed drugi argument.

Syntax:
Right(text, count)
Return data type: ciąg znaków
Arguments:
Argument

Opis

text

Pierwotny ciąg znaków.

count

Określa liczbę znaków do uwzględnienia od prawej części tekstu text ciągu znaków.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Right('abcdef', 3)

Zwraca wartość 'def'

RTrim
Funkcja RTrim() zwraca ciąg wejściowy pozbawiony wszelkich spacji końcowych.

Syntax:
RTrim(text)
Return data type: ciąg znaków
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

RTrim( ' abc' )

Zwraca wartość ' abc'

RTrim( 'abc ' )

Zwraca wartość 'abc'

See also:
p

LTrim (page 665)
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SubField
Funkcja Subfield() służy do wyodrębniania składników fragmentu tekstu z nadrzędnego pola ciągu znaków,
gdy pierwotne pola rekordów składają się z co najmniej dwóch części rozdzielonych ogranicznikiem.
Funkcja Subfield() może być używana na przykład do wyodrębniania imienia i nazwiska z listy rekordów
składających się z nazwisk, elementów nazwy ścieżki, lub wyodrębniania danych z tabel rozdzielanych
przecinkami.
W przypadku korzystania z funkcji Subfield() w instrukcji LOAD z pozostawionym opcjonalnym parametrem
field_no, dla każdego ciągu podrzędnego zostanie wygenerowany jeden pełny rekord. Jeśli przy użyciu funkcji

Subfield() załadowano kilka pól, wówczas zostanie wygenerowany iloczyn kartezjański wszystkich kombinacji.
Syntax:
SubField(text, delimiter[, field_no ])
Return data type: ciąg znaków
Arguments:
Argument

Opis

text

Pierwotny ciąg znaków. Może to być tekst ustalony, zmienna, rozszerzenie przez znak dolara
lub inne wyrażenie.

delimiter

Znak w tekście wejściowym text, który dzieli ciąg znaków na elementy.

field_no

Opcjonalny trzeci argument jest liczbą całkowitą, określającą, które z ciągów podrzędnych
tekstu nadrzędnego text ciągu znaków mają zostać zwrócone. Użycie wartości 1 spowoduje
zwrócenie pierwszego fragmentu tekstu, a wartości 2 zwrócenie drugiego fragmentu tekstu, i
tak dalej.
l

l

Jeśli field_no jest wartością dodatnią, wówczas podciągi są wyodrębniane od lewej do
prawej.
Jeśli field_no jest wartością ujemną, wówczas podciągi są wyodrębniane od prawej do
lewej.

Funkcja SubField() może być stosowana zamiast złożonych kombinacji funkcji, takich jak Len(), Right
(), Left(), Mid() i inne funkcje ciągów znaków.
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Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

SubField(S, ';' ,2)

Zwraca 'cde', jeśli S wynosi
'abc;cde;efg'.

SubField(S, ';' ,1)

Zwraca pusty ciąg znaków, jeśli
S jest pustym ciągiem znaków.

SubField(S, ';' ,1)

Zwraca pusty ciąg znaków, jeśli
S jest równe ';'.

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do
arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie
wyników, aby wyświetlić wynik.

Name

FirstName

Surname

Dave
Owen

Dave

Owen

Joe
Tem

Joe

Tem

FullName:
LOAD * inline [
Name
'Dave Owen'
'Joe Tem'
];
SepNames:
Load Name,
SubField(Name, ' ',1) as FirstName,
SubField(Name, ' ',-1) as Surname
Resident FullName;
Drop Table FullName;

Załóżmy, że istnieje zmienna, która przechowuje nazwę ścieżki vMyPath,
Set vMyPath=\Users\ext_jrb\Documents\Qlik\Sense\Apps;.
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Przykład

Wynik

Ten przykład przedstawia, jak używając wielu instancji funkcji Subfield()

Instrument

Player

Project

(w każdej pomijając parametr field_no) z tej samej instrukcji LOAD
powoduje utworzenie iloczynów kartezjańskich wszystkich kombinacji.

Guitar

Mike

Music

Opcja DISTINCT jest używana, aby uniknąć tworzenia zduplikowanego
rekordu.

Guitar

Mike

Video

Guitar

Mike

OST

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do
arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie
wyników, aby wyświetlić wynik.

Guitar

Neil

Music

Guitar

Neil

Video

Guitar

Neil

OST

Synth

Jen

Music

Synth

Jen

Video

Synth

Jen

OST

Synth

Jo

Music

Synth

Neil

Music

Synth

Neil

Video

Synth

Neil

OST

LOAD DISTINCT
Instrument,
SubField(Player,',') as Player,
SubField(Project,',') as Project;
Load * inline [
Instrument|Player|Project
Guitar|Neil,Mike|Music,Video
Guitar|Neil|Music,OST
Synth|Neil,Jen|Music,Video,OST
Synth|Jo|Music
Guitar|Neil,Mike|Music,OST
] (delimiter is '|');

SubStringCount
Funkcja SubStringCount() zwraca liczbę wystąpień określonego fragmentu tekstu w tekście ciągu
wejściowego. W przypadku braku dopasowań zwracane jest 0.

Syntax:
SubStringCount(text, sub_string)
Return data type: liczba całkowita
Arguments:
Argument

Opis

text

Pierwotny ciąg znaków.

sub_string

Ciąg znaków, który może występować co najmniej raz w tekście text wejściowego ciągu
znaków.
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Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

SubStringCount ( 'abcdefgcdxyz', 'cd' )

Zwraca „2”.

SubStringCount ( 'abcdefgcdxyz', 'dc' )

Zwraca „0”.

TextBetween
Funkcja TextBetween() zwraca tekst w ciągu wejściowym, który występuje miedzy znakami określonymi jako
ograniczniki.

Syntax:
TextBetween(text, delimiter1, delimiter2[, n])
Return data type: ciąg znaków
Arguments:
Argument

Opis

text

Pierwotny ciąg znaków.

delimiter1

Określa pierwszy rozdzielający znak (lub ciąg znaków) do wyszukania w tekście text.

delimiter2

Określa drugi rozdzielający znak (lub ciąg znaków) do wyszukania w tekście text.

n

Określa, między którym wystąpieniem pary znaków rozdzielających należy przeprowadzić
wyszukiwanie. Na przykład wartość 2 zwraca znaki pomiędzy drugim wystąpieniem delimiter1
a drugim wystąpieniem delimiter2.

Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

TextBetween('<abc>', '<', '>')

Zwraca wartość 'abc'

TextBetween('<abc><de>', '<', '>',2)

Zwraca wartość 'de'

Trim
Funkcja Trim() zwraca ciąg wejściowy pozbawiony wszelkich spacji wiodących i końcowych.

Syntax:
Trim(text)
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Return data type: ciąg znaków
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Trim( ' abc' )

Zwraca wartość 'abc'

Trim( 'abc ' )

Zwraca wartość 'abc'

Trim( ' abc ' )

Zwraca wartość 'abc'

Upper
Funkcja Upper() zamienia wszystkie znaki w ciągu wejściowym na wielkie litery w odniesieniu do wszystkich
znaków tekstowych w wyrażeniu. Liczby i symbole są ignorowane.

Syntax:
Upper(text)
Return data type: ciąg znaków
Przykłady i wyniki:
Przykład

Wynik

Upper(' abcD')

Zwraca wartość 'ABCD'

5.24

Funkcje systemowe

Funkcje systemowe udostępniają funkcje dotyczące dostępu do właściwości systemu, urządzenia i aplikacji Qlik
Sense.

Przegląd funkcji systemowych
Niektóre z funkcji są po podsumowaniu opisane bardziej szczegółowo. W przypadku tych funkcji można kliknąć
nazwę funkcji w opisie składni, aby natychmiast wyświetlić szczegółowe informacje o tej funkcji.

Author()
Ta funkcja zwraca ciąg znaków zawierający właściwość autora bieżącej aplikacji. Może być używane w skrypcie
ładowania danych oraz w wyrażeniu wykresu.

Właściwość Author nie może być ustawiana w bieżącej wersji programu Qlik Sense. W przypadku
migracji dokumentu QlikView właściwość author zostanie zachowana.

ClientPlatform()
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Ta funkcja zwraca ciąg znaków agenta użytkownika dotyczący przeglądarki klienta. Może być używane w
skrypcie ładowania danych oraz w wyrażeniu wykresu.

Example:
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, na przykład Gecko)
Chrome/35.0.1916.114 Safari/537.36

ComputerName
Ta funkcja zwraca ciąg znaków zawierający nazwę komputera, jaką zwraca system operacyjny. Może być
używane w skrypcie ładowania danych oraz w wyrażeniu wykresu.

ComputerName( )
DocumentName
Ta funkcja zwraca ciąg znaków zawierający nazwę bieżącej aplikacji Qlik Sense bez ścieżki, ale z rozszerzeniem.
Może być używane w skrypcie ładowania danych oraz w wyrażeniu wykresu.

DocumentName( )
DocumentPath
Ta funkcja zwraca ciąg znaków zawierający pełną ścieżkę do bieżącej aplikacji Qlik Sense. Może być używane w
skrypcie ładowania danych oraz w wyrażeniu wykresu.

DocumentPath( )
Ta funkcja nie jest obsługiwana w trybie standardowym.

DocumentTitle
Ta funkcja zwraca ciąg znaków zawierający tytuł bieżącej aplikacji Qlik Sense. Może być używane w skrypcie
ładowania danych oraz w wyrażeniu wykresu.

DocumentTitle( )
EngineVersion
Ta funkcja zwraca pełną wersję silnika Qlik Sense jako ciąg znaków.

EngineVersion ()
GetCollationLocale
Ta funkcja skryptu zwraca nazwę kulturową stosowanej leksykografii z uwzględnieniem znaków diakrytycznych.
Jeśli nie ustawiono zmiennej CollationLocale, zwracane są rzeczywiste ustawienia regionalne komputera
użytkownika.

GetCollationLocale( )
GetObjectField
Ta funkcja zwraca nazwę wymiaru. Index jest opcjonalną liczbą całkowitą wskazującą, który z używanych
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wymiarów powinien być zwracany.

GetObjectField — funkcja wykresu([index])
GetRegistryString
Ta funkcja zwraca wartość klucza w rejestrze Windows. Może być używane w skrypcie ładowania danych oraz w
wyrażeniu wykresu.

GetRegistryString(path, key)
Ta funkcja nie jest obsługiwana w trybie standardowym.

IsPartialReload
Ta funkcja zwraca - 1 (True), jeśli bieżące przeładowanie było częściowe, a 0 (False) w przeciwnym przypadku.

IsPartialReload ()
OSUser
Ta funkcja zwraca ciąg znaków zawierający nazwę użytkownika, który aktualnie jest podłączony. Może być
używane w skrypcie ładowania danych oraz w wyrażeniu wykresu.

OSUser( )
W programach Qlik Sense Desktop i Qlik Sense Mobile ta funkcja zawsze zwraca „Personal\Me”.

ProductVersion
Ta funkcja zwraca pełne oznaczenie wersji i numer kompilacji aplikacji Qlik Sense jako ciąg znaków.
Ta funkcja jest przestarzała i została zastąpiona funkcją EngineVersion() .

ProductVersion ()
ReloadTime
Ta funkcja zwraca znacznik czasu odnoszący się do zakończenia ostatniego ładowania danych. Może być
używane w skrypcie ładowania danych oraz w wyrażeniu wykresu.

ReloadTime( )
StateName
Funkcja StateName() zwraca nazwę stanu alternatywnego wizualizacji, w której jest używana. Funkcji
StateName można na przykład użyć do tworzenia wizualizacji z dynamicznym tekstem i kolorami, aby
odzwierciedlić zmianę stanu wizualizacji. Tę funkcję można wykorzystać w wyrażeniach wykresów, ale nie
można jej użyć do określenia stanu, do którego odwołuje się dane wyrażenie.

StateName — funkcja wykresu()
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See also:
p

GetFolderPath (page 507)

EngineVersion
Ta funkcja zwraca pełną wersję silnika Qlik Sense jako ciąg znaków.

Syntax:
EngineVersion()

GetObjectField — funkcja wykresu
Ta funkcja zwraca nazwę wymiaru. Index jest opcjonalną liczbą całkowitą wskazującą, który z używanych
wymiarów powinien być zwracany.

Używanie tej funkcji w etykiecie tytułu wykresu jest niemożliwe.

Syntax:
GetObjectField ([index])
Example:
GetObjectField(2)

IsPartialReload
Ta funkcja zwraca - 1 (True), jeśli bieżące przeładowanie było częściowe, a 0 (False) w przeciwnym przypadku.

Syntax:
IsPartialReload()

ProductVersion
Ta funkcja zwraca pełne oznaczenie wersji i numer kompilacji aplikacji Qlik Sense jako ciąg znaków. Ta funkcja
jest przestarzała i została zastąpiona funkcją EngineVersion() .

Syntax:
ProductVersion()

StateName — funkcja wykresu
Funkcja StateName() zwraca nazwę stanu alternatywnego wizualizacji, w której jest używana. Funkcji
StateName można na przykład użyć do tworzenia wizualizacji z dynamicznym tekstem i kolorami, aby
odzwierciedlić zmianę stanu wizualizacji. Tę funkcję można wykorzystać w wyrażeniach wykresów, ale nie
można jej użyć do określenia stanu, do którego odwołuje się dane wyrażenie.
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Syntax:
StateName ()
Example 1:
Tekst dynamiczny
='Region - ' & if(StateName() = '$', 'Default', StateName())

Example 2:
Dynamiczne kolory
if(StateName() = 'Group 1', rgb(152, 171, 206),
if(StateName() = 'Group 2', rgb(187, 200, 179),
rgb(210, 210, 210)
)
)

5.25

Funkcje tabeli

Funkcje tabeli zwracają informacje na temat aktualnie odczytywanej tabeli danych. Jeśli nie określono nazwy
tabeli i funkcja jest używana w instrukcji LOAD, przyjmowana jest bieżąca tabela.
Wszystkie funkcje mogą być użyte w skrypcie ładowania danych i tylko funkcji NoOfRows można użyć w
wyrażeniu wykresu.

Przegląd funkcji tabeli
Niektóre z funkcji są po podsumowaniu opisane bardziej szczegółowo. W przypadku tych funkcji można kliknąć
nazwę funkcji w opisie składni, aby natychmiast wyświetlić szczegółowe informacje o tej funkcji.

FieldName
Funkcja skryptu FieldName zwraca nazwę pola o określonym numerze w poprzednio załadowanej tabeli. Jeśli
funkcja jest używana w instrukcji LOAD, nie może odwoływać się do tabeli, która jest już ładowana.

FieldName (field_number ,table_name)
FieldNumber
Funkcja skryptu FieldNumber zwraca numer określonego pola w poprzednio załadowanej tabeli. Jeśli funkcja
jest używana w instrukcji LOAD, nie może odwoływać się do tabeli, która jest już ładowana.

FieldNumber (field_name ,table_name)
NoOfFields
Funkcja skryptu NoOfFields zwraca liczbę pól w poprzednio załadowanej tabeli. Jeśli funkcja jest używana w
instrukcji LOAD, nie może odwoływać się do tabeli, która jest już ładowana.
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NoOfFields (table_name)
NoOfRows
Funkcja NoOfRows zwraca liczbę wierszy (rekordów) w poprzednio załadowanej tabeli. Jeśli funkcja jest
używana w instrukcji LOAD, nie może odwoływać się do tabeli, która jest już ładowana.

NoOfRows (table_name)
NoOfTables
Ta funkcja skryptu zwraca liczbę poprzednio załadowanych tabel.

NoOfTables()
TableName
Ta funkcja skryptu zwraca nazwę tabeli o określonym numerze.

TableName(table_number)
TableNumber
Ta funkcja skryptu zwraca numer określonej tabeli. Pierwsza tabela ma numer 0.
Jeśli table_name nie istnieje, zwracana jest wartość NULL.

TableNumber(table_name)
Example:
W tym przykładzie chcemy utworzyć tabelę z informacjami na temat załadowanych tabel i pól.
Najpierw ładujemy przykładowe dane. Tworzone są dwie tabele, które posłużą do przedstawienia funkcji tabeli
opisanych w tej sekcji.
Characters:
Load Chr(RecNo()+Ord('A')-1) as Alpha, RecNo() as Num autogenerate 26;
ASCII:
Load
if(RecNo()>=65 and RecNo()<=90,RecNo()-64) as Num,
Chr(RecNo()) as AsciiAlpha,
RecNo() as AsciiNum
autogenerate 255
Where (RecNo()>=32 and RecNo()<=126) or RecNo()>=160 ;

Następnie przeprowadzany iterację przez załadowane tabele przy użyciu funkcji NoOfTables oraz przez pola w
poszczególnych tabelach przy użyciu funkcji NoOfFields i ładujemy informacje za pomocą funkcji tabeli.
//Iterate through the loaded tables
For t = 0 to NoOfTables() - 1
//Iterate through the fields of table
For f = 1 to NoOfFields(TableName($(t)))
Tables:
Load
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TableName($(t)) as Table,
TableNumber(TableName($(t))) as TableNo,
NoOfRows(TableName($(t))) as TableRows,
FieldName($(f),TableName($(t))) as Field,
FieldNumber(FieldName($(f),TableName($(t))),TableName($(t))) as FieldNo
Autogenerate 1;
Next f
Next t;

Otrzymana tabela Tables będzie wyglądać następująco:

Table

TableNo

TableRows

Field

FieldNo

Characters

0

26

Alpha

1

Characters

0

26

Num

2

ASCII

1

191

Num

1

ASCII

1

191

AsciiAlpha

2

ASCII

1

191

AsciiNum

3

FieldName
Funkcja skryptu FieldName zwraca nazwę pola o określonym numerze w poprzednio załadowanej tabeli. Jeśli
funkcja jest używana w instrukcji LOAD, nie może odwoływać się do tabeli, która jest już ładowana.

Syntax:
FieldName(field_number ,table_name)
Arguments:
Argument

Opis

field_number

Numer pola, do którego użytkownik chce się odwołać.

table_name

Tabela zawierająca pole, do którego użytkownik chce się odwołać.

Example:
LET a = FieldName(4,'tab1');

FieldNumber
Funkcja skryptu FieldNumber zwraca numer określonego pola w poprzednio załadowanej tabeli. Jeśli funkcja
jest używana w instrukcji LOAD, nie może odwoływać się do tabeli, która jest już ładowana.

Syntax:
FieldNumber(field_name ,table_name)
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Arguments:
Argument

Opis

field_name

Nazwa pola.

table_name

Nazwa tabeli zawierającej pole.

Jeśli pole field_name nie istnieje w table_name lub table_name nie istnieje, funkcja zwraca 0.

Example:
LET a = FieldNumber('Customer','tab1');

NoOfFields
Funkcja skryptu NoOfFields zwraca liczbę pól w poprzednio załadowanej tabeli. Jeśli funkcja jest używana w
instrukcji LOAD, nie może odwoływać się do tabeli, która jest już ładowana.

Syntax:
NoOfFields(table_name)
Arguments:
Argument

Opis

table_name

Nazwa tabeli.

Example:
LET a = NoOfFields('tab1');

NoOfRows
Funkcja NoOfRows zwraca liczbę wierszy (rekordów) w poprzednio załadowanej tabeli. Jeśli funkcja jest
używana w instrukcji LOAD, nie może odwoływać się do tabeli, która jest już ładowana.

Syntax:
NoOfRows(table_name)
Arguments:
Argument

Opis

table_name

Nazwa tabeli.
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Example:
LET a = NoOfRows('tab1');

5.26

Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne

W tej sekcji opisano funkcje dotyczące wykonywania operacji trygonometrycznych i hiperbolicznych. We
wszystkich funkcjach argumenty są wyrażeniami dającymi w wyniku kąty mierzone w radianach, gdzie x należy
interpretować jako liczbę rzeczywistą.
Wszystkie kąty są mierzone w radianach.
Wszystkie funkcje mogą być stosowane zarówno w skryptach ładowania danych, jak i wyrażeniach wykresu.

cos
Cosinus x. Wynik jest liczbą z zakresu od –1 do 1.

cos( x )
acos
Odwrotność cosinusa x. Funkcja jest zdefiniowana wyłącznie, jeśli –1≤x≤1. Wynik jest liczbą z zakresu od 0 do π.

acos( x )
sin
Sinus x. Wynik jest liczbą z zakresu od –1 do 1.

sin( x )
asin
Odwrotność sinusa x. Funkcja jest zdefiniowana wyłącznie, jeśli –1≤x≤1. Wynik jest liczbą z zakresu od –π/2 do

π/2.
asin( x )
tan
Tangens x. Wynik jest liczbą rzeczywistą.

tan( x )
atan
Odwrotność tangensa x. Wynik jest liczbą z zakresu od –π/2 do π/2.

atan( x )
atan2
Dwuwymiarowe uogólnienie funkcji odwrotności tangensa. Zwraca kąt między wartością pierwotną a punktem
określonym współrzędnymi x i y. Wynik jest liczbą z zakresu od –π do +π.
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atan2( y,x )
cosh
Cosinus hiperboliczny x. Wynik jest dodatnią liczbą rzeczywistą.

cosh( x )
sinh
Sinus hiperboliczny x. Wynik jest liczbą rzeczywistą.

sinh( x )
tanh
Tangens hiperboliczny x. Wynik jest liczbą rzeczywistą.

tanh( x )
Examples:
Poniższy kod skryptu ładuje tabelę przykładową, a następnie ładuje tabelę zawierającą obliczone operacje
trygonometryczne i hiperboliczne na wartościach.
SampleData:
LOAD * Inline
[Value
-1
0
1];
Results:
Load *,
cos(Value),
acos(Value),
sin(Value),
asin(Value),
tan(Value),
atan(Value),
atan2(Value, Value),
cosh(Value),
sinh(Value),
tanh(Value)
RESIDENT SampleData;
Drop Table SampleData;
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6

Ograniczenie dostępu do systemu plików

Ze względów bezpieczeństwa program Qlik Sense w trybie standardowym nie obsługuje ścieżek względnych ani
bezwzględnych w skrypcie ładowania danych, podobnie jak funkcji ani zmiennych ujawniających informacje o
systemie plików.
Ścieżki względne i bezwzględne były jednak obsługiwane w programie QlikView, możliwe jest jednak wyłączenie
trybu standardowego i przejście w tryb zgodności w celu korzystania z istniejących skryptów ładowania
QlikView.

Wyłączenie trybu standardowego może stworzyć zagrożenie przez ujawnienie informacji o systemie
plików.

Trybu standardowego nie można wyłączyć w Qlik Sense Cloud. Inne tryby nie są obsługiwane.

6.1

Kwestie bezpieczeństwa związane z połączeniami do
danych ODBC i OLE DB w plikach

Nawiązywanie połączeń do danych ODBC i OLE DB z wykorzystaniem sterowników plikowych powoduje
ujawnienie ścieżki do połączonego pliku danych w ciągu połączenia. Ścieżka ta może być ujawniona podczas
edytowania połączenia, w oknie dialogowym selekcji danych lub w określonym zapytaniu SQL. Dotyczy to
zarówno trybu standardowego, jak i trybu zgodności.

Jeśli ujawnianie ścieżki do pliku danych jest niepożądane, zaleca się w miarę możliwości
nawiązywanie połączenia z plikiem danych w ramach połączenia z danymi folderu.

6.2

Ograniczenia trybu standardowego

Niektóre instrukcje, zmienne i funkcje są w trybie standardowym niedostępne lub dostępne w ograniczonym
zakresie. Użycie nieobsługiwanej instrukcji w skrypcie ładowania danych spowoduje błąd przy wykonywaniu
skryptu ładowania. Komunikaty o błędach można znaleźć w pliku dziennika skryptu. Użycie nieobsługiwanej
zmiennej lub funkcji nie jest sygnalizowane żadnym komunikatem o błędzie ani wpisem w pliku dziennika.
Funkcja zwróci jedynie wartość NULL.
Podczas edytowania skryptu ładowania danych nie są wyświetlane żadne informacje o użyciu nieobsługiwanej
zmiennej, instrukcji lub funkcji.
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Zmienne systemowe
Zmienna

Tryb standardowy /
Qlik Sense Cloud

Tryb zgodności

Definicja

Floppy

Nieobsługiwane

Obsługiwane

Zwraca literę napędu
pierwszego znalezionego
napędu dyskietek (zwykle
jest to a:).

CD

Nieobsługiwane

Obsługiwane

Zwraca literę napędu
pierwszego znalezionego
napędu CD-ROM. Jeśli
żaden napęd CD-ROM nie
zostanie znaleziony,
wówczas zostanie
zwrócona litera c:.

QvPath

Nieobsługiwane

Obsługiwane

Zwraca ciąg
przeglądania ścieżki
pliku wykonywalnego
Qlik Sense.

QvRoot

Nieobsługiwane

Obsługiwane

Zwraca katalog główny
pliku wykonywalnego
programu Qlik Sense.

QvWorkPath

Nieobsługiwane

Obsługiwane

Zwraca ciąg znaków
przeglądania do bieżącej
aplikacji Qlik Sense.

QvWorkRoot

Nieobsługiwane

Obsługiwane

Zwraca katalog główny
bieżącej aplikacji Qlik
Sense.

WinPath

Nieobsługiwane

Obsługiwane

Zwraca ciąg znaków
przeglądania do systemu
Windows.

WinRoot

Nieobsługiwane

Obsługiwane

Zwraca katalog główny
systemu Windows.
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Zmienna
$(include=...)

Tryb standardowy /

Tryb zgodności

Definicja

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką lub ścieżka
bezwzględna/względna

Zmienna Include/Must_

Tryb zgodności

Definicja

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką lub ścieżka
bezwzględna/względna

Instrukcja binary służy

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką lub ścieżka
bezwzględna/względna

Instrukcja CONNECT
służy do określania
dostępu aplikacji Qlik
Sense do ogólnej bazy
danych przy użyciu
interfejsu OLE DB/ODBC.
W przypadku ODBC
źródło danych najpierw
należy określić za
pomocą narzędzia
administracyjnego
ODBC.

Qlik Sense Cloud
Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką

Include określa plik,
który zawiera tekst, jaki
powinien zostać
umieszczony w skrypcie i
oceniony jako kod
skryptu. Można
przechowywać części
kodu skryptu w
oddzielnym pliku
tekstowym i używać ich
wielokrotnie w wielu
aplikacjach. Jest to
zmienna definiowana
przez użytkownika.

Zwykłe instrukcje skryptu
Instrukcja
Binary

Connect

Tryb standardowy /
Qlik Sense Cloud
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Instrukcja

Tryb standardowy /
Qlik Sense Cloud

Tryb zgodności

Definicja

Directory

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką lub ścieżka
bezwzględna/względna

Instrukcja Directory
określa, w którym
katalogu należy szukać
plików danych w
kolejnych instrukcjach
LOAD, do momentu
wydania nowej instrukcji
Directory.

Execute

Nieobsługiwane

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką lub ścieżka
bezwzględna/względna

Instrukcja Execute służy
do uruchamiania innych
programów w czasie,
gdy aplikacja Qlik Sense
ładuje dane. Na przykład
w celu wykonania
niezbędnych
przekształceń.

LOAD from ...

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką lub ścieżka
bezwzględna/względna

Zwraca ciąg
przeglądania ścieżki
pliku wykonywalnego
Qlik Sense.

Store into ...

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką lub ścieżka
bezwzględna/względna

Zwraca katalog główny
pliku wykonywalnego
programu Qlik Sense.
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Instrukcje sterowania skryptem
Instrukcja
For each...
filelist mask/dirlist mask

Tryb standardowy /
Qlik Sense Cloud
Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką
Zwracane dane
wyjściowe: połączenie z
biblioteką

Tryb zgodności

Definicja

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką lub ścieżka
bezwzględna/względna

Konstrukcja filelist mask
tworzy rozdzieloną
przecinkami listę
wszystkich plików w
bieżącym katalogu
zgodnych z filelist

Zwracane dane
wyjściowe: połączenie z
biblioteką lub ścieżka
bezwzględna (w
zależności od danych
wejściowych)

mask. Konstrukcja
dirlist mask tworzy
rozdzieloną przecinkami
listę wszystkich
katalogów w bieżącym
katalogu zgodnych z
maską nazwy katalogu.

Funkcje pliku
Funkcja

Tryb standardowy /
Qlik Sense Cloud

Tryb zgodności

Definicja

Attribute()

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką lub ścieżka
bezwzględna/względna

Zwraca wartość
metaznaczników
różnych plików
multimedialnych w
postaci tekstu.

ConnectString()

Zwracane dane
wyjściowe: Nazwa
połączenia biblioteki

Nazwa połączenia
biblioteki lub samo
połączenie, zależnie od
danych wejściowych

Zwraca aktywne
parametry połączenia
dla połączeń ODBC lub
OLE DB.

FileDir()

Zwracane dane
wyjściowe: połączenie z
biblioteką

Zwracane dane
wyjściowe: połączenie z
biblioteką lub ścieżka
bezwzględna (w
zależności od danych
wejściowych)

Funkcja FileDir zwraca
ciąg znaków zawierający
ścieżkę do katalogu
aktualnie
odczytywanego pliku
tabeli.
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Funkcja

Tryb standardowy /
Qlik Sense Cloud

Tryb zgodności

Definicja

FilePath()

Zwracane dane
wyjściowe: połączenie z
biblioteką

Zwracane dane
wyjściowe: połączenie z
biblioteką lub ścieżka
bezwzględna (w
zależności od danych
wejściowych)

Funkcja FilePath
zwraca ciąg znaków
zawierający pełną
ścieżkę do aktualnie
odczytywanego pliku
tabeli.

FileSize()

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką lub ścieżka
bezwzględna/względna

Funkcja FileSize zwraca
liczbę całkowitą
zawierającą rozmiar (w
bajtach) pliku filename
albo, jeśli nie określono
parametru filename,
aktualnie
odczytywanego pliku
tabeli.

FileTime()

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką lub ścieżka
bezwzględna/względna

Funkcja FileTime
zwraca znacznik czasu
daty i godziny ostatniej
modyfikacji pliku
filename. Jeśli nie
określono parametru
filename, funkcja odwoła
się do aktualnie
odczytywanego pliku
tabeli.

GetFolderPath()

Nieobsługiwane

Zwracane dane
wyjściowe: Ścieżka
bezwzględna

Funkcja GetFolderPath
zwraca wartość funkcji
Microsoft Windows
SHGetFolderPath. Ta
funkcja przyjmuje na
wejściu nazwę folderu
Microsoft Windows i
zwraca pełną ścieżkę do
tego folderu.
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Funkcja

Tryb standardowy /
Qlik Sense Cloud

Tryb zgodności

Definicja

QvdCreateTime()

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką lub ścieżka
bezwzględna/względna

Ta funkcja skryptu
zwraca znacznik czasu z
nagłówkiem XML z
ewentualnego pliku QVD.
W przeciwnym wypadku
zwraca wartość NULL.

QvdFieldName()

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką lub ścieżka
bezwzględna/względna

Zwraca nazwę pola o
numerze fieldno, jeśli
istnieje w pliku QVD (w
przeciwnym wypadku
zwracana jest wartość
NULL).

QvdNoOfFields()

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką lub ścieżka
bezwzględna/względna

Ta funkcja skryptu
zwraca liczbę pól w pliku
QVD.

QvdNoOfRecords()

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką lub ścieżka
bezwzględna/względna

Ta funkcja skryptu
zwraca liczbę rekordów
aktualnie istniejących w
pliku QVD.

QvdTableName()

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką

Obsługiwane dane
wejściowe: połączenie z
biblioteką lub ścieżka
bezwzględna/względna

Ta funkcja skryptu
zwraca nazwę tabeli
zapisaną w pliku QVD.

Tryb zgodności

Definicja

Zwracane dane
wyjściowe: Ścieżka
bezwzględna

Ta funkcja zwraca ciąg
znaków zawierający
pełną ścieżkę do bieżącej
aplikacji Qlik Sense.
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Funkcje systemowe
Funkcja
DocumentPath()

Tryb standardowy /
Qlik Sense Cloud
Nieobsługiwane

6 Ograniczenie dostępu do systemu plików
Tryb standardowy /

Funkcja

Qlik Sense Cloud

GetRegistryString()

6.3

Nieobsługiwane

Tryb zgodności

Definicja

Obsługiwane

Zwraca wartość
nazwanego klucza
rejestru o podanej
ścieżce rejestru. Funkcji
tej można używać
zarówno w wykresach,
jak i w skryptach.

Wyłączanie trybu standardowego

Wyłączenie trybu standardowego, czyli innymi słowy włączenie trybu zgodności, umożliwia korzystanie z
istniejących skryptów ładowania programu QlikView zawierających odniesienia do względnych i bezwzględnych
ścieżek plików i połączeń bibliotek.

Wyłączenie trybu standardowego może stworzyć zagrożenie przez ujawnienie informacji o systemie
plików.

Trybu standardowego nie można wyłączyć w Qlik Sense Cloud.

Qlik Sense
W programie Qlik Sense wyłączenie trybu standardowego umożliwia właściwość Tryb standardowy w konsoli
QMC.

Qlik Sense Desktop
W przypadku programu Qlik Sense Desktop wybór trybu standardowego lub trybu zgodności wymaga
modyfikacji pliku Settings.ini.
Jeśli program Qlik Sense Desktop został zainstalowany przy użyciu domyślnej lokalizacji instalacji, wówczas plik

Settings.ini znajduje się w ścieżce C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Settings.ini. Jeśli program Qlik Sense
Desktop został zainstalowany w folderze wybranym przez użytkownika, wówczas plik Settings.ini znajduje się w
folderze Engine w ścieżce instalacji.
Wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz plik Settings.ini w edytorze tekstu.
2. Zmień parametr StandardReload=1 na StandardReload=0.
3. Zapisz plik i uruchom program Qlik Sense Desktop.
Program Qlik Sense Desktop zostanie uruchomiony w trybie zgodności.
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Ustawienia
Możliwe wartości parametru StandardReload:
l

1 (tryb standardowy)

l

0 (tryb zgodności)
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7

Funkcje i instrukcje programu QlikView, które
nie są obsługiwane w programie Qlik Sense

Funkcje i instrukcje, które mogą być używane w skryptach ładowania i wyrażeniach wykresu w programie
QlikView, są w większości obsługiwane w programie Qlik Sense, ale istnieją pewne wyjątki opisane poniżej.

7.1

Instrukcje skryptów, które nie są obsługiwane w
programie Qlik Sense

Na tej liście znajdują się instrukcje skryptu programu QlikView, które nie są obsługiwane w programie Qlik Sense.

Instrukcja

Komentarze

Command

Zastąp instrukcją SQL.

InputField

7.2

Funkcje nieobsługiwane w programie Qlik Sense

Na tej liście znajdują się funkcje skryptu i wykresu programu QlikView, które nie są obsługiwane w programie
Qlik Sense.
l

GetCurrentField

l

GetExtendedProperty

l

Input

l

InputAvg

l

InputSum

l

MsgBox

l

NoOfReports

l

ReportComment

l

ReportId

l

ReportName

l

ReportNumber

7.3

Prefiksy nieobsługiwane w programie Qlik Sense

Na tej liście znajdują się prefiksy programu QlikView, które nie są obsługiwane w programie Qlik Sense.
l

Bundle

l

Image_Size
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l

Info
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8

Funkcje i instrukcje niezalecane w programie
Qlik Sense

Funkcje i instrukcje dozwolone w skryptach ładowania i wyrażeniach wykresów w programie QlikView są w
większości obsługiwane również w programie Qlik Sense, ale używanie niektórych z nich w programie Qlik Sense
jest niezalecane. Istnieją również funkcje i instrukcje, które były dostępne w poprzednich wersjach programu Qlik
Sense, które zostały zaniechane.
Dla zachowania kompatybilności będą one nadal działać poprawnie, ale zaleca się zaktualizowanie kodu
zgodnie z rekomendacjami podanymi w tej sekcji, ponieważ w przyszłych wersjach mogą one zostać usunięte.

8.1

Instrukcje skryptu niezalecane w programie Qlik Sense

Poniższa lista opisuje instrukcje skryptu, których używanie w programie Qlik Sense jest niezalecane.

Instrukcja

Zalecenie

Command

Zastąp instrukcją SQL.

CustomConnect

Zastąp instrukcją Custom Connect.

8.2

Parametry instrukcji skryptu niezalecane w programie
Qlik Sense

Poniższa lista opisuje parametry instrukcji skryptu, których używanie w programie Qlik Sense jest niezalecane.

Instrukcja

Parametry

Buffer

Używaj Incremental zamiast:
l

Inc (niezalecane)

l

Incr (niezalecane)
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Instrukcja

Parametry

LOAD

Następujące słowa kluczowe parametrów są generowane przez kreatory przekształcania plików
QlikView. Po przeładowaniu danych instrukcje będą nadal działać prawidłowo, ale program
Qlik Sense nie będzie oferować pomocy ani kreatorów do generowania instrukcji zawierających
te parametry:
l

Bottom

l

Cellvalue

l

Col

l

Colmatch

l

Colsplit

l

Colxtr

l

Compound

l

Contain

l

Equal

l

Every

l

Expand

l

Filters

l

Intarray

l

Interpret

l

Length

l

Longer

l

Numerical

l

Pos

l

Remove

l

Rotate

l

Row

l

Rowcnd

l

Shorter

l

Start

l

Strcnd

l

Top

l

Transpose

l

Unwrap

l

XML: XMLSAX and Pattern is Path
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8.3

Funkcje niezalecane w programie Qlik Sense

Poniższa lista opisuje funkcje skryptu i wykresów, których używanie w programie Qlik Sense jest niezalecane.

Funkcja

Zalecenie

NumAvg

Zastąp funkcjami zakresu.

NumCount

Funkcje zakresu (page 608)

NumMax
NumMin
NumSum
QliktechBlue
QliktechGray

Zastąp innymi funkcjami koloru. Identyczne kolory do funkcji QliktechBlue() i

QliktechGray daje użycie odpowiednio funkcji RGB(8, 18, 90) i RGB(158, 148, 137) .
Funkcje koloru (page 353)

QlikViewVersion

Zastąp instrukcją EngineVersion .

EngineVersion (page 677)
ProductVersion

Zastąp instrukcją EngineVersion .

EngineVersion (page 677)
QVUser
Year2Date

Zastąp instrukcją YearToDate.

Vrank

Zastąp instrukcją Rank.

WildMatch5

Zastąp instrukcją WildMatch .

Kwalifikator ALL
W programie QlikView kwalifikator ALL może występować przed wyrażeniem. Jest to równoważne zapisowi {1}

TOTAL. W takim przypadku obliczenie jest wykonywane na wszystkich wartościach pól dokumentu, bez względu
na wymiary wykresu i bieżące selekcje. Niezależnie od stanu logicznego dokumentu będzie zawsze zwracana ta
sama wartość. Użycie kwalifikatora ALL wyklucza użycie wyrażenia zestawu, ponieważ sam kwalifikator ALL
definiuje zestaw. W celu zachowania kompatybilności kwalifikator ALL będzie nadal działać w bieżącej wersji
Qlik Sense, ale może zostać usunięty w przyszłych wersjach.
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