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tematika és koncepció
mit
A PowerPivot bővítmény a kimutatásos adatelemzés eszköze az Excel programban, amellyel különböző fájlokban és különböző formátumokban tárolt adathalmazokat egyetlen egységként vizsgálhatunk. A bővítmény az elemzendő adatokról másolatot készít, majd a másolatokat saját formátumára
alakítja át. A konvertált adatokat a PowerPivot táblákban helyezi el és saját ablakában jeleníti meg.
A táblákban tárolt adatok nem módosíthatók, de az aktualizálás lehetőségét a bővítmény biztosítja.
A táblák egyetlen egységként való kezelését a köztük lévő kapcsolatok teszik lehetővé. A kapcsolatokat általában a felhasználó hozza létre, de a bővítmény képes a létező kapcsolatokat a forrásadatokkal együtt beolvasni, illetve meghatározott feltételek teljesülése esetén automatikusan
létrehozni. A kapcsolatokkal egyesített táblák egy adatbázist alkotnak.
Az adatbázis kimutatásos elemzése a bővítmény kimutatás-moduljával folyik, amelyről a nevét
is kapta: PowerPivot. A bővítmény számított objektumainak képleteiben a PowerPivot saját függvényeit és saját számítási-eszközeit kell hasznánunk. Tehát a bővítmény önálló „nyelvvel” rendelkezik, amelynek neve „Data Analysis Expressions”, rövidítve „DAX”.
A bővítmény elsősorban összekapcsolt táblák egy egységként történő elemzésére szolgál, de
önálló, kapcsolatok nélküli táblák vizsgálatára is jól használható, mivel kimutatás modulja, mind kapacitásában, mind szolgáltatásainak számában felülmúlja az Excelét.
Ez a leírás a Microsoft Office PowerPivot for Excel 2016 nevű, COM bővítményt mutatja be, de
csak azokat a funkcióit tárgyalja, amelyek önállóan, más szoftver igénybevétele nélkül is működnek.
A leírás nem foglalkozik a DAX és más számítástechnikai nyelvek kapcsolatával és csak Excel munkafüzetben, formázást nem tartalmazó szövegfájlban, illetve Access adatbázisban álló adatok importálását ismerteti!

hogyan
Ez a leírás olyan gyakorlott Excel felhasználóknak készült, akik még teljesen kezdők a PowerPivot
használatában. A szemléltető példák a lehető legegyszerűbbek, de a fogalmak egyértelmű meghatározása számos ponton „nehéz” szöveget eredményezett.
Az Excel és a PowerPivot objektumainak megkülönböztetésére a következő fogalom-párosokat
használom, program - bővítmény (Excel - PowerPivot) sorrendben: táblázat - tábla, sor - rekord,
oszlop - mező, cella - bejegyzés.
A leírásban az utasítások elemei a következő sorrendben követik egymást: a menüszalag lapjának neve, a csoport neve, a parancslista vagy a parancsgomb neve. Az utasítások és a PowerPivot
objektumok feliratai után zárójelben a bővítmény angol nyelvű változatának utasításai és feliratai
állnak. Például: Kezdőlap, Rendezés és szűrés, Rendezés más oszlop alapján (Home, Sort and Filter,
Sort by Column).
A szövegben a perjel (/) két fogalom vagylagos összekapcsolását jelenti. Tehát a „hónap/negyedév/év” szöveg jelentése: hónap vagy negyedév vagy év.
A bővítményben létrehozott adathalmaz egy kvázi adatbázis, mert a PowerPivot sokkal „megengedőbb” szabályrendszert alkalmaz, mint a relációs adatbázis modell. Ennek ellenére, a jó olvashatóság érdekében, a szövegben a jelző nélküli fogalmat használom.

Margitfalvi Árpád
margitfalvi.arpad@gmail.com

4. oldal

első lépések
betöltés
A Microsoft Excel 2016-os telepítése során a PowerPivot automatikusan betöltődik. Ha ez nem történne meg, akkor a megjelenítést a Fájl, Beállítások, Bővítmények (File, Options, Add-Ins) utasítással megnyítható ablakban kezdeményezhetjük. Először válasszuk kia a Kezelés (Manage) listából a
COM-bővítmények (Com Add-ins) tételt, majd nyomjuk meg az Ugrás… (Go…) nyomógombot. A megjelenő parancstáblán jelölőnégyzettel válasszthatjuk ki a betöltendő bővítményt.
A PowerPivot esetleges összeomlása után a program automatikusan letilthatja a bővítményt.
Ebben az esetben a Kezelés (Manage) lista Letiltott bővítmények (Disabled Items) elemével kezdeményezhetjük a PowerPivot betöltését.
A bővítmény 2016-os verziója nem kompatibilis a 2010-es és az azt megelőző változatokkal, ezért
az ezekkel a verziókkal készült munkafüzetek PowerPivot tartalmával csak a fájl konvertálása után
dolgozhatunk. A program felajánlja az átalakítást és jóvágyásunkat követően a konvertált változattal felülírja az eredeti munkafüzetet.

fogalmak
A bővítmény eszközeit a program menüszalagjának PowerPivot lapja és a bővítmény ablaka tartalmazza. Ahogy azt a bevezetőből már tudjuk, a PowerPivot az elemzendő adatok konvertált másolatait táblákban tárolja. A táblák megjelenítése és kezelése a bővítmény ablakában történik.
A táblák közötti kapcsolatok deklarálásával létrehozott adatbázis kimutatásos elemzése az Excel ablakban folyik. A táblák és a kimutatások a PowerPivotmunkafüzetben tárolódnak. Másként
fogalmazva, a PowerPivot tartalommal bíró munkafüzet a PowerPivot munkafüzet. A PowerPivot
munkafüzet kiterjesztése is .xlsx, ezért javasolt a névben utalni a PowerPivot tartalomra. Például:
<név><szóköz>PP.xlsx.
A programból a PowerPivot, Adatmodell, Kezelés (PowerPivot, Data Model, Manage) utasítással léphetünk át a bővítmény ablakba. Az Excel-ablakba a bővítmény gyorselérési eszköztárának
Váltás a munkafüzetre (Switch to Workbook) utasításával térhetünk vissza. A bővítmény ablakának
bezárása nem okoz adatvesztést, mivel a PowerPivot adatok a számítógép operatív tárjában tárolódnak. Mentésük a gazda-munkafüzet mentésével történik.

1. ábra
a PowerPivot-ablak és az Excel-ablak közötti navigálást biztosító parancsgombok

A bővítmény a kapcsolatokkal egyesített táblákat, adatbázis helyett, adatmodellnek nevezi, aminek
semmi értelme! A hétköznapi nyelvhasználat modell szavának nyolc értelmezése közül, egynek
sincs köze, még tágabb értelmézésben sem, a PowerPivot objektumokhoz. Ráadásul az adatmodell
5. oldal

fogalom az adatbázis-kezelés terminológiájában teljesen mást jelent (lásd a 146. oldalon, Az
adatbázis-kezelés alapfogalmai).
A bővítmény nyelve, a szokásos beállítások mellett, azonos a program nyelvével. Ettől eltérő
megjelenítést a program ablakában a PowerPivot, Beállítások, Nyelv (PowerPivot, Options, Language) utasítással kezdeményezhetünk.

importálás munkafüzetből
A bővítmény az elemzendő adatok, saját formátumára átalakított, másolataival dolgozik. A másolatkészítés történhet importálással, vágólap-műveletekkel vagy csatolással. A transzformált adatok
a bővítmény ablakában álló táblákba kerülnek. Az importálás kifejezés alatt a továbbiakban azt a
műveletsort értem, amelynek során a bővítmény adatokat olvas be Excel munkafüzetből, szövegfájlból vagy Access adatbázisból, majd az adatokat saját formátumára alakítva táblákban helyezi el.
A táblákban az adatok nem módosíthatók.
A bővítmény az elemzendő adatokat tartalmazó fájlok nevét és elérési útvonalát, külön-külön,
névvel azonosított objektumokba menti el. Az automatikusan létrehozott objektumok neve: adatkapcsolat. Az adatkapcsolat biztosítja a táblák frissíthetőségét.

munkafüzet kiválasztása
Az elemzendő adatok beolvasását a Tábla importálása varázsló (Table Import Wizard) elnevezésű
segédprogram végzi, amelyet a PowerPivot ablak Kezdőlap, Külső adatok beolvasása, Más forrásokból (Home, Get External Data, Get External Data from Other Sources) parancsával indíthatunk el.
A segédprogram első, Kapcsolódás adatforráshoz (Connect to a Data Source) ablakában listát
találunk a lehetséges adatforrásokról. Válasszuk ki a Szövegfájlok (Text Files) csoportban az Excelfájl (Excel File) elemet, majd kattintsunk a Tovább (Next) gombra.

2. ábra
tábla-importáló varázsló második ablaka

A varázsló második, Kapcsolódás Microsoft Excel-fájlhoz (Connect to a Microsoft Excel File) feliratú
ablakának Tallózás… (Browse…) nyomógombjával választhatjuk ki a munkafüzetet. Megnyitott
fájlt ne válasszunk, mert abból nem tudja a bővítmény kiolvasni az adatokat. Egy munkamenetben
csak egy Excel fájlból tudunk importálni. Ebből következően, ahány munkafüzetünk van, annyiszor
kell a műveletsort megismételni.
A kiválasztott fájl nevét és elérési útvonalát a bővítmény automatikusan adatkapcsolatba menti.
Az objektum neve: Excel<szóköz><munkafüzet neve>. Egyedi nevet a Kapcsolat felhasználóbarát
neve (Friendly connection name) mezőben adhatunk meg.
A létrehozandó tábla mezőnevei azonosak lesznek a forrás táblázat oszlopneveivel, ha kipipáljuk Az első sor adatai alkossák az oszlopfejléceket (Use first row as column headers) jelölőnégyzetet. Ha a vezérlő jelöletlen marad, akkor a mezők az F1, F2, F3… neveket kapják.
6. oldal

munkalapok kiválasztása
A varázsló harmadik, Táblák és nézetek kijelölése (Select Tables and Views) feliratú ablakában a
munkafüzet lapjai és elnevezett tartományai közül választhatunk. A megjelenített listában az objektumok, nevük szerint, ABC sorrendbe szedve követik egymást.

3. ábra
a tábla-importáló varázsló harmadik ablaka

A bővítmény a munkafüzet tartalmi vizsgálata nélkül állítja össze a lapok jegyzékét, ezért abban
üres munkalapok is szerepelhetnek. A beolvasott munkalap-neveket a program dollárjellel egészíti
ki: <lapnév>$ illetve, ha a név szóközt is tartalmaz, akkor a karakterlánc aposztrófok között áll: ’<lap
neve>$’. A tartomány-nevek után a bővítmény nem tesz dollárjelet.
Az importálandó elemeket jelölőnégyzetekkel választhatjuk ki. A lista bal felső sarkában álló vezérlővel az összes lapot ki tudjuk jelölni. Ha a munkafüzet csak egyetlen lapot tartalmaz, akkor azt
a varázsló automatikusan kiválasztja.
A listában hasonló nevű lap-párok is előfordulhatnak: <lapnév>$ és <lapnév>$_xlnm#_FilterDatabase. Az utóbbi egy segéd-lap, amelyet a program hozott létre az előbbi lap szűrésekor. A két munkalap teljesen azonos.
A Villámnézet és szűrés (Preview & Filter) nyomógomb parancstáblát jelenít meg a kiválasztott
munkalap táblázatának első ötven sorával és az adatok szelektálására szolgáló eszközökkel (lásd a
17. oldalon, szelektív importálás). Az oszlopok szűrőlistáiban álló rendező-utasításokkal virtuálisan
rendezhetjük a táblázatot és a művelet után az új sorrend szerinti „első ötven” sort látjuk.
A munkalapok listájának negyedik, Felhasználó barát név (Friendly Name) címkéjű oszlopa a létrehozandó tábla nevének megadására szolgál. Amikor a jelölőnégyzettel kiválasztjuk a munkalapot, akkor a bővítmény ezt a mezőt automatikusan kitölti. A név a tiltott karakterektől megtisztított
munkalap-név lesz. A felhasználó ezt a karakterláncot felülírhatja. A tiltott karaktereket a következő táblázat tartalmazza.
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zárójelek
4. ábra
tiltott karakterek a tábla nevében

A Kapcsolódó táblák kijelölése (Select Related Tables) nyomógomb funkcióját később ismertetem
(lásd a 34. oldalon, kapcsolatok importálása). Az adatok beolvasását a Befejezés (Finish) parancsgombbal kérhetjük. Ha a művelet végrehajtása nem lehetséges, akkor a varázsló a panel alján hibaüzenetet jelenít meg, ha az importálás megkezdésének nincs akadálya, akkor a varázsló tovább lép
és az Importálás (Importing) parancstáblán követhetjük nyomon a művelet fázisait.

5. ábra
az importálás folyamatának kijelzése a varázsló utolsó parancstábláján

A bővítmény felülről lefelé haladva, egyenként dolgozza fel a kijelölt objektumokat. A név előtt
megjelenített pipa, valamint az Állapot (Status) oszlopban álló Sikeres végrehajtás (Success) szöveg a tábla létrehozását jelenti.
Az adatok beolvasását az Importálás leállítása (Stop Import) parancsgombbal szakíthatjuk meg.
A leállítás a már létrehozott táblákra nincs hatással. Az importálást végző segédprogramból a Bezárás (Close) parancsgombbal léphetünk ki. A létrehozott táblák, az importálás sorrendjében, a PowerPivot-ablakban állnak.

8. oldal

az importálandó munkalap tartalma
A bővítmény a kiválasztott munkalap összes adatát beolvassa. A tábla első rekordja a munkalap
második adatot tartalmazó sora, első mezője a munkalap első adatot tartalmazó oszlopa lesz. A bővítmény a táblázat első 255 oszlopát olvassa be, tehát a létrehozott tábla mezőinek száma is legfeljebb 255 lehet. Nézzünk egy példát!

6. ábra
az importálandó munkalap tartalma

Munkafüzetünk egyetlen munkalapot tartalmaz. Neve: „raktár”. A munkalapon két elnevezett
tartomány találunk: „városok” és „alkatrészek”. Mindkettő első sorában az oszlopnevek állnak. Az
importáló varázsló második ablakában kiválasztjuk Az első sor adatai alkossák az oszlopfejléceket
(Use first row as column headers) jelölőnégyzetet, majd a következő ablakban kijelöljük mind a
három felkínált objektumot.

7. ábra
az importálással létrehozott táblák

táblák a bővítmény ablakában
Minden tábla külön lapon áll. A tábla nevét a lap fülén olvashatjuk. A táblákat válthatjuk egérrel, rámutatással és kattintással, vagy a Ctrl+Page Up/Page Down gyorsbillentyűkkel.
A rekordok között az Excel programban megszokott módokon navigálhatunk. A bővítmény állapotsorában a Rekord (Record) felirat után állnak a navigáció eszközei, négy parancsgomb az első,
az előző, a következő és az utolsó rekordra ugráshoz, valamint egy mező az aktuális rekord sorszámával és az összes rekord számával. Ez a terület nem csak kijelző, de beviteli eszköz is. A bővítmény
a beírt sorszámú rekordra ugrik az Enter leütése után.
Mint láttuk, a bővítmény nem akadályozza meg az üres vagy több adattartományt tartalmazó
munkalapok importálását. Az üres munkalap egyetlen, F1 nevű mezőt tartalmazó, rekord nélküli
táblát eredményez. A több adattartományt tartalmazó munkalapból a bővítmény elemzésre alkalmatlan táblát hoz létre. Az üres vagy használhatatlan táblákat a tábla fülének menüjéből kiadott
utasítással vagy a Ctrl+D billentyűparanccsal törölhetjük.
9. oldal

lokális adatkapcsolatok
Az automatikusan létrehozott adatkapcsolatok, a többi PowerPivot objektummal együtt, a munkafüzetben tárolódnak. Ezek az adatkapcsolatok lokálisak, mert csak az őket tartalmazó munkafüzetben használhatók. A lokális adatkapcsolat segítségével újabb objektumokat vonhatunk be az elemzésbe, közösen frissíthetjük az azonos fájlból származó táblákat és módosíthatjuk az áthelyezett
forrásállomány elérési útvonalát.
A lokális adatkapcsolatok listáját a bővítmény ablakában a Kezdőlap, Külső adatok beolvasása,
Létező kapcsolatok (Home, External Data, Get External Data) utasítással megjeleníthető panel tartalmazza. Először ki kell jelölnünk a használni kívánt adatkapcsolatot, majd a Megnyitás (Open)
gombbal vagy az adatkapcsolatra duplán kattintva jeleníthetjük meg a munkafüzet objektumainak
jegyzékét. A Szerkesztés (Edit) parancsgombbal az adatkapcsolat nevét és a munkafüzet elérési
útvonalát módosíthatjuk. A Frissítés (Update) gomb az adatkapcsolat munkafüzetéből származó
táblák közös aktualizálására szolgál.

8. ábra
lokális adatkapcsolatok

Az automatikusan létrehozott adatkapcsolat önálló objektum. A bővítmény még akkor is megőrzi,
ha a munkafüzetéből származó valamennyi táblát töröltük. Eltávolítása felhasználói művelettel, a
parancstábla Törlés (Delete) gombjával történik.

a PowerPivot-ablak tartalmának mentése
A bővítmény ablakának munka közbeni bezárása nem jár adatvesztéssel. Az ablak újbóli megnyitását követően a PowerPivot-objektumok ismét a rendelkezésünkre állnak. A bővítmény ablakát bezárhatjuk az ablak Bezárás (Close) nyomógombjával, a szalag első lapjának Bezárás (Close) utasításával vagy az Alt+F4 billentyűparanccsal.
A PowerPivot-ablakban kiadott, a szalag első lapjának Mentés (Save), vagy Mentés másként
(Save As) parancsa egyenértékű az Excel-ablakból kezdeményezett mentés parancsokkal. A munkafüzetet bezáró utasítás a bővítmény ablakát is bezárja.

10. oldal

univerzális adatkapcsolat létrehozása
Univerzális, azaz bármely munkafüzetből elérhető, adatkapcsolatot az adatkapcsolat fájlba mentésével hozhatunk létre. Vegyük sorra a megvalósítás lépéseit.
Egy tetszőleges munkafüzetben indítsuk el az adatkapcsolat varázslót az Adatok, Külső adatok
átvétele, Egyéb forrásból, Az adatkapcsolat varázslóból (Data, Get External Data, From Other Sources, From Data Connection Wizard) utasítással.

9. ábra
az adatkapcsolat varázsló első ablaka

A felkínált listájából válasszuk az ODBC adatforrásnév DNS (ODBC DNS) adatforrás típust és lépjünk
Tovább (Next). Dupla kattintásos kiválasztással a segédprogram automatikusan megjeleníti a következő ablakot.

10. ábra
az adatkapcsolat varázsló második ablaka

A varázsló következő parancstáblája két ODBC szoftver tartalmaz: Excel vagy Access. A konkrét fájl a
Tovább (Next) gombra kattintva, tallózással választhatjuk ki. Ebben az ablakban is működik a dupla
kattintásos kiválasztáskor az automatikus továbblépés.
11. oldal

Az Excel munkafüzet kiválasztása után nyomjuk meg az OK gombot, amely mindkét ablakot bezárja és megjeleníti az adatkapcsolat varázsló harmadik paneljét: Adatbázis és tábla kijelölése (Select Database and Table).

11. ábra
az adatkapcsolat varázsló harmadik ablaka

A parancstábla Csatlakozás egy adott táblához (Connect to a specific table) feliratú vezérlőjével
szabályozhatjuk, hogy az adatkapcsolat a listában kiválasztott egyetlen táblát vagy a munkafüzet
összes tábláját tartalmazza. Ha az utóbbit szeretnénk, töröljük a jelölőnégyzet pipáját! A Tovább
(Next) gombra kattntva az adatkapcsolat-fájl tulajdonságait adhatjuk meg a varázsló utolsó parancstábláján: Adatkapcsolatfájl mentése és befejezés (Save Data Connection File a Finich).

12. ábra
a varázsló negyedik, utolsó ablaka

12. oldal

Az adatkapcsolat-fájl nevét és helyét tallózással adhatjuk meg. A program az Adatforrások mappát
ajánlja fel tárolásra, amely a Dokumentumok (Dokuments) könyvtárban áll. Abszolút elérési útvonala: <rendszermegható>: \Users\<felhasználónév>\Dokuments\Adatforrások.
A varázsló utolsó parancstábláján leírást adhatunk meg a kapcsolt objektumról, nevet adhatunk
a kapcsolatnak és az adatkapcsolat-fájl egyéb tulajdonságait állíthatjuk be. A Befejezés (Finich)
gombra kattintva a program még felajánlja a táblaválasztást, de ezt utasítsuk el.
A létrehozott univerzális adatkapcsolat a PowerPivot ablakból nyitható meg. Kattintsunk a Kezdőlap, Külső adatok beolvasása, Létező kapcsolatok (Home, Get Esternal Data, Existing Connections) parancsra, majd a Továbbiak tallózása… (Browse for More…) gombra, és a megnyíló Adatforrások (My Data Sources) mappából választhatjuk ki a fájlt.

13. ábra
az aktivált adatkapcsolat

A tábla importáló varázslót a kapcsolatot kiválasztva a Megnyitás (Open) paranccsal, vagy dupla
kattintásos kiválasztással indíthatjuk. A segédprogram először a kapcsolat leírását tartalmazó, és az
összeköttetés ellenőrzését lehetővé tévő panelt jelenít meg. A következő varázsló-ablakban az
importálandó objektumok meghatározásának módjáról dönthetünk. Fogadjuk el a felajánlott Választás a táblák és nézetek listájáról… (Select from a list of tables and views…) lehetőséget és lépjünk
tovább! A következő panelt már ismerjük: Táblák és nézetek kijelölése (Select Tables and Views).
Az adatok beolvasása után a kapcsolat átkerül a Létező kapcsolatok (Existing Connections) panel A PowerPivot adatkapcsolatai (PowerPivot Data Connections) kategóriájába.
Végül ne felejtkezzünk el arról a körülményről sem, hogy a program Adatvédelmi központjának
(Trust Center) beállításai blokkolhatják az adatkapcsolat-fájl megnyitását!

13. oldal

adattípusok
a DAX adattípusai
A táblázatkezelő programokban nem kell deklarálnunk az egyes oszlopok adattípusát. Másként fogalmazva, egy oszlop celláiba tetszőleges típusú adatot írhatunk. Ezzel ellentétben az adatbázis
tábláinak mezőiben csak azonos adattípusú bejegyzések állhatnak, ezért a bővítménynek importáláskor egységesítenie kell az azonos mezőbe kerülő adatokat. A homogenizálás konvertálással, csonkolással, helyettesítéssel és az adatok szelektálásával történik.
A bővítmény ablakában a már egységesített adatok jelennek meg. A felhasználó módosíthatja, a
konvertálási lehetőségek szabta határokon belül, az egyes mezők automatikus adattípusát.
Szöveg (Text)

Egy Unicode-karakterekből álló karakterlánc. A karakterláncok maximális hossza 268 435 456 Unicode-karakter, másként 536 870 912 bájt.

IGAZ/HAMIS (TRUE/FALSE)

IGAZ és HAMIS (TRUE, FALSE) értékek.

Pénznem (Currency)

A pénznem adattípus -922 337 203 685 477,5808 és 922 337 203 685 477,5807
közötti érték, négy tizedesjegy pontossággal. A törtrész számjegyeinek száma
legfeljebb négy lehet. HUF pémznem jelölővel.

Egész szám (Whole Number)

Egy -2^63 és 2^63-1 közé eső 64 bites egész szám.

Tizedes tört szám (Decimal Number)

Egy 64 bites valós szám, amelynek értéktartománya [1] negatív érték esetén -1,79E+308 és -2,23E-308 között, [2] a nulla és [3] pozitív érték esetén
2,23E-308 és 1,79E+308 között. Az értékes számjegyek száma legfeljebb
tizenhét lehet, a további számjegyek nullák.

Dátum (Date)

Dátum időponttal
14. ábra
a DAX adattípusai

A bővítmény a táblázat képleteit nem importálja, csak a kifejezések aktuális eredményét olvassa be
a táblákba. Ha a forrás-kifejezés értéke módosul, akkor az új adat csak frissítés után (lásd a 33. oldalon, tábla frissítése) fog megjelenni a PowerPivot ablakban.

az adattípus megállapítása
A bővítmény a mező adattípusának meghatározásakor csak a forrás oszlop első nyolc celláját vizsgálja. Az üres cellák az elemzés eredményét nem befolyásolják. A nyolc üres cellával kezdődő oszlop adattípusa Szöveg lesz.
Szöveg (Text) adattípusúnak tekinti a bővítmény a forrás oszlopban álló karakterláncokat, aposztróffal beírt számokat, szövegként formázott számokat és a hibaértékeket.
A bővítmény IGAZ/ HAMIS (TRUE/FALSE) adattípusú mezőt hoz létre az IGAZ és HAMIS (TRUE,
FALSE) bejegyzéseket tartalmazó oszlopnak.
Pénzem adattípusú mezőbe kerül minden olyan szám, amely az Excel valamely pénznem jelölőjével van formázva.
Az egész számokat, tizedes törteket, százalékokat, tört számokat és normál alakban felírt számokat tartalmazó oszlop Tizedes tört szám (Decimal Number) adattípusú mezőt eredményez. Az öszszes egyéni kóddal formázott számot, pénzt és dátumot a PowerPivot szintén Tizedes tört (Decimal
Number) számként importálja. A munkafüzetből származó, számokat tartalmazó mezőkről ez általánosságban is elmondható: a bővítmény még akkor is Tizedes tört szám (Decimal Number) adattípusúra állítja be a mezőt, ha a forrás oszlop egyetlen törtszámot sem tartalmaz.
A dátumokat és az időpontokat a PowerPivot Dátum (Date) adattípusú mezőbe olvassa be.

14. oldal

karakterlánc
aposztróffal beírt szám
szövegként formázott szám
hibaérték

IGAZ
HAMIS

Szöveg
(Text)

pénzként
formázott szám

IGAZ/HAMIS
(TRUE/FALSE)

egész szám
tizedes tört
természetes tört
százalék
normál alakú szám
egyéni kóddal formázott szám
egyéni kóddal formázott pénz
egyéni kóddal formázott dátum

Pénznem
(Currency)

Tizedes tört szám
(Decimal Number)

dátum
időpont

Dátum
(Date)

15. ábra
az importálandó adatok kategorizálása a hozzájuk rendelt DAX-adattípusok szerint

A mező adattípusa az első nyolc cella leggyakoribb adattípusa lesz. Ha két adattípus egyenlő számban fordul elő, akkor az adattípusok erősorrendje dönt: Szöveg > IGAZ/HAMIS > Pénznem > Tizedes
tört szám > Dátum.

a mező homogenizálása
Miután a bővítmény az első nyolc cella tartalma alapján meghatározta a létrehozandó mező adattípusát, az oszlop további adatait ennek megfelelően kell átalakítania. Tekintsük át, hogyan egységesíti a bővítmény az adattípusnak megfelelően a mező bejegyzéseit.
Szöveg (Text) adattípusú mező: minden adat eredeti formájában beolvasásra kerül, beleértve a
hibaértékeket is. Egyetlen kivétel a nem vezérlőpult szerinti formátumú pénznem, amely pénznem
jelölő nélkül importálódik. A karakterláncok a mezőben balra igazítva jelennek meg. A karakterláncot
megelőző és az azt követő szóközök nem kerülnek importálásra.
IGAZ/HAMIS (TRUE/FALSE) adattípusú mező: a pénzek, a számok és a dátumok IGAZ értékre konvertálódnak. A szövegek és a hibaértékek nem kerülnek importálásra. A logikai értékek a mezőben
középre igazítva jelennek meg.
Pénznem (Currency) adattípusú mező: a pénzek, a számok és a dátumok, beleértve az időpontokat is, négy tizedesjegyre kerekítve, a vezérlőpult szerinti pénznem formátumban kerülnek beolvasásra. A szövegek, a logikai értékek és a hibaértékek nem kerülnek importálásra. A pénzek a mezőben jobbra igazítva jelennek meg.
Tizedes tört szám (Decimal Number) adattípusú mező: a számok, a pénzek, a dátumok és időpontok csonkolás nélkül, számként kerülnek beolvasásra. A szövegek, a logikai értékek és hibaértékek nem kerülnek importálásra. A mezőben a számok jobbra igazítva jelennek meg.
Dátum (Date) adattípusú mező: a pénzek, a számok, a dátumok és az időpontok <rövid dátum><szóköz><hosszú idő> formátumban fognak megjelenni. A szövegek, a logikai értékek és hibaértékek nem kerülnek importálásra. A dátumok a mezőben jobbra igazítva jelennek meg.
Szöveg
(Text)
papír

IGAZ/HAMIS
(TRUE/FALSE)

Pénznem
(Currency)

Tizedes tört szám
(Decimal Number)

Dátum
(Date)

papír
HAMIS

HAMIS

HAMIS

3,145873 Ft 3,15 Ft

IGAZ

3,15 HUF

70,70 USD 70,70

IGAZ

70,70 HUF

13 13

IGAZ

13,00 HUF

13,54789 13,54789

IGAZ

13,55 HUF

1955.05.05 1955.05.05

IGAZ

20 214,00 HUF

13:50 13:50

IGAZ

0,58 HUF

#ZÉRÓOSZTÓ!

#DIV/0!

#NÉV?

#NAME?

3,145873

1900-01-03 3:30:03

70,7 1900-03-10 16:48:00
13

1900-01-13 0:00:00

13,54789 1900-01-13 13:08:57
20214

1955-05-05 0:00:00

0,576388888 1899-12-30 13:50:00

16. ábra
különböző cellatartalmak importálása meghatározott adattípusú mezőbe

15. oldal

A bővítmény a háttérben, a programhoz hasonlóan, a dátumokat sorszámként, az időpontokat nulla és egy közé eső törtszámként kezeli. A dátum adattípusú mezőbe beolvasott nulla 1900.01.01.
dátummá konvertálódik. A bővítmény kezelni tudja a történelmi dátumokat is, ezért a dátum adattípusú mezőbe importált negatív számok is dátummá lesznek átalakítva.
A mínusz egyet a PowerPivot 1899.12.30. dátumra konvertálja. Tehát az 1899.12.31. munkafüzetből származó adatok konvertálásakor nem fordulhat elő. Az egész rész nélküli tizedes törteket a
bővítmény időpontra alakítja át, majd az 1899.12.30. dátummal egészíti ki. A legkorábbi képezhető
dátum az időszámításunk kezdete, tehát 0001.01.01., ami -693 593-nak felel meg.

17. ábra
számok importálása dátum adattípusú mezőbe

Az importálással létrehozott új tábla üres rekordokat is tartalmazhat. Ennek oka a beolvasott táblázat végén álló sorok korábbi törlése. A hiba csak akkor jelentkezik, ha az eltávolítás a Tartalom
törlése (Clear Contents) utasítással vagy a Del billentyűvel történt. Mivel a PowerPivot ablakban
rekordot nem törölhetünk, ezért a hibát orvosolhatjuk [1] a munkafüzetben adatbázis-táblázat létrehozásával, Beszúrás, Táblázatok, Táblázat (Insert, Tables, Table), vagy [2] a beolvasást megismételve a táblázat sorainak szűrésével (lásd a 18. oldalon, a sorok szelektálása).

18. ábra
a tartalom törlése művelet következtében kialakuló üres rekordok

16. oldal

szelektív importálás
a villámnézet ablaka
A Tábla importálása varázsló (Table Import Wizard) eszközeivel nemcsak a munkafüzet importálandó lapjait választhatjuk ki, de az egyes táblázatok oszlopait és sorait is szelektálhatjuk. A beolvasandó táblázat-elemek körének meghatározására a varázsló harmadik, Táblák és nézetek kijelölése
(Select Tables and Views) feliratú ablakában nyílik lehetőség. A szelektálás a Villámnézet és szűrés
(Preview & Filter) nyomógombbal megjeleníthető felületen történik.

19. ábra
a villámnézet ablaka

A forrás-táblázat első ötven rekordját mutató villámnézet nem szabályos Windows-ablakban jelenik
meg: nem rendelkezik teljes méret nyomógombbal, sőt a címsor menüjéből is elérhetetlen ez a parancs. Az ablak nagyítása csak a szegélyek húzásával lehetséges. A navigálás az Excel ablakban megszokott eszközökkel történik. Egyedül a vízszintes lapozás Alt+Page Up/Page Down billentyűparancsa hiányzik. Kárpótlásul, kapjuk, a CTRL + egérgörgő funkciót, amely más Microsoft szoftverekben
a nagyítás eszköze, itt viszont a kép vízszintes mozgatója.

az oszlopok szelektálása
Az oszlopok kijelölése az oszlopnevek felett megjelenő, lefelé mutató fekete nyíllal történik. Az aktuális oszlopot a Ctrl+szóköz, az összes oszlopot a Ctrl+A billentyűparanccsal jelölhetjük ki.
Az oszlopok szélességét megadhatjuk hozzávetőlegesen, az oszlopnevek jobb oldali szegélyének húzásával, vagy pontosan az oszlopnév menüjének parancsával. Az alkalmazott mértékegység
a képpont. Az oszlopnév jobb oldali szegélyére duplán kattintva a bővítmény a legszélesebb tartalomhoz igazítja az oszlop szélességét.
A kijelölt oszlop nevén az egérmutató négyirányú nyíllá alakul át, jelezve az oszlop áthelyezhetőségét. Tehát a villámnézet nemcsak a sorok egyéni rendezését (lásd a 7. oldalon, munkalapok
kiválasztása), de az oszlopok felhasználói sorrendjének kialakítását is lehetővé teszi. Ezek a műveletek azonban az importálást nem befolyásolják, a mezők és a rekordok a forrás táblázattal azonos
elrendezésben jelennek majd meg a táblában.
17. oldal

Az oszlopnevek előtt álló jelölőnégyzet a beolvasandó oszlopok kijelölésére szolgál. A keret jobb
felső sarkában álló vezérlő funkciója az összes oszlop kijelölése, illetve a kijelölések törölése. A választás véglegesítése után a varázsló Táblák és nézetek kijelölése (Select Tables and Views) lapjára
térünk vissza, ahol a Szűrő megjelenítése (Filter Details) oszlop Alkalmazott szűrők (Applied Filters)
linkjével a kiválasztott oszlopok listáját jeleníthetjük meg.

a sorok szelektálása
A villámnézet szűrés-arzenálja szerényebb, mint az Excelé. Az oszlopnevek cellájából lenyitható szűrőlisták felépítése, a forrás adattípustól függetlenül azonos: három rendező utasítás, az oszlop szűrőjének törlője, az oszlop adattípusának megfelelő reláció-lista és a gyorsszűrő az oszlop egyedi bejegyzéseivel.
A Szövegszűrők (Text Filters) és a Számszűrők (Number Filters) feliratú relációs-listák elemeire
kattintva az Egyéni szűrők (Custom Filter) parancstábla jelenítik meg, ahol legfeljebb két szűrőfeltételt határozhatunk meg. A feltételek logikai ÉS (AND) vagy logikai VAGY (OR) viszonyban állhatnak egymással. Logikai ÉS viszonyban mindkét feltételnek, a VAGY viszonyban legalább az egyik
feltételnek teljesülnie kell az importáláshoz.
A szövegszűrő karakterláncában nem csak konkrét karakterek, de karakter-csoportot meghatározó kód is állhat.
[ a-z ]

egy betű

[ 0-9 ]

egy szám

[ a-z ; 0-9 ]

egy karakter

[ d-n ]

egy betű az ABC megadott tartományából

[ 3-7 ]

egy szám a számsor megadott tartományából

[ aou ]

egy betű a felsoroltak közül

[ 159 ]

egy szám a felsoroltak közül

[ !d-n ]

betűk kizárása

[ !3-7 ]

számok kizárása

20. ábra
a szöveg adattípusú oszlop szűrőjében használható, karakter-csoportot meghatározó kódok

A lényeget összefoglalva. [1] A karakter-csoportot meghatározó kód szögletes zárójelek között áll.
[2] A felkiáltójel a kizárás jele. [3] Egy karakterre több deklaráció is megadható. A meghatározásokat
pontosvesszővel kell elválasztanunk. [4] Karakter-definícióként a szögletes zárójelt szögletes zárójelek között kell begépelnünk.
A szűrőlista alján olvasható Nem minden elem látható (Not all items showing) felirat azt jelzi,
hogy az egyedi értékek magas száma miatt a bővítmény csak az első ezeregy egyedi bejegyzést
jelenítette meg.

21. ábra
a gyorsszűrő alatt megjelenő figyelmeztetés

18. oldal

A villámnézet ablakában a kijelöléses szűrés funkció is használható. A rámutatással és kattintással
kiválasztott cella tartalmával azonos bejegyzések sorait tudjuk leválogatatni a cella menüjének
Szűrő, Szűrés a kijelölt cellaérték alapján (Filter, Filter by Selected Cell Values) parancsával.

22. ábra
kijelöléses szűrés a villámnézet ablakában

Egy adott oszlop szűrőjét törölhetjük az oszlop szűrőlistájában álló vagy az oszlop tetszőleges cellájában megjeleníthető menü utasításával. A villámnézet ablakának bal alsó sarkában álló Sorszűrök
törlése (Clear Row Filters) gombbal a táblázat összes beállított szűrője eltávolítható.
A sorok szelektálásának feltételeit jóváhagyva, a Táblák és nézetek kijelölése (Select Tables and
Views) ablakban az Alkalmazott szűrők (Applied Filters) linkre kattintva, megtekinthetjük az importálás deklarációját. A megjelenített szöveg nem szerkeszthető!

23. ábra
az importálás deklarációja

Az adatok beolvasása után, a PowerPivot ablakban a szűrök módosíthatók és az importálásból kizárt rekordok utólagosan is hozzáadhatók a táblához (lásd a 29. oldalon, tábla-műveletek).

19. oldal

szövegfájl importálása
fogalmak
A táblázatos adatkezelő programok leggyakoribb adatcsere-formátuma a formázást nem tartalmazó szövegfájl. Kiterjesztése „txt”. A táblázatban egy sorban álló adatok a szövegfájlban is egy
sorban állnak. A szövegfájl minden sora azonos számú adatot tartalmaz [1] meghatározott karakterrel szeparálva, vagy [2] szóközökkel valóságos oszlopokat képezve. A szövegfájl tartalmazhatja
az oszlopneveket is. A bővítmény csak a karakterrel elkülönített adatokat tartalmazó állományok
[1] importálására alkalmas, a szóközökkel oszlopokba rendezett típust nem tudja kezelni.

beolvasás
A szövegfájl beolvasását is a bővítmény ablakából kezdeményezzük: Kezdőlap, Külső adatok beolvasása, Más forrásból, Szövegfájlok, Szövegfájl (Home, Get External Data, Get External Data from
Other Sources, Text Files, Text File).
Az importáló varázsló szövegfájl modulja egyetlen lapon tartalmazza a kapcsolat elnevezésére,
a beolvasandó állomány meghatározására, illetve a rekordok szelektálására szolgáló vezérlőket.
A fájl kiválasztása a szokásos Tallózás… (Browse…) funkcióval történik. Az Oszlopelválasztó (Column Separator) listából kell kiválasztanunk a text-fájlban alkalmazott szeparáló karaktert. Ha
erről nincs információnk, akkor egyesével kell kipróbálnunk a lista elemeit és figyelni a villámnézetet, melyiknél kapunk azonos típusú adatokkal feltöltött oszlopokat. Amennyiben a forrás tartalmazza a mezőneveket, akkor jelöljük be az Első sor elemeinek… (Use first row…) jelölőnégyzetet. Ezt
mindig a fájl kiválasztása után tegyük, mert a tallózás funkció törli a pipát a jelölőnégyzetből.

24. ábra
szövegfájl importálásakor megjelenített panel

Ha a villámnézetben a szövegek helytelenül jelennek meg, vagy a bővítmény egyetlen oszlopot sem
ismer fel, akkor a Speciális (Advanced) gombra kattintva megadhatjuk a szövegfájl létrehozásakor
alkalmazott, ország-függő kódolási rendszert. Ha nem ismerjük az állomány létrehozásának körülményeit, akkor sajnos csak a „próba-szerencse” módszert tudjuk alkalmazni.
Az oszlopok és a sorok szelektálása a munkafüzet importálásakor megismert módon és lehetőségekkel történik (lásd a 17. oldalon, az oszlopok szelektálása és a 18. oldalon, a sorok szelektálása).
A létrehozott tábla automatikusan a szövegfájl nevét kapja.

20. oldal

sajátosságok
Amennyiben van befolyásunk az importálandó szövegfájl típusára, akkor kérjünk vagy válasszunk
tabulátorral tagolt formátumot! Ez a típus okozza importáláskor a legkevesebb problémát. A továbbiakban csak az ebben a formátumban álló adatok beolvasását ismertetem. Természetesen a
megállapítások nagy része más típusú szövegfájlra is érvényes.
Az adattípus megállapításánál a bővítmény az oszlop első huszonöt adatát elemzi. Megkülönböztet szöveget, egész és tört számot valamint dátumot. Az elemzéskor a logikai értékek szövegnek, a pénzek egész vagy tört számnak, az időpontok dátumnak minősülnek. A mező adattípusa az
első huszonöt bejegyzésben leggyakrabban előforduló típus lesz. Ha két adattípus egyenlő számban fordul elő, akkor az adattípusok rangsora dönt: szám > dátum > szöveg. A hiányzó bejegyzések
az adattípus-meghatározást nem befolyásolják. Az első huszonöt helyen adatot nem tartalmazó
oszlop adattípusát a bővítmény Szöveg (Text) típusúra állítja be. Ha az oszlop első huszonöt számbejegyzése közül akár egy is tört szám, akkor a mező adattípusa Tizedes tört szám (Decimal Number), különben Egész szám (Whole Number) adattípusú lesz.
A csak TRUE és FALSE bejegyzéseket tartalmazó, szöveg adattípusú mező adattípusát IGAZ/
HAMIS (TRUE/FALSE) adattípusra, a számként beolvasott adatokat Pénznem (Currency) típusra állíthatjuk át a menüszalag Kezdőlap, Formátum (Home, Formatting) csoportjának Adattípus (Data
Type) listájával.

25. ábra
adatok beolvasása különböző adattípusú mezőkbe (felül a forrás, alul a tábla)

Vegyük sorra az ábra tanulságait! Az Egész szám (Whole Number) adattípusú mezőbe a bővítmény
a tört számot egészre csonkolva olvassa be. A dátumot és a szöveget nem importálja.
A Tizedes tört szám (Decimal Number) adattípusú mezőbe csak egész számot tudunk beolvastatni, dátumot és szöveget nem.
A Dátum (Date) adattípusú mezőbe csak dátum kerülhet.
A Szöveg (Text) adattípusú mezőben a másik három adattípus szövegként lesz elhelyezve.

21. oldal

beolvasás vágólapról
fogalmak
Az importálás első lépése a kopírozás: a bővítmény az elemzendő adatok másolatát elhelyezi a számítógép ideiglenes tárjában. Amikor egy programban kijelölünk egy objektumot és kiadjuk a Másolás (Copy) parancsot, ugyanezt tesszük: elhelyezzük a kijelölt objektum másolatát a számítógép
ideiglenes tárjában. Ha ezt tudjuk, akkor már nem meglepő, hogy a bővítmény a „vágólapról” is
képes beolvasni az adatokat.
Vegyük sorra a PowerPivot vágólap-műveleteit. [1] Beillesztés (paste): a művelet egy új táblát
hoz létre a vágólapon lévő adatokkal. [2] Beillesztés hozzáfűzéssel (paste append): a művelet a
vágólapon lévő adatokat az aktív táblába helyezi, a már ott lévő rekordok után. [3] Beillesztés cserével (paste replace): a művelet törli az aktív tábla rekordjait, majd az üres táblába helyezi a vágólapon lévő adatokat. [4] Másolás (copy): a művelet vágólapra helyezi a kijelölt táblát illetve a kijelölt
rekordokat. Az importálással létrehozott tábláknál a beillesztés hozzáfűzéssel (paste append) és a
beillesztés cserével (paste replace) utasítások nem elérhetők.

26. ábra
a bővítmény vágólap-műveletei

A vágólapos táblakészítés alapvetően a különböző sor-számú, de azonos nevű oszlopokat, azonos
sorrendben tartalmazó táblázatok, egyszerűen az azonos felépítésű táblázatok egyesítésére alkalmazható. A forrás-táblázatok adatait egyetlen táblába, az egyesítő táblába másoljuk, majd azt
adatbázisba ágyazottan vagy önállóan elemezzük. Ebből következően a vágólap műveletekkel létrehozott táblát, általánosítva egyesítő táblának is nevezhetjük. Az egyesítő tábla és forrás-táblázatai tetszőleges munkafüzetben állhatnak. A vágólappal létrehozott tábla nem frissíthető!
22. oldal

az egyesítő tábla létrehozása
Első lépésben magát az egyesítő táblát kell létrehoznunk, majd az új táblát fel kell töltenünk rekordokkal. A forrás-táblázat kijelölése, vágólapra másolása után lépjünk át a bővítmény ablakába és
adjuk ki a Kezdőlap, Vágólap, Beillesztés (Home, Clipboard, Paste) parancsot. Az utasítás a beillesztendő táblázat tizenkilenc soros villámnézetét jeleníti meg.
A parancstáblán megadhatjuk a tábla nevét és jelölőnégyzettel deklarálhatjuk az első sorban álló
oszlopneveket. A beillesztés villámnézete nem tartalmazza a szűrés eszközeit, tehát a forrás-táblázatok rekordjait, ha szükséges, akkor a vágólapra helyezés előtt kell szelektálnunk.
Azonos adattípusú bejegyzéseket tartalmazó oszlopok esetén a bővítmény: [1] megkülönbözteti az egész számokat- és a tizedes törteket és ennek megfelelően állítja be a mező adattípusát, [2]
a pénznem típusú forrásadatokat négy tizedesjegyre kerekíti, [3] a dátumokat a 0:00:00 időponttal
egészíti ki, [4] az időpontok elé a 1899.12.31. dátumot illeszti, és dátum adattípusú mezőt hoz létre
számukra.
A különböző adattípusú bejegyzéseket tartalmazó mező adattípusa általában szöveg. Ha azonban az egyik adattípus bejegyzéseinek száma eléri a rekordok számának 95 százalékát, felfelé,
egész százalékra kerekítve, akkor a bővítmény felajánlja egy számított mező automatikus létrehozását, amely az eredeti mező homogenizált bejegyzéseit tartalmazza.

27. ábra
homogenizáló mező felajánlásának egyetlen feltétele két különböző megfogalmazásban

A lehetőségre a mezőnév mellett álló jelzés figyelmeztet. A vegyes adattípusú, döntően pénznem
adattípusú bejegyzéseket tartal¬mazó mezők esetén nem kapunk lehetőséget automatikus homogenizálásra.

28. ábra
a mezőnév mellett álló és a mező egy bejegyzésére kattintva megjelenő vezérlő

A homogenizáló mező létrehozását a jelzett mező egy bejegyzésére-, majd a bejegyzés mellett
megjelenő, Ctrl feliratra kattintva, a Számított oszlop hozzáadása és logikai/numerikus/dátum adattípusúra konvertálása (Add a calculated column and convert to boolean/numeric/date data type)
paranccsal kezdeményezhetjük.
23. oldal

a többségben lévő adattípus

átalakítandó
adattípus
szöveg

logikai

egész

tizedestört

dátum

idő

üres

üres

üres

üres

üres

üres

üres

üres

üres

egészre lefelé
kerekítve

azonos
az eredetivel

üres

üres

azonos
az eredetivel

üres

üres

üres

üres

logikai
pénznem

<>0
0

IGAZ
HAMIS

egész

<>0
0

IGAZ
HAMIS

tizedestört

<>0
0

IGAZ
HAMIS

egészre lefelé
kerekítve

dátum

üres

dátum
számértéke

dátum
számértéke

idő

üres

1

1 + az idő
számértéke

0:00:00
időponttal
1899.12.31.
dátummal

29. ábra
a homogenizáló számított oszlop értékei az egyes adattípusok függvényében

A vegyes adattípusú, döntően idő bejegyzéseket (ó:pp:mm) tartalmazó mező automatikus homogenizáló képlete hibás! A képletet a mező tetszőleges bejegyzésére kattintva, a szerkesztőlécen
javíthatjuk: =IF( NOT( ISERROR( TIMEVALUE( [mezőnév] ))) ; TIMEVALUE( [mezőnév] )). A többségében dátum-idő (éééé. hh. nn. ó:pp:mm) bejegyzéseket tartalmazó mező homogenizáló képlete,
amely minden dátum-tartalomra általánosan is használható, ez legyen: =IF( NOT( ISERROR( DATEVALUE( [mezőnév] ))) ; DATEVALUE( [mezőnév] ) + TIMEVALUE( [mezőnév] )).
A pénznem és tizedes tört adattípusú bejegyzéseket az INT függvény, a számegyenesen balra
elmozdulva, egészre alakítja át. Például a tizenkettő egész három (12,3) tizenkettő (12), a mínusz
tizenkettő egész három (-12,3) mínusz tizenhárom (-13) lesz.
A homogenizáló számított mező adattípusát a Kezdőlap, Formátum, Adattípus: (Home, Formatting, Data Type:) felirat után olvashatjuk, Automatikus (Auto) <adattípus neve> formában. Az adattípus neve zárójelek között áll.

a táblázat előkészítése
Az oszlopok homogenizálását a táblakészítés előtt is elvégezhetjük. Az egyik megoldás lehet, egy
segédoszlop alkalmazása, amelyben a kívánt adattípustól eltérő cellatartalmakat képlettel töröljük.
A művelethez az Excel típusellenőrző függvényeit használhatjuk. A szöveg-, a logikai-, a pénznem-,
az egész-, és a tizedes tört adattípusok detektálása ezekkel a függvényekkel nem okoz problémát,
de a dátumok és az időpontok azonosítására alkalmas CELLA (CELL) függvény, magyar felhasználói
környezetben, erre a feladatra, csak erősen korlátozott mértékben alkalmas.
szöveg

=HA( SZÖVEG.E( A2 ) ; A2 ; "" )

logikai

=HA( LOGIKAI( B2 ) ; B2 ; "" )

pénznem

=HA( HAHIBA( NEM( SZÖVEG.KERES( "c" ; CELLA( "forma" ; A2 )) > 0 ) ; IGAZ ) ; "" ; A2 )

egész szám

=HA( VAGY( SZÖVEG.E( A2 ) ; LOGIKAI( A2 ) ; ÜRES( A2 ) ; HAHIBA( MARADÉK( A2 ; 1 ) <> 0 ; HAMIS )) ; "" ; A2 )

tizedes tört

=HA( VAGY( SZÖVEG.E( A2 ) ; LOGIKAI( A2 ) ; ÜRES( A2 ) ; HAHIBA( SZÖVEG.KERES( "c" ; CELLA( "forma" ; A2 )) > 0 ;
HAMIS ) ; HAHIBA( MARADÉK( A2 ; 1 ) = 0 ; HAMIS )) ; "" ; A2 )
30. ábra
a kívánt adattípustól eltérő cellatartalmak törlése képlettel

A képletek nem tökéletesek, mert a fent ismertetett probléma miatt, [1] az egész számok között a
dátumok, [2] a tizedes törtek között az időpontok is megjelennek.
24. oldal

az egyesítő tábla feltöltése
A Kezdőlap, Vágólap, Beillesztés hozzáfűzéssel (Home, Clipboard, Paste Append) utasítással újabb
rekordokat másolhatunk az elkészült táblába. Amennyiben az oszlopok és a mezők száma megegyezik, a bővítmény a Beillesztés villámnézete (Paste Preview) parancstáblát jeleníti meg. A panel tartalmazza a befogadó tábla illetve a beilleszteni szándékolt adatok, legfeljebb első húsz rekordját
illetve sorát. A vágólapon lévő adatok első sorában álló mezőnevek beillesztését, a két listát követő
jelölőnégyzettel tilthatjuk meg.
A beillesztés hozzáfűzéssel (paste append) utasításra a bővítmény a befogadó mező típusától
eltérő adatokat a mező adattípusára konvertálja. Ha ez nem lehetséges, akkor erről a panel alján
Típuseltérés (Type Mismatch) kezdetű és a cél-mező nevét is tartalmazó szöveggel figyelmeztet.
Több hiba esetén, jobbról balra haladva, az első megsértett adattípusú cél-mező nevét olvashatjuk
az üzenetben. Az adattípus-hiba meghiúsítja az adatok beillesztését. Ha az oszlopneveket is a vágólapra
másoltuk ez is adattípus-hibát eredményez, de a panel jelölőnégyzetére kattintva, a hibaüzenet eltűnik.
a beillesztendő
adat típusa

a tábla mezőinek adattípusa
szöveg

szöveg
logikai
pénznem

szövegként pénznem jelölő nélkül
szövegként

tizedes

szövegként

idő

pénznem

egész

tizedes

dátum

ADATTÍPUSHIBA

ADATTÍPUSHIBA

ADATTÍPUSHIBA

ADATTÍPUSHIBA

ADATTÍPUSHIBA

ADATTÍPUSHIBA

ADATTÍPUSHIBA

ADATTÍPUSHIBA

ADATTÍPUSHIBA

e. kerekítve, pénznem jelölő nélkül

pénznem jelölő
nélkül

ADATTÍPUSHIBA

szövegként

egész

dátum

logikai

szövegként
0:00:00 időponttal
kiegészítve
szövegként
1899.12.31. dátummal kiegészítve

<>0
0
<>0
0
<>0
0

IGAZ
HAMIS
IGAZ
HAMIS
IGAZ
HAMIS

pénznem jelölővel
kiegészítve

ADATTÍPUSHIBA

pénznem jelölővel
kiegészítve

egészre
kerekítve

ADATTÍPUSHIBA

ADATTÍPUSHIBA

ADATTÍPUSHIBA

ADATTÍPUSHIBA

ADATTÍPUSHIBA

ADATTÍPUSHIBA

ADATTÍPUSHIBA

ADATTÍPUSHIBA

ADATTÍPUSHIBA

Az üres cella az eredeti adat beillesztését jelenti.

31. ábra
beillesztés hozzáfűzéssel (Paste Append) műveletet megelőző konvertálás, adattípusok szerint.

Az adattípus-hiba miatt meghiúsult műveletre, a villámnézet bezárása után megjelenő panel, Nem
sikerült beilleszteni az adatokat (Pasting data failed) üzenete figyelmeztet. A balsikerű próbálkozás
nem törli a vágólapot, az adatok továbbra is a rendelkezésünkre állnak.

további vágólap-műveletek
A Kezdőlap, Vágólap, Beillesztés cserével (Home, Clipboard, Paste Replace) parancs törli az aktív
tábla rekordjait és az üres táblába helyezi a vágólapon lévő sorokat. A művelet végrehajtása előtt a
PowerPivot a beillesztés hozzáfűzéssel (paste append) műveletnél már bemutatott parancstáblát
jeleníti meg, eltérő szöveggel, de azonos képi elemekkel.
Az importálásos- és a vágólapos tábla-készítő módszer vegyíthető. Tehát egy adott PowerPivot
munkafüzetben állhatnak importálással és vágólap-műveletekkel létrehozott táblák is.
Az adatok további feldolgozásához használhatjuk a Kezdőlap, Vágólap, Másolás (Home, Clipboard, Copy) parancsot is, amellyel vágólapra helyezhetjük a teljes táblát, illetve kijelölt rekordjait.
Rekordok másolásánál a mezőnevek automatikusan a vágólapra kerülnek, de csak a bővítmény ablakában használhatjuk őket, az Excel ablakban nem lesznek beillesztve. A másolás utasítás a kijelölt
rekordok menüjéből is elérhető.

25. oldal

adatbázis-táblázat csatolása
fogalmak
Az adatbázis-táblázat egy az Excelben, a Beszúrás, Táblázatok, Táblázat (Insert, Tables, Table)- vagy
a Kezdőlap, Stílusok, Formázás táblázatként (Home, Styles, Format as Table) utasítással létrehozott
funkcionális egység, az adatbázis-jellegű műveletek egyszerű végrehajtására.

32. ábra
az aktív táblázat átalakítása adatbázis-táblázattá

Az Excel adatbázis-táblázat létrehozásakor automatikusan, univerzális, tehát a teljes munkafüzetben használható nevet kap: Táblázat<sorszám> (Table<sorszám>). Az automatikus név, hasonlóan
a felhasználói nevekhez, felkerül a szerkesztőléc név mezőjének-, valamint a Névkezelő parancstáblájának listájára. Utóbbit a Képletek, Definiált nevek, Névkezelő (Formulas, Defined Names, Name
Manager) utasítással jeleníthetjük meg.
Az automatikusan létrehozott nevet a Névkezelő parancstábláján, valamint aktív adatbázistáblázat mellett a Táblázateszközök, Tervezés, Tulajdonságok (Table Tools, Design, Properties) csoportjában módosíthatjuk.

33. ábra
az adatbázis-táblázat nevének módosítási lehetőségei

A névnek a következő előírásoknak kell megfelelnie. [1] Maximális hossza 255 karakter, [2] tartalmazhat kis- és nagybetűket valamint számokat, [3] nem tartalmazhat szóközt és a program foglalt karaktereit, [4] tagolása az _ (alsó vonal) és a . (pont) karakterekkel történik, [5] nem kezdődhet
számmal, [6] nem lehet azonos egyetlen lehetséges hivatkozással, [7] önállóan nem lehet név a kis
és nagy cé (c, C) és az er (r, R) betűk, [8] a csak kis- és nagybetűkben különböző neveket a program
azonosnak tekinti.

26. oldal

Az adatbázis-táblázat csatolása művelet táblát hoz létre a PowerPivot ablakában. Ez a szolgáltatás a forrás módosításainak azonnali megjelenítését biztosítja a táblában, tehát a frissítés művelet automatikusan végrehajtódik, amint átlépünk a bővítmény ablakába. A csatolással létrehozott
tábla a csatolt tábla, forrása az adatbázis-táblázat. Az adatbázis-táblázat és a csatolt tábla egy PowerPivot munkafüzetben áll. Más munkafüzetben álló adatbázis-táblázatot nem tudunk csatolni!
Az importálásos és a vágólapos módszer mellett, az adatbázis-táblázat csatolása a táblakészítés
harmadik lehetséges módja.
A csatolt tábla leírásának szövegében a közönséges táblázat elnevezést használom azokra a táblázatokra, amelyeket nem alakítottunk át adatbázis-táblázattá.

a csatolt tábla létrehozása
Az aktív adatbázis-táblázat csatolása az Excel ablak PowerPivot, Táblázatok, Hozzáadás az adatmodellhez (PowerPivot, Tables, Add to Data Model) utasítással történik. A parancs új táblát generál a
bővítmény ablakában az aktív adatbázis-táblázat alapján.
A parancs kiadása után a program átvált a PowerPivot ablakába és megjeleníti a létrehozott táblát. A csatolt táblát a bővítmény a tábla fülén, a név előtt megjelenített kicsiny lánc szimbólummal
különbözteti meg a más módon létrehozott tábláktól. A tábla neve megegyezik forrásának nevével,
azaz az adatbázis-táblázat nevével. Az aktív csatolt tábla forrását a Táblázateszközök, Csatolt táblázat, Csatolt táblázatok, Excel-táblázat: (Table Tools, Linked Table, Linked Tables, Excel Table) felirat után olvashatjuk. A parancsgomb listája tartalmazza a munkafüzet összes adatbázis-táblázatát,
még azokat is, amelyeket nem csatoltunk a bővítményhez. A forrás-táblázatot a Táblázateszközök,
Csatolt táblázat, Csatolt táblázatok, Ugrás az Excel-táblázatra (Table Tools, Linked Table, Linked
Tables, Got to Excel Table) utasítással jeleníthetjük meg.
Amennyiben egy közönséges táblázatot kívánunk csatolni, tehát a parancs kiadásakor az aktív
cella egy közönséges táblázatban áll, a program felajánlja az adatbázis-táblázat létrehozását. Ha a
megjelenített a Táblázat létrehozása (Create Table) panel OK gombjára kattintunk, akkor a bővítmény nem csak a csatolt táblát, de az adatbázis-táblázatot is létrehozza.
A bővítmény homogén adattípusú oszlopok esetén a vágólapos táblakészítésnél alkalmazott
szabályokkal (lásd a 23. oldalon, az egyesítő tábla létrehozása) megegyezően állítja be a mezők
adattípusát, kivéve a pénzeket, amelyek számára Tizedes tört szám (Decimal Number) adattípusú
mezőt hoz létre. A vegyes adattípusú oszlopok szöveg adattípusú mezőket eredményeznek.
A csatolt adatbázis-táblázat átnevezését követően a bővítmény automatikusan aktualizálja a forrásdeklarációt, de a tábla nevét nem módosítja!

tábla a kimutatás forrásából
Mikor egy közönséges táblázatot szeretnénk kimutatással vizsgálni és kiadjuk a Beszúrás, Táblázatok, Kimutatás (Insert, Tables, PivotTable) utasítást, a megjelenített Kimutatás létrehozása (Create
PivotTable) parancstábla bal alsó sarkában egy Adat felvétele az adatmodellbe (Add this Data to
the Data Model) feliratú vezérlőt találunk. A jelölőnégyzetet kiválasztva a bővítmény Tartomány
(Range) néven táblát készít az aktuális táblázatból és ezt követően PowePivot kimutatást szúr be
az új tábla elemzésére. Tehát ez a szolgáltatás lehetőséget nyújt a felhasználónak, hogy ne a program, hanem a bővítmény kimutatás modulját használja.
Frissíthetőség szempontjából a létrehozott objektum nem csatolt tábla és nem egyesítő tábla,
mert aktualizálható ugyan, de frissítése nem automatikus. A kimutatás törlése a létrehozott tábla
automatikus törlésével jár együtt.

27. oldal

táblák
az adatnézet felépítése
A táblákat a PowerPivot ablakban Adatnézetben (Data view) látjuk. Ebben a nézetben tudjuk elvégezni a tábla-, a mező- és a rekordműveletek többségét. A másik megjelenítési mód a Diagramnézet
(Diagram view), amely elsősorban a táblák közötti kapcsolatok megjelenítésére illetve kialakítására
szolgál. Mivel a Diagramnézet (Diagram view) semmilyen diagramot nem tartalmaz, ezért én ezt a
megjelenítést a továbbiakban kapcsolatnézetnek fogam nevezni. A nézetek kapcsolói megtalálhatók a szalagon a Kezdőlap, Nézet (Home, View) csoportban, illetve az állapotsor jobb alsó sarkában.
Utóbbiak feliratai: Rács (Grid), ez az adatnézet és Diagram, ez a kapcsolatnézet megjelenítője. Ebben a fejezetben az adatnézet felépítését és funkcióit ismertetem.
A nézet elemei felülről lefelé és balról jobbra haladva a következők. A szalag alatt a szerkesztősor húzódik, a mezőlistával, a képletszerkesztő blokkal és a szerkesztő mezővel. Ezt követi a tábla
kijelölésére szolgáló vezérlő, valamint a mezőneveket tartalmazó sor. Az utolsó mező után egy üres
oszlop áll, Oszlop hozzáadása (Add column) felirattal. Ez az oszlop a számított mező egyszerű létrehozását teszi lehetővé. A rekordok előtt, az ablak bal szélén futó keskeny, sorszámokat tartalmazó függőleges sáv a rekordok kijelölésére szolgál. A panel alsó harmadát a számítási terület foglalja
el. Itt jeleníti meg a bővítmény a táblában tárolt összesítéseket (lásd a 48. oldalon, automatikus és
egyéni összesítés). A két területet elválasztó borda egérrel mozgatható. A számítási terület a Kezdőlap, Nézet, Számítási terület (Home, View, Calculation Area) paranccsal vagy az elválasztó bordán, dupla kattintással rejthető el. A rekordok alatt és az ablak jobb oldalán a bővítmény csak akkor
jeleníti meg a görgetősávokat, ha a képernyőn kívül mezők illetve rekordok állnak.

34. ábra
az adatnézet elemei a menüszalagtól lefelé

A vízszintes görgetősávot a füleket tartalmazó sor követi. A jobb szélén álló vezérlő, három pont
és egy piciny háromszög, a nem látható táblák listáját jeleníti meg. A fülek alatt az állapotsor húzódik a rekord navigáció eszközeivel és a már említett nézetváltó parancsgombokkal.
Az adatnézetben a mezőnevek folyamatosan láthatók, a tábla függőleges görgetése csak a rekordokat mozgatja. Nagyítás funkcióval ez a nézet nem rendelkezik.

28. oldal

tábla-műveletek
Az importálással létrehozott táblák bővítésére vagy utólagos szelektálására szolgál a Tervezés, Táblázat tulajdonságai (Design, Table Properties) utasítással megjeleníthető a Táblázat tulajdonságai
szerkesztése (Edit table properties) panel. A panelon elérhető szolgáltatások közül csak egy kíván
magyarázatot: Az oszlopnevek eredete (Column names from) felirat után álló Forrás (Source) utasítás a táblázat oszlopneveit-, a Modell (Model) a mezőneveket jeleníti meg. Természetesen, ha nem
neveztük át a mezőket, akkor a nevek azonosak.

35. ábra
a táblázat tulajdonságai

Munkafüzetből illetve szövegfájlból importált adatok tábláinál a Váltás a következőre (Switch to)
utasítás inaktív. A témakörünkben nem szereplő, lekérdezéssel létrehozott táblák esetén, ezzel a
paranccsal válthatunk a tábla villámnézete és az őt létrehozó lekérdezés tervező nézete között.
A további tábla-műveleteket a tábla fülének menüjében találjuk. [1] Törlés (Delete): a tábla törlése, billentyűparancsa Ctrl+d. [2] Átnevezés (Rename): tábla átnevezése. Egérrel: dupla kattintás
a fülön. [3] Áthelyezés (Move): A Táblázat áthelyezése (Move Table) panel megjelenítése. Egérrel:
a fül húzása. [4] Leírás… (Description…): adatnézetben a tábla fülére mutatva megjelenő rövid szöveg. A szöveg szerkesztése közben új sort a Ctrl+Enter billentyűparanccsal kérhetünk. [5] Elrejtés/Megjelenítés az ügyféleszközök elől (Hide/Unhide from Client Tools): a tábla megjelenítésének tiltása
a PowerPivot-mezőlistán/a tiltás feloldása. [6] Számítási terület megjelenítése (Show Calculation
Area): a képernyő alsó, az összesítések megjelenítésére szolgáló területének elrejtése/megjelenítése.
Utóbbi parancs megtalálható a menüszalag Kezdőlap, Nézet (Home, View) csoportjában is.

rekord-navigáció
A táblában történő navigálás eszközei jórészt azonosak a munkalapon megszokottakkal. Vegyük
számba az eltéréseket. [1] A függőleges görgetősáv csúszkáját húzva, a bővítmény az egérmutató
bal oldalán megjeleníti a legelső látható rekord sorszámát és a tábla összes rekordjának számát.
[2] Az állapotsor bal oldalán, a navigáló parancsgombok között az aktív rekord sorszámát látjuk a
teljes rekordszám társaságában. Ez a vezérlő nem csak kijelző, hanem beviteli mező is. A PowerPivot a begépelt sorszámú rekordra ugrik az Enter billentyű leütése után. [3] Az aktív rekord meghatározott mezőjére helyezhetjük a kurzort a szerkesztőléc elején álló, illetve az F5 billentyűvel
megjeleníthető listák segítségével. Az előbbi ABC sorrendben, utóbbi a táblában elfoglalt helyzetükkel azonos sorrendben tartalmazza a mezőket.

29. oldal

kijelölés
A tábla bal felső sarkában, a mezőnevek előtt álló kis négyszöggel, illetve a Ctrl+A billentyűparanccsal a teljes tábla kijelölhető, a mezőneveket is beleértve.
Adott mezőt a nevére kattintva, vagy a Ctrl+szóköz gyorsbillentyűvel jelölhetjük ki. A rekordok
kijelölése a tábla bal szélén húzódó sáv elemeivel, vagy a Shift+szóköz billentyűparanccsal történhet. Az Excelben megszokott kijelölő billentyűparancsok a bővítmény ablakában is használhatók.
Többes kijelölés, azaz nem szomszédos elemek kijelölése, a táblában nem lehetséges.

mezők kezelése
A mezők sorrendjét a kijelölés után a mezőnevek húzásával módosíthatjuk. A mezőnevek menüjének Oszlopok rögzítése (Freeze Columns) és a Tervezés, Oszlopok, Rögzítés, Rögzítés (Design, Columns, Freeze, Freeze) parancs a kijelölt mezőt a tábla jobb oldalára helyezi, a már ott lévő rögzített
mezők után. A rögzített mezők a tábla vízszintes görgetésekor mozdulatlanok maradnak.

36. ábra
a mezőnév menüje

A mezőnév menüjének Elrejtés az ügyféleszközök elől (Hide from Client Tools) utasításával letilthatjuk a mező megjelenítését a PowerPivot-mezőlistán. A mezőlistáról letiltott mezőt a bővítmény
szürkére színezi, de kezelhetőségét adatnézetben nem korlátozza. A PowerPivot-mezőlista frissítés után, ismét mutatja a mezőt, ha a blokkolást feloldjuk a mezőnév menüjének Megjelenítés az
ügyféleszközök számára (Unhide from Client Tools) parancsával.
A mezők szélességének megadása történhet: [1] hozzávetőlegesen, a mezőnév jobb oldali szegélyének húzásával, [2] a megjelenített legszélesebb mezőbejegyzéshez igazítva, a mezőt kijelölve,
a mezőnév jobb oldali szegélyen duplát kattintva, vagy [3] pontosan, a mezőnév menüjének
Oszlopszélesség… (Column Width…), illetve a Tervezés, Oszlopok, Szélesség (Design, Columns,
Width…) paranccsal, képpontban megadva. Utóbbi mértékegység nem megszokott az Excelben.
Hogyan használjuk? Nézzük meg a vezérlőpultban monitorunk felbontását! Például 1152*864.
Az első szám a vízszintesen megjelenített képpontok számát jelenti. Ehhez a számhoz arányíthatjuk, mondjuk a 150 képpontot, amely körülbelül nyolcada a teljes szélesség. Mindhárom méretezőművelet több mező kijelölésével is működik. Az összes mező szélességének dupla kattintásos megadása, a tábla kijelölése után, tetszőleges mezőnév elválasztó vonalon történhet. A bővítmény a duplakattintásos szélesség-beállításkor csak a megjelenített bejegyzések hosszát vizsgálja.

30. oldal

37. ábra
összes mező szélességének dupla kattintásos megadása, a megjelenített bejegyzések alapján

A bővítmény ablakában nincs lehetőségünk a mezők elrejtésére, de a mezőszélesség nullára állításával helyettesíthetjük a hiányzó műveletet. A kijelölhetőség megtartása érdekében a nulla szélességű mezőket a bővítmény öt képpont szélességűre állítja be.

38. ábra
nulla szélességűre állított mezők

A mezőnév menüjének Leírás… (Description…) parancsával a mező tartalmáról adhatunk információt a munkafüzettel dolgozóknak. A kijelölt mező nevének módosítása illetve a mező törlése a
mezőnév menüjének parancsaival történhet. Az aktív mezőt a Delete billentyűvel is törölhetjük.

rekordok automatikus rendezése
A bővítmény az importálással létrehozott táblák rekordjait rendezetten jeleníti meg. Az automatikus
rendezés algoritmusa a következő. [1] A bővítmény megszámlálja a mezők egyedi bejegyzéseinek
előfordulásait. [2] Az a mező lesz a rekordok rendező mezője, amelynek valamelyik bejegyzése legalább hatvannégyszer előfordul, a mezőket balról jobbra vizsgálva. [3] Ha több mezőnek is van ilyen
bejegyzése, akkor a legmagasabb előfordulás-számú bejegyzés mezője lesz a rendezés alapja. [4] Ha a
legmagasabb előfordulás-szám egy vagy több mezőben azonos, akkor az a mező lesz a rendezés
alapja, amelynek második legnagyobb előfordulás-száma a legnagyobb. [5] Két egyedi bejegyzést
tartalmazó mezőt, pédául logikai adattípusú mezőt, csak akkor választ rendező mezőnek a bővítmény, ha a tábla több egyedi bejegyzésű mezői nem teljesítik a fenti feltételeket. [6] A rekordok
sorrendjét a rendező mező bejegyzéseinek előfordulás-száma határozza meg. Tehát a legtöbbször
előforduló bejegyzést tartalmazó rekordok lesznek a táblázat tetején, majd a második leggyakrabban előforduló bejegyzést tartalmazók következnek. És így tovább. [7] A határértéket el nem ért
bejegyzéseket tartalmazó rekordokat a bővítmény a táblázat alján rendezetlenül jeleníti meg.

31. oldal

rekordok felhasználói rendezése
A rekordok csak egyetlen mező bejegyzései alapján rendezhetők. A növekvő és a csökkenő rendezés parancsait a Kezdőlap, Rendezés és szűrés csoport (Sort and Filter) valamint a mezők szűrőlistái
tartalmazzák. A műveletet előtt a rendezés alapjának szánt mezőt, egy bejegyzésére kattintva ki
kell választanunk.
A rekordok eredeti sorrendjét a Kezdőlap, Rendezés és szűrés (Sort and Filter) csoport Rendezés kikapcsolása (Clear Sort) vagy a rendező mező szűrőlistájának Rendezés törlése a következőből: <mezőnév> (Clear Sort From ”<mezőnév>”) paranccsal állíthatjuk vissza.

a mező adattípusa és számformátuma
A mező adattípusának megállapítása, mint láttuk, automatikus. Felhasználói módosítása a Kezdőlap, Formátum, Adattípus (Home, Formatting, Data Type) listájával történhet. A felajánlott konvertálási lehetőségek végrehajthatóságát az adott mező bejegyzései határozzák meg.
Az adatok megjelenítését, az Excelben használatos kifejezéssel számformátumát, a Kezdőlap,
Formátum, Formátum (Home, Format, Format) legördülő menüből választhatjuk ki. A bővítményben egyéni formátumkódot közvetlenül nem definiálhatunk, csak számított mező segítségével.
A dátum adattípusú mező számformátum-listájában szereplő, csillaggal jelzett elemek a vezérlőpult
szerinti formátumok. A dátum-lista utolsó elemével, További dátumformátumok… (More Data Formats…) a teljes formátum-listát és a kiválasztott formátum kódját kapjuk.
A numerikus adattípusú, de nem dátum adattípusú mezőkhöz választható megjelenítések a következők. [1] Általános (General): ezres elválasztó nélkül, az összes tizedesjeggyel. Pénznem adattípusú mezőben ezres elválasztóval, két tizedesjeggyel. [2] Tizedes tört szám (Decimal Number):
ezres elválasztó nélkül, két tizedesjeggyel. Pénznem adattípusú mezőben ezres elválasz tóval.
[3] Egész (Whole Number): Ezres elválasztó és tizedesjegyek nélkül. [4] Pénznem (Currency): Ezres
elválasztóval, két tizedesjeggyel és forint jelölővel. [5] Százalék (Percentage): A bejegyzés százszorosának megjelenítése, ezres elválasztó nélkül, két tizedesjeggyel, százalék jelölővel. [6] Tudományos (Scientific): Megjelenítés a számok normál alakjában, a mantissza két tizedesjeggyel, a karakterisztika három számjeggyel megjelenítve.
A bejegyzések megjelenítését a szalag Kezdőlap, Formátum (Home, Format) csoportjának parancsgombjaival is szabályozhatjuk. A funkciók, sorrendben: [1] pénznem formátum, listából választható pénznem jelölővel, [2]százalékos formátum, [3] a szám egészrészének megjelenítése
ezres csoportosításban, [4] tizedesjegyek számának növelése és [5] csökkentése.

39. ábra
a megjelenítés parancsgomjai a szalagon

műveletek visszavonása ismétlése
Az adatnézetben elvégzett műveletek a Tervezés, Szerkesztés, Visszavonás/Mégis (Design, Edit, Undo/ Redo) parancsokkal vonhatók vissza illetve a visszavont műveletek újra végrehajtathatók. A parancsgombok folyamatosan frissülő listáit a visszavonhatatlan műveletek törlik. Melyek ezek a műveletek? [1] A Táblázat tulajdonságainak szerkesztése (Edit Table Properties) parancstáblán végre-

32. oldal

hajtott műveletek, [2] mező törlése, [3] tábla frissítés és [4] a tábla törlése. Nem feljegyzett műveletek: [1] mező vagy tábla leírásának módosítása, [2] táblák sorrendjének módosítása.

tábla frissítése
Az esetleges adatvesztések elkerülése érdekében a tábla aktualizálása három lépésben történik.
[1] A forrás-adatokat beolvassa az operatív tárba. [2] A beolvasot adatok homogenizálása. [2] Sikeres konvertálás esetén, a rekordok felülírása.
Az importálással létrehozott táblákat a Kezdőlap, Frissítés (Home, Refresh) listájának parancsaival aktualizálhatjuk. A Frissítés (Refresh) utasítás az aktív táblát, Az Összes frissítése (Refresh All)
utasítás a munkafüzet minden tábláját aktualizálja. A művelet végrehajtásának pillanatnyi állapotát,
az automatikusan megjelenített, Adatfrissítés (Data Refresh) parancstáblán látjuk.
A táblák csoportos frissítésekor bármely tábla aktualzálási hibája az összes tábla frissítését
meghiúsítja. Ez látható a következő képen: mind a tizennyolc táblánál a bővítmény hibát jelez, holott csak a 2003-as tábla aktualizálása nem lehetséges. A Hiba részletes adatai (Error details) linkre
kattintva, a műveletetsort megszakító körülmény leírását kapjuk.

40. ábra
a táblák csoportos frissítésekor előforduló hiba jelzése

A munkafüzetből importált táblák frissítésekor a bővítmény törli azokat az adatokat, amelyek
homogenizálással nem hozhatók a befogadó mező adattípusára (lásd a 15. oldalon, 16. ábra).
A bővítmény még a PowerPivot munkafüzet megnyitásakor sem frissíti automatikusan a táblákat, ezért a táblák aktualizálása teljes egészében a felhasználó feladata!
A csatolással létrehozott táblák frissítési rendjét a bővítmény ablakában, a Táblázatkezelő eszközök, Csatolt táblázat, Csatolt táblázatok, Frissítési mód (Table Tools, Linked Table, Linked Tables,
Update Mode) listájával határozhatjuk meg. A szokásos beállítás az Automatikus (Automatic): a
bővítmény ablakába átlépve az összes módosítás megjelenik a táblákban.
Kézi (Manual) frissítést választva aktualizálhatjuk a táblákat [1] az Excel ablakban a PowerPivot,
Táblázatok, Az összes frissítése (PowerPivot, Tables, Update All)-, vagy [2] a bővítmény ablakában
a Táblázatkezelő eszközök, Csatolt táblázat, Csatolt táblázatok, Az összes frissítése/Kijelölt frissítése
(Table Tools, Linked Table, Linked Tables, Update All/Update Selected) utasítással. Az Excel ablakban kiadott aktualizáló parancs nyomán, először a program átvált a bővítmény ablakára, majd a
PowerPivot elvégzi a táblák frissítését.
A csatolással létrehozott táblák esetén a nem homogenizálható új mezőbejegyzések meghiúsítják az aktualizálást (lásd a 25 oldalon, 31. ábra).
33. oldal

kapcsolatok beolvasása
fogalmak
A kapcsolat két tábla közötti logikai viszony, amely a rekordok szintjén valósul meg. Az összetartozó
rekordok visszakereshetőségét a két tábla kapcsoló mezőiben álló, azonos bejegyzések biztosítják.
Például megszámláltathatjuk az egyes megrendelők megrendeléseit a „megrendelők” és a „megrendelések” táblák közötti kapcsolat segítségével.
Ha a két tábla között nincs kapcsolat meghatározva, akkor a bővítmény minden megrendelőhöz
az összes megrendelést társítja és a statisztikai vizsgálat eredményeként kapott megrendelés-szám
minden megrendelőnél a megrendelések tábla rekordszámával lesz azonos.
A kapcsolat létrehozható [1] a definíciókat a forrás-adatbázisból beolvasva, [2] automatikusan a
bővítmény algoritmusaival, vagy [3] felhasználói deklarációval. A bővítmény ablakában álló táblák
és kapcsolataik alkotják a PowerPivot adatbázist.
Két logikailag összetartozó tábla egyikének rekordjaihoz általában a másik tábla több rekordja
tartozik. Például: megrendelő-megrendelések, biztosítók-biztosítottak. Viszonylag ritka, de előfordulhat, hogy a két tábla tetszőleges rekordja a másik tábla egyetlen rekordjával tartozik össze. Például országok-fővárosok, megyék-megyeszékhelyek. Felmerülhet a kérdés, miért nem egy táblában állnak az összetartozó rekordok? Az elkülönített tárolás oka leggyakrabban: [1] a nagy táblák
nehéz kezelhetősége, [2] az állandó és a gyakran változó-, vagy [3] a nyilvános és bizalmas adatok
elkülönített tárolásának igénye…
A bővítmény nem tesz különbséget az „egy az egyhez” és az „egy a többhöz” kapcsolat-típus
között, de megköveteli, hogy a kapcsoló mezők egyike [1] csak egyedi bejegyzést tartalmazzon és
[2] ne legyenek üres bejegyzései. A kapcsolatok tárgyalásánál ezt a mezőt és tábláját egy oldali
táblának, illetve egy oldali kapcsoló mezőnek fogom nevezni. A kapcsolat másik oldalán álló tábla
illetve kapcsoló mezője a több oldali tábla, illetve a több oldali kapcsoló mező.

41. ábra
kapcsolatok és kapcsoló mezők

A PowerPivotban két tábla között több kapcsolat is létrehozható, de a bővítmény mindig csak az
egyiket, az „aktív” kapcsolatot veszi figyelembe (lásd a 76. oldalon, a naptár-tábla kapcsolatai). Képletben függvénnyel aktiválhatjuk, a számítás idejére, az inaktív kapcsolatot (lásd a 114. oldalon,
szűrőfüggvények).
A PowerPivot kimutatás mindig a teljes PowerPivot adatbázist vizsgálja. Ez a szokásos működés.
A felhasználó az „elrejtés az ügyféleszközök elől” művelettel vonhat ki táblát az elemzésből (lásd
a 29. oldalon, tábla-műveletek).

kapcsolatok importálása
Access adatbázisokból, tehát „mdb” és „accdb” kiterjesztésű fájlokból nem csak az adatbázis tábláit, de a köztük lévő kapcsolatokat is beolvastathatjuk a Kezdőlap, Külső adatok beolvasása, Adatbázisból, Az Access programból (Home, Get External Data, From Database, From Access) paranccsal. A művelet végrehajtását a tábla importálása varázsló (Table Import Wizard) segíti.
34. oldal

A segédprogram első, Kapcsolódás Microsoft Access-adatbázishoz (Connect to Microsoft Access Database) feliratú ablakában meg kell adnunk az adatkapcsolat nevét és tallózás funkcióval ki
kell választanunk a forrás-fájlt. Ezután célszerű a Kapcsolat tesztelése (Test Connection) funkcióval
ellenőrizni az adatbázis megnyithatóságát: nincs-e jelszóval védve vagy aktuálisan zárolva. Az első
esetben be kell jelentkeznünk az adatbázisba a Felhasználónév (User name) és a Jelszó (Password)
mezők kitöltésével. A bővítmény felkínálja a jelszó mentését.
A következő lépésében Az adatimportálás módjának kiválasztása (Choose How to Import the
Data) parancstáblán döntenünk kell, hogy a segédprogram grafikus eszközeivel, vagy egy SQL nyelvű
lekérdezéssel határozzuk meg az importálandó adatok körét. A Választás táblák és nézetek
listájáról… (Select from a list of tables and views…) utasításra a Táblák és nézetek kijelölése (Select
Tables and Views) feliratú, Az importálandó adatokat megadó lekérdezés készítése (Write a query
that will specify the data to import) parancsra pedig az SQL-lekérdezés megadása (Specify a SQL
Query) panel jelenik meg.
A segédprogram Táblák és nézetek kijelölése (Select Tables and Views) feliratú ablaka már
ismerős számunkra (lásd a 7. oldalon, munkalapok kiválasztása). A már látott és a most megjelenített lista között csupán annyi a különbség, hogy itt az adatbázis táblái, míg ott a munkafüzet lapjai
közül választhattunk. A kiválasztott táblához közvetlenül csatlakozó táblákat A kapcsolódó táblák
kijelölése (Selected Relates Tables) utasítással választhatjuk ki. Az importáló varázsló nem csak a kiválasztott táblákat, de a köztük lévő kapcsolatok deklarációit is beolvassa.
A Befejezés (Finish) gombra kattintva a varázsló utolsó, Importálás (Importing) feliratú ablakában nyomon követhetjük a beolvasás fázisait. A program először a kijelölt táblákat importálja, majd
a parancstáblán megjelenik az Adatok előkészítése (Data Preparation) felirat, amely a kapcsolatdeklarációk beolvasását jelenti. A bővítmény a határozatlan, tehát a „hivatkozási integritás megőrzése” szolgáltatással nem védett kapcsolatokat is beolvassa. Amikor a felirat előtt álló zöld nyíl pipára vált, megjelenik a lista harmadik oszlopában a Részletek (Details) link, amellyel a beolvasott kapcsolatok leírását jeleníthetjük meg.

42. ábra
Access adatbázis-táblák és kapcsolataik beolvasása

A Részletek (Details) parancstáblán kis nyilacska mutatja a beolvasott kapcsolat „irányát”: a nyíl a
kapcsolat több oldalán álló mezőtől indul és a kapcsolat egy oldalán álló mezőre mutat.
Adatnézetben a beolvasott táblák, nevük szerint, ABC sorrendben állnak.
A bővítmény az Access számláló adattípusú, valamint bájt, egész és hosszú egész méretű, szám
adattípusú mezőinek Egész szám (Whole Number), az egyszeres, a dupla és a decimális méretű
szám adatípusú mezőinek Tizedes tört szám (Decimal Number) adattípust állít be.
A bővítmény adatnézetben a mezőnév után álló piciny ábrácskával jelöli meg a tábla kapcsoló
mezőit. A csak egyedi bejegyzéseket tartalmazó-, tehát a kapcsolat egy oldalán álló mező
ábrácskája két, sorszámozott tábla, míg a több oldalon álló mező ikonja ugyanez az ábrácska egy
nagyítóval kiegészítve. A mezőnévre mutatva a bővítmény szövegdobozt jelenít meg a kapcsolat
másik oldalán álló tábla- és kapcsoló mezőjének nevével.
35. oldal

kapcsolatok grafikus megjelenítése
kapcsolatnézet
A beolvasott táblák és kapcsolatok grafikus megjelenítését a bővítmény ablakának Kezdőlap, Nézet,
Diagramnézet (Home, View, Diagram View) utasításával vagy az ablak jobb alsó sarkában álló Diagram parancsgombbal kezdeményezhetjük. A táblákat feliratozott téglalapok-, a kapcsolatokat vonalak szimbolizálják. A vonal közepén álló nyíl a kapcsolat több oldalán álló táblára mutat. Az egy oldali
táblát a vonal végén álló egyes (1), a több oldalit a vonal másik végén álló csillag (*) jelzi. A táblák és
kapcsolataik rajzos megjelenítése a kapcsolat-háló, a megjelenítő felület pedig a kapcsolatnézet.
A kapcsolatnézet megjelenítési eszközeit az állapotsorban találjuk. Balról jobbra haladva az első
vezérlő a Képernyőhöz igazítás (Fit to Screen) feliratú nyégy-irányú nyílas ábrácska, melynek funkciója az ideális megjelenítási méretarány automatikus beállítása. A nagyító csúszkát a Megjelenítés (Display) feliratú kis menü követi, a táblák megjelenítését szabályozó jelölőnégyzetekkel.

43. ábra
a kapcsolatnézet megjelenítési eszközei az állapotsorban

A táblák a címsorukra mutatva mozgathatók, illetve a szegélyüket „megfogva” méretezhetők. A
kijelölt tábla a Ctrl+Nyilak gyorsbillentyűkkel is mozgatható. A teljes nézet nagyíthatósága mellett az
egyes táblák külön-külön is nagyíthatók a jobb sarkukban álló, kattintásra vagy az egérmutató közelítésére megjelenő Teljes méret (Maximize) parancsgombbal. Nagyításban a gomb felirata Visszaállításra (Restore) változik.
A PowerPivot kimutatás mezőlistájáról az Elrejtés az ügyféleszközök elöl (Hide from Client
Tools) utasítással letiltott mezőket és táblákat a kapcsolatnézetben halvány színekkel formázva
látjuk. Ez a szokásos megjelenítés. Teljes rejtésük, majd ismételt megjelenítésük a Kezdőlap, Nézet,
Rejtett elemek megjelenítése (Home, View, Show Hidden) kapcsolóval kezdeményezhető.
A kapcsolat vonalára mutatva a bővítmény a kapcsoló mezőket szegéllyel emeli ki.
A kapcsolat-hálón végzett módosításainkat a program a PowerPivot munkafüzet részeként
menti, ha azonban elégedetlenek vagyunk az átalakítással, akkor a kapcsolatnézet eszköztárának
Elrendezés alaphelyzetbe állítása (Reset Layout) parancsgombjával visszatérhetünk a bővítmény
elrendezéséhez.

műveletek kapcsolatnézetben
A kapcsolatnézet a kapcsolatok megjelenítésén és kezelésén felül, még néhány alapvető tábla- illetve
mező-művelet elvégzésére is alkalmas. A táblát a címsorára-, a mezőt a nevére-, a kapcsolatot a
vonalára kattintva jelölhetjük ki.
A tábla- és a mező menüje tartalmazza az átnevezés, a rejtés és a törlés parancsát. Az Ugrás (Go
To) utasítással a kijelölt objektumot jeleníthetjük meg adatnézetben.
A kijelölt objektumok, beleértve kapcsolatot is, a Delete billentyűvel távolíthatók el a PowerPivot adatbázisból.
A kapcsolatnézetben elvégzett műveletek nem vonhatók vissza és nem ismételhetők.
36. oldal

kapcsolatok automatikus létrehozása
fogalmak
A PowerPivot kimutatás lehetőséget teremt az elkülönítve tárolt adatok egységes elemzésére. Kapcsolatok hiányában azonban ez a szolgáltatás nem működne, ezért a bővítmény felhasználói kérésre
megkísérli önállóan létrehozni a kapcsolatokat. A táblák kapcsoló mezőit a PowerPivot a mezők
nevének, adattípusának és bejegyzéseinek vizsgálatával próbálja meghatározni. A felhasználói beavatkozás nélkül létrehozott kapcsolat mindenben egyenértékű a beolvasott illetve a manuálisan létrehozott kapcsolattal.

a modul működése
PowerPivot kimutatás készítésekor, ha nem a sor- illetve az oszlopmezők tábláiból helyezünk mezőt az értékek területére, üzenet figyelmeztet a mezőlistán a kapcsolatok hiányára.

44. ábra
kapcsolatok nélküli adatbázis mezőlistája és kimutatása

A képen látható kapcsolatok nélküli adatbázis táblái: „régiók”, „megyék”, „városok”. Kimutatással
meg kell határoznunk a régióik városainak számát. A kapcsolatok hiánya miatt azonban a kimutatás
minden régióhoz megjeleníti a városok tábla rekordszámát, azaz az összes város darabszámát.
Az automatikus-kapcsolat modult a figyelmeztető üzenet alatt megjelenített Automatikus felismerés… (Auto-Detect…) parancsgombbal indíthatjuk el. A művelet közben a bővítmény parancstáblát jelenít meg, az aktuális tevékenységről, valamint lehetőséget biztosít a végrehajtás megszakítására a Mégse (Cancel) nyomógombbal. Az eljárás befejezése után információt kapunk a művelet
eredménytelenségéről vagy a létrehozott kapcsolatok számáról valamint a parancstáblán megjelenik a kapcsolat-kezelőt megjelenítő- és a bezárás gomb.

37. oldal

45. ábra
az automatikus-kapcsolat modul működését mutató parancstábla három lehetséges állapota

A művelet befejezése után a Kapcsolatok kezelése… (Manage Relationships…) gombra kattintva
megtekinthatjük a létrehozott kapcsolatokat. A második oszlopban az egy oldali tábla nevét és zárójelben a kapcsoló mező nevét olvashatjuk. A több oldali tábla és kapcsolómezőjének neve a harmadik, Kapcsolódó keresési tábla (Related Lookup Table) feliratú oszlopban áll. A panel jobb oldalán álló parancsgombok a kijelölt kapcsolat kezelésére, illetve az automatikus-kapcsolat modul indítására szolgálnak.
Miután a kapcsolatok hiányára figyelmeztető üzenet megjelent a mezőlistán, az automatikus kapcsolat-felismerést a PowerPivot, Kapcsolatok, Észlelés (PowerPivot, Relationships, Detect) parancscsal is elindíthatjuk, de ebben az esetben nem a fent ismertetett panelt jeleníti meg a bővítmény.

46. ábra
az automatikus-kapcsolat modul másik parancstáblája

Az Észlelés (Detect) paranccsal indított kapcsolat-felismerés parancstábláján a Részletek (Details)
hivatkozásra kattintva tekinthetjük meg a létrehozott kapcsolatot. A megjelenített definíció nem
szerkeszthető!
38. oldal

A kapcsolatok automatikus létrehozása, még kis rekordszámú táblák esetén is, rendkívül időigényes, ezért a hatékonyság érdekében, tartsuk szem előtt a szolgáltatás korlátait.
A bővítmény mindig csak az aktuális kimutatás-elrendezés statisztikai vizsgálatához szükséges
táblákat próbálja összekapcsolni! Ez általában egy kapcsolat létrehozását jelenti, de a csak közvetett logikai viszonyban álló táblák vizsgálatakor az összes szükséges kapcsolat létrejön. Folytassuk
az előbb felvázolt példát!

47. ábra
a közvetett logikai viszonyban álló „régiók” és „városok” táblák

A bővítmény közvetlenül nem tudja összekapcsolni a „régiók” táblát a „városok” táblával, ezért
először kialakítja a városok-megyék, majd a megyék-városok kapcsolatot.
A bővítmény csak szöveg vagy egész szám adattípusú mezőt választ kapcsoló mezőnek, ezért a
munkafüzetből importált, egész számokat tartalmazó mezők adattípusát Tizedes tört szám (Decimal Number) típusról át kell állítani Egész szám (Whole Number) típusúra!
A kapcsoló szerepre kiválasztott egyik mező minden bejegyzése egyedi és minden rekordjában
bejegyzés áll, ez a mező lesz az egy oldali mező. A másik kiválasztott mező bejegyzéseinek több
mint kilencvenöt százaléka szerepel az először kiválasztott mezőben, ez lesz a több oldali mező.
Az automatikus kapcsolat-létrehozás szolgáltatás a mezők nevét is vizsgálja. A kapcsolat csak
akkor jön létre, ha a következő feltételek teljesülnek.
[1] A két név azonos. A modul a kis- és nagybetűket valamint az elválasztó karaktereket (szóköz,
kötőjel, alsóvonal) nem különbözteti meg. A különböző sorrendű, de megegyező szavakat tartalmazó neveket a modul azonosnak tekinti.
[2] Az egy oldali mező egyszavas nevének egy darabja a több oldali név egyik „szava”. A kapcsolat létrehozásához szükséges egyező karakterek száma legalább az egy oldali név hosszának tizede,
felfelé egészre kerekítve: KEREK.FEL( HOSSZ( <egy oldali név> ) / 10 ; 0). Az egyező karakterláncnak
az egy oldali név elejéről kell származnia, a következő szabály szerint: BAL( <egy oldali név> ; PADLÓ(
HOSSZ( <egy oldali név> ) ; 2 ) / 2 - 1 + KEREK.FEL( HOSSZ (<egy oldali név> ) / 10 ; 0 )). Lássunk egy
példát! Az egy oldali név „termékazonosító”. A kapcsolat létrehozásához szükséges egyező karakterek száma: KEREK.FEL( HOSSZ( ”termékazonosító” ) / 10; 0 )  2. Az egy oldali név eleje, ahonnan
a két egymást követő karakternek származnia kell: BAL( ”termékazonosító” ; PADLÓ( HOSSZ( ”termékazonosító” ) ; 2 ) / 2 - 1 + KEREK.FEL( HOSSZ ( ”termékazonosító” ) / 10 ; 0 ))  ”termékaz”. Tehát,
ha ebből a karakterláncból a több oldali név önállóan tartalmaz, két tetszőleges, egymás után álló
karaktert, akkor a kapcsolat létrejön. Például a több oldali név lehet: ”árú er” vagy „árú az”.
[3] Ha az egy oldali név több szóból áll, akkor a több oldali névnek sorrendben tartalmaznia kell
az egy oldali név minden szavának egy részét, az előző szabályban előírt módon.
egy oldali

azonosító

termék azonosító

alkatrész kód

termékazonosító

belső raktárkészlet

több oldali

AZONOSÍTÓ

termék_azonosító

kód alkatrész

árú az

br

48. ábra
néhány példa az automatikus kapcsolat név-szabályainak szemléltetésére

Egy az egyes automatikus-kapcsolat esetén a statisztikai mezőt tartalmazó tábla lesz a „több oldali
tábla”, azaz a létrehozott kapcsolat a statisztikai mező táblájára mutat.

39. oldal

kapcsolat manuális létrehozása
fogalmak
Az eddig megismert két módszer, a beolvasás és az automatikus létrehozása mellett, természetesen a kapcsolat felhasználói deklarációval is létrehozható. A kapcsolat meghatározása a kapcsoló
mezők megadásából áll. A PowerPivot szóhasználatában a kapcsolat egy oldalán álló tábla és kapcsoló mezőjének neve „keresési táblázat” illetve „keresési oszlop”.
A művelet végrehajtható [1] a bővítmény ablakában adatnézetben, a kapcsoló mezőket listából
kiválasztva, [2] kapcsolatnézetben, a mezőket egymásra húzva, illetve [3] a program ablakában, a
kimutatás készítése közben, a mezőlista tetején megjelenő figyelmeztetés LÉTREHOZÁS…(CREATE…)
parancsgombjával.
Kapcsoló mezőnek tetszőleges nevű és adattípusú mezőt választhatunk, de a kapcsolat csak
akkor jön létre, ha a kapcsoló szerepre kijelölt mezők egyike nem tartalmaz ismétlődő- és üres
bejegyzéseket. Ha ez a két kritérium teljesül, akkor a kapcsolat létrejön. Ebből a tényből azonban
az is következik, hogy a bővítmény nem akadályozza meg a funkciótlan kapcsolat kialakítását. Például kiválaszthatunk olyan több oldali kapcsoló mezőt, amelynek egyetlen bejegyzése sem szerepel
az egy oldali kapcsoló mezőben.
A bővítmény a kapcsolatokkal összefüggésben több parancstáblán az adatbázis-kezelés terminológiájával él: a kapcsolat egy oldalán álló mezőt „elsődleges kulcsnak” míg a több oldalit, „külső
kulcsnak” nevezi. Utóbbi kifejezés hibás: a kapcsolat több oldalán álló mező az „idegen kulcs” mező. Ezeket a kifejezéseket nem minden Excel-használó érti, ezért az adatbázis-kezelés alapfogalmait összefoglaltam a Függelékben (lásd az 146. oldalon).
Két tábla között több kapcsolat is létrehozható. Természetesen a számítások végrehajtásakor a
bővítmény csak egyetlen kapcsolatot vesz figyelembe. A használatra kijelölt kapcsolat az aktív kapcsolat. A két tábla között létrehozott első kapcsolat automatikusan aktív (részletesen lásd 76.
oldalon, a naptár-tábla kapcsolatai).

nem kapcsolódó rekordok
A különböző táblákban álló, logikailag összetartozó rekordok visszakereshetőségét a kapcsoló mezők azonos bejegyzései biztosítják. A bővítmény azonban nem követeli meg, hogy a több oldali
tábla kapcsoló mezőjének bejegyzései szerepeljenek az egy oldali tábla kapcsoló mezőjében. Másként fogalmazva a több oldali táblában állhatnak olyan rekordok, amelyeknek nincs társ-rekordjuk
az egy oldali táblában. Ezek a nem kapcsolódó rekordok. A kimutatásban a bővítmény a nem kapcsolódó rekordokat, logikai egységként, a többi tétel alatt, „(üres)” címkével jeleníti meg.

49. ábra
nem kapcsolódó rekordok adatainak összesítése a kimutatásban

40. oldal

A kimutatás végén álló névtelen tétel, azokat a javításokat összegzi, amelyek szervize nem szerepel
a „szerviz” táblában.
Nem kapcsolódó rekordokat találunk, a már ismert, férfiak-nők-gyerekek adatbázis elemzésére
létrehozott kimutatásban is.

50. ábra
az egyedülálló nők gyerekeinek számát mutató név nélküli tétel a kimutatásban

A kimutatás az egyes férfiak gyerekeinek számát állapítja meg. A név nélkül álló, utolsó tétel, az egyedülálló nők gyerekeinek összesített darabszámát mutatja.

a kapcsolat létrehozása
Adatnézetben a táblák összekapcsolását a Tervezés, Kapcsolat, Kapcsolat létrehozása (Design, Relationships, Create Relationship) parancsával kezdeményezhetjük. A megjelenő panel két oldalán
egy-egy tábla-lista és a kiválasztott táblák mezőinek megjelenítésére szolgáló, keretezett terület
áll. Megnyitáskor a bal oldalon az aktuális táblát és mezőit látjuk. A másik táblát a jobb felső táblalistából kell kiválasztanunk. Ennek megtörténte után a panel közepén, a bővítmény megjeleníti a
kapcsolatnézetből megismert kapcsolat-szimbólumot, amelynek nincs semmi jelentése, hiszen a helyes kapcsolat-ábra csak a kapcsolómezők kiválasztása után jelenik meg.

51. ábra
a második tábla kiválasztását követően megjelenített félrevezető kapcsolat-jelzés

A kapcsolat létrehozását a kapcsoló szerepre szánt mező nevének menüjéből is kezdeményezhetjük a Kapcsolat létrehozása… (Create Relationship…) paranccsal. A bővítmény ebben az esetben
is a fenti parancstáblát jeleníti meg, bal oldalán az aktív táblával és a kijelölt kapcsoló mezővel.
41. oldal

A bővítmény rendelkezik egy kapcsolat-kezelő parancstáblával is, amelyet a Tervezés, Kapcsolatok, Kapcsolatok kezelése (Design, Relationships, Manage Relationships) utasítással jeleníthetünk
meg. A panel funkciói: új kapcsolat létrehozása, a kijelölt kapcsolat szerkesztése és törlése.

52. ábra
a Tervezés, Kapcsolatok, Kapcsolatok kezelése (Design, Relationships, Manage Relationships)
utasításra megnyíló parancstábla

A több oldali kapcsoló mező névének menüjében álló Ugrás a kapcsolódó táblához (Navigate to
Related Table) utasítással a kapcsolat egy oldali mezőjét aktiválhatjuk.
Kapcsolatnézetben a kapcsolat létrehozása egérrel történik: az egy oldali tábla kapcsoló szerepre
kiválasztott mezőjét áthuzzuk a több oldali tábla kapcsolónak szánt mezőjére. Ha az egy oldali kapcsoló
mező minden bejegyzése egyedi és nem tartalmaz üres bejegyzéseket, akkor a kapcsolat létrejön, amelyet a táblák között megjelenített kapcsolat-szimbólum mutat.

53. ábra
a nem megfelelő kapcsolómező gerjesztette hibaüzetek kapcsolatnézetben

Természetesen a kapcsolat létrehozható a kimutatás készítésekor is, a mezőlistán megjelenített
LÉTREHOZÁS… (CREATE…) parancsgombbal. Az utasítás kiadása után egy kétsoros panel felső
sorában a több oldali-, alsó sorában az egy oldali táblát és kapcsoló mezőjét kell listából kiválasztanunk. Ha a sorrend nem megfelelő a bővítmény megcseréli a definicióban a táblákat. Erről a korrekcióról a parancstábla alján kapunk információt.

42. oldal

54. ábra
a mezőlista LÉTREHOZÁS… (CREATE…) parancsgombjával megjeleníthető panel

A panel bal sarkában álló Kapcsolatok kezelése… (Manage Relationships…) utasítással egy újabb kapcsolat-kezelő parancstáblával ismerkedhetünk meg, amelynek funkciói azonosak az előbb ismertetett
paneléval, kiegészítve az automatikus-kapcsolat modult indító Automatikus felismerés… (AutoDetect)
parancsgombbal.

55. ábra
a 54. ábra parancstáblájának Kapcsolatok kezelése…
(Manage Relationships…) utasításával megjelenített kapcsolat-kezelő parancstábla

a kapcsolat törlése és megszakadása
A kapcsolat törléséről beszélünk, ha a felhasználó távolítja el a létező kapcsolatot. Ezt megteheti
[1] adatnézetben a kapcsolat-kezelő parancstáblán, vagy [2] kapcsolatnézetben a kapcsolat vonalának menüjéből. Kapcsolatnézetben a kijelölt kapcsolat a Delete billentyűvel is törölhető.
Ha a kapcsolatot a bővítmény távolítja el, akkor a kapcsolat megszakadásáról beszélünk.
Mező törlésekor a bővítmény a művelet végrehajtásához megerősítést kér, de nem figyelmeztet a
mező esetleges kapcsoló szerepére. Így a felhasználó, akarva-akaratlanul, használhatatlanná teheti az
összeköttetést. A PowerPivot a mező hiányának észlelését követően, eltávolítja a sérült kapcsolatot.
Ha az importált tábla kapcsoló mezőjét nem a törlés funkcióval, hanem a tábla tulajdonságainak
módosításával távolítjuk el (lásd a 29. oldalon, tábla-műveletek), akkor a bővítmény figyelmeztet:
az érintett kapcsolat törölve lesz a tulajdonságok frissítése után.

43. oldal

Data Analysis Expressions
fogalmak
A PowerPivot adatbázis elemzését számított objektumok létrehozásával tehetjük teljessé. A táblákban számított mezőket, a kimutatás Értékek (Values) területén képleten alapuló összesítéseket
készíthetünk. Az objektumok képletében a bővítmény szintaktikai szabályait és a bővítmény saját
függvényeit kell alkalmaznunk. Ennek a szabályrendszernek és függvénytárnak a neve „Data Analysis Expressions”, röviden DAX. A gyűjtőfogalom jelentése „adatelemző kifejezések”.
Az Excelben megismert műveleti jelek, két kivétellel, azonosak a DAX operátoraival. A bővítmény képleteiben csak teljes mezőkre hivatkozhatunk, adattartományokra nem, de a kifejezésekben szűrőkkel szabályozhatjuk a műveletek hatókörét.
A DAX-függvény a leírásában rögzített műveletsort hajtja végre, az argumentumaival meghatározott adatokon. Alternatívák esetén a végrehajtás módját is az argumentumok határozzák meg.
A DAX függvény argumentumainak száma is legfeljebb kétszázötvenöt lehet. A bővítmény függvényei is egymásba ágyazhatók. A logikai szintek száma, néhány kivételtől eltekintve, nincs korlátozva.
A DAX-függvény eredménye lehet egyetlen adat vagy egy virtuális tábla. Előbbit a bővítmény skaláris értéknek, utóbbit táblázatnak nevezi. A virtuális tábla a számítógép operatív tárjában tárolt
adatszerkezet, amelyben az eredményként kapott adatok névvel azonosított „mezőkben” állnak
és a logikailag összetartozó adatok „rekordokat” képeznek. Néhány függvény speciális virtuális
táblát eredményez, amely csak egyetlen rekordot, illetve egyetlen mezőt tartalmaz.
A DAX a dátumok és az időpontok kezelésére a „datetime” adattípust alkalmazza. Ebből következően a dátumok a nulla óra nulla perc nulla másodperc időponttal, míg az időpontok az ezernyolcszázkilencvenkilenc december harmincadikai dátummal kiegészítve jelennek meg.

a DAX képlet jellemzői
A képletnek egyenlőségjellel (=) kell kezdődnie. A pluszjel (+) a DAX képlet előtt hibát eredményez.
A bővítmény operátorai, két eltéréssel, azonosak az Excelével. A kifejezések között álló két „és”
jel (&&) logikai ÉS, a két „függőleges vonal” karakter (||) logikai VAGY viszonyt teremt az összekapcsolt kifejezések között.
Százalék jel (%) a DAX-képletben nem használható.
A dátum-konstansokat, mint az Excelben, idézőjelek között kell beírnunk. A bővítmény képleteiben is használhatjuk a perjeles formátumot: évszám két számjeggyel, perjel, hónapszám vezető nulla
nélkül, perjel, napszám vezető nulla nélkül (éé/h/n). A perjel helyett kötőjelet is alkalmazhatunk.
A képletben szereplő üres bejegyzések kezelése több ponton eltér a programban megszokottól.
művelet

Excel

= üres + üres

0

= üres * 15

0

= üres * üres

0

DAX

= 15 / 0

#ZÉRÓOSZTÓ (#DIV/0!)

∞

= 15 / üres

#ZÉRÓOSZTÓ (#DIV/0!)

∞

= üres / 15

0

= üres / 0

#ZÉRÓOSZTÓ (#DIV/0!)

= 0 / üres

#ZÉRÓOSZTÓ (#DIV/0!)

NaN

= üres / üres

#ZÉRÓOSZTÓ (#DIV/0!)

= üres || üres

#ÉRTÉK! (#VALUE!)

HAMIS (FALSE)

= üres && üres

#ÉRTÉK! (#VALUE!)

HAMIS (FALSE)

56. ábra
eltérések az üres cellák illetve az üres bejegyzések kezelésében
(a DAX oszlopban álló üres cellák üres bejegyzést jelentenek)

44. oldal

A műveletek végrehajtási sorrendje megegyezik a programban megszokottal. A bővítmény ablakában nem működik az egyetlen függvényt tartalmazó képletek második zárójelének automatikus
bevitele a képlet szerkesztésének befejezésekor.

nevek a DAX képletében
A DAX képletében névvel azonosított objektumok a táblák, a mezők és az egyéni összesítések.
Az objektum-nevek nem tartalmazhatnak vezető, illetve záró szóközt, vezérlő karaktereket és a . ,
; ' : / \ * | ? & % $ ! + = ( ) [ ] { } < > karaktereket.
A tábla és az egyéni összesítés nevének az adatbázisban, a mező nevének a táblában kell egyedinek lennie. A táblaneveket aposztrófok között, a mezőneveket és az egyéni összesítések neveit
szögletes zárójelek között kell a képletbe beírni. Ha a táblanév nem tartalmaz ékezetes karaktert
és szóközt, akkor az aposztrófok elhagyhatók.
A képletben a mezőnevek állhatnak önállóan vagy a táblanévvel együtt: [mezőnév] vagy, ’táblanév’[mezőnév]. Utóbbi forma használata, számos függvény esetében, előírás. A bővítmény ezt az
azonosítót „minősített névként” emlegeti.
A bővítmény nem tartalmaz név-követő szolgáltatást, ezért egy objektum átnevezését követően, a
felhasználónak kell az objektumot tartalmazó képletekben a módosítást átvezetnie!

adattípusok konvertálása a képletben
A képlet kiértékelése közben a bővítmény kísérletet tesz a nem megfelelő típusú adat átalakítására.
Ha a konvertálás sikeres, akkor a művelet végrehajtásra kerül, különben hibaüzenetet kapunk.
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57. ábra
különböző típusú adatokkal végzett aritmetikai műveletek eredményének adattípusa

A táblázat a különböző típusú adatokkal történő aritmetikai műveletek eredményének típusát
mutatja. A műveleti jel bal oldalán a sor adattípusa, jobb oldalán az oszlop adattípusa áll. Tehát a
táblázat első sora mutatja, milyen adattípusú eredményt kapunk, ha egészhez törtet adunk, ha
egészhez pénzt adunk, ha egészhez dátumot adunk. A táblázat második sorában az áll, milyen eredményt kapunk ha egészből törtet, ha egészből pénzt, ha egészből dátumot vonunk le…
A táblázat tehát minden lehetséges variációt kétszer tartalmaz. Ha az eredmény típusára a két
elem felcserélése nincs hatással, akkor az adott páros második előfordulásában, az áttekinthetőséget javítva, az eredményt már nem tüntettem fel. A szövegként megadott számok, egésznek vagy
törtnek minősülnek. A logikai értékek ebből a szempontból egész számoknak tekinthetők.

45. oldal

számított objektumok
számított mező fogalma
A bővítményben három, DAX képleten alapuló, objektumot hozhatunk létre: [1] számított mezőt,
[2] automatikus összesítést és [3] egyéni összesítést. Mindhárom objektumot névvel azonosítjuk.
Az összesítések statisztikai objektumok, egy meghatározott rekord-csoport adataival kalkulálnak,
a számított mező képlete viszont csak egyetlen rekord adatait dolgozza fel.
A számított mező egy névvel azonosított, felhasználói képleten alapuló, származtatott objektum. Másként fogalmazva, a számított mező egy DAX képlet, amelyet a bővítmény a tábla minden
egyes rekordjában elhelyez és kiszámol. A számított mező egyenrangú a tábla többi mezőjével, így
másik számított mező képletében is szerepelhet.
Megjelenítésükben a bővítmény nem tesz különbséget a tábla forrás- és származtatott mezői
között. Ennek ellenére létezhet olyan helyzet, amelyben fontos lehet a megkülönböztetés, ezért a
névben, például csupa nagybetűket használva, jelezhetjük a számított mezőt.
Ha a számított mező képletében egy másik tábla is szerepel, akkor a bővítménynek a tábla minden egyes rekordjához meg kell keresnie a másik tábla kapcsolódó rekordjait. Ezt a funkciót látja el
a RELATED függvény, amelynek egyetlen argumentuma a másik tábla egyik mezője. Természetesen
a táblák közötti kapcsolatok deklarálásával biztosítani kell a függvény számára az összetartozó adatok kikereshetőségét. Nézzünk egy példát! Az alábbi ábra, „városok” táblájának, BERUHÁZÁS mezője számított mező. Képlete: = [szorzó] * RELATED( ’régiók’[összeg] ).

58. ábra
a példákban szereplő „BERUHÁZÁS” és a „VÁROSOK SZÁMA” számított mezők

A RELATED függvény tehát kikeresi a „régiók” táblából az aktuális „város” régiójában rendelkezésre
álló „összeget”. Ha azonban a régiók városainak számát akarjuk meghatározni, akkor már a RELATEDTABLE függvényt kell alkalmaznunk a VÁROSOK SZÁMA számított mezőben. Képlete: =COUNTROWS (
RELATEDTABLE( ’városok’ )). A RELATEDTABLE függvény nem egyetlen adatot, hanem egy egész táblázatot ad eredményül: az aktuális „régió” a városok táblában álló, összes kapcsolódó rekordját tartalmazó táblát. Ennek a virtuális táblának a rekordjait számlálja meg a COUNTROWS függvény.
A számított mező kezelése mindenben azonos a tábla többi, nem képlettel létrehozott mezőével (lásd a 30. oldalon, mezők).

számított mező létrehozása
Adatnézetben a mezők után álló, üres cellákat tartalmazó oszlop a számított mező létrehozásának
eszköze. Az oszlop egy cellájára, majd a szerkesztőlécre kattintva, hozzáláthatunk képlet összeállításához. A kurzor az F2 funkcióbillentyűvel is elhelyezhető a szerkesztőlécen. A szalagról a Tervezés,
Oszlopok, Hozzáadás (Design, Columns, Add) utasítással indíthatjuk a műveletet.
A nevek beírását a bővítmény névkiegészítője segíti. Listájában a le, fel nyilakkal lépegethetünk. A kiválasztott elemet a TAB billentyűvel vagy rámutatással és dupla kattintással tudjuk beíratni. A listában felül állnak a begépelt karakterekkel kezdődő függvénynevek és őket követik az
adott betűkkel kezdődő objektum-nevek.
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59. ábra
a függvények, a táblák és a mezők jelzése a névkiegészítő léistájában

Az argumentum nélküli függvények névkiegészítős bevitelekor a bővítmény, a programtól eltérően, a záró zárójelet is beírja a képletbe!
A bővítmény ablakában használhatjuk a kattintásos névbevitelt is. A tábla nevét a tábla fülére-,
a mező nevét tetszőleges bejegyzésére-, az egyéni összesítés nevét a számítási területen álló képletére kattintva írathatjuk be a szerkesztés alatt álló kifejezésbe.
A szerkesztőlécen dolgozva használhatjuk a kijelölés (Shift+Jobbra nyíl/Balra nyíl, Shift+Home/End,
Ctrl+A) és a vágólap-műveletek (Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V) billentyűparancsait. Utóbbi művelet-csoport a
szerkesztőléc menüjében is megtalálható, Az összes kijelölése (Select All) utasítással együtt. A szerkesztőléc magasságát a felhasználó, az Excelben megismert módokon szabályozhatja. Egyedül a
dupla kattintásos magasság-állítás nem működik az alsó szegélyen.
A szerkesztés az Esc billentyűvel vagy a képletszerkesztő blokk Mégse nyomógombjával szakítható meg. A képlet kiértékelését az Enter billentyűvel vagy a képletszerkesztő blokk OK gombjával
kezdeményezhetjük. Az egyetlen függvényből álló képletek záró zárójelének automatikus bevitele
a bővítmény ablakában nem működik, de az argumentum nélküli függvények név-kiegészítős
bevitelekor a PowerPivot mindkét zárójelét beírja a képletbe.

60. ábra
kiértékelhetetlen képlet jelölése adat- és kapcsolatnézetben

A kiértékelhetetlen kifejezés #HIBA (#ERROR) bejegyzést eredményez a tábla minden rekordjában.
A hibát pici rombusz jelöli [1] a tábla fülén, [2] a mezőnévben és [3] a hibás mező aktív bejegyzése
mellett. A színes rajzocskára mutatva a bővítmény figyelmeztető üzenetet jelenít meg. A hiba
leírását a számított mező tetszőleges cellájára kattintva, a bejegyzés jobb oldalán álló gomb Hiba
megjelenítése… (Show error…) parancsával jeleníthetjük meg.
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A menü másik, Ugrás az első hibára (Navigate to First Error) utasítása a mező első bejegyzését aktiválja.
A képlet szerkesztésének befejezése után a bővítmény rekordonként kiértékeli a kifejezést és az
eredményeket a memóriában tárolja. Ha a művelet minden rekordban sikeres, akkor az eredmények
megjelennek a mezőben, melynek automatikus neve: Számított mező: <sorszám> (CalculatedColumn: <sorszám>). A számított mező létrehozása után a bővítmény a tábla jobb oldalán ismét megjeleníti az Oszlop hozzáadás (Add Column) feliratú oszlopot. A mezőnév menüjéből az automatikus név
felhasználói névre cserélhető.
A számított mező másolásakor a bővítmény a képletek eredményét helyezi el az új táblába.
Felhasználói utasításra a számított mezőt a bővítmény megerősítés kérése nélkül törli. A műveletet a mezőnév menüjéből vagy a Delete billentyűvel kezdeményezhetjük.

képletek újraszámolása
A bővítmény a szokásos beállítások mellett automatikusan újraszámolja a képleteket: [1] a táblák
frissítése után, [2] objektumok átnevezése után, [3] kapcsolat létrehozása, módosítása és törlése
után, [4] új számított objektum létrehozása vagy meglévő számított objektum képletének módosítása után, [5] a PowerPivot kimutatás szűrőfeltételeinek változása után.
Amennyiben a tábla frissítése során, olyan új adat olvasódna be, amely hibát eredményezne egy
képlet újraszámolásakor, akkor a bővítmény megtagadja a tábla frissítését!
A felhasználó a Tervezés, Számítások, Számítási beállítások, Kézi számítási mód (Design, Calculations, Calculation Options, Manual Calculation Mode) paranccsal letilthatja az automatikus újraszámítás szolgáltatást. Ebben az esetben a bővítmény csak a Tervezés, Számítások, Számítási beállítások, Azonnali kiszámítás (Design, Calculations, Calculation Options, Calculate Now) utasításra
frissíti a képletek eredményét.
Az automatikus képlet-újraszámítás letiltása csak az aktív PowerPivot munkafüzet képleteinek kezelésére van hatással, a bővítmény általános működését nem befolyásolja. A manuális újraszámítási
mód beállítás a munkafüzettel együtt mentődik és a fájl következő megnyitásakor is érvényesül.

automatikus és egyéni összesítés
Amikor a kimutatás értékek területére mezőt helyezünk, majd statisztikai függvényt választunk az
elemzéshez, közvetett módon egy képletet hozunk létre: STATISZTIKAI FÜGGVÉNY(<mezőnév>).
Ezt a képletet értékeli ki a program a sor és oszlopmezők tételei által meghatározott adatcsoportokon. A PowerPivot kimutatás-modulja lehetőséget biztosít, olyan statisztikai objektum létrehozására is, amelynek képletét a felhasználó állítja össze. A két objektum funkciója azonos, de nem vehetjük őket egy kalap alá, mert néhány tulajdonságuk különböző. Ezért az előbbit nevezzük automatikus,
az utóbbit egyéni összesítésnek.
A bővítmény a két objektumot, hol megkülönböztetés nélkül mértéknek, hol megkülönböztetve
implicit- és explicit mértéknek, vagy mértéknek és egyéni összesítés nevezi. Mi ragaszkodjunk a saját
fogalmainkhoz, mert ez a megértés alapfeltétele! Ezért ismételjük el a meghatározásokat!
[1] A számított mező a tábla egy olyan származtatott objektuma, amelynek képletét a
felhasználó hozza létre. A kifejezést a bővítmény minden egyes rekordban kiértékeli a rekord
saját adataival. Az adatbázis-kezelés terminológiáját használva (lásd a 146. oldalon, Az adatbáziskezelés alapfogalmai), a számított mező a táblában tárolt egyed egy olyan tulajdonsága, amely a
tárolt tulajdonságokból kiszámítható. Például a „termékek” tábla egy termékének eladásából képződő
hasznot a „NYERESÉG” számított mezőben adjuk meg a „fogyasztó ár” és a „haszonkulcs” mezők
alapján.
[2] Az automatikus összesítés, a bővítmény által generált, egyszerű képleten alapuló, statisztikai
érték a kimutatásban. Az elemzéshez használt statisztikai függvényt, egy listából, a felhasználó választja ki. Ezzel a függvénnyel vizsgálja meg a PowerPivot a sor- és oszlopmezők tételeivel kialakított
adatcsoportokat.
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[3] Az egyéni összesítés, a felhasználó által szerkesztett, öszetett képleten alapuló, statisztikai
érték a kimutatásban. A bővítmény ezt a képletet értékeli ki a sor- és oszlopmezők tételeivel meghatározott adatcsoportokon, az adatcsoportok saját értékeivel.
Az összesítések azonosítása a nevük alapján történik. Az automatikus összesítés két nevet kaphat: egy felhasználóit, amelyet a szülő-kimutatásban jelenít meg a bővítmény és egy automatikusat,
amelylyel a többi PowerPivot objektumban szerepelteti az összesítést. Az egyéni összesítést
felhasználói név azonosítja.
A PowerPivot az összesítéseket táblákban tárolja: az automatikus összesítést az elemezett
mező táblájában, az egyéni összesítést a felhasználó által kijelölt táblában. Mindkét objektum a
gazda-tábla számítási területén is megjelenik, sőt az egyéni összesítés nevét a bővítmény a mezőlistán is elhelyezi, a tábla mezőit követően.
A kimutatás elemeként létrehozott összesítés, a bővítmény önálló objektuma, amely további
képletek része is lehet. Tábla törlésekor természetesen a benne tárolt összesítések is visszavonhatatlanul megsemmisülnek. Erre a veszélyre a bővítmény is figyelmeztet a törlést megelőző, megerősítést kérő parancstáblán.

automatikus összesítés kezelése
Az automatikus összesítés az elemzendő mező az értékek kimutatás-területre helyezésével és a
statisztikai függvény kiválasztásával hozható létre. A függvények listáját az értékek területen álló
mező menüjének Értékmező beállításai… (Value Field Settings…) utasításával jeleníthetjük meg.
Összeg - <mezőnév>
Elemszám - <mezőnév>
Átlag - <mezőnév>
Maximum - <mezőnév>
Minimum <mezőnév>
Eltérők darabszáma - <mezőnév>

Sum of <mezőnév>
Count of <mezőnév>
Average of <mezőnév>
Max of <mezőnév>
Min of <mezőnév>
Distinct Count of <mezőnév>

61. ábra
az automatikus összesítés neve a bővítmény magyar és angol nyelvű változatában

A választható függvények közül csak a DISTINCTCOUNT az újdonság, amellyel az Excel kimutatásban még nem találkozhattunk. Működése: megszámlálja a mező egyedi bejegyzéseit. Másként fogalmazva, megszámlálja a mező bejegyzéseit az ismétlődések kizárásával.
Az automatikus összegzés nevét a bővítmény adja (lásd a fenti táblázatot), de a felhasználó csak az
adott kimutatásban használandó, második nevet is meghatározhat az Értékmező beállításai… (Value
Field Settings…) paranccsal megjeleníthető panel Egyéni név (Custom Name) mezőjében.
Mint, azt már az előző fejezetben említettem, a bővítmény adatnézetben a számítási területen
is megjeleníti az összesítéseket. A szokásos beállítások mellett azonban csak az egyéni összesítéseket látjuk. Ezért először a PowerPivot ablak „Fájl” menüjéből a Váltás speciális módra (Switch to
Advanced Mode) utasítással jelenítsük meg a szalag Speciális (Advanced) lapját, majd adjuk ki róla
az Implicit mértékek megjelenítése (Show Implicit Measures) parancsot.
Adatnézetben az összesítések statisztikai értékei a teljes táblázatra, illetve szűrés esetén a szelektált rekord-halmazra vonatkoznak. Az automatikus összesítések jobb oldalán íves-nyilas szimbólum áll. A létrehozott automatikus összegzés szuverén objektum, az elemzett mező táblájában tárolódik és szülő-kimutatásának törlése után is elérhető marad.
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62. ábra
az automatikus összesítés a számítási területen, a névkiegészítőben és kapcsolatnézetben

A táblában végrehajtott mező-törlés természetesen együtt jár az őt elemző automatikus összesítések törlésével. A számítási területen álló automatikus összesítést a menüjéből kiadott utasítással
vagy a Delete billentyűvel törölhetjük. A törlés a kimutatásból is eltávolítja az összesítést.

numerikus mezők szokásos függvénye
A bővítmény a kimutatás értékek területére helyezett egész szám, tizedes tört szám és pénznem
adattípusú mezőkhöz automatikusan a SUM függvényt, a többi adattípushoz a COUNT függvényt
állítja be. Ha ez nem megfelelő, akkor a felhasználó egy másikat választhat a függvénylistából.
Numerikus adattípusú mezőknél meghatározhatjuk a mező szokásos statisztikai függvényét, amelyet a bővítmény az automatikus összesítés készítésekor figyelembe vesz: lépjünk át a bővítmény ablakába és a „fájl menü” Váltás Speciális módra (Switch to Advanced Mode) utasításával jelenítsük meg
a szalag Speciális (Advanced) lapját, majd jelöljük ki a mezőt és végül a Speciális, Összegzés szempontja (Advanced, Summarize By) paranccsal állítsuk be a mező szokásos függvényét.
Az utóbbi paranccsal megjelenített függvénylista Alapértelmezett (Default) eleme a SUM függvényt jelenti, ennek ellenére az összeadás függvényét a listában is megtaláljuk. Az Összegzés
mellőzése (Do not summarize) elemet választva, kimutatás készítésekor, a bővítmény a mezőt a
sorfeliratok területre helyezi, ha a mezőt a mezőlista jelölőnégyzetével adtuk hozzá a kimutatáshoz.

egyéni összesítés
Az egyéni összesítés egy DAX képleten alapuló, statisztikai objektum, amely az értékek kimutatásterületen áll. Képletét a felhasználó hozza létre. Azonosítója a neve. A mezőlistán és a névkiegészítőben megjelenő univerzális név mellett lehetőségünk van egy lokális név használatára is, amely
csak az adott kimutatásban és a kimutatás mezőlistájának értékek területén jelenik majd meg.
Az egyéni összesítés képletét a bővítmény a felhasználó által kiválasztott táblában tárolja és ennek a táblának a számítási területén is megjeleníti: <egyéni összesítés neve><kettőspont><szóköz><érték a teljes táblára vonatkozóan>. Az egyéni összesítés képletét egy másik egyéni összesítés képletében az univerzális nevével szerepeltethetjük: ’<táblanév>’[<egyéni összesítés neve>].
Egyéni összesítést létrehozhatunk a bővítmény ablakában, adatnézetben vagy az Excel ablakában,
egy PowerPivot kimutatás készítése közben.
Lássunk egy példát! A „budapesti lakások” táblában meg szeretném határozni a budapesti
lakások átlagos négyzetméter-árát, tízezer forint pontossággal. Az egyéni összesítést adatnézetben hozom létre.
Először kiválasztom az objektum tárolására szánt táblát: „budapesti lakások”, kattintok a számítási területen, majd egérrel vagy az F2 billentyűvel elhelyezem a kurzort a szerkesztőlécen. A deklaráció szintaktikája: <univerzális név><kettőspont><egyenlőségjel><képlet>. Tehát „átlag nm ár”
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:=ROUND( SUM( [ár] ) / SUM( [alapterület] ) ; -4 ). A képletekben szereplő ROUND függvény funkciója és szintaktikája azonos az Excel KEREKÍTÉS (ROUND) függvényével. A DAX SUM függvénye
azonban már különbözik a program SZUM (SUM) függvényétől: csak egyetlen argumentumot határozhatunk meg és ez csak egy mezőnév lehet.

63. ábra
az egyéni összesítés a számítási területen, a névkiegéyzítőben és kapcsolatnézetben

A szerkesztés befejezése után a cellában megjelenik az egyéni összesítés értéke a teljes táblára
vonatkozóan. A statisztikai érték formátumát nem csak a szalagon, de az objektum menüjéből is
megadhatjuk. Ez a beállítás természetesen a kimutatásban is érvényesül majd. Az egyéni összesítés
menüje tartalmazza még a törlés, a leírás megadására szolgáló és az objektum megjelenítését tiltó
parancsot. Az adatnézetben törölt egyéni összesítés a a kimutatásból is törlődik.
A bővítmény a kiértékelhetetlen egyéni összesítést nem adja hozzá a kimutatáshoz.
A Kezdőlap, Számítások, AutoSzum (Home, Calculations, AutoSum) lista utasításaival az aktuális
mezőt elemezhetjük a leggyakoribb statisztikai függvénnyekkel. Az automatikusan létrehozott
képlet, az automatikus nevet is beleértve, szerkeszthető és így egy bonyolultabb egyéni összesítés
alapja lehet.
Foglaljuk össze, az utolsó két ábra alapján, a két összesítés-típus megjelenítési sajátosságait! [1] Az
automatikus összesítést elsősorban a nevéről ismerhetjük fel (lásd a 49. oldalon, 61. ábra). [2]
Adatnézetben a két típust az automatikus összesítést után álló kétirányú íves nyilacska különbözteti
meg. [3] Ezt a picike ábrát a bővítmény kapcsolatnézetben is megjeleníti az automatikus összesítés
neve után. [4] A névkiegészítőben mindkét típust a görög szumma (∑) jelöli. [5] A PowerPivot
mezőlistán csak az egyéni összesítések jelennek meg. A felsorolás tunulsága: ne adjunk az automatikus összesítés nevéhez hasonlító nevet az egyéni összesítésnek, mert ez esetleg zavart okozhat
a névkiegészítő használatakor.
Példánkat folytatva, kimutatással kell meghatározzuk az egyes kerületek átlagos négyzetméterárának eltérését a budapesti átlagtól, tízezer forint pontosággal. A bővítmény ablakában adjuk ki a
Kezdőlap, Kimutatás (Home, PivotTable) utasítást, majd a megjelenő panel segítségével, határozzuk meg az objektum helyét. Deklaráljuk a két sormezőt a mezőlistán: „városrész” és „kerület”,
majd jelenítsük meg az egyéni összesítés szerkesztésére szolgáló parancstáblát a PowerPivot, Számítások, Mértékek, Új mérték… (PowerPivot, Calculations, Measures, New Measure…) utasítással.
Először a tárolásra szánt táblát kell kiválasztanunk: „budapesti lakások”. A bővítmény mindig a
mezőlistán aktív táblát ajánlja fel erre a célra. Felülről lefelé haladva a következő mező a név megadására szolgál: „eltérés a Bp átlagtól”. A Leírás (Description) mezőben megjegyzést fűzhetünk az
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objektumhoz. A Képlet (Formula) mező az egyéni összesítés képletének összeállítására szolgál.
Függvény és objektumnevek begépelésekor itt is rendelkezésünkre áll a névkiegészítő.
A mező fölött álló fx feliratú nyomógombbal a Függvény beszúrása (Insert Function) panelt jeleníthetjük meg. A parancstáblán, felülről lefelé haladva, először a függvény-kategóriák felsorolását találjuk, majd ezt követi a kategóriába tartozó függvények listája. A bővítmény a lista alatt megjeleníti a kiválasztott függvény argumentumlistáját és leírását is. Utóbbi azonos a névkiegészítőben olvasható ismertetővel. A függvényt az OK gombbal helyezhetjük el a képletben.

64. ábra
az egyéni összesítés szerkesztésére szolgáló parancstábla

Az „eltérés a bp-i átlagtól” értéke a vizsgált terület lakásainak átlagos négyzetméter-ára és a budapesti átlagos négyzetméter-ár különbsége: ='budapesti lakások'[átlag nm ár] - ROUND( SUMX( ALL(
'budapesti lakások' ) ; [ár] ) / SUMX( ALL('budapesti lakások') ; [alapterület] ) ; -4 ).
A képletekben szereplő SUMX függvénynek nincs a programban megfelelője. Az első argumentumával meghatározott tábla minden rekordjában megállapítja a második argumentumával maghatározott kifejezés értékét, majd ezeket az értékeket összeadja. Az ALL függvény szintén a DAX specialitása. Az argumentumával meghatározott teljes táblát, vagy egy mező összes bejegyzését adja
eredményül, tekintet nélkül a kimutatás elrendezésére és szűrőire. Az „eltérés a bp-i átlagtól” képlete nem tartalmazza a lakások átlagos négyzetméter-árának kiszámítási módját, hanem szerepelteti az ezt az értéket eredményező „átlag nm ár”-t.
A szerkesztés befejeztével a Képlet ellenőrzése (Check formula) parancsgombbal kérhetjük a
képlet ellenőrzését. Hiba esetén a panel egy újabb területtel egészül ki, amely az ellenőrzés eredményének leírását tartalmazza.
A panel Formázási beállítások (Formatting Options) területén álló vezérlőkkel a statisztikai érték
adattípusát és megjelenítési formáját adhatjuk meg.
A létrehozást követően az egyéni összesítés megjelenik a mezőlistán, a gazda-tábla mezői után,
valamint a kimutatás értékek területén.
Az egyéni összesítések módosítására és törlésére szolgáló parancstáblát a PowerPivot, Számítások, Mértékek, Mértékek kezelése… (PowerPivot, Calculations, Measures, Manage Measures…)
utasítással jeleníthetjük meg.
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szűrők hatása a DAX képlet eredményére
Az automatikus összesítés képlete: =STATISZTIKAI FÜGGVÉNY(<elemzendő mező neve>). Ennek a
képletnek az eredményét látjuk a kimutatás celláiban. A sor- illetve az oszlopmezők tételei az elemzendő mező bejegyzéseit csoportokra bontják és a kimutatás ezeket a bejegyzés-csoportokat helyettesíti
be az automatikus összesítés képletébe.
Az automatikus összesítés mezőhivatkozása tehát nem az elemzendő mező összes bejegyzését,
hanem csak egy csoportját jelenti, amely a képlet a kimutatásban elfoglalt pozíciójának megfelelően más és más. A csoportok összetételét a sor és oszlopmezők tételein felül a kimutatás szűrői is
befolyásolják. Az automatikus összesítés képletének mezőhivatkozása tehát a bejegyzések egy
csoportját deklarálja csak, amely a képlet pozíciójától függően változik.
A fentieket az egyéni összesítés képletének mezőhivatkozásairól is elmondhatjuk, annyival kiegészítve, hogy a hivatkozott mező bejegyzéseinek csoportosítását még a képletben álló szűrők is
befolyásolhatják. Lássunk egy példát!
Az „üzletkötők” tábla egy vállalat ügynökeinek adatait tartalmazza. A cégnek budapesti kirendeltségein kívül számos nagyvárosban is van üzlete. Az üzletkötők négy kategóriába vannak sorolva:
A, B, C és D. A tábla további mezői az üzletkötők belépési dátumát, a 2015-ös és a 2016-os kötéseik
összegét valamint havi fizetésüket tartalmazza.

65. ábra
PowerPivot mezőlista és kimutatás

A „havi bértömeg” egyéni összesítés képlete: = SUMX( FILTER( 'üzletkötők' ; QUOTIENT( TODAY() [belépett] ; 365,25 ) >= 3 && [bevétel 2015] < [bevétel 2016] ) ; [fizetés] ). A képlet a legalább három éve
a vállalatnál dolgozó és emelkedő éves árbevételt produkáló üzletkötők havi bérét összesíti.
A SUMX DAX függvényt már ismerjük. Az első argumentumában álló FILTER függvény egy tábla
feltételekkel kiválasztott rekordjait adja eredményül. Első argumentuma a táblát, második a feltételeket határozza meg. A képletben szereplő QUOTIENT és a TODAY függvények működése és szintaktikája megegyezik az Excel KVÓCIENS (QUOTIENT) és MA (TODAY) függvényeivel.
A képlet tehát a „fizetés” mező bejegyzéseit adja össze. A bejegyzések egy részét a képlet és a
kimutatás szűrői kizárják a vizsgálatból, az összeadandó bejegyzés-csoportokat pedig a kimutatás
felépítése határozza meg. Tehát a kimutatás azoknak az üzletkötőknek a bérét adja össze, akik már
legalább három éve a vállalatnál dolgoznak [képlet szűrője], emelkedő árbevételt produkáltak
[képlet szűrője], valamelyik budapesti kirendeltségen dolgoznak [kimutatás szűrője] és A vagy B
kategóriásak [kimutatás szűrője]. A kimutatás a béreket kirendeltségek és azon belül, kategóriánként adja össze [kimutatás szerkezete].

mezőhívatkozások
A relatív-, az abszolút és a vegyes hivatkozás a cella- és taromány azonosítók értelmezésének három lehetséges módja a programban. Most ismerkedjünk meg a bővítmény hivatkozásaival, azaz a
mezőnevek értelmezési módjaival!
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66. ábra
a „bevételek” tábla

A fenti ábrán látható tábla egy szervezet havi bevételeit tárolja, milliós nagyságrendben. A dátumok
a rekordok rögzítésének idejét mutatják. A tábla további két származtatott mezője az adott rekord
bevétele és az összes bevétel arányát számolja ki, illetve a bevételeket göngyölíti.
A HÁNYAD számított mező képlete: =[bevétel] / SUM( [bevétel] ). Tehát az adott rekord bevétele
és a táblában tárolt összes bevétel hányadosa. Egyszerű képlet, de azért elgondolkodtató: a benne
szereplő „[bevétel]” karakterlánc első előfordulásában a vizsgált rekord bevételét, tehát egyetlen
bejegyzést, második előfordulásában a „bevétel” mező összes bejegyzését jelenti. A mezőhivatkozás értelmezésének módosulását nyilvánvalóan a SUM függvény okozta.
A második számított mező, ahogy az ábrán látjuk, a bevételeket göngyölíti. Képlete kicsit bonyolultabb, mint az előbbi: = SUMX( FILTER( 'bevételek' ; [dátum] <= EARLIER( [dátum] )) ; [bevétel] ).
A SUMX függvény tábla argumentumát a FILTER függvény szolgáltatja. Ennek a virtuális táblának
a „bevétel” mezőjében álló bejegyzéseket adja össze. A FILTER függvény első argumentuma a
„bevételek” tábla, amelynek rekordjai közül válogatja le azokat, amelyek megfelelnek a második
argumentumában megfogalmazott feltételnek.
Most már csak a feltétel, [dátum] <= EARLIER( [dátum] ), két „[dátum]” hivatkozásának értelmezése vár megfejtésre. Ennek érdekében tegyünk egy kis kitérőt és nézzünk egy másik példát az
EARLIER függvény működésére.

67. ábra
a „karakterek” tábla öt rekordja

Az ÖSSZEG számított mező képlete: =SUMX( karakterek ; EARLIER( [számok] )). Az eredményeket
vizsgálva, azt látjuk, hogy minden rekordban a „számok” bejegyzésének ötszörösét kaptuk. A tábla
öt rekordot tartalmaz. Az első rekord képletének kiértékelésekor a bővítmény elhelyezte a feldolgozás alatt álló rekord „számok” bejegyzését minden rekordban, majd az öt darab négyest összeadta. A második rekord képletének kiértékelésekor a bővítmény elhelyezte a feldolgozás alatt álló
rekord „számok” bejegyzését minden rekordban, majd az öt darab kettest összeadta. És így tovább.
Az EARLIER( <mezőnév> ) kifejezés, tehát a kiértékelés alatt álló rekord mezőbejegyzését jelenti.
Visszatérve eredeti példánkhoz, azt látjuk, hogy az összeadandó bevételek folyamatosan növekvő halmazát a kronologikusan álló dátumok biztosítják: – Válogasd le azokat a rekordokat, amelyek
dátuma azonos vagy korábbi az én dátumomnál! – utasítaná a bővítményt az éppen kiértékelés
alatt álló rekord. Ez a tábla rekordszámával azonos számú összehasonlítás-műveletet jelent minden
egyes rekord képletének feldolgozásakor. Összefoglalva: az EARLIER függvény argumentumaként
álló „[dátum]” a képletet tartalmazó rekord „dátum” mezőjének bejegyzése, az első „[dátum]”
hivatkozás pedig a tábla összes dátum bejegyzését jelenti, de nem úgy, mint az első képlet SUM(
[bevételek] ) esetében az elemek összességét, hanem minden egyes bejegyzést külön-külön.
54. oldal

PowerPivot kimutatás
a bővítmény kimutatás-modulja
A bővítmény kimutatás-modulja több szolgáltatásában eltér a hagyományos kimutatástól. Ezért
célszerű az elnevezésben is megkülönböztetni őket. Tehát a bővítmény ablakának Kezdőlap, Kimutatás (Home, PivotTable) parancsával létrehozott objektum a PowerPivot kimutatás.
Mivel a PowerPivot kimutatás mindig a teljes „adatbázist” vizsgálja, ezért a létrehozás-parancs
kiadása után csak az új kimutatás helyét kell meghatároznunk a Kimutatás létrehozása (Create PivotTable) panelon. A Létező munkalapon (Existing Worksheet) lehetőséget választva, először a Hely (Location) mező után álló ikonra kell kattintani, majd a Tartomány (Sic!) kiválasztása (Range Selection) panel
megjelenítése után kattintással határozhatjuk meg a létrehozandó kimutatás bal felső celláját.
A kimutatás-terület és a mezőlista megjelenítése jelzi, hogy a bővítmény létrehozta a memóriában a kimutatás-kezeléséhez szükséges adatszerkezetet. A bővítménynek a szalagon nincs külön
kimutatás-lapja. A folyamatosan látható PowerPivot és az aktív kimutatás mellet ideiglenesen megjelenített Kimutatáseszközök, Elemzés és Tervezés (PivotTable Tools, Analyze, Design) lapok tartalmazzák a PowerPivot kimutatáshoz kapcsolódó utasításokat, amelyek néhány apróbb részletben
különböznek csak a megszokott felülettől.
A bővítmény a táblák frissítését követően az elemzésükre létrehozott kimutatásokat automatikusan frissíti.
PowerPivot kimutatás beszúrását a program-ablakból is kezdeményezhetjük a Beszúrás, Táblázatok, Kimutatás (Insert, Tables, PivotTable) utasítással. A megjelenő Kimutatás létrehozása (Create
PivotTable) paranctáblán A munkafüzet adatmodelljének használata (Use this workbook’s Data Mosel)
lehetőséget kell választanunk, majd a panel vezérlőivel meg kell határoznunk a kimutatás helyét.

PowerPivot-mezőlista
A Kimutatásmezők (PivotTable Fields) feliratú segédablakot csak aktív PowerPivot kimutatás esetén látjuk. A panel megjelenítésének felhasználói szabályozása a Kimutatáseszközök, Elemzés, Megjelenítés, Mezőlista (PivotTable Tools, Analyze, Show Field List) paranccsal történik.
A segédablak neve alatt álló Aktív és Mind (Active, All) utasításokkal a kurzor által kijelölt kimutatás táblái, illetve a PowerPivot adatbázis össze táblájának a megjelenítése között választhatunk.
A táblák nem a bővítmény ablakában elfoglalt helyük sorrendjében állnak a mezőlistán, hanem a
nevük alapján, ABC sorrendben követik egymást.
A mezőket a táblanevek előtt álló pici háromszöggel jeleníthetjük meg. Sorredjük azonos a táblában elfoglalt pozíciójukkal. Ezt a megjelenítést a segédablak, fogaskerekes szimbólummal jelölt,
menüjének Adatforrás sorrendje szerinti rendezés (Sort in Data Source Order) beállítása biztosítja.
A Rendezés A - Z (Sort A to Z) utasítás ezt az elrendezést alakítja át ABC sorrendűre.
Az összes mező megjelenítését illetve elrejtését biztosító parancsot szintén a segédablak menüben találjuk: Az összes kibontása/összecsukása (Expand/Collapse All).
Ahogy arról már szó volt, a PowerPivot kimutatással egy adatbázist vizsgálunk. Tehát az összes
létrehozott táblát a kapcsolataikkal egyesítve. A vizsgálatból táblát vagy mezőt kizárni [1] a
bővítmény ablakában, az „elrejtés az ügyféleszközök elől” művelettel (lásd a 29. oldalon, táblaműveletek, és a 30. oldalon, mezők) vagy [2] a következő fejezetben tárgyalt egyéni nézetek (lásd
az 59. oldalon, egyéni nézetek) létrehozásával tudunk.
A kapcsolatokkal egyesített táblák csoportot képeznek a mezőlistán. Az egy csoportot alkotó
táblákat a bővítmény egymás alatt jeleníti meg a mezőlistán és vízszintes vonallal választja el más
csoportoktól illetve önálló tábláktól.
Mikor a PowerPivot kimutatás értékek területére olyan mezőt helyezünk, amely nem a kimutatás sor- vagy oszlopmezőinek tábláiából származik, akkor a bővítmény a mezőlistán jeleníti meg a
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kapcsoltok hiányára utaló információt. Talán még emlékszünk rá, hogy ilyen esetben elindíthatjuk
a bővítmény automatikus-kapcsolat modulját (lásd a 37. oldalon, kapcsolatok automatikus létrehozása).
A mezőket nem csak a táblanevek előtti álló, más alkalmazásokból már ismert, pici háromszöggel, hanem a táblanévre duplán kattintva is megjeleníthetjük/elrejthetjük.

68. ábra
a mezőnév menüjének vezérlője piros nyíllal jelölve
és az egér jobb billentyűvel megjeleníthető helyi menü

A mezőnevek menüje a rendezés és a szűrés eszközeit tartalmazza, míg helyi menüjük utasításaival
a mező kimutatásban elfoglalt szerepét határozhatjuk meg. Az utolsó két parancs, Hozzáadás szeletelőként (Add as Slicer) és Hozzáadás idősorként (Add as Timeline), külső szűrőt hoz létre a mező
egyedi bejegyzéseivel. Utóbbi lehetőség természetesen csak dátum-mező esetén érhető el.
Külsö szűrőt létrehozhatunk a program utasításával is: Kimutatáseszközök, Elemzés, Szűrés,
Szeletelő beszúrása/Idősor beszúrása (PivotTable Tools, Analyze, Filter, Insert Slicer/Insert Timeline) paranccsal is.
A mezőlista alján álló, Elrendezésfrissítés elhalasztása (Defer Layout Update) feliratú vezérlővel
kikapcsolhatjuk a kimutatás automatikus frissítését. Ebben az üzemmódban a jelölőnégyzettel egy
sorban álló FRISSÍTÉS (UPDATE) parancsgombbal kérhetjük a kimutatás aktualizálását.

kimutatás és kimutatásdiagram létrehozása
A bővítmény ablakának Kezdőlap, Kimutatás (Home, PivotTable) parancslistájának elemeivel tudunk
kimutatást vagy kimutatásdiagramot létrehozni. Vegyünk sorra a lehetőségeinket.
[1] Kimutatás (PivotTable): PowerPivot kimutatás létrehozása, a felhasználó által megadott helyen.
[2] Kimutatásdiagram (PivotChart): kimutatásdiagram létrehozása, a felhasználó által meghatározott helyen. A mezőlista alján álló objektum-területek funkciói és feliratai a következők. Csak
szűrő-feladatot ellátó mezők területe: SZŰRŐK. A függőleges (érték) tengely osztásait meghatározó mező területe: JELMAGYARÁZAT (ADATSOR). A vízszintes (ketegória) tengely osztásait
meghatározó mező területe: TENGELY (KATEGÓRIÁK). Az ábrázolandó adatokat előállító összesítések területe: ÉRTÉKEK. Az angol nyelvű feliratok sorrendben a következők: FILTERS, LEGEND
(SERIES), AXIS (CATEGORIES), VALUES.
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[3, 4] Diagram és táblázat vízszintesen (Chart and Table Horizontal), Diagram és táblázat függőlegesen (Chart and Table Vertical): létrehozza a nevében szereplő kimutatás-objektumokat, a
nevében szereplő sorrendben és elrendezésben, a felhasználó által meghatározott helyen. A két
objektum független egymástól. Az egyik objektum szelektálására létrehozott külső szűrő csatolható a másik objektumhoz. Szinkronizált működésű kimutatás-kimutatásdiagram párost két lépésben
tudunk létrehozni: először elkészítjük a PowerPivot kimutatást, majd a beszúrjuk a diagramot a Kimutatáseszközök, Elemzés, Eszközök, Kimutatásdiagram (PivotTable Tools, Analyze, Tools, PivotChart) utasítással.
[5, 6] Két diagram vízszintesen (Two Charts Horizontal), Két diagram függőlegesen (Two Chart
Vertical): két kimutatásdiagram létrehozása a nevében szereplő elrendezésben, a felhasználó által
meghatározott helyen. Az egyik objektum szűrője csatolható a másik objektumhoz.
[7] Négy diagram (Four Charts): négy kimutatásdiagram létrehozása, a felhasználó által meghatározott helyen. Az egyik objektum külső szűrője csatolható a többi objektumhoz.
[8] Egybesimított kimutatás (Flattened PivotTable): egyetlen PowerPivot kimutatás létrehozása, speciális megjelenítésében, a felhasználó által meghatározott helyen.

69. ábra
a „szokásos” és az „egybesimított” megjelenítésű kimutatás

Tehát a parancslista utolsó elemével egy speciális megjelenítésű kimutatást kapunk. Ha beszúrnánk
egy kimutatást, akkor a következő beállításokkal alakíthatnánk át „egybesimított” kimutatássá.
Sorok és oszlopok összegzésének kikapcsolása: Kimutatáseszközök, Tervezés, Elrendezés, Végösszegek, Kikapcsolva a sorokban és oszlopokban (PivotTable Tools, Design, Layout, Grand Totals,
Off for Rows and Columns).
Táblázatos megjelenítés bekapcsolása: Kimutatáseszközök, Tervezés, Elrendezés, Kimutatás
elrendezése, Megjelenítés táblázatos formában (PivotTable Tools, Design, Layout, Report Layout,
Show in Tabular Form).
Külső sor- illetve oszlopmezői tételeinek kibontás-összecsukás kapcsolóinak elrejtése: Kimutatáseszközök, Elemzés, Megjelenítés, +/- gombok (PivotTable Tools, Analyze, Show, +/- Buttons).
Külső sor- illetve oszlopmezők tételneveinek megjelenítése minden sorban: Mezőbeállítások, Elrendezés és nyomtatás,  Tételcímkék ismétlése (Field Settings, Layout &Print,  Repeat item labels).
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Minden második sor hátterének színezése: Kimutatáseszközök, Tervezés, Kimutatásstílusok beállítása, Sávos sorok (PivotTable Tools, Design, PivotTable Style Options, Banded Rows). Az utolsó
művelet a kimutatásstílus kiválasztása lenne, de az „Egybesimított kimutatás stílus”, amellyel a bővítmény formázza az objektumot nem szerepel a választható formátumok között.
Új kimutatás beszúrását a program-ablakban is kezdeményezhetjük: [1] jelöljük ki a leendő pivottábla bal felső celláját, [2] adjuk ki a Beszúrás, Táblázatok, Kimutatás (Insert, Tables, PivotTable)
utasítást, [3] nyomjunk OK-t a megjelenő parancstáblán.

tételek egyedi sorrendje a kimutatásban
A sor- és oszlopmezők tételei a PowerPivot kimutatásban is rendezetten, növekvő sorrendben
jelennek meg, de az Excel egyéni listáit a bővítmény nem veszi figyelembe. Egyedi sorrendet a
PowerPivot „rendezés más mező alapján” nevű szolgáltatásával határozhatunk meg. A modul
működésének lényege, hogy a sor illetve az oszlopmező tételeinek sorrendjét egy másik mező bejegyzéseinek sorrendjével határozzuk meg.

70. ábra
rendezendő és rendező mezők

Az ábra két táblájának bal oldali mezőit tervezzük a kimutatás sor- vagy oszlopterületén szerepeltetni. A hét napjainak időrendi megjelenítését az „nap index” mező, a kerületek emelkedő sorszámú megjelenítését a „kerület index” mező bejegyzésein alapuló rendezés biztosítja majd.
A modul parancstábláját adatnézetben, a rendezendő mezőre kattintva, a Kezdőlap, Rendezés
és szűrés, Rendezés más oszlop alapján (Home, Sort and Filter, Sort by Column) utasítással jeleníthetjük meg. A rendezendő mezőt a bővítmény automatikusan kitölti. A rendező mezőt a panel jobb
oldalán álló listából kell kiválasztanunk. A rendezendő mező azonos bejegyzéseit tartalmazó rekordokban a rendező mező bejegyzéseinek is azonosnak kell lennie!

71. ábra
a fenti előírás megsértésekor megjelenő hibaüzenet

A „rendezés más mező alapján” deklaráció a táblában álló rekordok sorrendjét nem befolyásolja.
Az egyedi sorrend szerint rendezendő mezők száma nincs korlátozva. A speciális megjelenítést, a
mező kiválasztása után, a Kezdőlap, Rendezés és szűrés, Rendezés más oszlop alapján, Más oszlop
szerinti rendezés kikapcsolása (Home, Sort and Filter, Sort by Column, Clear Short by Column) utasítással törölhetjük.
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egyéni nézetek
fogalmak
A szokásos beállítások mellett a bővítmény kimutatás modulja a teljes adatbázist vizsgálja. De készíthetünk szűkített hatókörű elemzést is, amelyben csak meghatározott táblák meghatározott
mezői vesznek részt. Az elemzésből objektumokat, a már megismert, „elrejtés az ügyféleszközök
elől” művelettel zárhatunk ki.
Amikor az érdektelen elemeket egymás után elrejtjük, akkor valójában a létrehozandó kimutatás objektum-listáját állítjuk össze. Ezt tesszük akkor is, amikor egyéni nézetet hozunk létre, de
ebben a műveletsorban nem a szükségtelen elemeket, hanem a szükséges objektumokat
válogatjuk ki az adatbázisból. Az egyéni nézet, ugyanis egy objektum-lista, amelyet névvel
azonosítunk és amelyet a bővítmény a PowerPivot munkafüzetben tárol. A lista összeállításakor
ügyelnünk kell a kapcsolatokra: nem zárhatjuk ki a vizsgálatból az elemzendő táblák kapcsoló
mezőit! A bővítmény az egyéni nézeteket perspektívának (?!) hívja.
Az egyéni nézet szerinti megjelenítés, sajnos csak a bővítmény ablakában érvényesül, a PowerPivot mezőlistán mindig a teljes adatbázist látjuk.

egyéni nézetek kezelése
Az egyéni nézetek parancstábláját a bővítmény ablakában, a Speciális, Perspektívák, Létrehozás és
kezelés (Advanced, Perspectives, Create and Manage) paranccsal jeleníthetjük meg. Ha a szalagon
nem látjuk a Speciális (Advanced) feliratot, adjuk ki a „fájl menüből” a Váltás Speciális módra (Switch
to Advanced Mode) utasítást!

72. ábra
a Speciális lap megjelenítése a szalagon

A rámutatáskor megjelenített tájékoztató felirata hibás, a Speciális elnevezésű objektum egy lap,
nem csoport, és nem a Tervezés lapon, hanem a menüszalagon kívánjuk megjeleníteni.
A Perspektívák (Perspectives) panel bal oldalán, a Mezők (Fields) felirat alatt a bővítmény
hierarchikusan ábrázolja az adatbázis objektumait. A hierarchia csúcsán a teljes adatbázist jelentő,
Táblázatok (Tables) felirat áll. A második logikai szintet a táblanevek foglalják el, végül a harmadik
szinten a mezőnevek állnak. A tartalmazott objektumok megjelenítésének szabályozására az első
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két logikai szint elemei előtt, plusz-mínusz jeles, pici vezérlők állnak, a Microsoft új, super minimalista dizájnjával összhangban, keret nélkül.
A Mezők (Fields) felirat feletti Új perspektíva (New Perspective) parancsgombbal kezdeményezhetjük egy új egyéni nézet létrehozását. A bővítmény az utasítás hatására egy jelölőnégyzetes oszlopot jelenít meg, „Új perspektíva: <sorszám>” (New Perspective <sorszám>) automatikus névvel.
A név természetesen lecserélhető.

73. ábra
az egyéni nézetek objektumlistái

A felhasználó a jelölőnégyzetek segítségével állítja össze az objektum-listát. Az adatbázis összes
objektumát a Táblázatok (Tables) sorban álló, az adott tábla összes objektumát a tábla nevének
sorában álló négyzettel választhatjuk ki. Az első két logikai szinten álló objektumok jelölőnégyzetében álló négyzet a részleges, tehát a szelektív kiválasztást jelöli.
A bővítmény esetleges üzeneteit a listák alatt, egy erre a célra megjelenített színes téglalapban
olvashatjuk. Az egyéni nézetek kezelése az adott lista nevére mutatva megjelenő eszköztár parancsaival történik. A parancsgombok funkciója balról jobbra haladva: [1] a nézet törlése, [2] a nézet
átnevezése és [3] másolat készítés a nézetről egy új lista létrehozáshoz. A mentett a nézetek összetétele szabadon módosítható. A panel OK gombja menti az új listát és a módosításokat.
A nézetek listáját a Speciális (Advanced) lap Perspektívák (Perspectives) csoportja tartalmazza.
A lista <Alapértelmezett> (Default) bejegyzése a teljes adatbázist jeleníti meg.

74. ábra
az egyéni nézetek listája az eszköztáron

60. oldal

több a többhöz kapcsolat
fogalmak
A relációs adatbázisban két logikailag összetartozó tábla közötti viszony, az összetartozó rekordok
számától függően lehet: [1] egy az egyhez, [2] egy a többhöz és [3] több a többhöz.
A leggyakoribb típus az egy a többhöz viszony. Az egyik tábla egy rekordjához a másik tábla több
rekordja tartozhat. A feltételes mód használata indokolt, mert elképzelhető hogy a „megrendelő”
táblában találunk olyan megrendelőt, akinek csak egy aktív megrendelése áll a „megrendelések” táblában. Sőt előfordulhat olyan megrendelő is, akinek egyáltalán nincs teljesítetlen megrendelése.
Az egy az egyhez kapcsolatban az egyik tábla kiválasztott rekordjához a másik táblában legfeljebb egy rekord tartozhat. Természetesen ebben a helyzetben is előfordulhat, hogy a másik táblában nincs kapcsolódó rekord.
A több a többhöz viszonyról akkor beszélhetünk, ha két tábla egy tetszőleges rekordjához a másik
tábla több rekordja tartozhat. Ez a logikai kapcsolat a mindennapi életben sem ritka. Gondoljunk
csak a színészek-színdarabok vagy a fordítók-nyelvek viszonyára. Egy színész több színdarabban
játszik és egy színdarab előadása több színészt igényel vagy egy fordító több nyelvet ismerhet és
egy nyelvet több fordító is beszélhet.
A matematikai alapú relációs adatbázisban a több a többhöz kapcsolat, a matematika mai állása
szerint, közvetlenül nem hozható létre. A megoldás egy közbenső tábla, a kapcsoló tábla alkalmazása, amely tartalmazza a két tábla kapcsoló mezőit.

75. ábra
két példa a több a többhöz kapcsolatra

Az ábrán láthatjuk, hogy a kapcsoló tábla nem csak a kapcsoló mezőket, de a logikai viszony egy
vagy több tulajdonságát is tárolhatja. Például a felső tábla-csoportban a szerep nevét: egy kiválasztott színész az egyik színdarabban az „apa”, a másikban a „szerető”. Vagy egy fordító, az alsó táblacsoportban, az egyik nyelvet „anyanyelvi” szinten beszéli, a másikat inkább csak „érti”. A fenti képen azt is megfigyelhetjük, hogy a több a többhöz kapcsolat két darab egy a többhöz kapcsolatban
valósul meg.
A bővítmény ablakában létrehozott és kapcsolatokkal egyesített táblák kezelése több ponton
megengedőbb, mint a relációs adatmodell szigorú szabályrendszere. Az eltérések egyike az egyszerűsített kapcsolat-kezelés: a bővítmény számára a kapcsolat mindig egy a többhöz típusú!
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számított mező több a többhöz kapcsolatban
A fogalmak tisztázásánál használt fordítók példánál maradva, ki szeretnénk számolni az egyes fordítók havi jövedelmét, amely a „fizetés” és a felsőfokon beszélt nyelvek után járó „pótlék” összege.
A számított mező a „fordítók” táblában álljon.

76. ábra
a példa két számított mezője: a JÖVEDELEM és a PÓTLÉK

A legegyszerűbb megoldást választjuk: a „nyelvtudás” táblában létrehozunk egy számított mezőt,
amely tartalmazza az adott nyelvtudás után járó esetleges összeget, majd a „fordítók” tábla számított mezője összeadja az adott fordítóhoz tartozó összegeket.
A „nyelvtudás” tábla PÓTLÉK mezőjének képlete: =IF( [szint] = "felsőfok" ; RELATED( nyelvek
[pótlék] )). A fordító csak akkor jogosult a nyelvpótlékra, ha az adott nyelvet felső szinten beszéli.
Ezért az IF függvényt alkalmazzuk, amely csak annyiban tér el a program HA (IF) függvényétől, hogy
ha a harmadik argumentumát nem adjuk meg, akkor az első argumentum HAMIS értékénél a
függvény üres eredményt ad. A „nyelvek” tábla neve a képletben nincs aposztrófokkal keretezve,
mert a név nem tartalmaz szóközt és ékezetes karaktert. Utóbbi kitétel független az operációs
rendszer területi beállításaitól.
A „fordítók” tábla JÖVEDELEM mezőjének képlete: =[fizetés] + CALCULATE( SUM( 'nyelvtudás'[PÓTLÉK] ) ; 'nyelvtudás'[fordító] = EARLIER( [fordító] )). A CALCULATE függvény a DAX
specialitása, az első argumentumával deklarált kifejezést értékeli ki, azokon a rekordokon, amelyeket a további argumentumaival megadott szűrő-feltételekkel kell kiválasztania. A képletben alkalmazott CALCULATE függvény összeadja a „nyelvtudás” tábla, azon rekordjainak pótlékát, amelyeknek fordítója azonos a vizsgált fordítóval.

összesítések több a többhöz kapcsolatban
Hogy megértsük a több a többhöz kapcsolat kezelését, először nézzünk egy feladatot, amelynek
táblái egy a többhöz viszonyban állnak egymással.

77. ábra
egy a többhöz viszonyban álló táblák

Hány gyerekük van az egyes férfiaknak? A megoldás egyszerű: a mezőlistán a sorterületen elhelyezzük a „férfiak” tábla „férfi” mezőjét, majd a „gyerekek” tábla „gyerek” mezőjét az értékek területre húzzuk. A létrehozott „Elemszám - gyerek”automatikus összesítés értékei adnak választ a kérdésünkre. A lista végén álló tizenkét gyerek apukája nem szerepel a „férfiak” táblában.
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78. ábra
a feladat megoldása automatikus összesítéssel

Tehát a bővítmény képes leválogatni az egy a többhöz viszonyban álló táblák összetartozó rekordjait, még akkor is, ha a táblák nincsenek közvetlen kapcsolatban.
Most térjünk vissza a fordítók adatbázis (lásd az 62. oldalon, 76. ábra), több a többhöz logikai viszonyban álló tábláihoz! A fordító jövedelme a „fizetés” és a felsőfokú nyelvtudásaiért kapott pótlékok összege. Kimutatással összegezzük az egyes fordítók pótlékainak összegét.
Kipróbáljuk az előbb bevált módszert: a „fordítók” tábla „fordító” mezőjét a sorterületre helyezzük, majd a „nyelv” tábla „pótlék” mezőjét az értékek területére húzzuk… De most ez nem jön
be. A mezőlista tetején megjelenik a kapcsolatok hiányára utaló figyelmeztetés és minden fordító
mellett a „nyelvek” tábla összes „pótlék” bejegyzésének összege áll.

79. ábra
az automatikus összesítés eredménye

Tehát több a többhöz kapcsolatban álló táblákban a bővítmény, segítség nélkül, nem tudja meghatározni az összetartozó rekordokat. A megoldás természetesen az egyéni összesítés: „összpótlék”. Képlete: =CALCULATE( SUM( 'nyelvek'[pótlék] ) ; FILTER( 'nyelvtudás' ; [szint] = "felsőfok" )).

80. ábra
a feladat megoldása egyéni összesítéssel
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Az egyéni összesítés képletében a CALCULATE függvény második argumentuma a FILTER függvénnyel képzett, a „felsőfokú” bejegyzésekre szűrt „nyelvtudás” tábla, amelynek kapcsolódó rekordjait már meg tudja keresni a bővítmény a „nyelvek” táblában.
A fentiekből következik, hogy a CALCULATE függvény második és további argumentumai táblák
is lehetnek. Ezt a tapasztalatot felhasználhatjuk, ha a több a többhöz kapcsolatban álló táblák összes összetartozó rekordjára szükségünk van az összesítéshez. Páldául meg szeretnénk állapítani,
hány színdaraban játszanak az egyes színészek.

81. ábra
a „színészek” és „színdarabok”, több a többhöz logikai viszonyban álló táblái

Ha az előbb megismert sémát kivánjuk alkalmazni, akkor a „hány darabban” egyéni összesítés így
alakul: =CALCULATE( COUNTA( 'színdarabok'[cím] ) ; FILTER( szerepek ; [cím] = RELATED( 'színdarabok'[cím] ))). Magyarul a FILTER függvénnyel a „szerepek” és a „színdarabok” táblák kapcsolatát
deklaráltuk, amelyet az összetartozó rekordok keresésénél a CALCULATE függvénynek használnia
kell. Ez a kvázi kapcsolat-meghatározás egyszerűbb szintaktikával is történhet: CALCULATE( COUNTA(
'színdarabok'[cím] ) ; szerepek ). Tehát elegendő csak a kapcsolótábla nevét megadnunk.
Ha a kapcsolótábla kapcsoló mezői ezt megengedik, más módszert is alkalmazhatunk több a
többhöz kapcsolatban álló táblák elemzéséhez. Például: állapítsuk meg a fenti táblacsoportban, [1]
hány szerepet formálnak meg és [2] hány színdarabban játszanak az egyes színészek! Tételezzük
fel, hogy egy színész egy színdarabban több kisebb szerepet is játszhat.
Az első kérdés megválaszolása egyszerű: helyezzük a „színészek” tábla „név” mezőjét a mezőlista sorterületére, majd húzzuk a „szerepek” tábla „szerep” mezőjét az értékek területre. Az automatikus összesítés helyes értékeket ad. A második kérdést is megválaszolhatjuk automatikus
összesítéssel: a „szerepek” tábla tartalmazza a színdarabok címét, de ha egy színész egy színdarabban több kisebb szerepet is játszik, akkor a színdarab címe ismétlődni fog. Az egyedi bejegyzéseket a
DISTINCTCOUNT függvénnyel számoltathatjuk meg. Tehát a második kérdést is megválaszolhatjuk
automatikus összesítéssel. Ha akarjuk, a megoldásból még az első táblát is kihagyhatjuk: a fordító
nevét is a kapcsolótáblából vesszük.

82. ábra
a feladat megoldása két automatikus összesítéssel
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feltételes formázás a kimutatásban
fogalmak
A bővítmény KPI (Key Performance Indicator) szolgáltatása egy ikonkészletes feltételes formázás,
amely egyéni összesítések célértékes vagy középértékes vizuális elemzését teszi lehetővé.
A szolgáltatás elnevezése, a magyar verzióban „fő teljesítmény mutató”, többszörösen félrevezető. [1] A név azt sugallja, hogy egy független objektumról van szó, ami nem igaz. A rajzi objektum
az egyéni összesítés grafikus megjelenítése. [2] A szolgáltatás az egyéni összesítés tárgyára vonatkozóan semmilyen korlátozást nem ír elő, tehát a „teljesítmény” szónak a névben nincs értelme,
mert a rajzi megjelenítés kapcsolódhat „nyereséghez”, „kihasználtsághoz”, bármihez… [3] Egy
kimutatásban több egyéni összesítéshez kérhetjük a szolgáltatást és a megjelenített grafikus rendszerek között semmilyen alárendeltségi viszony nincs, így a „fő” szónak sincs semmi értelme. Tehát
a mutató nem fő- és nem teljesítmény! Akkor mi? Ikonkészletes feltételes formázás.
A grafikus megjelenítés az egyéni összesítés értéktartományának szakaszokra bontásán és a kiválasztott ikonkészlet elemeinek a szakaszokhoz rendelésén alapszik. A szolgáltatás legfontosabb
tulajdonságait a felhasználó határozza meg: [1] ikonkészletet választ, [2] megadja az elemzés típusát, célértékes vagy középértékes vizsgálatot szeretne, [3] megadja a szakaszhatárokat, [4] a célértéket illetve a középértéket, valamint [5] meghatározza az ábrácskák sorrendjét.
A feltételes formázást létrehozhatjuk a bővítmény ablakában, adatnézetben vagy a kimutatás
létrehozása közben, a program ablakában.

83. ábra
a feltételesen formázott egyéni összesítés a mezőlistán és a számítási területen

Miután megadtuk a feltételes formázás tulajdonságait, a bővítmény [1] pici, háromszínű téglalapot
jelenít meg az egyéni összesítés cellájában, [2] a mezőlistán az egyéni összesítés jelölőnégyzetes
vezérlőjét lecseréli egy kis közlekedési lámpával jelzett öszettett objektumra. A lámpácska elött
háromszög alakú kibontás/összecsukás vezérlő áll, amellyel további három, jelölőnégyzetes objektum jeleníthetünk meg illetve rejthetünk el. Érték (Value): az egyéni összesítés kiszámolt eredménye. Állapot (Status): a feltételes formázás ikonjai. Cél (Target): a cél- illetve a középérték. A felhasználó által megadott cél- vagy középérték nemcsak konstans lehet, hanem egy másik egyéni
összesítés is. Ebben az esetben az értéke a kimutatás struktúrájának megfelelően minden pozícióban más és más lesz.
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a feltételes formázás kezelése
A bővítmény ablakában, adatnézetben, az egyéni összesítést kijelölve, a Kezdőlap, Számítások, KPI
létrehozása (Home, Calculations, Create KPI), vagy az egyéni összesítés helyi menüjében a KPI létrehozása… (Create KPI…) paranccsal állíthatunk be feltételes formázást. Az egyéni összesítés helyi
menüje tartalmazza a feltételes formázás módosításának és törlésének utasításait is. A prgramablak PowerPivot, Számítások, KPI-k (PowerPivot, Calculations, KPIs) listája tartalmazza a feltételes
formázás parancsait: Új KPI… (New KPI…) és a KPI-k kezelése…(Manage KPIs…) parancsokat.

célértékes elemzés létrehozása
Az ikonkészletes feltételes formázással általában a vizsgált adathalmaz elemeinek nagyságát kívánjuk szemléltetni. A határértékek és a kategóriákhoz rendelt ábrácskák ismeretében, már egyetlen
futó pillantással megállapíthatjuk egy elem hozzávetőleges nagyságát. Minél jobban megközelítik
az elemek, az általunk ideálisnak vélt értéket, amit nevezzünk célértéknek, annál elégedettebbek
vagyunk. Akkor vagyunk a legboldogabbak, ha némely elem még nagyobb is ennél a határértéknél.
Gondoljunk csak árbevételeink nyereség tartalmára.
De van úgy, hogy akkor vagyunk elégedettek, ha minél kisebbek egy adathalmaz elemei. Ilyen
lehet például az árbevételeink költség része. Ebben az esetben a határértékek a célértéknél nagyobbak lesznek és az ikonok sorrendje is változhat. A célértékes vizuális elemzés, az ideálisnak
vélt érték értelmezésének módja szerint tehát lehet [1] alulról közelítő, „minél nagyobb annál
jobb”, vagy [2] felülről közelítő, „minél kisebb annál jobb” típusú.
Ismerkedjünk meg az alulról közelítő vizuális elemzés tulajdonságaival egy konkrét, kéttáblás
adatbázis segítségével. A táblákban diákok féléves vizsgaeredményeit tároljuk. A feladat szempontjából lényeges körülmények: [1] egy diák több tantárgyat hallgat, [2] egy tantárgyból több vizsgán kell megfelelnie, [3] megfelelt a tantárgyi követelménynek az a hallgató, akinek átlagos pontszáma elérte az elnyerhető maximális pontszámok átlagának hatvan százalékát, [4] kitűnően megfelelt az a hallgató, aki kilencven százalékot ért el. Értékeljük a hallgatók féléves munkáját, tantárgyanként, a megszerzett pontszámaik alapján.

84. ábra
a példa két táblája

Mivel automatikus összesítéshez nem tudunk feltételes formázást beállítani, ezért egyéni összesítést
kell létrehoznunk: „teljesítmény”. Képlete =ROUND( AVERAGE( ’diákok’[pontszám]) ; 0 ). A grafikus
megjelenítés célértéke, az adott tartárgy vizsgáin megszerezhető maximális pontszámok átlaga lesz:
„maximális”. Képlete =CALCULATE( ROUND( AVERAGE( ’vizsgák’[maximális pontszám] ) ; 0 ) ;
’diákok’ ). Az összesítés létrehozása után adjuk meg a feltételes formázás tulajdonságait.
A Fő teljesítmény mutató KPI (Key Performance Indicator KPI) feliratú parancstáblán először
egy listából kell kiválasztanunk a formázni kívánt egyéni összesítést.
Ezt követően a célértéket kell deklarálnunk: [1] ha ez konstans, akkor beírjuk a Rögzített érték
(Absolute Value) mezőbe, [2] ha egy másik egyéni összesítés, akkor a Mérték (Measure) legördülő listából kell kiválasztanunk a nevét.
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A szakaszhatárok megadása előtt ikonkészletet kell választanunk a parancstábla aljáról. A vizuális elemzéshez a bővítmény hét darab három elemű és négy darab öt elemű ikonkészletet kínál.
Az egyéni összesítés értéktartományának szakaszhatárait az Állapotküszöbök definiálása (Define
status thresholds) felirat alatt álló színes sávon kell megadnunk. A modul három elemű ikonkészlethez két darab, öt elemű ikonkészlethez négy darab szakaszhatárolót jelenít meg. A kis, tölcsérre
emlékeztető ábrácskát lenyomott egérbillentyűvel jobbra-balra huzigálhatjuk.

85. ábra
alulról közelítő célértékes vizuális elemzés tulajdonságai

Ha az elemzés célértéke egyéni összesítés, akkor a határértékeket az egyéni összesítés eredményének százalékában adhatjuk meg. Konstans célérték esetén a határértékek is konstansok lesznek.
célérték

3 elemű ikonkészlet

5 elemű ikonkészlet

egyéni összesítés

40%, 80%

20%, 40%, 60%, 80%

konstans

a célérték 40%, 80%-a

a célérték 20%, 40%, 60%, 80%-a

86. ábra
a célértékes elemzéshez felajánlott határértékek

A sávon megjelenített Cél (Target) feliratú szaggatott vonal a célértéket jelöli. Konstans célérték
megadása szükségessé teheti a színes sávval szimbolizált értéktartomány tágítását illetve szűkítését. Erre a célra szolgál a sáv két szélén álló kétirányú nyíl. Ha lenyomott egérbillentyűvel a kis
ábrácskát „kihúzzuk” a panelről, akkor tágítjuk, ha „behúzzuk” a panel közepe felé, akkor szűkítjük
a szimbolizált értéktartományt.

87. ábra
az intervallum tágítása (a kettős nyilat kifelé húzni) és szűkítése (…befelé húzni)
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A felülről közelítő célértékes vizuális elemzés létrehozásához át kell húznunk a kis tölcséreket a
célérték jobb oldalára és ha szükséges a négy színes sáv bal alsó elemével meg kell fordítanunk az
ikonok sorrendjét.

középértékes elemzés létrehozása
Vannak olyan adathalmazok, amelynek elemeitől azt várjuk, hogy minél jobban közelítsék meg az
általunk ideálisnak vélt értéket, a középértéket. Másként fogalmazva az egyes elemek ne legyenek
sokkal nagyobbak, de ne legyenek sokkal kisebbek sem a középértéknél. Akkor vagyunk elégedettek, ha az értékek egy szűk sávon belül szóródnak. Példaként gondoljunk autóbusz járatok követési
idejére vagy egy valutára, amelyet az ország nemzeti bankja tranzakciókkal próbál egy árfolyamsávban tartani.
Ezeket a halmazokat középértékes elemzéssel szemléltethetjük, amely egy alulról közelítő és egy
felülről közelítő célértékes ábrázolás egyesítése. Beállítása az intervallum-sáv alatti négy színes téglalap jobb felső elemével történik. A jobb alsó vezérlővel az ikonok sorrendjét fordíthatjuk meg. A megjelenítés tulajdonságainak megadási módja azonos a célértékes elemzésnél megismerttel.

88. ábra
középértékes vizuális elemzés szakaszhatárai

A Fő teljesítmény mutató KPI (Key Performance Indicator KPI) panel egy összetett parancstábla,
két lappal. A lapok közötti váltás vezérlője a felfelé mutató kettős nyíl a panel bal alsó sarkában.
A parancstábla második lapján megjegyzéseket fűzhetünk a feltételes formázás objektumaihoz.

89. ábra
a „teljesítmény” egyéni összesítés feltételes formázása

A feltételes formázás létrehozás után az én gépemen, a saját beállításaimmal, ábrácskák helyett
számok jelentek meg a kimutatásban. Az Állapot (Status) jelölőnégyzet pipáját törölve, majd újra
megadva, a bővítmény már a kis ikonokat jelentette meg, de nem mindig azokat, amelyeket kiválasztottam.
68. oldal

függvények
a DAX-függvény jellemzői
A DAX függvény funkciója a leírásában megadott műveletek elvégzése a felhasználó által kiválasztott
adatokon. Argumentumainak száma legfeljebb kétszázötvenöt lehet. A DAX-függvények néhány tulajdonsága eltér a programban megszokottól. Ezek a következők.
[1] Angol függvény-nevek. A függvények nevét nem fordították le magyar nyelvre.
[2] Nincsenek „kötetlen argumentum-számú” függvények. Természetesen az Excelben sincsenek ilyenek, de azért a kétszázötvenhatos argumentum-határt nehéz megközelíteni a SZUM, az ÁTLAG vagy mondjuk a SZORZAT függvénnyel. A DAX hasonló függvényei mindig csak egyetlen mezőt
vizsgálnak.
[3] Nincs tartomány-hivatkozást. Másként fogalmazva, nincs rekord-csoport hivatkozást. Ez a
sajátosság a mezők tartományára is vonatkozik. Ha tartomány-hivatkozással nem is, de szűrő-függvényekkel szűkíthetjük egy DAX kifejezés hatókörét.
[4] Szűrőkezelés a képletben. Függvények segítségével meghatározhatjuk a képlet kiértékelésekor számításba veendő szűrők körét.
[5] Táblát eredményező függvények. A DAX függvények egy része virtuális táblát eredményez,
egy vagy több nevesített mezővel, egy vagy több rekorddal. A táblát eredményező függvények
csak egy másik függvény argumentumaként szerepelhetnek a képletben.
[6] Korlátlan egymásba ágyazási lehetőség. A logikai szinteknek számának csak a számítási
kapacitás szab határt.

dátumok kezelése
A bővítmény TODAY függvénye, azonos a program MA (TODAY) függvényével: az operációs
rendszer által szolgáltatott, aktuális dátumot adja eredményül, nulla óra nulla perc nulla másodperc
időponttal kiegészítve.
Egy dátum éveinek, hónapjainak és napjainak számát a YEAR, a MONTH és a DAY függvényekkel
határozhatjuk meg. A függvények egyetlen argumentuma a dátumot eredményező kifejezés, vagy
a dátumot tartalmazó mező, beleértve a számított mezőket is, amelyekkel dátumot hoztunk létre.
A három függvény működése azonos a program ÉV (YEAR), HÓNAP (MONTH) és NAP (DAY) nevű
függvényeivel.
Egy dátum és az őt tartalmazó hét tulajdonságait a WEEKDAY és WEEKNUM függvényekkel
határozhatjuk meg. A két függvény működése hasonló a program HÉT.NAPJA (WEEKDAY) és
HÉT.SZÁMA (WEEKNUM) függvényeivel. A WEEKDAY függvénnyel megállapíthatjuk, hogy a dátum a
hét hányadik napjára esik. A dátumot a függvény első-, a sorszámozás módját a függvény második
argumentumával kell deklarálnunk. Ha a második argumentum kettő (2), akkor a hétfő az egyes (1),
a vasárnap a hetes (7) sorszámot kapja. A WEEKNUM függvénnyel megállapíthatjuk, hogy a vizsgált
dátumot az év hányadik hete tartalmazza. A függvény első argumentumával a dátumot, második
argumentumával a hét kezdőnapját határozhatjuk meg. Ha a második argumentum kettő (2) akkor a
hét első napja a hétfő. A függvény nem az EU-s szabvány szerint működik, mert az év első hetének a
január elsejét tartalmazó hetet tekinti és nem az év első csütörtökét tartalmazót. Az EU-s szabvány
szerinti hét-sorszámot adó képletet lásd a 74. oldalon a naptár-tábla létrehozása című fejezetben.
A DATE, az EDATE és az EOMONTH függvényekkel, a program DÁTUM (DATE), KALK.DÁTUM
(EDATE) és HÓNAP.UTOLSÓ.NAP (EOMONTH) függvényeihez hasonlóan, naptár-helyes dátumot
képezhetünk. A DATE függvény argumentumaival egy dátum éveinek számát, hónapjainak számát
és napjainak számát deklarálhatjuk. Az argumentumok lehetnek szám-konstansok, számot tartalmazó mezők vagy számot eredményező kifejezések. A dátum összeállítása előtt a függvény a tizedes
tört argumentumait egészre kerekíti.
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Az EDATE függvény az első argumentumával meghatározott dátum, második argumentumával
deklarált számú hónappal időben eltolt megfelelőjét adja eredményül. A függvény második argumentuma tehát egy előjeles szám-konstans, előjeles számot tartalmazó mező vagy egy előjeles számot eredményező kifejezés. A dátum képzése előtt a függvény a tört számot egészre kerekíti. A második argumentum negatív előjele az első argumentum dátumánál korábbi, pozitív előjele, későbbi
időpontot eredményez. Az EOMONT függvény működése és szintaktikája azonos az EDATE függvénnyel, csak az eltolással képzett dátum hónapjának utolsó naptári napját adja eredményül.
A YEARFRAC függvény egy időszak hosszát számolja ki években. Eredménye tizedes tört. Első
két argumentuma, tetszőleges sorrendben, az időszak első és utolsó napját definiálja, harmadik
argumentumával a számítás módját írhatjuk elő: a lehetséges öt metódust egész számok szimbolizálják, nullától négyig. A tényleges értéket, azaz az ABS( [dátum1] - [dátum2] ) / 365,25 képlettel nyert
törtszámot, az egyes számú (1) változat közelíti meg legjobban.
A három argumentumos DATEDIFF függvénnyel két dátum közötti dátumegységek számát határozhatjuk meg. Első argumentumával a vizsgált időszak első napját, második argumentumával az
utolsó napját, harmadik argumentumával a megszámlálandó dátumegységet deklaráljuk. A dátumegység nevét idézőjelek nélkül kell megadnunk: year, quarter, month, week, day, hour, minute,
second. A felsorolás utolsó három eleme időegység, tehát az első és a második argumentummal
időpontokat is meghatározhatunk: kezdés, befejezés sorrendben.
A DATEVALUE függvénnyel dátumot hozhatunk létre karakterláncból. A függvény egyetlen argumentuma az átalakítandó karakterlánc. Például: =DATEVALUE( [év] & ”.01.01.” )
TODAY aktuális dátum képzése
YEAR, MONTH, DAY dátumegységek számának megállapítása
WEEKDAY, WEEKNUM nap sorszáma a héten, hét sorszáma az évben
DATE, EDATE, EOMONTH dátum képzése
YEARFRAC két dátum különbsége években, tört számként
DATEDIFF két dátum közötti dátumegységek megszámlálása
DATEVALUE szöveges dátum konvertálása dátummá
90. ábra
dátum-kezelő függvények funkció szerint

A DATEVALUE függvénnyel kapcsolatban tudnunk kell: a szöveg adattípusú dátumokat a DAX automatikusan dátummá konvertálja, ha azt a feldolgozás megköveteli.

tételek csoportosítása a kimutatásban
A kimutatásos adatelemzés az adathalmazok csoportosított statisztikai vizsgálatát teszi lehetővé.
A sor és oszlopmezők adják az első szintű csoportokat, de a sor és oszlopmezők tételei, adattípusuknak megfelelően, tovább strukturálhatók. A karakteres adattípusú mezők tételeit kijelöléssel, a
numerikusakat tételeik értéke alapján, a dátum-mezők tételeit pedig dátumegységek szerint
csoportosíthatjuk. Ennek a második szintű csoportosításnak az eszközei azonban a bővítmény kimutatásában karakteres és numerikus mezők tételeinél elérhetetlenek.
A tételek csoportosításának feltételeit tehát a felhasználónak kell megteremtenie. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy létre kell hoznia a táblában egy számított mezőt, amely tartalmazza a csoportosítást biztosító azonosítókat.
A csoportosítás utasításai, a szokásostól eltérően, aktívak a karakteres és a numerikus adattípusú mezők esetén is, de a parancs kiadása után A kijelölés nem fogható csoportba (Cannot group
that selection) hibaüzenetet kapjuk.
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karakteres tételek csoportosítása
Szöveg adattípusú mezők tételeinek csoportosításához létre kell hoznunk a csoportneveket tartalmazó számított mezőt. Képletében minden tételnek deklarálnunk kell a csoportját.
Lássunk egy példát a szöveg-csoportosító képletre! Egy vállat személyautóinak javításait kívánjuk PowerPivot kimutatással elemezni. Kíváncsiak vagyunk a javítások számára, gyártók szerinti
bontásban. Ehhez a „javítások” tábla „típus” mezőjének tételeit kell csoportosítanunk. A személyautók három konszerntől származnak. [1] Renault: Dacia és Renault típusok. [2] PSA: Citroen és a
Peugeot modellek. [3] VW: Audi, Skoda, Seat, Volkswagen autógyárak termékei. Létre kell hoznunk
egy számított mezőt, amelyben megadjuk minden típus gyártóját.
A feladatot két IF függvényekkel oldjuk meg: =IF( SEARCH( ”dacia” ; [típus] ; ; 0 ) > 0 || SEARCH(
”renault” ; [típus] ; ; 0) ; ”Renault” ; IF( SEARCH( ”citroen” ; [típus] ; ; 0 ) > 0 || SEARCH( ”peugeot”
; [típus] ; ; 0 ) > 0 ; ”PSA” ; ”VW” )). A számított mező neve legyen GYÁRTÓ!
A SEARCH függvénnyel egy, az első argumentumával meghatározott, karakterláncot keresünk
a függvény második argumentumával meghatározott szövegben. A keresett karakterlánc helyettesítő karaktereket is tartalmazhat. A függvény eredménye egy sorszám: hányadik karaktertől kezdődik a szövegben a keresett karakterlánc. A függvény további argumentumai nem kötelezőek.
A függvény harmadik argumentuma egy sorszám, a szöveg hányadik karakterétől kezdődjön a keresés, ha nem a teljes szöveget szeretnénk átvizsgálni. A negyedik argumentum szintén szám; az
eredménytelen kereséshez rendelt érték. A mi képletünkben ez nulla. Ha a negyedik argumentum
hiányzik, akkor a sikertelen keresés üres mezőt eredményez. A SEARCH függvény a kis és nagybetűk között nem tesz különbséget.
A képlet felépítése a következő. Minden gyártót egy IF függvényben deklarálunk, kivétel a legbelső IF, amelyben kettőt. A függvény feltétel argumentumában VAGY logikai kapcsolókat
használtunk. Az autógyár nevét a SEARCH függvénnyel keressük a „típus” mezőben. Ha a feltétel
teljesül, azaz a SEARCH függvény nullánál nagyobb számot ad eredményül, akkor a típus neve tartalmazza az autógyár nevét és a GYÁRTÓ mező bejegyzése az IF függvény második argumentumában álló tröszt-név lesz. Ellenkező esetben a függvény harmadik argumentumában álló IF függvény
hajtódik végre, azaz folytatódik a keresés.
Fogalmazzuk meg általánosan is képletet! A nevek a következők. [1] „mező”: a csoportosítandó
mező neve. [2] „tétel1”, „tétel2”, „tétel3”…: a csoportosítandó mező egyedi értékei. [3] „név1”,
„név2”, „név3”… : a csoportnevek. Ha a csoportok száma „n”, akkor a képletben álló IF függvények
száma „n-1”. A legbelső IF függvény második és harmadik argumentuma: ”névn-1” és”névn”.

91. ábra
a csoportneveket adó számított mező képlete

numerikus tételek csoportosítása
A numerikus mező tételeit a mező értéktartományának szakaszokra bontásával csoportosíthatjuk.
Kialakíthatunk azonos vagy eltérő méretű szakaszokat. Az így kialakított csoportokat sorszámmal
vagy névvel azonosíthatjuk.
71. oldal

92. ábra
a numerikus mező értéktartományának felosztása azonos- (felül) és különböző méretű (alul) szakaszokra
csoportok azonosítása sorszámmal (felül) és névvel (alul)

Először vizsgáljuk meg az azonos nagyságú szakaszok kialakításának részleteit. Először indexet, azután neveket rendelünk a csoportokhoz. Csoportosítsuk a „számla” mező tételeit százezres szakaszokba! A 300 000 forint alatti, valamint az 599 999 forint feletti számlák egy-egy csoportot alkossanak! A számított mezőt nevezzük CSINDEX-nek. Képlete: =IF( [számla] < 300000 ; 0 ; IF( [számla]
< 600000 ; ROUNDUP(( [számla] - 300000 ) / 100000 ; 0 ) ; 4 )).
A 300 000 forint alatti számlák csoport-indexét a külső IF függvény IGAZ argumentuma adja.
A függvény HAMIS argumentumában álló beágyazott IF függvény IGAZ argumentuma a 300 000 és
599 999 közötti, HAMIS argumentuma az 599 999 feletti számlák indexét állítja be. A ROUNDUP
függvény azonos a program KEREK.FEL (ROUNDUP) függvényével.
Fogalmazzuk meg általánosan a képletet. A nevek a következők. [1] „Értékek”: a csoportosítandó mező. [2] „Alsó határ” és „felső határ”: az értéktartomány skálázásának első és utolsó száma. [3]
„lépésköz”: a szakaszok nagysága. A számított mező képlete: IF( [értékek] < alsó határ ; 0 ; IF(
[számla] < felső határ ; ROUNDUP(( [értékek] - alsó határ ) / lépésköz ; 0 ) ; csoportok száma - 1 )).

93. ábra
a csoportindexet adó számított mező képlete, azonos nagyságú értéktartományok esetén

Az indexek segítségével már csoportosítani tudjuk a numerikus mező tételeit, de a sorszámok a
kimutatásban nem túl informatívak, ezért az indexekhez „karakteres” azonosítót, vagy másként
fogalmazva, címkét kell rendelnünk. Ezt a SWITCH függvénnyel tehetjük meg legegyszerűbben:
=SWITCH( [CSINDEX] ; 0 ; ”<300 000” ; 1 ; ”300 000 - 399 999” ; 2 ; ”400 000 - 499 999” ; 3 ; ”500 000
- 599 999” ; 4 ; ”>=600 000” ).
A SWITCH függvény első argumentuma egy mezőnév vagy egy kifejezés. A mi esetünkben ez a
CSINDEX. A függvény további argumentumai párban állnak. A pár első tagja a függvény első argumentumának egy lehetséges értéke, második tagja pedig az ehhez az értékhez rendelt konstans vagy
kifejezés. Az argumentumlistát egy nem kötelező, önálló argumentum zárja. A függvény először kiértékeli az első argumentumát, majd a kapott értéket keresi az argumentum párosok első tagjaiban.
Találat esetén kiértékeli a páros második argumentumát. Ha az érték az argumentum párosokban
nem található, akkor végrehajtja az utolsó argumentumában deklarált műveletet. Amennyiben az
utolsó argumentum hiányzik, üres eredményt kapunk. Az argumentum-párosok második tagjainak
és az utolsó, egyedülálló argumentumnak azonos adattípusú vagy azonos adattípusra konvertálható eredményt kell adniuk.
A tételek különböző nagyságú értéktartományokba sorolása egymásba ágyazott IF függvényekkel történik. A 92. ábra alsó vonala a „pontszámok” mező tételeinek értéktartományát szimbolizálja. Az „EREDMÉNY” csoportosító mező képlete a következő. EREDMÉNY: =IF( [pontszámok] < 120
; ”nem felelt meg” ; IF( [pontszámok] < 180 ; ”megfelelt” ; ”dicséretesen megfelelt” )).

72. oldal

94. ábra
numerikus mező értéktartományának különböző nagyságú szakaszokra bontása

A fenti ábra a példa képletének általánosítása: ahány határérték, annyi IF függvény áll a képletben.
A legbelső IF második és harmadik argumentuma az utolsó előtti- és az utolsó csoport neve.

dátum-tételek csoportosítása
A dátum adattípusú mezők tételeit dátumegységek szerint csoportosíthatjuk a kimutatásban. A dátumegységek lehetnek: évek, félévek, negyedévek, hónapok, hetek, az év napjai, a hónap napjai és
a hét napjai. A dátumegység azonosítása történhet sorszám vagy név alapján.
dátumegység

azonosító

évek sorszám
félévek sorszám, név
negyedévek sorszám, név
hónapok sorszám, név, rövidített név
hetek sorszám
év napjai sorszám
hónap napjai sorszám
hét napjai sorszám, név, rövidített név
95. ábra
dátumegységek azonosítása

Ha egy kimutatásban biztosítani szeretnénk a fenti táblázatban felsorolt összes csoportosítási lehetőséget, akkor tizennégy számított mezőt kellene létrehoznunk a dátum-mezőt tartalmazó táblában. A bővítmény ezt részben meg is teszi, amikor dátum adattípusú mezőt helyezünk a kimutatás
sor vagy oszlopterületére.

dátumok automatikus csoportosítása
A PowerPivot-kimutatás sor- vagy oszlopterületére helyezett dátum adattípusú mező tételeit a bővítmény év-, negyedév- és hónapok szerinti csoportosításban jeleníti meg. A csoportosítás automatikusan létrehozott számított mezőkön alapul: <mezőnév> (év), <mezőnév> (negyedév), <mezőnév> (hónap). A bővítmény létrehoz egy negyedik, rejtett mezőt is, a hónapok sorszámával,
amely a hónapnevek időrendi megjelenítését szolgálja: <mezőnév> (hónap indexe).
A kimutatás sor- vagy oszlopterületén álló dátumegység-mezők tételeinek helyi menüjében a
Csoportosítás… (Group…) utasítására kattintva a program dátum-csoportosító parancstáblája
jelenik meg. A dátumegységek között ott találjuk a Napokat (Days) is, de a bővítmény kimutatásában nem tudunk beállítani több napot tartalmazó dátumegységet, például heteket, mert a panel
Napok száma (Number of days) vezérlője inaktív. Ezek szerint a Napok (Days) utasítás, illetve
számított mezője napi csoportosítást (!?) tesz lehetővé.
A PowerPivot-kimutatás sor- vagy oszlopterületére helyezett, csak időpontokat tartalmazó
dátum adattípusú mező csupa „(üres)”, az angol verzióban „(blank)”, cimkéjű tételt eredményez.

73. oldal

96. ábra
csak időpontokat tartalmazó mező a táblában, a PowerPivot-mezőlistán és a kimutatásban

Tetszőleges „(üres)” feliratra kattintva, jelenítsük mega a csoportosító parancstáblát és válasszunk
csoportosító időegységet: Óra (Hours), Perc (Minutes) és Másodperc (Seconds)! A döntésünk jóváhagyása után a kimutatásban megjellenk a tételcímkék. Természetesen ezeknek a csoportosító
időegységeknek is számított mező az alapja. Adatnézetben a származtatott mezők eredményeit
vizsgálva látjuk, hogy a percek szerinti csoportosítást biztosító mező képlete hibás: =FORMAT(
[mezőnév] ; "mm" ). Javítsuk ki a képletet: =FORMAT( [mezőnév] ; "nn" )! A FORMAT függvény
részletes leírását lásd a 97. oldalon, a „szám és szöveg konvertálása” című fejezetben.
A létrehozott segéd-mezők, függetlenűl attól, hogy szerepelnek-e a kimutatásban vagy sem,
mindaddig a rendelkezésünkre állnak, amíg a kimutatásban álló mező egy tételének helyi menüjéből vagy a Kimutatáseszközök, Elemzés, Csoportosítás (PivotTable Tools, Analyze, Group) csoportjából ki nem adjuk a Csoportbontás (Ungroup) parancsot.

a naptár-tábla
A dátumok dátumegységek szerinti, teljes körű elemzését a naptár-táblával biztosíthatjuk. Ez a tábla tartalmazza az elemzendő időszak összes dátumát és dátumegységeinek azonosítóit. A naptártábla funkciója kettős: [1] lehetővé teszi a dátum-adatípusú mezők tételeinek csoportosítását a
kimutatásban és [2] biztosítja az egyéni összesítésekben álló időszak-kezelő függvények (lásd a 77.
oldalon, időszak-kezelő függvények) működéséhez szükséges összefüggő dátum-tartományt.
A naptár-táblát a felhasználó hozza létre a bővítmény naptár-táblájának átalakításával, majd a
bővítmény naptár-moduljával menti az elkészült táblát. A rögzítést követően a naptár-tábla tetszőleges adatbázisba beszúrható.

a naptár-tábla létrehozása
A bővítmény naptár-moduljának parancsait a Tervezés, Naptárak, Dátumtáblázat (Design, Calendars,
Date Table) listában találjuk. Az Új (New) utasítással kérhetjük a naptár-tábla beszúrását. A megjelenő Naptár (Calendar) nevű tábla első mezője a dátumokat tartalmazó „Date” mező. A további
mezőket töröljük le és szerkesszük meg, a mind a tizennégy datumegység-azonosítót tartalmazó,
táblát. A mezők elnevezését és DAX képletét az alábbi táblázat tartalmazza.
74. oldal

mezőnév
év
félév index
félév név
negyedév index
negyedév név
hónap index
hónap név
hónap név rövidítve
hét index*

év napjai index
hónap napjai index
hét napjai index**
nap név
nap név rövidítve

DAX képlet
= YEAR( [Date] )
= ROUNDUP( MONTH( [Date] ) / 6 ; 0 )
= IF( [félév index] = 1 ; "I. félév" ; "II. félév" )
= ROUNDUP( MONTH( [Date] ) / 3 ; 0 )
= SWITCH( [negyedév index] ; 1 ; "I. negyedév" ; 2 ; "II. negyedév" ;
3 ; "III. negyedév" ; 4 ; "IV. negyedév" )
= MONTH( [Date] )
= FORMAT( [Date] ; "mmmm" )
= CONCATENATE( FORMAT( [Date] ; "mmm" ) ; "." )
= IF( IF( WEEKDAY( DATE( YEAR( [Date] ) ; 1 ; 1 ) ; 2 ) < 5 ;
WEEKNUM( [Date] ; 2 ) ;
WEEKNUM( [Date] ; 2 ) - 1
)=0;
IF( WEEKDAY( DATE( YEAR( [Date] ) - 1 ; 1 ; 1 ) ; 2 ) < 5 ;
WEEKNUM( DATE( YEAR( [Date] ) - 1 ; 12 ; 31 ) ; 2 ) ;
WEEKNUM( DATE( YEAR( [Date] ) - 1 ; 12 ; 31 ) ; 2 ) - 1
);
IF( WEEKDAY( DATE( YEAR( [Date] ) ; 1 ; 1 ) ; 2 ) < 5 ;
WEEKNUM( [Date] ; 2 ) ;
WEEKNUM( [Date] ; 2 ) - 1 ))
= [Date] - DATE( YEAR( [Date] ) - 1 ; 12 ; 31 )
= DAY( [Date] )
= WEEKDAY( [Date] ; 2 )
= FORMAT( [Date] ; "dddd" )
= CONCATENATE( FORMAT( [Date] ; "ddd" ) ; "." )

* az év első hete az év első csütörtökét tartalmazó hét

** a hétfő az egyes (1) a vasárnap a hetes (7)

97. ábra
a naptár-tábla dátumegység-azonosító mezői

Az egyes függvények működését itt külön-külön nem ismertetem csak a hét sorszámát kiszámoló
képlet felépítését magyarázom el.
A hetek számát a WEEKNUM( [Date] ) képlettel számolhatjuk ki, amelyet nevezzünk így <hét
száma>. A DAX WEEKNUM függvénye nem az EU-s szabvány szerint működik, mert az év első hetének a január elsejét tartalmazó hetet tekinti és nem az év első csütörtökét tartalmazót. Tehát
azokban az években, amelyekben a január elseje péntek, szombat vagy vasárnapra esik, a WEEKNUM függvény eredményéből le kell vonnunk egyet: <hét száma> - 1.
Először a vizsgált dátum évének első napját kell képeznünk. <újév>: DATE( YEAR( [Date] ) ; 1 ; 1 ).
Ezután meg kell állapítanunk, az <újév> sorszámát a héten, a hétfőt egyesnek tekintve. <újév index>: WEEKDAY( <újév> ; 2 ).
A következő lépésben logikai művelettel meghatározzuk, hogy az <újév index> a hétfő - csütörtök időszakra esik-e: <újév index> < 5. A művelet eredménye határozza meg a <működés>-t. Képlete: IF( <újév index> < 5 ; <hét száma> ; <hét száma> - 1 ). A DAX IF függvénye egy kis eltéréstől
eltekintve, azonos a program HA függvényével.
Ha az év első napja péntek, szombat vagy vasárnapra esik, akkor a <működés> nullát eredményez. Ezt az állapotot egy logikai művelettel ellenőrízhetjük: <működés> = 0. Ha az eredmény IGAZ,
akkor az év első napjai az előző év utolsó hetébe esnek, tehát meg kell határoznunk az előző év
utolsó hetének számát. A számítás lépéseit már ismerjük.
<előző újév>: DATE( YEAR( [Date] ) - 1 ; 1 ; 1 ).
<előző újév index>: WEEKDAY( <előző újév> ; 2 )
<szilveszter>: DATE( YEAR( [Date] ) - 1 ; 12 ; 31 )
<szilveszter hét száma>: WEEKNUM( <szilveszter> ; 2 )
A végső képlet a fentieknek megfelelően: IF( <működés> = 0 ; IF( <előző újév index> < 5 ; <szilveszter hét száma> ; <szilveszter hét száma> - 1) ; <működés> ).
Végül az elkészült táblát optimalizáljuk a használatra! Határozzuk meg a név-mezők tételeinek
egyedi rendezését a rendezés más mező alapján művelettel (lásd az 58. oldalon, tételek egyedi
sorrendje a kimutatásban).
75. oldal

rendezendő mező
félév név
negyedév név
hónap név, hónap név rövidítve
nap név, nap név rövidítve

rendező mező
félév index
negyedév index
hónap index
hét napjai index

98. ábra
egyedi rendezések a naptár-táblában

Rejtsük el azokat a sorszám-mezőket, amelyeket valószínüleg nem fogunk a kimutatásban szerepeltetni: félév index, negyedév index, hónap index, hét napjai index.
Kapcsolatnézetre váltva, a táblában egy hierarchikus mezőcsoport-kezdeményt (lásd a 105. oldalon, hierarchikus mezőcsoport) találunk. Ezt töröljük a DateHierarchy név helyi menüjében álló
paranccsal, majd ha szükséges, hozzunk létre saját rangsor szerinti mezőcsoportot.
Az elkészült táblát a Konfiguráció mentése (Save Configuration) paranccsal rögzíthetjük. Ezt
követően a naptár-tábla, a bővítmény részeként, tetszőleges adatbázisba beszúrható. Próbaként
töröljük a táblát, majd az Új (New) utasításal hozassuk létre újra.
A fenti menüparancs csak akkor aktív, ha az adatbázisban található dátum adattípusú mező. A
beszúrt naptár-tábla első dátuma az adatbázis dátum-mezőiben álló legkorábbi dátum évének első
napja, utolsó dátuma pedig, az adatbázis dátum-mezőiben álló legkésőbbi dátum évének szilvesztere. Az ezzel a két dátummal meghatározott dátum-tartományt a bővítmény meg is jeleníti a Tartomány frissítése (Update Range) utasítás után.
A Tartomány frissítése (Update Range) parancs az adatbázis dátum-mezőt tartalmazó tábláinak
frissítését követő esetleges naptár-tábla bővítést szolgálja. Sajnos ez a funkció az operációs rendszer magyar területi beállításaival nem működik. Ha tehát bővítenünk kell a naptár tábla dátumtartományát először törölnünk kell az aktuális naptárt, majd kérni kell az ismételt beszúrását. A megjelenő tábla dátum-tartománya már ismét teljes egészében lefedi az adatbázis dátumait.
A naptár-táblán végrehajtott módosításainkat is a Konfiguráció mentése (Save Configuration)
paranccsal kell rögzítetnünk. A bővítmény eredeti naptár tábláját az Alapértelmezett (Set Default)
paranccsal állíthatjuk vissza.
Természetesen a felhasználó önállóan is létrehozhat naptár-táblát, de akkor minden adatbázisban
neki kell gondoskodnia a tábla importálásos vagy vágólapos létrehozásáról. A létrehozás után a menüszalag Naptárak, Megjelölés dátumtáblázatként, Megjelölés dátumtáblázatként (Calendars, Mark
as Date Table, Mark as Date Table) parancsával deklarálnia kell a naptár-táblát és a dátumokat tartalmazó mezőjét. Ha a bővítmény naptár-modulját használjuk, akkor a deklaráció automatikus.
A 2016-os PowerPivot része a CALENDAR és a CALENDARAUTO függvények, amelyekkel vitruális
naptár-táblát generálhatunk. A tábla egyetlen mezője a dátumokat tartalmazó Date mező. A CALENDAR függvény dátumtartományát két argumentumával kell meghatároznunk: első dátum, utolsó
dátum. A CALENDARAUTO függvény dátumtartományának első napja, az adat-bázis legkorábbi
dátuma évének január elsejéje, utolsó napja az adatbázis légkésőbbi dátuma évének szilvesztere.
A függvény egyetlen argumentuma opcionális: a pénzügyi év utolsó hónapjának száma. Ha a bővítmény argumentumot észlel, akkor a visszaadott virtuális naptár első napja az adatbázis legkorábbi
dátuma pénzügyi évének első napja és utolsó napja az adatbázis legkésőbbi dátuma pénzügyi évének
utolsó dátuma lesz.

a naptár-tábla kapcsolatai
A naptárt össze kell kapcsolni az összes elemzendő táblával és az összes elemzendő dátum-mezővel. Tehát előfordulhat, hogy két tábla között több kapcsolatot is létre kell hoznunk. Természetesen a bővítmény több kapcsolatot esetén is mindig csak egyet fog figyelembe venni: az aktív
kapcsolatot. Az aktív kapcsolat az elsőnek létrehozott, vagy a felhasználó által kiválasztott kapcsolat.

76. oldal

99. ábra
naptár-tábla és kapcsolatai

A táblák közötti kapcsolat váltása két lépésben történik: először törölnünk kell a jelenlegi kapcsolat
aktív-attribútumát és csak ezután választhatunk másik kapcsolatot. Adatnézetben a művelet végrehatásának lépései a következők. [1] A Tervezés, Kapcsolatok, Kapcsolatok kezelése (Design, Relationships, Manage Relationships) paranccsal nyissuk meg a kapcsolat-kezelő panelt! [2] A
szerkesztés funkcióval jelenítsük meg a kapcsolat részleteit! [3] A bal alsó sarokban töröljük az Aktív
(Active) feliratú jelölőnégyzet pipáját majd az OK gombbal térjünk vissza a kapcsolatkezelő ablakába! [4] Válasszuk ki a használni kívánt kapcsolatot…
Egyszerűbb a dolgunk kapcsolatnézetben. Az aktív kapcsolatot folytonos-, az inaktívat szaggatott vonal szimbolizálja. A vonal helyi menüje tartalmazza a kapcsolat-váltás parancsait: Megjelölés
inaktívként (Mark as Inactive), Megjelölés aktívként (Mark as Active). Természetesen a művelet
ebben a nézeteben is két lépésből áll, először inaktiváljuk a jelenlegi-, majd aktíváljuk a használni
kívánt kapcsolatot.

naptár-tábla a kimutatásban
Miután aktiváltuk a szükséges naptár-tábla kapcsolatot, hozzáfoghatunk a kimutatás felépítéséhez. A naptár-tábla mezői a sor vagy oszlop területre kerülnek, nagyság szerint, csökkenő sorrendben. Például, ha a statisztikai mező tételeit három dátumegység alapján szeretném összesíteni,
akkor a naptár-tábla mezői ebben a sorrendben állnak a mezőlista sorok területén: „év”, „hónap
név”, „dátum”.
A bővítmény és a program dátumszűrő listája azonos. Néhány félreérthető relációja pontosításra szorul. Két érték között… (Between…): a határértékeket is beleértve. Következő-, E-, Előző hét
(Next-, This-, Last Week): a hét vasárnappal kezdődik. Utolsó negyedév (Last Quarter): előző
negyedév. Folyó év (This Year): az aktuális év összes napja. Évkezdettől (Year to Date): az aktuális
év eltelt napjai, az aktuális napot is beleértve.

időszak-kezelő függvények
A bővítmény dátum-kezelő függvényeinek egy része meghatározott időszak dátumait vizsgálja. Ez az
időszak lehet egy dátumegység, például év, negyedév, hónap, de lehet a felhasználó által,
határnapokkal deklarált időintervallum is. Ezeket a függvényeket a bővítmény a semmitmondó „időbeliintelligencia-függvényeknek” nevezi. Mi maradjunk az időszak-kezelő függvények elnevezésnél!
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Az időszak-kezelő függvények ismertetésekor „az elemzett dátumegység” kifejezés a kimutatás
sor-vagy oszlopterületen álló mezőnek, azt a tételét jelenti, amelyhez a tárgyalt függvényt tartalmazó, egyéni összesítés egy konkrét előfordulása tartozik. Másként fogalmazva, az a dátumegység-tétel, amelyet az egyéni összesítés, egy konkrét előfordulása, a kimutatásban elfoglalt pozíciójával a sor-vagy oszlopterületen meghatároz, az „az elemzett dátumegység”.

100. ábra
az elemzett dátumegység (2015 II. félév) és az őt meghatározó LD nevű egyéni összesítés egy előfordulása

Minden időszak-kezelő függvény egy vagy több dátumot keres egy meghatározott időintervallumban. Erre a dátumtartományra a függvény leírásában a „vizsgált időszak” vagy a „vizsgált dátumegység” szavakkal fogok hivatkozni. Tehát az elemzett dátumegység és a vizsgált dátumegység
nem szinonimák, hanem önálló fogalmak!
Az időszak-kezelő függvények bemutatásakor meg kell különböztetnünk egy dátumegység naptári és a táblában tárolt dátumait. Vegyük például a 2017-es év januári dátumait. A naptárban ennek
a dátumegységnek a legkorábbi dátuma 2017.01.01., de a táblában tárolt dátumok között a legkorábbi csak 2017.01.25. A táblában álló dátumokat a „tárolt” jelzővel különböztessük meg a „naptárban” állóktól!
Az időszak-kezelő függvények dátum-argumentumában a mezőneveket mindig a táblájuk nevével együtt kell szerepeltetnünk.

meghatározott napok adatainak feldolgozása
Az időszak-kezelő függvények funkciójuk szerint tovább csoportosíthatók. Az első csoport függvényei egy kifejezést értékelnek ki egy dátumegység meghatározott napjának illetve napjainak adataival. Másként fogalmazva, ezekkel a függvényekkel a hónap, a negyedév, vagy az év meghatározott
napjának rekordjait dolgozhatjuk fel. Vegyük sorra a függvényeket és az általuk kezelt napokat!
függvény

kezelt nap

OPENINGBALANCEMONTH/-QUARTER/-YEAR

az elemzett napot tartalmazó hónapot/negyedévet/évet megelőző,
tárolt hónap/negyedév/év tárolt utolsó napja

CLOSINGBALANCEMONTH/-QUARTER/-YEAR

az elemzett napot tartalmazó hónap/negyedév/év tárolt utolsó napja

TOTALMTD/-QTD/-YTD

az elemzett napot tartalmazó hónap/negyedév/év napjai
az elemzett nappal bezárólag
101. ábra
a képlet-kiértékelő időszak-kezelő függvényekkel kezelt napok

A csoportot tehát három függvény, az OPENINGBALANCE, a CLOSINGBALANCE és a TOTAL függvények, hónapokat, negyedéveket és éveket vizsgáló változatai alkotják.
A kilenc függvény szintaktikája azonos. Első argumentumukkal a kiértékelendő kifejezést,
második argumentumukkal a dátumokat tartalmazó mezőt kell deklarálnunk, a harmadik, nem
kötelező argumentumukkal pedig logikai operátorokkal összekapcsolt szűrőfeltételeket határozhatunk meg a tábla egyik mezőjéhez.
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102. ábra
egy példa a képlet-kiértékelő időszak-kezelő függvények szintaktikájára

A képen látható egyéni összesítés képlete az elemzett napot tartalmazó hónap utolsó tárolt napjának, „A” és „B” kategóriás munkáinak árbevételét összesíti. A bővítmény RIGHT függvényének funkciója és szintaktikája azonos a program JOBB (RIGHT) függvényével.
Ezek a függvények tehát meghatározott, tárolt dátumok rekordjainak feldolgozását teszik lehetővé, ezért naptár-táblát nem igényelnek.

103. ábra
a képlet-kiértékelő függvények működésének szemléltetése forrás-kimutatás párosokkal

A bővítmény súgója az OPENINGBALLANCE- függvények működését hibásan írja le, de a névkiegészítőben rámutatással megjelenő információ már helyes: „A megadott szűrők alkalmazása után
kiértékeli a megadott kifejezést az előző hónap/negyedév/év végének megfelelő dátumra” (Evaluates the specified expression for the date corresponding to the end of the previous month/quarter/
year after applying specified filters). Érthetőbben: az előző hónap/negyedév/év tárolt utolsó dátumára.
A függvény-családok éveket vizsgáló tagjainak (OPENINGBALANCEYEAR, CLOSINGBALANCEYEAR, TOTALQTD) van egy negyedik, elhagyható argumentumuk is, amellyel az év utolsó napját
deklarál¬hat¬juk, a hónap és a nap megadásával. Az argumentum értékének idézőjelek között kell
állnia! A hó¬napot megadhatjuk névvel (”szeptember 6”), rövidített névvel (”szept-6”) és sorszámmal (”9/6”). Tagoló karakter a szóköz, a kötőjel vagy a perjel lehet. Az „év vége” argumentumot
nem hasz¬nál¬hat¬juk üres szűrő-argumentummal. Magyarul ez a formula hibát generál: …; ; ”jan
3”). Ha egyedi év végét deklarálunk szűrők nélkül, akkor a harmadik argumentumban ismételjük
meg a dátum-mező deklarációját. Például: OPENINGBALANCEYEAR( SUM( [számok] ) ; adatok[dátumok] ; adatok[dátu¬mok] ; ”szept-6” ).
A névki¬egészí¬tő¬ben az OPENINGBALLANCE függvény leírása értelmetlen: „A megadott
szűrők alkalmazása után kiértékeli a megadott kifejezést az előző hónap/negyedév/év végének
megfelelő dátumra”. Helyesen: A megadott szűrők alkalmazása után kiértékeli a megadott kifejezést az előző hónap/negyedév/év tárolt utolsó dátumára.
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dátumot adó időszak-kezelő függvények
Az időszak-kezelő függvények többsége dátumot ad eredményül. Ez lehet egyetlen dátum vagy
dátumok halmaza. Ezek az időszak-kezelő függvények már igénylik a naptár-tábla használatát! Először vegyük sorra az egyetlen dátumot eredményező függvényeket.
A STARTOFMONTH/-QUARTER/-YEAR és ENDOFMONTH/-QUARTER/-YEAR függvények a nevükben szereplő dátumegységek elemzésére alkalmasak. Az argumentumukkal meghatározott
dátumok közül az elemzett dátumegység tárolt, legkorábbi/legkésőbbi dátumát adják eredményül.
A negyedéveket és a hónapokat vizsgáló változatok egyetlen argumentuma a dátumokat tartalmazó mező. Az éveket vizsgáló változatok második, nem kötelező argumentumával az év utolsó
napját adhatjuk meg, az előző fejezetben ismertetett módon.

104. ábra
az egyetlen dátumot eredményező függvények működésének szemléltetése forrás-kimutatás párosokkal

Az egyetlen dátumot eredményező függvények csoportjába tartoznak még a FIRSTDATE és a LASTDATE függvények is, amelyek az elemzett dátumegység tárolt, legkorábbi/legkésőbbi dátumát adják
eredményül. Ezzel a függvénypárossal tehát tetszőleges dátumegységet elemezhetünk, beleértve a
féléveket és a heteket is. A két függvény egyetlen argumentuma a dátumokat tartalmazó mező.

105. ábra
a FIRSTDATE és a LASTDATE függvények működésének szemléltetése forrás-kimutatás párossal
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Mint a bevezetőben említettem a dátumokat tartalmazó mező nevét a táblanévvel együtt kell megadnunk. Ha elfelejtkezünk erről az előírásról, akkor a következő hibaüzenetet kapjuk: A következő elem
értéke nem állapítható meg: „<mezőnév>”. Vagy nem létezik „<mezőnév>” elem, vagy nincs „<mezőnév>” nevű oszlophoz tartozó aktuális sor (The value for '<mezőnév>' cannot be determined. Either
'<mezőnév>' doesn't exist, or there is no current row for a column named '<mezőnév>').
A NEXTDAY és a PREVIOUSDAY függvények az elemzett dátumot követő illetve megelőző naptári (!) nap dátumát keresik az egyetlen argumentumukkal meghatározott mezőben. Ha a tárolt
dátumok között megtalálható a keresett nap, akkor a dátumát kapjuk eredményül, különben nem
kapunk eredményt.

106. ábra
a NEXTDAY és a PREVIOUSDAY függvények működésének szemléltetése forrás-kimutatás párosokkal

dátumokat adó időszak-kezelő függvények
Az egyetlen dátumot eredményül adó függvények ismertetése után tekintsük át a dátumok halmazát
eredményező időszak-kezelő függvényeket.
A NEXT és a PREVIOUS függvénycsaládok tagjai az elemzett dátumegységet követő/megelőző
naptári (!) dátumegység tárolt dátumait adják eredményül, ha találnak ilyen dátumokat, az egyetlen
argumentumukkal megadott mezőben. Ha nincsenek ilyen dátumok, akkor nem kapunk eredményt!
Mindkét függvénycsalád rendelkezik hónapokat, negyedéveket és éveket vizsgáló változattal:

NEXTMONTH, NEXTQUARTER, NEXTYEAR és PREVIOUSMONTH, PREVIOUSQUARTER,
PREVIOUSYEAR. A függvények egyetlen argumentuma a dátumokat tartalmazó mező.

107. ábra
a NEXT és a PREVIOUS függvénycsaládok működésének szemléltetése a hónapokat vizsgáló változataikkal
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A DATESMTD, a DATESQTD és a DATESYTD függvények az elemzett dátum hónapjának/negyedévének/évének tárolt dátumait adják eredményül az elemzett dátumig, az elemzett dátumot is beleértve. Egyetlen argumentumuk a dátumokat tartalmazó mező.

108. ábra
a DATES függvénycsalád működésének szemléltetése

A kimutatást a kép bal oldalán álló adatok elemzésére hoztuk létre. Az első három egyéni összesítés
a bejegyzéssel bíró napok számát göngyölíti, az összegzést havonta (D_MTD), negyedévente
(D_QTD) és évente (D_YTD) újrakezdve. A negyedik összesítés a bejegyzésekhez tartozó számokat
adja össze és ezt göngyölítve (ÖSSZ) jeleníti meg, az összegzést havonta újrakezdve.
A DATEADD függvény az elemzett dátumegység, egy időben eltolt előfordulásának, tárolt dátumait adja eredményül. A találati intervallum első napja az elemzett dátumegység tárolt, legkorábbi,
utolsó napja pedig az elemzett dátumegység tárolt, legkésőbbi dátuma lesz. Argumentumai a
dátumokat tartalmazó mező, az eltolás mértékét meghatározó előjeles, egész szám valamint az eltolás dátumegysége. Természetesen az elemzett dátumegység és az eltolás dátumegysége azonos.
Választhatunk éveket, negyedéveket, hónapokat és napokat. A dátumegységet idézőjel nélkül kell
a képletbe beírni: year, quartier, month és day.
A PARALLELPERIOD függvény szintén egy eltolással képzett dátumegység tárolt dátumait adja
eredményül, de találati időintervalluma a dátumegység minden naptári napja. A PARALLELPERIOD
függvényt használva az eltolás dátumegységének napokat nem választhatunk.

109. ábra
a DATEADD és a PARALLELPERIOD függvények találati tartománya éveket vizsgálva

A képen látható példa képletei azonosak, DATEADD/PARALLELPERIOD( A[dátumok] ; 1 ; year ). Mindkét függvény az „A” tábla „dátumok” mezőjének 2015-ös dátumait vizsgálja, de amíg a PARALLELPERIOD az összes tárolt, 2015-ös dátumot eredményül adja, addig a DATEADD csak az április elseje és
az október harmincegyedike által kijelölt időszakba esőket, a határértékeket is beleértve.
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110. ábra
a DATEADD és PARALLELPERIOD függvények működésének szemléltetése forrás-kimutatás párossal

Az ábrán látható példában a 2016-os év legkorábbi illetve legkésőbbi dátuma január nyolc és augusztus huszonkilenc. Ebbe az időintervallumba egyetlen 2015-ös dátum esik: a március huszonkettő. Tehát a DATEADD függvény egyetlen dátumot eredményezett, a PARALLELPERIOD viszont
az összes előforduló 2015-ös dátumot, azaz hat dátumot adott eredményül.
Negyedéveket elemezve a DATEADD függvény már csak hónap pontossággal dolgozik. A következő ábra ezt a működést mutatja be. A kimutatás „EH” és „UH”, azaz az első hónap és az utolsó
hónap nevű egyéni összesítése, a vizsgált negyedév tárolt, legkorábbi és legkésőbbi dátuma hónapjának sorszámát mutatja a negyedéven belül.

111. ábra
a DATEADD függvény működése negyedéveket vizsgálva

Az „EH” és „UH” egyéni összesítések képletében szereplő ROUNDUP függvény működése és szintaktikája azonos a program KEREK.FEL (ROUNDUP) függvényével.
A kimutatás forrását vizsgálva látjuk, hogy a negyedik negyedévben csak a negyedév utolsó hónapjába eső dátumok állnak. A DATEADD függvény tehát a harmadik negyedév utolsó hónapjába
eső dátumokat adja eredményül, azaz egyetlen dátumot. A forrás harmadik negyedévében a második és a harmadik hónapra esnek a dátumok, tehát a DATEADD a második negyedév második és
harmadik hónapjának dátumait eredményezi, azaz a májusi és a júniusi dátumokat. Ebben a két hónapban csak három májusi dátumot találunk. És így tovább.
Ahogy láttuk, a DATEADD függvény működése az elemzett dátumegység legkorábbi és legkésőbbi,
tárolt dátumán alapszik. Amennyiben a vizsgált időszakban csak egyetlen dátum fordul elő, akkor ez a
nap kerül eltolásra és csak az így képzett dátummal azonos, tárolt dátum lesz a függvény eredménye.
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Ha nincs a vizsgált mezőben ilyen dátum, akkor a függvény nem ad eredményt. Hónapokat elemezve és legalább két, tárolt dátumot feltételezve a két függvény már azonos eredményt ad.
Meghatározott kimutatás-elrendezésben problémát okoz a DATEADD függvény eredménytelensége. Erre a problémára a bővítmény „A következő függvény csak egybefüggő dátumtartományokkal használható: DATEADD” (Function 'DATEADD' only works with contiguous date selections)
hibaüzenettel figyelmeztet vagy statisztikai értékek nélküli kimutatást jelenít meg.

112. ábra
hibát eredményező elrendezés a DATEADD függvény hónapos változatát használva

Az ábrán látható forrás-kimutatás páros a DATEADD függvény működését szemlélteti hónapokat
elemezve. A kimutatás két sormezője a naptár-tábla „év” és „hónap név rövidítve” mezője. Ha a
hónapokat oszlopokként szeretnénk megjeleníteni és a mezőt áthelyezzük az oszlopterületre, akkor az eredménytelen cellák a fent említett hibát okozzák. A problémát az egyéni összesítés képletének módosításával orvosolhatjuk.

113. ábra
az egyéni összesítés módosított képlete

A képlet HASONEVALUE függvényének egyetlen argumentuma a vizsgált dátumegységet tartalmazó tábla és mezőnév, eredménye logikai érték. A függvény megállapítja, hogy az egyéni összesítés
az adott kimutatás-pozícióban egyetlen értéket eredményez-e vagy sem. Ha igen, eredménye IGAZ,
ha nem, HAMIS eredményt kapunk. A függvény egyenértékű a COUNTROWS( VALUES( [mezőnév]
)) = 1 kifejezéssel. A DAX VALUES függvénye egy mező egyedi értékeit adja eredményül. Mint már
láttuk az IF függvény harmadik argumentuma elhagyható. Ha hiányzik és a függvény feltétel-argumentumának kiértékelése HAMIS logikai értéket eredményez, akkor az IF üres eredményt ad. Összefoglava: a képlet módosításával elértük, hogy eredménytelen kiértékelések helyett üres bejegyzéseket kapjunk, így a statisztikai értékek már összefüggő tartományt képeznek a kimutatásban.
A SAMEPERIODLASTYEAR függvény az elemzett év tárolt legkorábbi és tárolt legkésőbbi dátuma által meghatározott időszak tárolt dátumait adja eredményül, a határnapokat is beleértve a
vizsgált évet megelőző évből. Tehát azonos a DATEADD( <dátumok> ; -1 ; year ) kifejezéssel.
A DATESINPERIOD függvény egy dátum és időben eltolt megfelelője által meghatározott időszak
dátumait keresi az első argumentumával meghatározott dátumok között és a megtalált dátumokat
adja eredményül a határnapokat is beleértve. A bázis-dátum deklarálására a függvény második argumentuma szolgál. Az eltolás mértékét jelentő előjeles egész számot és az eltolás dátumegységét
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a függvény harmadik és negyedik argumentumával adhatjuk meg. Utóbbi év, negyedév, hónap és
nap lehet, angolul deklarálva: year, quarter, month és day.

114. ábra
a DATESINPERIOD függvény működésének szemléltetése nap és év dátumegység-argumentumokkal

Az ábrán az utolsó nap dátumát kiszámító képletek természetesen a program képletei! Az egyéni
összesítés képletének bevitele után megjelenő „A DatesBetween és a DatesInPeriod függvény csak
dátumoszlop hivatkozását fogadja el első argumentumként” (DatesBetween and DatesInPeriod
functions are only accepting date column reference as a first argument) hibaüzenet a dátumokargumentumban hiányzó táblanévre figyelmeztet.
A DATESINPERIOD függvény második argumentuma tehát a keresett dátumukat tartalmazó időszak első napja, amelyet szabadon határozhatunk meg, az utolsó napot már a bővítmény számolja
ki a függvény harmadik és negyedik argumentuma alapján. A DATESBETWEEN függvény szintén egy
időszak, tárolt dátumait adja eredményül, de ennél a függvénynél már az időszak utolsó napját is
szabadon határozhatjuk meg. Három argumentuma sorrendben, a dátumokat tartalmazó mező, az
időszak első napjának és az időszak utolsó napjának deklarálására szolgál.

az időszak-kezelő függvények rendszerezése
A könnyebb megjegyezhetőség érdekében, osztályozzuk a megismert függvényeket közös jellemzőik alapján. Egy tényt az összes időszak-kezelő függvényről elmondhatunk: mind meghatározott
dátumot vagy dátumokat keres egy mezőben, de némelyik nem a dátumot adja eredményül, hanem a
dátumokat tartalmazó rekordokban elvégzi a felhasználó által előírt műveleteket.
Utóbbi csoportba tartozik OPENINGBALANCE, a CLOSINGBALANCE és a TOTAL függvénycsalád.
Az OPENINGBALANCE függvény az elemzett dátumot megelőző, a CLOSINGBALANCE és a TOTAL az
elemzett dátum dátumegységét vizsgálják. Az OPENINGBALANCE és a CLOSINGBALANCE család
tagjai a dátumegység legkésőbbi dátumát, a TOTAL függvénycsalád tagjai a dátumegység összes
tárolt dátumát az elemzett dátumig bezárólag, tartalmazó rekordokat dolgozák fel. Mindhárom
függvénycsaládnak van hónapos, negyedéves és éves változata. Mivel alapvetően a napok vizsgálatára szolgáló függvényekről van szó, naptár-tábla nélkül is használhatók.
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115. ábra
a kifejezés-kiértékelő időszak-kezelő függvények

Amit fontos megjegyeznünk: az OPENINGBALANCE függvénycsalád az elemzett napot megelőző
hónap/negyedév/év tárolt, legkésőbbi dátumát tartalmazó rekordokat dolgozza fel.
A további időszak-kezelő függvények dátumot vagy dátumokat adnak eredményül. Először tekintsük át az egyetlen dátumot eredményező függvényeket.

116. ábra
egyetlen dátumot eredményező időszak-kezelő függvények

Az ábra tanulsága szerint ezek a függvények az elemzett dátumegységet vizsgálják és a NEXTDAY
és a PREVIOUSDAY függvényeket leszámítva, az elemzett dátumegység tárolt legkorábbi illetve legkésőbbi dátumát adják eredményül.
A dátumok halmazát eredményező időszak-kezelő függvények a vizsgált időintervallumban
előforduló dátumokat adják eredményül. Kivétel a napok elemzésére szolgáló DATES függvénycsalád, amely az elemzett napot tartalmazó dátumegység tárolt dátumait adja eredményül az elemzett
nappal bezárólag.
A dátumok-halmazát eredményező függvények között is találunk hetek és félévek elemzésére
is alkalmas függvényeket: DATESINPERIOD, DATESBETWEEN.
A DATEADD és a PARALLELPERIOD függvényekkel az elemzett dátumegység egy időben eltolt
megfelelőjét vizsgálhatjuk. Ez lehet az elemzett dátumegységet megelőző/követő, tetszőleges sorszámú dátumegység.
86. oldal

A DATESINPERIOD függvény a vizsgált időszak első napjának, a DATESBETWEEN függvény az
első és utolsó napjának, dátumegységektől független megadását teszik lehetővé.

117. ábra
dátumok halmazát eredményező időszak-kezelő függvények

Miután a függvényeket eredményük szerinti csoportosításban rendszereztük, keressünk más, az osztályozásra alkalmas közös tulajdonságokat!
A TOTAL és a DATES függvénycsalád rokonsága szembeötlő, nemcsak tagjaik elnevezése, de az
elemzendő és a vizsgált dátumegységeik is azonosak, sőt a keresett dátumok is megegyeznek.

118. ábra
a TOTAL és a DATES függvénycsalád összehasonlítása

Tehát mindkét függvénycsalád tagjai az elemzett napot tartalmazó dátumegység dátumait gyűjtik
össze az elemzett nappal bezárólag. A különbség csupán annyi, hogy a TOTAL függvények a megtalált dátumokat tartalmazó rekordokban kiértékelik az argumentumukkal meghatározott kifejezést, a DATES függvények pedig a megtalált dátumokat adják eredményül.

idő-kezelő függvények
A DAX, akárcsak az Excel nem ismeri a negatív idő (-3:04) fogalmát. A táblák számított mezőiben a
bővítmény az időpontok/időtartamok tizedes tört megfelelőjével számol és az eredményt előjel
nélkül jeleníti meg (3:04). A megjelenítést szó szerint kell érteni, mert egy másik számított mezővel
le tudjuk kérdezni az eredmény előjelét: SIGN( <eredmény> ). A bővítmény SIGN függvénye funkciójában és szintaktikájában azonos a program ELŐJEL (SIGN) függvényével.
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119. ábra
idő-kezelés a táblában

A tábla ELTÉRÉS számított mezőjének képlete: =[távozás] - [érkezés] - ”8:30”. A bővítmény Dátum
(Date) adattípust állít be az eredményeknek. Az ELŐJEL számított mező eredménye 1, ha az ELTÉRÉS mező tizedes tört „eredménye” pozitív, 0 ha nulla és -1, ha negatív.
Ha az ELTÉRÉS-t kimutatással összegezni szeretnénk, akkor a mező adattípusát Tizedes törtre
(Decimal Number) kell átállítanunk, mert dátum adattípusú mező összesítéséhez SUM függvényt
nem használhatunk.
Nézzünk egy példát az időtartalmak összesítésére! Egy vállalat munkatársai kötetlen munkaidőben dolgoznak. A munkaidő nyolc és fél óra. A táblában az „ELTÉRÉS” számított mezővel képeztük
a munkahelyen ténylegesen eltöltött és az elvárt időtartam különbségét. Ezt fogjuk havi bontásban
összesíteni a kimutatásban.

120. ábra
a „negatív” időtartam kezelésének bemutatása, tábla-kimutatás párossal

A feladatot két egyéni összesítéssel oldjuk meg. Az elsővel képezzük az időtartamok „előjel” nélküli
összegét, a másodikkal pedig az „előjelet”. Az „össz”-ben szereplő ABS függvény működése azonos a program ABS függvényével, funkciója a negatív időpontartamok kialakulásának megakadályozása.
A DAX hat időkezelő függvénnyel rendelkezik. Az operációs rendszer által szolgáltatott, aktuális
időpontot a NOW függvénnyel vihetjük be a képletbe. Az időpont a tábla frissítésekor aktualizálódik. Az egyéni összesítés képletében álló NOW aktualizálásához a kimutatást is frissíteni kell!
A HOUR, a MINUTE és a SECOND függvények egy időpont/időtartam óráinak, perceinek és másodperceinek számát adják eredményül. Működésük megegyezik a program ÓRA (HOUR), PERC
(MINUTE) és MPERC (SECOND) függvényeinek működésével. Egyetlen argumentumuk az időpont/
időtartam meghatározására szolgál. Ezek a függvények az adatok dátum részét, illetve az őket
megtestesítő tizedes törtek egész részét nem veszik figyelembe.
Ez utóbbi körülmény elgondolkodtató: hogyan tudunk akkor időtartamokat összegezni, ha az öszszeg meghaladja az egyet? A megoldás a szám egész részének és tört részének önálló feldolgozása.
Ha például az „idő” mező bejegyzéseit szeretnénk összegezni és az eredményt „órák:percek” formátumban megjeleníteni, akkor az egyéni összesítés képlete a következő. ÓP: =TRUNC( SUM( [idő] )
* 24 ) & ":" & MINUTE( SUM( [idő] )). Ezt a képletet kell egy elágazásba ágyaznunk, hogy az
adatokkal nem rendelkező dátumegységekben ne jelenjenek meg a kettőspontok: =IF( TRUNC(
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SUM( [idő] )) > 0 ; ÓP ). A bővítmény TRUNC függvénye működésében és szintaktikájában azonos
a program CSONK (TRUNC) függvényével.
A TIME függvénnyel időpontokat/időtartamokat képezhetünk az időegységek számának megadásával. Három argumentuma sorrendben az órák, a percek és a másodpercek számát meghatározó konstans, mezőnév vagy kifejezés.
A TIMEVALUE függvény az egyetlen argumentumával meghatározott karakterláncból időpontot
képez. Például: =TIMEVALUE( A[óra] & ”:01:01” ). A TIMEVALUE függvénnyel kapcsolatban tudnunk
kell: a szöveg adattípusú időpontokat a DAX automatikusan dátumidő adattípussá konvertálja, ha
azt a feldolgozás megköveteli.

információs függvények
Az első négy információs függvénnyel adattípus-ellenőrzést végezhetünk. A függvények egyetlen argumentuma egy mező vagy egy kifejezés, eredményük logikai érték.
szöveg

logikai

pénznem

szám

dátum

üres

ISNONTEXT

IGAZ

IGAZ

IGAZ

IGAZ

IGAZ

ISLOGICAL

IGAZ
IGAZ

IGAZ

IGAZ

ISTEXT

IGAZ

ISNUMBER

121. ábra
az adattípus-ellenőrzés függvényei és eredményük, a vizsgált elem adattípusa szerint

A táblázat üres cellái HAMIS eredményt jelentenek. Ahogy látjuk az ISNONTEXT függvény üres bejegyzést tartalmazó mező vagy üres eredményt adó kifejezés vizsgálatakor is IGAZ eredményt ad!
Az ISERROR függvény hibák detektálását teszi lehetővé. Egyetlen argumentuma a vizsgálandó
mező vagy az ellenőrizendő kifejezés. Eredménye logikai érték.

122. ábra
az ISERROR függvényt bemutató tábla, forrásával és számított mezőinek képleteivel

A táblában megjelenő NaN (Not a Number) bejegyzés jelentése: nem szám. Annak ellenére, hogy a
bővítmény a „∞” és a „NaN” bejegyzéseket nem hibaként jeleníti meg, az ISERROR függvény
hibaként detektálja őket. A hibaértékeket a PowerPivot az Excel-ben megszokott módon jelöli:
#SZÁM, #ÉRTÉK! (#NUM!, #VALUE!).
Az ISBLANK és az ISEMPTY függvények az „üres-e” kérdésre adnak választ. Az ISBLANK függvény egy üres bejegyzés, üres statisztikai érték vagy eredményt nem adó kifejezés detektálására
szolgál: ha az egyetlen argumentumával meghatározott objektum üres, akkor eredménye IGAZ
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(TRUE), különben HAMIS (FALSE). Az ISEMPTY függvénnyel táblát vagy táblát eredményező kifejezést vizsgálhatunk. A rekordok nélküli tábla IGAZ (TRUE), a rekordokkal rendelkező HAMIS
(FALSE) eredményt ad. A függvény eredménye egyenértékű a COUNTROWS( <tábla> ) = 0 logikai
kifejezés eredményével.

123. ábra
az ISBLANK függvények bemutatása

A kép bal oldalán álló táblázat a „C” nevű tábla forrása, amelynek ellemzésére két kimutatást
hoztam létre. Először egy automatikus összesítéssel, „Elemszám - AZ”, megállapítottam a havi tételszámot. A bejegyzések nélküli, tehát a nulla tételszámú hónapokat, csak egyéni összesítéssel
tudtam megjeleníteni. Ez a TSZÁM, amelyben az ISBLANK függvény szolgáltatja a logikai értéket az
IF függvény feltétel-argumentumának.
A VNAGY egyéni összesítéssel azt vizsgáltam volt-e az adott hónapban ötnél nagyobb szám.
A képletében álló ISEMPTY függvény ellenőrzi üres-e a FILTER függvény által eredményül adott tábla,
majd a kapott logikai értéket a NOT függvény cseréli le az ellentétjére. A DAX és a program NOT
függvénye azonos funkciójú és szintaktikájú.
A CONTAINS függvény a „létezik-e” kérdésre ad választ. Van-e a vizsgált táblának, a függvény
argumentumaival meghatározott rekordja? A függvény első argumentuma a vizsgált táblát deklarálja. További argumentumai párban állnak: mezőnév-bejegyzés. Tehát a kérdés pontosan: létezik-e
olyan rekord, amelynek felsorolt mezőiben a felsorolt bejegyzések állnak?

124. ábra
a CONTAINS függvény bemutatása forrás-kimutatás párossal

A képen látható táblázat a „D” tábla forrása. A tábla elemzésére létrehozott kimutatás „c3”
egyéni összesítése, azt vizsgálja, létezik-e C3-as tétel az adott hónapban. A CONTAINS függvény
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argumentumaiban álló konstansok relációja egyenlő (=), de ezt nem kell jeleznünk. A függvény
„szűrőfeltételei”, azaz a mezőnév-bejegyzés párosai logikai ÉS viszonyban állnak egymással.
Az IF függvény nélkül az egyéni összesítés a tételeket nem tartalmazó hónapok HAMIS értékét is
megjelenítené.
A három-argumentumos ISONORAFTER függvény az első két argumentumát hasonlítja össze a
harmadik argumentumával deklarált relációt alkalmazva. Két lehetőséggel élhetünk: [1] az első argumentum „nagyobb vagy egyenlő”, mint a második argumentum, [2] az első argumentum „kisebb vagy egyenlő”, mint a második argumentum.
reláció

jelzése a névkiegészítőben

alternatív jelölés

argumentum1 >= argumentum2

ASC

1 , TRUE

argumentum1 <= argumentum2

DESC

0 , FALSE

125. ábra
az ISONORAFTER függvény harmadik argumentuma

A névkiegészítő által felajánlott ASC és DESC karakterláncok félrevezetőek, mert ezek a rendezés
parancsszavai a számítástechnikában. Használjuk inkább a nulla és az egy jelöléseket. A harmadik
argumentum elhagyható, ebben az esetben a nagyobb egyenlő reláció kerül alkalmazásra. A fentiekből következik, hogy a ISONORAFTER( [szám1] ; [szám2] ; 0 ) képlet eredménye azonos az ISONORAFTER( [szám2] ; [szám1] ) képlet eredményével.

126. ábra
példa az ISONORAFTER függvény alkalmazására

Az üres bejegyzések az összehasonlításban a nullánál kisebb, de a negatív számoknál nagyobb
„számnak” minősülnek. A függvény szövegeket vizsgálva furcsa eredményt ad. Lássunk egy példát!

127. ábra
az ISONORAFTER függvény működése szöveget vizsgálva

A VIZSGÁLAT mező képletében alkalmazott reláció a „nagyobb egyenlő”. Mi nagyobb vagy egyenlő
a körtében, a szilvában és a barackban a banánnál?! Szabad a gazda? A kezdőbetű. A függvény tehát
csak a szövegek első karakterét vizsgálta: a kezdőbetű azonos-e a viszonyítási alap első betűjével
vagy az ABC-ben utána áll-e. Képlettel: „BAL(<vizsgálandó szöveg> ; 1 )” >= „BAL(<viszonyítási
alap> ; 1 )”. A példából az is leszűrhető, hogy a függvény a kis- és nagybetűket nem különbözteti
meg. A függvény az üres bejegyzést az ABC-ben az A betű előtt álló „karakternek” tekinti.
A két-argumentumos KEYWORDMATCH függvény argumentumainak azonosságát vizsgálja. A vizsgálat eredménye logikai érték: ha a két argumentum azonos IGAZ (TRUE), különben HAMIS (FALSE)
eredményt kapunk. Az előbb ismertett ISONORAFTER és a KEYWORDMATCH függvények az összehasonlítandó adatokat meghatározó argumentumai lehetnek konstansok, mezőnévek vagy kifejezések.
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128. ábra
egy példa a KEYWORDMATCH függvény alkalmazására

A képen látható tábla rekordjainak besorolását ellenőriztem egy számított mezővel. Azonos-e a
„besorolás” mező bejegyzésének első karaktere a „szám” nagyságától függő betűjelzéssel. A besorolás második karaktere szubjektív adat. A bővítmény LEFT függvénye azonos a program BAL
(LEFT) függvényével.
Az információs függvények tehát logikai értéket adnak eredményül. Ha a leírásukban szereplő
kérdésre igen a válasz, akkor TRUE, ha nem, akkor FALSE logikai értéket kapunk.

129. ábra
az információs függvények rendszerezése

Összefoglalva, a tárgyalt függvények az adat típusáról, feldolgozási hibáról, meghatározott reláció
megvalósulásáról valamint adat illetve rekord létezéséről adnak felvilágosítást.

logikai függvények
Az IGAZ (TRUE) és a HAMIS (FALSE) logikai értékek képzése a DAX azonos nevű, argumentum nélküli függvényeivel történik: TRUE, FALSE. A logikai értékek konstansként is elhelyezhetők a
képletben és mint a programban, a bővítményben sem kell őket idézőjelezni.
A NOT, az OR és AND függvények a logikai NEM, a logikai VAGY és a logikai ÉS műveletek
elvégzésére szolgálnak. A NOT egyetlen, az OR és az AND két-két argumentuma logikai adattípusú
bejegyzés vagy logikai adattípust eredményező kifejezés lehet. Tehát a DAX OR és AND függvénye
csak két tényezőt vizsgál, ellentétben a program „korlátlan argumentum-számú” VAGY (OR) illetve
ÉS (AND) függvényével. Bonyolult feltételrendszert a függvények egymásba ágyazásával vagy
logikai kapcsolókkal fogalmazhatunk meg.
Nézzünk egy példát! A következő táblában keresem azokat az „A” és „B” betűs rekordokat, amelyek
30 és 70 közötti számot tartalmaznak. Először vizsgáljuk meg a „logikai kapcsolós” megoldást!
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130. ábra
logikai kapcsolók számított mezőben

A megoldást a „VIZSGÁLAT 1” számított mező képlete tartalmazza: a logikai operátorok egyenrangúak, tehát a végrehajtás balról jobbra halad, a harmadik és negyedik reláció, egyenlő A ÉS egyenlő
B, azonban zárójelek között áll, ezért velük kezdődik a kiértékelés. A kisebb mint hetvenegy ÉS
nagyobb mint huszonkilenc képletrész eredménye tehát logikai ÉS viszonyban áll a zárójelben álló
képletrész eredményével.
A „VIZSGÁLAT 2” számított mező képletében elhagytam a harmadik és negyedik reláció
zárójelezését, ezért a balról jobbra haladó végrehajtás IGAZ bejegyzést eredményezett az A betűs
rekordokban, amelyekben 30 és 70 közötti szám áll és IGAZ bejegyzést kapott az összes B betűs
rekord, tekintet nélkül a „szám” mező tartalmára.
Most lássuk a feladat „egymásba ágyazós” megoldását!

131. ábra
egymásba ágyazott logikai függvények számított mezőben

A VIZSGÁLAT1 és a VIZSGÁLAT3, valamint a VIZSGÁLAT2 és a VIZSGÁLAT4 számított mező képlete
azonos eredményt ad.

elágazások kezelése
Az alternatívák közötti választás automatizálására két függvény szolgál a DAX-ban: az IF és a SWITCH.
Az IF függvény, a program HA (IF) függvényével azonos működésű, de szintaktikája egy picit eltér
tőle: a DAX-ban a második argumentum megadása kötelező. Ha a harmadik argumentum hiányzik
és a feltétel-argumentum HAMIS (FALSE), akkor a függvény üres bejegyzést eredményez.
A SWITCH függvény furcsa keveréke a program VÁLASZT (CHOOSE) és az Access azonos nevű
függvényének. Első argumentuma egy mezőnév, vagy egy kifejezés, további argumentumai párban
állnak. A párosok első eleme az első argumentum kiértékelésének egy lehetséges értéke, a páros
második eleme az ehhez eredményhez rendelt konstans vagy kifejezés. Másként fogalmazva, a
párosok második tagja, azt rögzíti mi történjen akkor, ha a függvény első argumentumának kiértékelése a páros első elemének értékét adja. Az eredmény-művelet párosok után megadhatunk egy
önálló argumentumot is, amelyet a függvény, akkor hajt végre, ha az argumentum-párosokkal nem
deklarált eredményt kell feldolgoznia.
Lássunk egy példát! A következő tábla üzletkötőit kell kategorizálnunk a bevételeik alapján. Egy
millió forint alatti árbevétel „D”, egy és két millió közötti „C”, kettő és három millió közötti „B” és
három millió forint feletti bevétel „A” kategóriát eredményez.
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132. ábra
a SWITCH függvény bemutatása

A SWITCH függvény első argumentumában álló kifejezés eredménye négymillió forint árbevétel felett öt, öt millió forint árbevétel esetén hat. Ezek az eredmények már nincsenek szerepeltetve különkülön eredmény-művelet argumentum-párosokkal. Tehát ők a nem deklarált eredmények. Rájuk a
függvény utolsó argumentuma vonatkozik, azaz a második „A” betű.
A tábla „JUTALÉK” számított mezőjének képlete a kategóriától függő jutalékot számolja ki, ötezer
forint pontossággal, felfelé kerekítve. Ezt az értéket is a SWITCH függvénnyel képezzük. A DAX CEILING függvénye azonos a program PLAFON (CEILING) függvényével: az első argumentumával meghatározott számot a második argumentumával meghatározott szám többszörösére, a számegyenesen jobbra mozdulva, kerekíti.
A SWITCH függvény utolsó argumentuma elhagyható. Ebben az esetben a nem deklarált eredmény üres bejegyzést generál. A függvény művelet-argumentumainak, beleértve az utolsó argumentumot is, azonos adattípusúaknak kell lenniük.
Az IFERROR függvény a hiba-kezelés eszköze. Szintaktikája és működése azonos a program HAHIBA
(IFERROR) függvényével. A függvény az első argumentumát értékeli ki. Ha a feldolgozás hibát eredményez, akkor végrehajtja a második argumentumával meghatározott műveletet.

133. ábra
az IFERROR függvény bemutatása

Az IFERROR függvény tehát az IF és az ISERROR függvényekkel felírható műveletsor egyszerűsítése:
IF( ISERROR( művelet1 ) ; művelet2 ; művelet1 ) = IFERROR (művelet1 ; művelet2 ).
Az üres bejegyzést eredményező, argumentum nélküli BLANK függvényt nem tudjuk egyik
függvény-kategóriába se besorolni, de talán az elágazásokat kezelő képletekben fordul elő leggyakrabban.

előjeles számok kezelése
A DAX SIGN és ABS függvényének szintaktikája és működése megegyezik a program azonos nevű
függvényeivel. A SIGN függvény megállapítja az egyetlen argumentumával meghatározott szám
előjelét. Eredménye mínusz egy (-1), ha a vizsgált szám negatív, nulla (0) ha a vizsgált szám nulla és
94. oldal

egy (1), ha a vizsgált szám pozitív. Az ABS függvény az egyetlen argumentumával deklarált szám
abszolút értékét adja eredményül. Ez a két függvény tehát az előjeles számok megkülönböztetését
és egyszerű kezelését teszik lehetővé.

teszt-értékek generálása
A csoport két függvényét bonyolult képletek teszteléséhez használhatjuk. A számított objektumok
minden frissítésekor a függvények új számot adnak egy meghatározott értéktartományból. Az argumentum nélküli RAND nulla és egy közé eső törtszámot, a kétargumentumos RANDBETWEEN az
argumentumaival meghatározott határértékek közötti egész számot eredményez. A RANDBETWEEN
függvény első argumentuma az intervallum kezdőértékét, második argumentuma az intervallum
utolsó értékét határozza meg. A függvény hibát eredményez ha nem teljesül a „kezdőérték <=
utolsó érték” reláció. Az argumentumként megadott törtszámot a bővítmény egészre kerekíti, az
első argumentumot a számegyenesen jobbra, a másodikat balra mozdulva el a számegyenesen
(lásd a 96. oldalon, csonkoló és kerekítő függvények).

logaritmus-függvények
Egy szám természetes alapú logaritmusát az LN, tízes alapú logaritmusát a LOG10 és a felhasználó
által megadott alapú logaritmusát a LOG függvénnyel képezhetjük. A matematikában ezeket az értékeket loge log10 és logn karakterláncokkal jelölik. Az EXP függvény egy hatványozást végez el: a
természetes alapú logaritmus alapját (2,71828182845904) emeli az egyetlen argumentumával
megadott hatványra. Tehát az EXP függvény az LN függvénnyel ellentétes műveletet hajt végre.

aritmetikai műveletek függvényei
A QUOTIENT és a MOD függvények az első argumentumukkal meghatározott számot elosztják a
második argumentumukkal deklarált számmal, majd a hányados egész részét (QUOTIENT), illetve
az osztási maradékot (MOD) adják eredményül. A két függvény működése és szintaktikája azonos
a program KVÓCIENS (QUOTIENT) és a MARADÉK (MOD) függvényével. Ezt a két műveletet szokták még „egész-osztásnak” és „maradék-képzésnek” is nevezni.
Mindkét függvény hibát eredményez, ha második argumentumuk nulla vagy üres bejegyzés.
A hiba elkerülésének egyik lehetséges módja a DIVIDE függvény használata. Első két argumentuma
neki is az osztandó és az osztó, de rendelkezik egy harmadik argumentummal is, amellyel a függvény eredményét határozhatjuk meg nullával vagy üres bejegyzéssel való osztás esetére. Ez az
argumentum csak szám-konstans vagy a BLANK() függvény lehet. A hiba javítása általánosan megfogalmazva a következő. EGÉSZOSZTÁS: INT( DIVIDE( osztandó ; osztó ; BLANK())). MARADÉKKÉPZÉS: osztandó - EGÉSZOSZTÁS * osztó.
A hatványozást a DAX-ban a kalap (^) műveleti jellel vagy a POWER függvénnyel kezdeményezhetünk. A függvény két argumentuma az alap és a kitevő. Az SQRT függvény az egyetlen argumentumával meghatározott szám négyzetgyökét adja eredményül.
A FACT függvénnyel egyetlen argumentumának faktoriálisát számíthatjuk ki. A tizedes tört argumentumot a függvény egészre csonkolja.
A PI argumentum nélküli függvénnyel a matematikai állandó értékét írathatjuk be a képletbe,
tizennégy számjegy pontossággal (3,14159265358979).

95. oldal

csonkoló és kerekítő függvények
A csonkoló és a kerekítő függvények segítségével a számolás pontosságát határozhatjuk meg. A DAX
két csonkoló és hét kerekítő függvényt tartalmaz.
A számítás pontosságát meghatározó függvények működését a számegyenes segítségével lehet
a legegyszerűbben elmagyarázni: a függvény az átalakítandó szám bal/jobb oldalán, legközelebb álló,
a pontosságnak megfelelő, számot adja eredményül.

134. ábra
a számegyenes

A kérdés tehát az: a képzett szám az átalakítandó szám melyik oldalán áll a számegyenesen. Másként
fogalmazva: a függvény az új szám képzéséhez a számegyenesen milyen irányban „mozdul el”? Négy
válasz lehetséges. [1] Az irányt a kerekítés általános szabályai határozzák meg. [2] Az elmozdulás a
számegyenes minden pontján azonos irányú, balra vagy jobbra. Jelölése: balra, illetve jobbra mutató
nyíl. [3] Az elmozdulás a nulla irányába történik. Jelölése: a nullára mutató nyilak. [4] A képzett számot a nullától távolodva kapjuk. Jelölése: a nullától balra és jobbra mutató nyilak.
A számítás pontosságát meghatározó függvények két argumentumúak. Az elsővel a számot a
másodikkal a pontosságot határozzuk meg. A csonkoló függvények ebből a szempontból kivételek.
Az INT függvénynek nincs második argumentuma, mert pontossága egész. A szám tört részében
álló számjegyeket nullára cseréli. A TRUNC függvény két argumentumú, de második argumentuma
elhagyható. Ha a második argumentumot nem adjuk meg, akkor ez a függvény is egészre csonkol.
A TRUNC függvény második argumentuma előjeles szám. Ha a pontosság pozitív szám, akkor az
átalakítandó szám tört részében a pontosságban megadott számú számjegy fog állni, a többit a
függvény „lenullázza”. Ha a pontosság negatív, akkor a függvény az átalakítandó szám egész részében,
a tizedes elválasztótól balra haladva, a pontosságban megadott számú számjegyeket nullára cseréli.
A „kerekítő” függvények pontosság argumentumuk értelmezése alapján két csoportba sorolhatók. Az első csoportba tartozók a ROUND, a ROUNDDOWN és a ROUNDUP a második argumentumuk
által meghatározott számú számjegy pontosságra alakítják át az első argumentumukkal meghatározott számot. A másik csoport tagjai, az MROUND, a FLOOR, a CEILING és az ISO.CEILING függvények
az első argumentumukkal meghatározott számot a második argumentumukkal meghatározott szám
többszörösére alakítják át.
A TRUNC, a ROUND, a ROUNDDOWN és a ROUNDUP függvények második argumentuma negatív
szám is lehet. Tehát ezekkel a függvényekkel nem csak egy tizedesjegy, két tizedesjegy, három tizedesjegy… (1, 2, 3…), hanem tízes, százas, ezres… (-1, -2, -3…) pontossággal is számolhatunk.
Az egy szám többszörösét előállító függvények működésüket argumentumaik előjelének
vizsgálatával kezdik: az eltérő előjelek hibát eredményeznek!

135. ábra
az argumentumok eltérő előjeléből adódó hiba és javítása

96. oldal

Az ebben a fejezetben ismertetett függvények tehát működésük alapján három csoportba sorolhatók: csonkolók, adott számjegyre kerekítők és egy szám többszörösére kerekítők.

136. ábra
kerekítő és csonkoló függvények rendszerezése

A ROUND és az MROUND függvények az átalakítandó szám előjelétől függetlenül a kerekítés szabályai
szerint működnek.

szám és szöveg konvertálása
A DAX függvénytára hat adattípus-konvertáló függvényt tartalmaz. Ebből kettőt már ismerünk, a
DATEVALUE és a TIMEVALUE függvényeket (lásd a 69. oldalon, és a 87. oldalon, idő-kezelő
függvények). Előbbivel szövegként megadott dátumot, utóbbival szövegként megadott időpontot
konvertálhatunk date, azaz dátum adattípussá.
A CURRENCY függvény az egyetlen argumentumával deklarált kifejezés eredményét, négy
tizedesjegyre kerekítve pénznem adattípusra alakítja át. A logikai értékek 0,0000 Ft (HAMIS) és
1,0000 Ft (IGAZ) értéket eredményeznek.
Az azonosítóként használt számok kezelése, számtalan esetben, egyszerűbb, ha a számot
szöveggé alakítjuk át. A jó olvashatóság érdekében a számok formátumát a karakterláncban is
ajánlott megtartani. Ezt a lehetőséget biztosítja a bővítmény FIXED és FORMAT függvénye.
A FIXED egy számot ezres csoportosításban, két tizedesjegyre kerekítve, szöveggé alakít át. A
függvény első argumentuma az átalakítandó szám deklarációja. A második, nem kötelező argumentummal a szám törtrészében álló számjegyek számát határozhatjuk meg. Az ezres csoportosítást a
harmadik, elhagyható argumentumban álló, nullától eltérő számmal tilthatjuk meg. Ha nem kérjük
a csoportosítását, akkor a tört rész számjegyeinek számát meg kell adnunk.

137. ábra
a FIXED függvény működésének szemléltetése három számított mezővel

Ha a FIXED függvény második argumentuma több tizedesjegyet ír elő a ténylegesnél, akkor a
bővítmény nullával tölti fel a szám törtrészét a kívánt számjegyig. Ezt az eljárást figyelhetjük meg a
képen látható tábla, 2ARG nevű számított mezőjében.
97. oldal

A FORMAT függvénnyel is számot alakítunk át szöveggé, de az eredményként kapott karakterlánc
nem csak különböző formátumú szám, de logikai érték, dátum és időpont is lehet. Választhatunk a
függvény, névvel azonosított, formátumai közül vagy saját megjelenítést írhatunk elő.
Először tekintsük át a függvény formátumait. A használni kívánt megjelenítés nevét, idézőjelek
között a függvény második argumentumával kell megadnunk. A névben a kis- és nagybetűk nincsenek megkülönböztetve: FORMAT( szám deklarációja ; ”formátum-név” ).
”general
number”
0,00055
-0,00555
5,55555
-55,5555
-5555,55
55555,5

0,00055
-0,00555
5,55555
-55,5555
-5555,55
55555,5

”fixed”

”standard”

0,00
-0,01
5,56
-55,56
-5555,55
55555,50

0,00
-0,01
5,56
-55,56
-5 555,55
55 555,50

”currency”
0,00 Ft
-0,01 Ft
5,56 Ft
-55,56 Ft
-5 555,55 Ft
55 555,50 Ft

”percent”
0,06%
-0,56%
555,56%
-5555,55%
-555555,00%
5555550,00%

”scientific”
5,50E-04
-5,55E-03
5,56E+00
-5,56E+01
-5,56E+03
5,56E+04

138. ábra
a FORMAT függvény „számformátumainak” szemléltetése

A táblázat első oszlopa az átalakítandó számokat, első sora a függvény formátumainak nevét tartalmazza. A táblázat további celláiban az átalakított számok állnak. Az eredményeket
tanulmányozva, látjuk, hogy a FORMAT függvény a szöveggé alakítás előtt, a formátumnak
megfelelő számú számjegyre kerekíti a konvertálandó számot. A felsorolt hat lehetőséggel tehát
„számként” formázva jeleníthetjük meg a szöveggé alakított számot. A függvény további három
saját formátumával logikai adattípusnak látszó szöveget hozhatunk létre a kiindulásként megadott
számból.
0
<> 0

”yes/no”
Nem
Igen

”true/false”
Hamis
Igaz

”on/off”
Ki
Be

139. ábra
szám átalakítása logikai adattípusnak látszó szöveggé a FORMAT függvénnyel

A táblázat tanúsága szerint a FORMAT függvény a nullát HAMIS, és minden a nullától eltérő számot
IGAZ logikai értéknek tekint.
A FORMAT függvény első argumentumával megadott számból dátumot és időpontot is képezhetünk. Ezek formázására a függvény hét formátumot kínál. Az alábbi táblázat első oszlopa a formátumok nevét, első sora az átalakítandó számokat tartalmazza.
”general date”
”long date”
”medium date”
”short date”
”long time”
”medium time”
”short time”

-5,555
1899.12.25. 13:19:12
1899. december 25.
25-dec-99
1899.12.25.
13:19:12
01:19 du.
13:19

0
0:00:00
1899. december 30.
30-dec-99
1899.12.30.
0:00:00
12:00 de.
00:00

5,555
1900.01.04. 13:19:12
1900. január 4.
04-jan-00
1900.01.04.
13:19:12
01:19 du.
13:19

140. ábra
szám átalakítása dátumot és időpontot tartalmazó szöveggé a FORMAT függvénnyel

A FORMAT függvény választható formátumai tehát a következők. Számok: general number, fixed,
standard, currency, percent és scientific. Logikai értékek: yes/no, true/false, on/off. Dátumok:
generate date, long date, medium date, short date. Időpontok: long time, medium time, short time.
Egyéni megjelenítést a FORMAT függvény formátum-leíró karaktereivel határozhatunk meg. A formátum-leíró karakterekből álló kód a függvény második, idézőjelek között álló argumentuma.
Először vegyük számba azokat a karaktereket, amelyekkel az átalakítandó számot számként
98. oldal

formázhatjuk. A kettős kereszt (#) és a nulla (0) a szám jelölője a kódban. Ezekkel a karakterekkel
írjuk elő a tizedes elválasztótól balra (egész rész) és a tizedes elválasztótól jobbra (tört rész) álló
számjegyek számát. A parancskódban a tizedes elválasztót a ponttal, az ezres elválasztót vesszővel
jelöljük. Vigyázzunk ne keverjük össze a kódban és a karakterláncban álló tizedes- és ezres elválasztót! A mi területi és nyelvi beállításaink mellett a tizedes elválasztó a vessző, az ezres elválasztó
pedig a szóköz karakter. Lássunk néhány példát a formátum-leíró karakterek használatára! A táblázat
első oszlopa az átalakítandó számot, első sora az alkalmazott kódot tartalmazza.
””
55555,555

”#.##”

”#,###”

”0.00”

”0,000”

”#,##0.00”

55555,555

55555,56

55 556

55555,56

55 556

55 555,56

-5,5

-5,5

-5,5

-6

-5,50

-0 006

- 5,50

0,5

0,5

,5

1

0,50

0 001

0,50

0

,

0,00

0 000

0,00

0

141. ábra
formátum-leíró karakterek a parancskódban és hatásuk a megjelenítésben

Vizsgáljuk meg az egyes parancskódok hatását a megjelenítésre! [””] Az üres formátumkód formázás nélküli megjelenítést eredményez. Ez a kód tehát a függvény ”general number”
megjelenítésével azonos. [#.##] A törtrész számjegyeinek száma legfeljebb kettő, ennél több
számjegy esetén, a számot a függvény két tizedesjegyre kerekíti. Az egész rész számjegyeinek
száma nincs korlátozva. Az önállóan álló nulla sem a törtrészben, sem az egész részben nem lesz
megjelenítve. [”#,###”] A szám ezres csoportosításban, törtrész nélkül, egészre kerekítve fog
megjelenni. Ha a szám nulla, akkor a függvénynek nincs eredménye. [”0.00”] A törtrész számjegyeinek száma legfeljebb kettő, ennél több számjegy esetén, a számot a függvény két tizedesjegyre
kerekíti. Az egész rész számjegyeinek száma nincs korlátozva. Ha a kódban álló nulla pozíciójában
az átalakítandó szám nem tartalmaz számjegyet, akkor abban a pozícióban a függvény nullát fog
megjeleníteni a karakterláncban. [”0,000”] A szám ezres csoportosításban, törtrész nélkül, egészre
kerekítve fog megjelenni. Ha a szám nulla, akkor a függvénynek eredménye is nulla, a kódban megadott formázással. [”#,##0.000”] Parancskód az eddig ismertetett elemekből. Ezres csoportosítás
az egész részben, három számjegy a törtrészben. Ha a tört rész háromnál több számjegyből áll,
akkor a függvény a számot három tizedesjegyre kerekíti, ha a tört rész háromnál kevesebb számjegyből áll, akkor a hiányzó számjegyeket a függvény nullákkal pótolja. Ha nincs egész rész a a függvény nullát jelenít meg a tizedes elválasztótól balra.
A következő táblázatban bemutatom, hogyan rendelhetünk egyéni formai jegyeket a normál
alakban illetve a százalékként ábrázolt szám megjelenítéséhez, illetve hogyan fűzhetünk pénznem
jelölőt illetve mértékegységet a karakterláncban álló számhoz.
55555,555
-5,5
0,5
-0,055

”0.0e+0”
5,6e+4
-5,5e+0
5,0e-1
-5,5e-2

”0.0 %”
5555555,5 %
-550,0 %
50,0 %
-5,5 %

”#,##0.00 €”
55 555,56 €
-5,50 €
0,50 €
-0,06 €

”#,##0.0 km”
55 555,6 km
-5,5 km
0,5 km
-0,1 km

142. ábra
szöveges normál alak, a százalék, a pénznem és a mértékegység egyéni formázása

Vegyük ismét számba az egyes parancskódok hatását a megjelenítésre! [”0.0e+0”] A normál alak
kódja tehát négy elemből áll: a mantissza formátum-deklarációja, kis e betű vagy nagy e betű, plusz
jel és a karakterisztika formátum-deklarációja. [”0.0 %”] Százalékos megjelenítést írhatunk elő a
szám formátum-deklarációja követő százalékjellel. A százalékjel előtt álló szóközt, a kódban is
szóközzel deklaráljuk. A bővítmény az átalakítást megelőzően a számot megszorozza százzal.
[”#,##0.00 €” és ”#,##0.0 km”] A kódban a szám formátum-deklarációját megelőző és az azt követő
karakterek, a szóközt is beleértve, a karakterláncban is meg lesznek jelenítve.
A FORMAT függvény lehetőséget kínál a pozitív és a negatív számok, valamint a nulla eltérő
99. oldal

megjelenítésére. A függvény második argumentuma pontosvesszőkkel szakaszokra osztható fel.
Legfeljebb három szakaszt hozhatunk létre. Az első szakasz a pozitív számok, a második szakasz a
negatív számok, a harmadik szakasz pedig a nulla formátum-deklarációját tartalmazza.
55555,5
55,5555
0
-55,5555
-55555,5

”többlet #,##0.00 €”
többlet 55 555,50 €
többlet 55,56 €
többlet 0,00 €
-többlet 55,56 €
-többlet 55 555,50 €

”többlet #,##0.00 €;hiány #,##0.00 €”
többlet 55 555,50 €
többlet 55,56 €
többlet 0,00 €
hiány 55,56 €
hiány 55 555,50 €

”többlet #,##0.00 €;hiány -#,##0.00 €;0”
többlet 55 555,50 €
többlet 55,56 €
0
hiány -55,56 €
hiány -55 555,50 €

143. ábra
a FORMAT függvény második argumentumának szakaszai

[”többlet #,##0.00 €”] Ha a formátum-deklaráció nem tartalmaz szakaszokat, akkor a függvény
nem tesz különbséget a pozitív és a negatív számok, valamint a nulla megjelenítése között. A táblázat második oszlopát vizsgálva, megállapíthatjuk, nem ez a tökéletes megoldás. [”többlet
#,##0.00 €;hiány #,##0.00 €”] Amennyiben a bővítmény a függvény második argumentumban két
szakaszt talál, akkor az elsőt a pozitív számok és a nullák, a másodikat pedig a negatív számok megjelenítési előírásának tekinti. A táblázat harmadik oszlopát nézegetve, látjuk, hogy a negatív számok előtt hiányzik a mínusz jel. Ez a mi esetünkben nem hiba, hiszen a tájékoztató ”hiány” felirat
egyértelműen mutatja a mennyiség „előjelét”. Ha a hagyományos formátumot szeretnénk, akkor
a formátumkódban is szerepeltetnünk kell a mínusz jelet, ahogy azt a következő kódban látjuk.
[”többlet #,##0.00 €;hiány -#,##0.00 €;0”] Háromszakaszos formátum-deklarációval nem csak a pozitív és a negatív számok, de a nulla megjelenítését is beállíthatjuk.
Miután áttekintettük a számként történő megjelenítés szabályozását, ismerkedjünk meg a dátumdeklarációk formátum-leíró karaktereivel illetve karakter csoportjaival.
megjelenítendő
rövid dátum
évszám két számjeggyel
évszám
hónapszám
hónapszám vezető nullával
hónapnév rövidítve
hónapnév
napszám
napszám vezető nullával
napnév rövidítve
napnév
negyedév száma
hét sorszáma az évben*
nap sorszáma az évben
nap sorszáma a héten**

kód
”c”
”yy”
”yyyy”
”m”
”mm”
”mmm”
”mmmm”
”d”
”dd”
”ddd”
”dddd”
”q”
”ww”
”y”
”w”

* az év első hete a január elsejét tartalmazó hét

-50 000
1763.02.06
63
1763
2
02
febr
február
6
06
V
vasárnap
1
6
37
7

50 000
2036.11.21.
36
2036
11
11
nov
november
21
21
P
péntek
4
47
326
5

** a hét első napja a hétfő, ő az egyes

144. ábra
formátum-leíró karakterek és karakter csoportok szöveges dátumok formázásához

A táblázatban felsorolt formátum-leíró karakterek és karakter csoportok tetszőleges sorrendben
és összetételben variálhatók. A dátumegységeket a mindennapi életben megszokott karakterekkel
(pont, szóköz, kötőjel) választhatjuk el.
kód
”yy. mmmm d.”
”yyyy-mm-dd dddd”
”mmm. d. ddd.”
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44444
21. szeptember 5.
2021-09-05 vasárnap
szept. 9. V.

145. ábra
néhány példa a szöveges dátumok megjelenítésének szabályozására

Az időpontok megjelenítésének szabályozása a „h” az „n” és az „s” (óra, perc, másodperc) karakterekkel történik. Az egyszámjegyű időegységek vezető nulláját a karakterek megkettőzésével (hh,
nn, ss) írhatjuk elő.
megjelenítendő
rövid dátum időponttal
óraszám
óraszám vezető nullával
percszám
percszám vezető nullával
másodperc-szám
másodperc-szám vezető nullával

kód
”c”
”h”
”hh”
”n”
”nn”
”s”
”ss”

-13,131313
1899.12.17. 3:09:05
3
03
9
09
5
05

91,919191
1900.03.31. 22:03:38
22
22
3
03
38
38

146. ábra
szöveges időpont megjelenítését előíró karakterek és karakter csoportok

Az időegységek elválasztása a kettősponttal történik, amit a kódban kell deklarálnunk. Például a fenti
táblázat két számát a ”hh:nn” kód előírásai szerint a bővítmény így jeleníti meg: 03:09 és 22:03.
A formátum-leíró karakterek és karakter csoportokon kívül a FORMAT függvény második argumentumában tetszőleges szöveg megjelenítését is előírhatjuk, de a megjelenítendő szövegben álló
formátum-leíró karaktereket fordított perjellel meg kell jelölnünk. A backslash után álló betűt a
bővítmény nem megjelenítési utasításnak, hanem betűnek tekinti. A következő táblázatban erre
mutatok néhány példát.
kód
”q. \neg\ye\dév”
”ww. \hét”
”y. \nap yy-mm-dd”
”dd. (a \hét w. \napja)”

44444
3. negyedév
36. hét
248. nap 21-09-05
05. (a hét 7. napja)

147. ábra
formátum-leíró karakterek a megjelenítendő szövegben

A DAX hatodik konvertáló függvénye, a VALUE, egy szövegként megadott számot tizedes törtté
alakít át. A függvény egyetlen argumentuma az átalakítandó szöveg. Lássunk egy példát a függvény
alkalmazására! Egy vállalat adatbázisaiban, az alkalmazottakat nevük kezdőbetűivel és belépésűk
évszámának utolsó két számjegyével azonosítanak. Ki szeretnénk számolni, hány éve dolgoznak
már a vállalatnál az egyes kollégák. Az alábbi képen látható tábla „kód” nevű mezőjének utolsó két
számjegyét fogjuk felhasználni a képletben.

148. ábra
a példa táblája az ÉVEK számított mezővel

A bővítmény RIGHT függvényének funkciója és szintaktikája azonos a program JOBB (RIGHT) függvényével: a második argumentumával meghatározott számú karaktert ad eredményül az első argumentumával meghatározott karakterlánc végéről.
A VALUE függvényt csak összefűzéssel létrehozott számok képzésénél és nagyon különleges
101. oldal

esetekben kell alkalmaznunk, mert aritmetikai műveletek esetén a szövegként tárolt szám számmá
konvertálását a bővítmény automatikusan elvégzi.

102. oldal

hierarchia kezelése
Az adatbázis-kezelés alapkövetelménye a rekordok egyértelmű azonosíthatósága. A modern számítástechnikában ezt általában egyetlen, egyedi bejegyzésekből álló, mezővel oldjuk meg. Ez a
mező a tábla kulcs mezője, amelynek neve hagyományosan, „<táblanév egyes számban> AZ”.
Például a „kollégák” tábla kulcs mezőjének neve „kolléga AZ”. Az „AZ” karakterlánc az „azonosító”
szó rövidítése. A kulcs mező egy kiválasztott bejegyzése az őt tartalmazó rekord kulcsa.
A tábla kulcs mezőjét hierarchia tárolására is felhasználhatjuk. Ez úgy lehetséges, hogy a táblában létrehozunk egy mezőt a függőség tulajdonság számára és ebbe a mezőbe mindig a rekord
közvetlen „felettesének” kulcsát helyezzük el. Nézzünk egy példát! Egy vállalt dolgozóinak függőségi struktúrája háromszintes.

149. ábra
a vállalat függőségi struktúrája, a dolgozók rekordjainak kulcsával (kolléga AZ)

A munka a mentorok irányításával folyik. A mentor az a kolléga, aki a struktúrában közvetlenül a
munkatárs felette áll. A munkák jóváírása elszámolási egységek alapján történik.

150. ábra
a példa táblái

A „kollégák” tábla „mentor AZ” mezője az adott munkatárs irányítójának „kolléga AZ”-ját tartalmazza. Másként fogalmazva a „mentor AZ” egyenlő az irányító munkatárs rekordjának kulcsával.
A rekordok kulcsával tárolt struktúrát a DAX hierarchia-kezelő függvényeivel dolgozhatjuk fel.

151. ábra
a munkák tábla számított mezői

A teljes függőségi sort, végén a vizsgált elemmel, a PATH függvénnyel képezhetjük. Két argumentuma a kulcs mező és a „felettes” rekordok kulcsát tartalmazó mező. Az argumentumok csak mezők
lehetnek. A függvény szintaktikáját és eredményét a példa „FÜGGŐSÉG” számított mezőjének
képlete mutatja be. A különböző szinteken álló elemeket függőleges vonás karakter (|) választja el.
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A függőségi sor egyes elemeit a PATHITEM függvénnyel kérdezhetjük le. A függvény első argumentumával a függőségi sort, második argumentumával a lekérdezni kívánt elem sorszámát kell
deklarálnunk. A sorszámozás egyessel, a legfelső szinttől kezdődik vagy másként fogalmazva a függőségi sorban balról jobbra halad. A függvény harmadik, nem kötelező argumentumával az
eredmény adattípusát állíthatjuk be: ha értéke nulla (0) vagy nem adjuk meg, akkor szöveg adattípusú eredményt kapunk, ha értéke egy (1), akkor az eredmény egész szám adattípusú lesz. A „kollégák” tábla „SZINT A, B, C” számított mezői a PATHITEM függvényt alkalmazzák.
A PATHITEMREVERSE függvény csak a függőségi sor elemeinek sorszámozásában tér el a PATHITEM függvénytől: a számozás a legalsó szinttől kezdődik, vagy másként fogalmazva a függőségi
sorban jobbról balra halad.
A függőségi sor elemeinek számát a PATHLENGTH függvénnyel határozhatjuk meg. Egyetlen
argumentuma a függőségi sor deklarációja. Példánkban a PATHLENGTH függvényt a „SZINTEK”
mező képletében alkalmaztuk.
A PATHCONTAINS függvénnyel a kulcs mező egy bejegyzését kereshetjük a függőségi sorban.
Másként fogalmazva, a függvény első argumentumával meghatározott függőségi sorban szerepel-e,
a függvény második argumentumában, idézőjelek között álló, kulcs mező bejegyzés, a kis- és nagybetűk megkülönböztetése nélkül. Igen válasz esetén a függvény eredménye IGAZ (TRUE), különben
HAMIS (FALSE). Példánkban a „TAR E” számított mező képletében láthatjuk a függvényt.
A MENTOR számított mező képletében álló LOOKUPVALUE függvénnyel az irányító munkatárs
nevét íratjuk ki. A deklarált argumentumokkal a következő művelet elvégzésére utasítjuk a függvényt:
keresd ki a „kollégák” táblában azt a rekordot, amelynek „kolléga AZ” mezőjében (második argumentum) a „mentor AZ” (harmadik argumentum) értéke áll és ennek a rekordnak a „név” mezőjében (első
argumentum) álló bejegyzést add eredményül. Elszakadva a példától, a LOOKUPVALUE függvény az
első argumentumával meghatározott mező egy bejegyzését adja eredményül, abból a rekordból, amelyet további mezőnév-bejegyzés argumentum-párosai határoznak meg.

hierarchia a kimutatásban
Visszatérve példánkhoz, a név és hierarchia szerinti kimutatásos elemzéshez három számított mezőt kell létrehoznunk: SZINT AN/BN/CN. Ez a három mező mutatja majd meg, ki áll közvetlenül az
adott kolléga felett a hierarchia különböző szintjein. A függőségi sort és a neveket egyetlen képlettel állapítjuk meg: = LOOKUPVALUE( [név] ; [kolléga AZ] ; PATHITEM( PATH( [kolléga AZ] ; [mentor
AZ] ) ; <szint sorszáma> )).

152. ábra
az elszámolási egységek automatikus összesítése hierarchia szerint

104. oldal

Az ábrát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy Kis Géza és alárendeltjeinek együttes teljesítménye negyvenkét elszámolási egység. Maga Kis Géza hét egységnyi munkát végzett el. A függőségi struktúrában a második szinten álló Réz Benő és beosztottjainak együttes teljesítményét már nem tudjuk
leolvasni a kimutatásról, mert az áttekinthetőség javítása érdekében, a további részösszegek megjelenítést letiltottam. Maga Réz Benő szintén hét egységnyi munkát végzett el.

hierarchikus mezőcsoport
Vegyük számba azt a műveletsort, amellyel a hierarchia szerinti kimutatás-elrendezést létrehoztuk.
[1] A kulcs mező bejegyzéseivel tároltuk a munkatársak közvetlen feletteseit. [2] A PATH függvénynyel megállapítottuk a függőségi sort. [3] A PATHITEM függvénnyel létrehoztuk a „szint” mezőket,
[4] amelyeket azonos kimutatás-területre helyeztük, [5] a függőségi sor szerinti sorrendben.
Az utolsó két művelet elvégzését a bővítmény „hierarchikus mezőcsoport” szolgáltatása segíti.
A modult használva a „szint” mezőket, a függőségi sor szerinti sorrendben, csoportba foglalhatjuk.
A létrehozott objektum a hierarchikus mezőcsoport. Azonosítása névvel történik. A hierarchikus
mezőcsoport a PowerPivot mezőlista része. Mezői a listán önállóan is elérhetők.
A csoport létrehozását kapcsolatnézetben, a tábla címsorának Hierarchia létrehozása (Create
Hierarchy) parancsgombjával kezdeményezhetjük. Az új objektum az utolsó mezőnév alatt jelenik
meg, Hierarchia<sorszám> (Hierarchy<sorszám>) felirattal, amely a felhasználói nevével felülírható.
Az egyes mezőket menüjük Hozzáadás hierarchiához (Add to Hierarchy) parancsával vagy húzással helyezhetjük el az új objektumba. A bővítmény a csoportban álló mezőkhöz két nevet jelenít
meg: a hierarchikus mezőcsoportban használatos nevet és zárójelek között, az eredeti nevet. Utóbbi a PowerPivot szóhasználatban a „forrásoszlop név”.
A hierarchiában álló mező menüje tartalmazza a mező pozíciójának módosítására, csoportból
történő eltávolítására, a csoportban használandó nevének megadására és eredeti nevének elrejtésére szolgáló parancsokat.

153. ábra
hierarchikus mezőcsoport létrehozása és megjelenítése kapcsolatnézetben és a mezőlistán

A kimutatásba felvett hierarchikus mezőcsoport mezői közül mindig csak az első tételei lesznek
megjelenítve, a beágyazott tételeket kibontás művelettel tehetjük láthatóvá. A kimutatás Szűrők
(Filters) területén a bővítmény a csoportot egyetlen objektumként jeleníti meg, egyetlen szűrőlistával, amelyben a tételek strukturáltan állnak. A hierarchikus mezőcsoport az Értékek (Values)
kimutatás-területen nem állhat.
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egyedi bejegyzések lekérdezése
A DAX öt függvényt biztosít egy mező egyedi bejegyzéseinek összegyűjtésére: DISTINCT, VALUES,
FILTERS, ALLSELECTED és ALLNOBLANKROW. A függvények egyetlen argumentuma a vizsgálandó
mező: FÜGGVÉNYNÉV( ’táblanév’[mezőnév] ). A mezőben álló üres bejegyzéseket mind az öt függvény „egyedi bejegyzésnek” ítéli. Másként fogalmazva, az üres bejegyzéseket tartalmazó mező vizsgálatakor, az ismétlődések eltávolítása után kapott lista egy üres elemmel egészül ki.
Egy mező megjelenített bejegyzéseit a mező saját, közvetlen szűrője és a többi mezőhöz beállított szűrők, a közvetett szűrők befolyásolják. A közvetlen és közvetett szűrők kezelésének módja a
bemutatandó függvények első tulajdonsága.
Talán még emlékszünk rá, hogy a kapcsolat több oldali táblájában állhatnak olyan rekordok is, amelyek nem kapcsolódnak az egy oldali tábla egyetlen rekordjához sem (lásd a 40. oldalon, nem
kapcsolódó rekordok). A kapcsolat nélküli rekordokat a bővítmény egy kalap alá veszi és az egy oldali
táblában egy üres rekorddal felelteti meg. Az üres „kategóriát” a bővítmény csak a kimutatásban jeleníti
meg, a táblában láthatatlan. A tárgyalt függvények második tulajdonsága, hogy az eredményükben
szerepel-e ez az üres kategória vagy sem.
Az egyedi bejegyzéseket összegyűjtő függvények működését adatnézetben a legegyszerűbb
szemléltetni. Vegyük példának a „termékek-eladások” táblapárost.

154. ábra
a példa táblái: „termékek” és „eladások”

Ahogy a képen látjuk a kapcsolat a táblák „név” mezőivel lett létrehozva. A kapcsolat egy oldalán
a „termékek” tábla áll. Az „eladások” táblában megfigyelhetünk egy „E” nevű terméket, amely a
„termékek” táblában nincs regisztrálva. Tehát létezik az a bizonyos üres kategória a „termékek”
táblában, amely majd csak a kimutatásban lesz megjelenítve.
Először kérdezzük le az „eladások” tábla „név” mezőjének egyedi bejegyzéseit. Mivel a függvények
eredményét nem tudjuk megjeleníteni, ezért az egyéni összesítések képletében megszámláltatjuk az
eredményül kapott bejegyzéseket: =COUNTROWS( <függvénynév>( ’eladások’[név] )). A vizsgálatot
először szűrés nélkül, majd közvetlen szűréssel, végül közvetett szűréssel végezzük el.

155. ábra
az „eladások” tábla vizsgálata
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A példa jól mutatja, hogy a DISTINCT és a VALUES függvények teljesen egyformán működnek a kapcsolat több oldali táblájában: figyelembe veszik a közvetlen és a közvetett szűrőket is. A FILTERS és
az ALLSELECTED már csak a közvetlen szűrőt veszi figyelembe, míg a ALLNOBLANKROW egyiket sem.
Ezután vizsgáljuk meg a kapcsolat egy oldalán álló, „termékek” táblát. Az egyéni összesítések
képlete a következő: =COUNTROWS( <függvénynév>( ’termékek’[név] )). A vizsgálatot először szűrés nélkül, majd közvetlen szűréssel, végül közvetett szűréssel végezzük el.

156. ábra
a „termékek” tábla vizsgálata

A kép tanúsága szerint a kapcsolat egy oldalán álló táblában a DISTINCT és az ALLNOBLANKROW
függvények nem veszik figyelembe a láthatatlan üres kategóriát, a többiek igen.
Az egyedi bejegyzéseket összegyűjtő függvények kimutatásba helyezésével derül fény a függvények harmadik tulajdonságára. Vegyünk egy példát ennek a tulajdonságnak a bemutatására is.
Egyetlen táblát vizsgálunk, amelynek neve „A”.

157. ábra
egyedi bejegyzéseket összegyűjtő függvények a kimutatásban

A képen a tábla forrását, az elemzésére létrehozott öt kimutatást és közös külső szűrőjüket látjuk.
Minden kimutatás egy-egy egyéni összesítést tartalmaz, képletükben a tárgyalt függvényekkel:
=COUNTROWS( <függvénynév>( A[szín] )). Csak a kék és a sárga rekordokat vizsgáltuk.
A FILTERS, az ALLSELECTED és az ALLNOBLANKROW függvényeket tartalmazó egyéni összesítések nem a megszokott módon viselkednek: nem a sor és oszlopmező tételei által meghatározott rekordok statisztikai értékét, hanem a teljes rekord-halmazra vonatkozó értéket jelenítenek meg, az
összes nem üres „kategóriában”. Másként fogalmazva: bontatlan statisztikai értéket szolgáltatnak.
Foglaljuk össze az egyes függvények jellemzőit. A DISTINCT és a VALUES figyelembe veszik a
közvetlen és közvetett szűrőket is, de a DISTINCT függvény a láthatatlan bejegyzést nem veszi
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figyelembe az egy oldali táblában. A FILTERS és az ALLSELECTED csak a közvetlen szűrőket figyelik,
de mindketten látják az üres kategóriát. Az ALLNOBLANKROW nem veszi figyelembe a szűrőket és
eredményéből hiányzik az egy oldali tábla üres kategóriája is. A FILTERS, az ALLSELECTED és az ALLNOBLANKROW bontatlan statisztikai értéket szolgáltatnak a kimutatásban.

158. ábra
az egyedi bejegyzéseket összegyűjtő függvények rendszerezése

Az ALLSELECTED és az ALLNOBLANKROW függvényeknek van egy tábla-argumentumos változatuk
is, de a tárgyalt függvényektől eltérő funkciójuk miatt, a következő fejezetben ismertetem őket.

szűrő-kezelés a képletben
Az egyéni összesítések képletének kiértékelésekor szabályozni tudjuk a szűrők figyelembe vételét.
Két függvény áll rendelkezésünkre erre a célra: az ALL, az ALLEXCEPT valamint az előző fejezetben
tárgyalt ALLSELECTED és az ALLNOBLANKROW tábla-argumentumos változatai.
Az ALL függvény két változatát használhatjuk: a tábla-argumentumos és a mező-argumentumos változatát. Az előbbi esetében csak egyetlen táblanevet kell megadnunk argumentumként, és a bővítmény figyelmen kívül hagyja a tábla összes szűrőjét a kifejezés kiértékelésekor. A másik változat
argumentumai mezőnevek, amelyek szűrőit a bővítménynek nem kell számításba venni, de az argumentumok között nem szereplő mezőkéit igen.
Az ALLEXCEPT függvény az ALL mező-argumentumos változatának ellentéte: melyik szűrőt kell
figyelembe venni az egyéni összesítés képletének kiértékelésekor. Argumentumlistája: tábla ; mező1 ;
mező2 ; mező3… mezőn. A függvény az első argumentumával meghatározott táblában csak azoknak
a mezőknek a szűrőit veszi figyelembe, amelyeket a további argumentumai deklarálnak.
Példaként vegyük egy táblát, neve „A”, tíz rekorddal és néhány mezővel. Három egyéni összesítés hoztam létre a függvények működésének bemutatására. A táblát adatnézetben vizsgáljuk.

159. ábra
az ALL és az ALLEXCEPT függvények bemutatása

108. oldal

Először az „AZ” mezőhöz állítottam be szűrőt: Csak az ötnél nagyobb azonosítójú rekordokat jelenítsd meg! Ezt láthatjuk a kép bal oldalán. A második esetben a „betűk” mezőt szűrtem: Csak az
„A” betűs rekordokra vagyok kíváncsi! Ennek a műveletnek az eredményét a kép jobb oldalán
helyeztem el. Az „ALLt” nevű egyéni összesítés képletében álló ALL függvény tábla-argumentumos
változatának működése egyértelmű. A táblát szűrők nélküli állapotában vizsgálja. Az „ALLm” és az
„ALLE” nevű egyéni összesítésekben a mező-argumentumok a figyelmen kívül hagyandó (ALL) illetve a figyelendő (ALLEXCEPT) mezőket határozzák meg. Másként fogalmazva, mely mezők szűrői
nem befolyásolják (ALL), illetve, mely mezők szűrői befolyásolják (ALLEXCEPT) az eredményt.
Az ALL mező-argumentumos és az ALLEXCEPT függvény szintaktikáját összehasonlítva látjuk,
hogy utóbbi első argumentumával a táblát is deklarálnunk kell. Mindkét függvény a táblanevet is
megköveteli a mezőnevek előtt!
Az ALLSELECTED és az ALLNOBLANKROW függvények tábla-argumentumos változatai, az
egyetlen argumentumukkal meghatározott tábla rekordjait adják eredményül, az ALLSELECTED a
szűrők figyelembe vételével, az ALLNOBLANKROW a szűrők figyelmen kívül hagyásával. A két függvény bontatlan statisztikai értéket jelenít meg, minden nem üres kategóriában. Az ALLSELECTED
argumentum nélkül is használható a CALCULATE függvénybe ágyazottan.

160. ábra
az ALLSELECTED és ALLNOBLANKROW függvények tábla-argumentumos változatai kimutatásban

A képen látható kimutatás a 159. ábra táblája alapján készült. A tábla a „római” mező „I.” bejegyzéseire lett szűrve. Az „ALLS” képletében az ALLSELECTED argumentum nélkül áll a CALCULATE
függvénybe ágyazottan: CALCULATE( COUNT( [AZ] ); ALLSELECTED( )). A másik egyéni összesítés,
„ANBR”, képlete az ALLNOBLANKROW tábla-argumentumos változatát tartalmazza: CALCULATE(
COUNT( [AZ] ); ALLNOBLANKROW( A )).
Végül lássunk egy példát a szűrőkezelés gyakorlati alkalmazására! A „bevételek” tábla egy vállalat alkalmazottainak árbevételeit rögzíti, a telephely és az osztály feltüntetésével.

161. ábra
a „bevételek” tábla részlete

Kimutatással elemezni szándékozom az egyes munkatársak teljesítményét. Meg akarom állapítani
[1] a kollégák összesített árbevételének arányát a szűréssel kiválasztott munkatársak összesített
bevételéhez viszonyítva, [2] valamint a vállalat összesített bevételéhez viszonyítva. Három mezőhöz kívánok szűrési lehetőséget biztosítani: „név”, „telephely” és „osztály”. A „név” mezőt a kimutatás sorterületére szánom, tehát a szűrése a kimutatás eszközeivel történik, a másik két mező szűrését külső szűrővel oldom meg.
Az árbevételek arányának megállapításához két egyéni összesítést hozok létre. Az első képlete
a következő lesz: a vizsgált munkatárs összes bevétele osztva a megjelenített kollégák összesített
bevételeinek összegével, figyelembe véve a „telephely”, az „osztály” mező szűrőit. A „név” mező
esetleges szűrőjével egyenlőre ne foglalkozzunk.
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A másik egyéni összesítés képletének megszerkesztése nem fog problémát jelenteni: a vizsgált
munkatárs összesített bevételét el kell osztani a vállalat teljes bevételével. A vállalati szintű összesítést nem befolyásolhatják a szűrők! Lássuk a kimutatást és a két egyéni összesítés képletét!

162. ábra
az elkészített kimutatás

Pillanatnyilag a kimutatás a érdi A osztály munkatársait mutatja. Vizsgáljuk meg Török Ferenc teljesítményét. „marány”: ha a megjelenített dolgozók összesített bevételét 100%-nak vesszük, akkor
Török Ferenc bevételei ennek 25,8%-t adják. „tarány”: a vállalat teljes bevételének 9,3%-t Török Ferenc bevételei teszik ki, és a vizsgált időszak árbevételeinek 36%-t az érdi A osztály adja.
Amikor e két tulajdonságtól függetlenül, csak meghatározott munkatársakat jelenítünk meg a
„név” mező szűrésével, akkor a „marány” értéke megegyezik a „tarány” értékével. Ha a problémát az
ALLEXCEPT függvény kiegészítésével próbáljuk orvosolni, tehát a „név” mezőt is felsoroljuk a függvény argumentumaként, akkor az egyéni összesítés minden értéke 100%-ra módosul.

163. ábra
a név szerinti szűrés eredménye és az ALLEXCEPT függvény kiegészítésének hatása

A megoldás az ALLSELECTED függvény, amely az egyetlen argumentumával meghatározott mező
minden megjelenített bejegyzését adja eredményül a közvetlen szűrők figyelembe vételével,
de a kimutatás szerkezetétől függetlenül. Az „marány” egyéni összesítés végleges képlete: SUM(
[bevétel] ) / CALCULATE( SUM( [bevétel] ) ; ALLSELECTED( 'bevételek'[név] )).

szűrő-információk
A DAX szűrő-információs függvényei két kérdést tudnak megválaszolni: szűrt-e a vizsgált mező, illetve, ha szűrt, akkor a szelektív megjelenítés egyetlen egyedi bejegyzést eredményezett-e. A válasz, azaz a függvények eredménye, logikai adattípusú.
Az ISFILTERED és az ISCROSSFILTERED függvények akkor adnak IGAZ eredményt, ha az
argumentumukkal deklarált mező megjelenítését szűrők befolyásolják. Az ISFILTERED csak a
közvetlen szűrőt ismeri fel, az ISCROSSFILTERED a közvetett szűrőket is jelzi. Az ISCROSSFILTERED
leírásában szerepel még a kapcsolódó tábla szűrőjének felismerése is, de erről nem tudtam meggyőződni, mert az én gépemen, saját tesztfeladataimban ez a funkció nem működött.
A függvényeket egy vállalat dolgozóinak adatait tartalmazó táblán mutatom be. A tábla neve
„munkatársak”. Két egyéni összesítést hoztam létre a létszám megállapítására.
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164. ábra
az ISFILTERED és a ISCROSSFILTERED függvények adatnézetben

A kép tanúsága szerint a megjelenített rekordok körét a „státusz” mező szűrője határozza meg.
A „létsz ISF” egyéni összesítés képletében álló ISFILTERED függvény eredménye HAMIS, mert a „telephely” mező nincs szűrve, ezért az IF függvény üres eredményt ad. A „létsz ISCF” egyéni összesítés
képletében az IF függvény második argumentumában álló művelet lesz végrehajtva, mert az ISCROSSFILTERED függvény a „telephely” mező közvetett szűrése miatt, IGAZ értéket ad.
A függvényeket kimutatásba helyezve furcsa jelenséggel találkozunk. Hozzunk létre két egyéni
összesítést! „ISF”:=ISFILTERED( [telephely] ) és „ISCF”:= ISCROSSFILTERED( [telephely] ). Amenynyiben a „telephely” mező a kimutatás sor- vagy oszlopterületén áll, akkor mindkét egyéni összesítés IGAZ értékeket ad a kimutatás minden cellájában, ha van szűrő beállítva a „telephely” mezőhöz, ha nincs. Ha eltávolítjuk a „telephely” mezőt a sor illetve az oszlopterületről, akkor már csak
az „ISCF” ad IGAZ eredményt, az „ISF” már minden kategóriában HAMIS. A jelenség magyarázata
a kimutatatás lényegéből fakad. A Pivot-tábla a sor- és oszlopmező tételei szerinti csoportosításban
vizsgálja a statisztikai mező adatait. Egy-egy csoport statisztikai értékének megállapításához a rekordokat szűrni kell a sor- és oszlopmező meghatározott tételeivel. Tehát a kimutatás struktúrája
egy szűrési metódust határoz meg a statisztikai számításhoz.

165. ábra
az ISFILTERED és az ISCROSSFILTERED függvények kimutatásban

A képen látható kimutatás-elrendezésben tehát a „státusz” és az „osztály” mező csoportosítja, másként fogaémazva, közvetett módon szűri a „telephely” mezőt. Ezt a hatást az ALL függvénnyel semlegesíthetjük az „ISCF” képletében: =CALCULATE( ISCROSSFILTERED( [telephely] ) ; ALL( ’munkatársak’[státusz] ; ’munkatársak’[osztály] )).
A kimutatás-szerkezet szűrő hatásán felül a közvetlen szűrés hatását is kikapcsolhatjuk, ha az
ALL függvény argumentumai közé felvesszük a „telephely” mezőt is, így az „ISCF” csak a közvetett szűrést fogja jelezni IGAZ eredményével.
Nézzünk egy példát az ISFILTERED függvény kimutatásbeli alkalmazásának szemléltetésére. Maradjunk a „munkatársak” tábla vizsgálatánál. A nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkező vállalatnál
fontos szempont az alkalmazottak angol nyelvtudása. Az „angol” mező bejegyzései erről adnak információt. Kimutatással elemezni szeretném a munkatársak angol nyelvtudását. Kíváncsi vagyok,
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hányan és milyen szinten beszélik az angolt az egyes termelési egységekben illetve az azonos státuszban dolgozók csoportjaiban.
A kimutatás sor- és oszlopmezői a „telephely” és az „osztály” mező lesznek. Két külső szűrőt
hozok létre az „angol” és a „státusz” mezőhöz. Ha az „angol” mező nincs szűrt állapotban, akkor
a létszám adatokat szeretném megjeleníteni a kimutatás struktúrájának és a beállított szűrőknek
megfelelően. Ha az „angol” mező szűrt állapotban van, akkor látni szeretném a csoport létszámát
és az angolul beszélők létszámát is. Valahogy így:

166. ábra
a példa kimutatása szűrés nélkül és szűrt állapotban

A felső kimutatás és a bal oldalon álló elemei a szűretlen állapotot mutatják. Ezek szerint a bajai
telephely legnépesebb osztálya hatvanöt főt foglalkoztat, ami a vállalati létszámnak több mint a tíz
százaléka. Az alsó kimutatás és a jobb oldalon álló elemei már a szűrt állapotot mutatják. A termelési egységek beosztott státuszban dolgozó munkatársai közül azokat számláltattam meg, akik legalább középfokon beszélik az angolt. Ezek szerint a bajai szállítási osztályon dolgozó ötvenkilenc
beosztott kolléga egyharmada legalább középfokon beszéli az idegen nyelvet.
Az egyéni összesítés statisztikai vizsgálatát tehát az „angol” mező közvetlen szűrője határozza
meg. Amennyiben a mezőnek nincs közvetlen szűrője, akkor a létszám-adatokat kell megjelenítenie, ha az „angol” mező szelektív megjelenítését közvetlen szűrés határozza meg, akkor az angolul
tudok számát kell megállapítania, a kimutatás struktúrájának és a szűrőinek megfelelően.

167. ábra
az „angol EÖ” képlete

A FORMAT függvénnyel az angolul beszélők számának megjelenítését szabályoztam. A függvény
ebben a képletbe a program SZÖVEG (TEXT) függvényével azonos funkciót lát el: az első argumentumával meghatározott számot a második argumentumával deklarált formában írja ki. A mi esetünkben mindig két számjeggyel, a szép megjelenítés érdekében.
A másik kérdésre, azaz a szűrés egyetlen egyedi bejegyzést eredményezett-e, a HASONEFILTER
és HASONEVALUE függvények adnak választ. A HASONEFILTER csak a közvetlen, a HASONEVALUE
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a közvetlen és közvetettet szűrőket is figyelembe veszi. A függvények eredménye azanos a COUNTROWS( FILTERS( <mezőnév> ) = 1 és a COUNTROWS( VALUES( <mezőnév> ) = 1 kifejezések eredményével.
A két függvényt egy három-mezős táblán, melynek neve „A”, mutatom be. Három egyéni összesítést készítettem. Mindhárom a „betűk” mezőt vizsgálja.

168. ábra
a HASONEFILTER és a HASONEVALUE függvények bemutatása

A kép bal oldalán a „betűk” mezőt szűrtem a „B” betűre. A megjelenített két B betűs rekord ellenére a HASONEFILTER függvény eredménye IGAZ, mert a közvetlen szűrés egyetlen egyedi bejegyzést eredményezett a B betűt. Az ábra jobb oldalán a „számok” mezőhöz állítottam be megjelenítési feltételt: Csak a hármas számot tartalmazó rekordokat mutasd! A HASONEFILTER függvény
most HAMIS eredményt ad, annak ellenére, hogy a „betűk” mező csak egyetlen egyedi bejegyzést
mutat, az E betűt. A függvény ebben az esetben is ugyanarra a kérdésre válaszol, mint az előbbi
helyzetben: A „betűk” mező közvetlen szűrése egyetlen egyedi bejegyzést eredményez? Mivel
nincs közvetlen szűrés, ezért a válasz HAMIS.
Nézzünk egy egyszerű példát a HASONEVALUE függvény alkalmazására. Egy budapesti vállalat
kerületi egységeinek bevételeit a „bevételek” táblában tárolom. Egy „segéd” nevű táblát is létrehoztam, amelynek segítségével a összesített bevétek számformátumát tudom majd egyszerűen
beállítani a kimutatásban. A két tábla között nincs kapcsolat.

169. ábra
a két tábla adatnézetben

A bevételeket, kerületenkénti bontásban, kimutatással fogom összesíteni. Mivel a bevételek már a
rekordokban is milliós nagyságrendűek, ezért a kimutatásban egy a „pénznem” mezőn alapuló
külső szűrővel, lehetővé teszem az ezerforintos és a millióforintos megjelenítést is.

170. ábra
a kimutatás a „pénznem” mező külső szűrőjével
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A vállalatnak hat kerületben vannak részlegei, ezek összesített bevételeit láthatjuk a képen, ezerforintos megjelenítésben. Az ezer és a millió Forintos megjelenítés egy osztáson alapul. Az összesített bevételt elosztjuk a kiválasztott pénznem „szám” mezőjében álló bejegyzéssel. A képlet kiértékelése azonban hibát eredményez, ha szűréssel nem választunk pénznemet, ezért a végrehajtást
feltételhez kötöttük. Az „osztás” egyéni összesítés képlete: =IF( HASONEVALUE( 'segéd'[szám] ) ;
SUM( [bevétel] ) / VALUES( 'segéd'[szám] )). Az „össz” nevű egyéni összesítés képletében ellenőriztem a szűrés eredményét, előírtam a számok csoportosításának módját és meghatároztam a
megjelenítendő pénznem jelölőt.

171. ábra
az „össz EÖ” egyéni összesítés képlete

szűrőfüggvények
A DAX szűrőfüggvényeivel a képletben megfogalmazott művelet hatókörét állíthatjuk be. A FILTER
függvény egy másik függvény argumentumaként, egy szűrt táblát ad eredményül. Első argumentuma
a szűrendő tábla neve, vagy egy táblát eredményező kifejezés, második argumentuma a szűrőkifejezés
deklarálására szolgál.
A függvény működését és szintaktikáját egy kéttáblás példán mutatom be: „telephelyek” és
„munkatársak”. Kimutatással elemezni akarom a vállalat fiatal nő-dolgozóinak létszámát.

172. ábra
a példa táblái és az elemzésére létrehozott kimutatás

Mivel a munkatársak táblában nincs rögzítve sem a munkatársak neme, sem születési dátuma, ezért
a kollégák nemét és életkort a „személyi szám” mező segítségével fogom megállapítani. A „fnők”
képlete két beágyazott FILTER függvényt tartalmaz: a külső leválogatja az 1979 után születetteket,
azokból a női rekordokból, amelyeket az első argumentumában álló, belső FILTER függvény választ
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ki a munkatársak táblából. A két szűrőfeltételt, logikai ÉS operátorral összekapcsolva, egyetlen FILTER függvénnyel is deklarálhatjuk (lásd az 53 oldalon, szűrők hatása a DAX képlet eredményére).
A CALCULATE függvénnyel már találkoztunk. Működésének lényege: az első argumentumával
meghatározott műveletet a további argumentumaival deklarált szűrőkkel kiválasztott rekordokban végzi el. Az előző példa statisztikai vizsgálatát ezzel a függvénnyel is megfogalmazhatjuk.

173. ábra
a fiatal nők számának meghatározása a CALCULATE függvénnyel

Vegyük sorra a CALCULATE függvény legfontosabb tulajdonságait: [1] első argumentuma kiértékelésének egyetlen adatot kell eredményeznie, [2] további argumentumai szűrőfeltételek, vagy [3] táblanevek (lásd az 62. oldalon, összesítések több a többhöz kapcsolatban), vagy [4] egy táblát eredményező
kifejezés (lásd ugyanott), [5] amennyiben a függvény a kapcsoló mezők azonos bejegyzéseit használja
„szűrőként”, akkor a második argumentum elhagyható, [6] a szűrő-argumentumok logikai ÉS viszonyban állnak egymással, [7] egy argumentum több, ugyanarra a mezőre vonatkozó szűrőt is tartalmazhat
logikai operátorokkal összekapcsolva.
Nézzünk egy egyszerű példát az ötödik tulajdonság bemutatására: mikor hagyható el a CALCULATE függvény második argumentuma? Van két táblánk: „T1” és „T2”.

174. ábra
a két táblát a „betűk” mezők azonos értékei kapcsolják össze

A „T1” tábla ÖSSZ1 számított mezőjének képlete az eddigi ismereteink szerint így alakulna: CALCULATE( SUM( T2[számok] ) ; T2[betűk] = EARLIER( [betűk] )). A CALCULATE függvény szűrőargumentuma ebben a képletben a kapcsoló mezők azonos bejegyzéseit deklarálja. Ha ez így van, akkor
a CALCULATE függvény második argumentuma elhagyható. ÖSSZ2: CALCULATE( SUM( T2[számok] )).
A hetedik tulajdonság szerint egy szűrőargumetumban több, ugyanarra a mezőre vonatkozó,
logikai operátorokkal összekapcsolt feltétel is állhat. Nézzünk erre egy példát: a „vevők” táblában
meg szeretnénk állapítani a dunántúli kereskedők számát.

175. ábra
a példa táblája

Az egyéni összesítés képletében a CALCULATE függvény szűrő-argumentumaival ki kell választanunk
a Nyugat-, a Közép- és a Dél-Dunántúl régiók kis- és nagykereskedőit, majd a függvény kifejezésargumentumával meg kell számláltatni a kiválasztott rekordok „vevő AZ” mezőbejegyzéseit.
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176. ábra
a dunántúli kereskedőket elemző egyéni összesítés képlete

A CALCULATE függvény tulajdonságainak felsorolásakor harmadikként említett táblanevekkel a
számításkor figyelembe veendő kapcsolatokat deklaráltuk. Ha a számításban érintett táblák között
több kapcsolat is létezik, akkor az USERELATIONSHIP függvénnyel tudjuk az inaktív kapcsolatot a
képlet kiértékelésének idejére aktiválni. A függvény argumentumai a kapcsoló mezők.
A függvény működését egy kéttáblás adatbázison mutatom be. Az „eladások” és a „naptár”
táblák között két kapcsolatot hoztam létre.

177. ábra
a példa táblái kapcsolatnézetben

Az adatbázis aktív kapcsolata az ’naptár’[dátum] - ’eladások’[megrendelés], inaktív kapcsolata pedig a ’naptár’[dátum] - ’eladások’[kiegyenlítve].

178. ábra
a tábla forrása a kimutatással

A kimutatás az eladások darabszámát mutatja havi bontásban. Az automatikus összesítés az aktív
kapcsolat „megrendelés” mezője alapján történik, míg a „dbk” az inaktív kapcsolat „kiegyenlítve”
mező bejegyzései alapján csoportosít. Az egyéni összesítés képlete: =CALCULATE( SUM( [darab] )
; USERELATIONSHIP( 'eladások'[kiegyenlítve] ; 'naptár'[dátum] )). Tehát a USERELATIONSHIP
függvény az ’eladások’[kiegyenlítve] - ’naptár’[dátum] kapcsolat használatát írja elő a CALCULATE
függvény számára.
A CALCULATE függvénynek van egy, eddig még nem említett tulajdonsága: a szűrőargumentumában szereplő mezők szűrhetőségüket és csoportosító szerepüket is elvesztik a kimutatásban.
Lássunk erre a tulajdonságra is egy egyszerű példát!
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179. ábra
a „karakterek” tábla forrása és a tábla elemzésére létrehozott kimutatások

A felső kimutatás „CAL” egyéni összesítése a „B” és az „D” betűs rekordok „szám” mezőjének
bejegyzéseit adja össze. A bővítmény betűk szerint nem bontja a megállapított statisztikai értéket
csak a „római” mező tételei szerint. A „betűk” mező a kimutatásban szűrhető marad, de látható
tételeinek statisztikai értékét ez a művelet nem befolyásolja.
A szokásos megjelenítést és működést a KEEPFILTERS függvénnyel állíthatjuk elő. Ezt a megoldást látjuk az alsó kimutatás „CKEEP” képletében. A KEEPFILTERS függvény argumentuma a CALCULATE függvény egy vagy több szűrő-argumentuma. A függvény „helyreállítja” az argumentumaiban szereplő mezők szűrhetőségét is, a szűrt rekordok halmazában. Tehát a példánál maradva,
szűréssel választhatunk a „B” vagy „D” rekordok között.
Az ALLEXCEPT függvénnyel (lásd a 108. oldalon, szűrő-kezelés a képletben) azokat a mezőket
deklarálhatjuk, amelyek szűrőit a képlet kiértékelésekor figyelembe kell venni. A CALCULATE függvény szűrő-argumentumában azonban a függvény szűrést generál: az argumentumaival meghatározott mezők, a mezők aktuális értékeikkel lesznek szűrve. Lássunk egy egyszerű példát!

180. ábra
a példa kilenc rekordos táblája (A) rendezetlenül és a „betűk” mező bejegyzései alapján rendezetten

A rendezett táblában jól megfigyelhető az ALLEXCEPT függvény hatása az ALLE számított mező
képletében: hány olyan rekord található a táblában, amelynek betűje és logikai értéke azonos az
aktuális rekord betűjével és logikai értékével. Ha például a „02” kulcsú rekord „betűk” és „logikai”
mezőjében álló bejegyzések alapján szűrnénk a táblát, akkor három rekordot kapnánk.
A számított mező képletében álló ALLEXCEPT( A ; A[betűk] ; A[logikai] ) képletrész egyenértékű
két, egymásba ágyazott, FILTER függvénnyel: FILTER( FILTER( A ; [betűk] = EARLIER( [betűk] )) ;
[logikai] = EARLIER( [logikai] )).
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A CROSSFILTER függvény szűrő-kezelés eszköze több a többhöz viszonyban álló táblák egyéni
összesítéseiben. Csak beágyazottan alkalmazható, ezért itt, és nem a funkciója szerinti fejezetben
mutatom be. Első két argumentuma az adatbázis egy kapcsolatának kapcsoló mezői, több oldali
kapcsoló mező és egy oldali kapcsoló mező sorrendben. Harmadik argumentumával a „keresztszűrés” (cross-filtering) „irányát” (direction) határozhatjuk meg. Lehetséges értékei a következők.
Both: a megadott kapcsolat mindkét táblájában beállított szűrők befolyásolják a képlet eredményét.
OneWay: csak a kapcsolat egy oldalán álló tábla szűrői lesznek figyelembe véve a képlet kiértékelésekor. None: egyik tábla szűrője se befolyásolja a képlet eredményét.
Lássunk egy egyszerű modellt a függvény bemutatására: színházak adatbázis, négy táblával.

181. ábra
a CROSSFILTER függvény működését bemutató modell

Ahogy azt a képen látjuk, a „színészek” és a „színdarabok” táblák több a többhöz viszonyban állnak
egymással. Kapcsolótáblájuk a „szerepek” tábla. Az „előadások” tábla egy hónap előadásait rögzíti. A kép közepén álló kimutatással statisztikát készítettem az egyes színészek foglalkoztatásáról.
A pivot-táblához két külső szűrő tartozik, az egyik a „szerepek” tábla „énekes” mezőjének, a másik
a „színdarabok” tábla „cím” mezőjének tételeivel. A kimutatást a kép szűretlen állapotban mutatja.
A „hányat játszik” egyéni összesít képlete, az eddigi ismereteink szerint (lásd a 62. oldalon,
összesítések több a többhöz kapcsolatban): CALCULATE( COUNTA( ’előadások’[előadások AZ] ) ;
szerepek ). A képlet kiértékelésekor a bővítmény mindkét szűrő állapotát figyelembe veszi.
A kimutatásban közvetlenül két táblát szerepeltettünk: a „színészek” táblát, amelynek mezője a
sorterületen áll és az „előadások” táblát, amelynek egyik mezőjét elemezzük. A CROSSFILTER függvénnyel csak a másik két tábla szűrőinek hatását szabályozhatjuk: CALCULATE( COUNTA(
’előadások’[előadások AZ] ) ; CROSSFILTER( szerepek[színdarab AZ] ; ’színdarabok’[színdarab AZ] ;
Both )).

182. ábra
a CROSSFILTER függvény alkalmazásának sémája

A módosított és az eredeti képlet azonos statisztikai értéket eredményez. Mindkét szűrő hatása érvényesül. A függvény harmadik argumentumának OneWay értéke csak a „színdarabok” tábla, None
értékénél egyik tábla szűrői sem lesznek figyelve.
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A CALCULATE függvény első argumentumában csak egyetlen adatot eredményező kifejezés állhat. Ha táblát adó kifejezést szeretnénk definiálni szűrt vagy többtáblás környezetben, akkor a CALCULATETABLE függvényt kell használnunk. A függvény argumentumlistája azonos a CALCULATE
függvény argumentumlistájával. Az alábbi képen a CALCULATETABLE függvény alkalmazására látunk egy példát.

183. ábra
a CALCULATETABLE függvény a „vásárlások” tábla májusi vevőit elemző egyéni összesítés képletében

A bemutatott három szűrőfüggvény közül tehát a CALCULATE egyetlen adatot ad eredményül, a
CALCULATETABLE egymezős táblát, míg a FILTER táblát eredményez. A két CALCULATE függvény
szűrőfunkciója az első argumentumukkal deklarált kifejezés hatókörének, konkrétan a feldolgozandó adatok halmazának meghatározására szolgál, míg a FILTER függvény egy származtatott vagy
egy létező tábla rekordjainak szelektálására használható. A FILTER függvény utóbbi funkciója azonban már átvezet bennünket a kereső függvények csoportjába.

kereső függvények
A DAX kereső függvényei az argumentumaikkal meghatározott mezőbejegyzést illetve mezőbejegyzéseket adják eredményül. A LOOKUPVALUE függvény az első argumentumával megadott
mező bejegyzését adja eredményül, abból a rekordból, amelyet további mezőnév-bejegyzés
argumentum-párosai határoznak meg (lásd a 103. oldalon, hierarchia kezelése). Ez egyértelmű megfogalmazás, de mi lesz a függvény eredménye, [1] ha nincs a feltételeknek megfelelő rekord, [2] ha
több ilyen rekord is található, azonos eredmény-mező bejegyzéssel és [3] ha több ilyen rekord is
létezik, különböző eredmény-mező bejegyzéssel? Próbáljuk ki!

184. ábra
a LOOKUPVALUE függvény eredménye speciális esetekben

A tábla három egyéni összesítése válaszol a feltett kérdéseinkre. Hatos számot tartalmazó „C”
betűs rekord nincs a táblában, ezért a „LOOK1” üres bejegyzést eredményezett. Van-e a táblában
„A” betűs, IGAZ bejegyzésű rekord és ha van, mi a bejegyzése a „római” mezőben? – kérdeztem a
„LOOK2” egyéni összesítéssel. A válasz, azaz a függvény eredménye egy római kettes. Tehát van
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ilyen rekord, nem tudjuk hány darab, de az biztos, hogy a „római” mezőben mindegyiknek kettes a
bejegyzése. A „LOOK3” egyéni összesítéssel az egyes számot tartalmazó, „E” betűs rekordok „római” mezőjében álló bejegyzésére voltam kíváncsi. A függvény talált ilyen rekordokat, de mivel az
eredmény-mezőben különböző bejegyzések álltak, hibát jelzett. Az üzenet szövege azonban értelmetlen: „Több értéket tartalmazó tábla van megadva a várt egyetlen érték helyett” (A table of
multiple values was supplied where a single value was expected). Helyesen: A képlet kiértékelése
több adatot eredményezett egyetlen érték helyett. A LOOKUPVALUE nem szűrőfüggvény, tehát
csak konstanst fogad el a mezőnév-bejegyzés párosok második argumentumaként, relációs jelet
nem használhatunk!
A leggyakoribb alkalmazásuk miatt, a bővítmény a FIRSTNONBLANK és a LASTNONBLANK függvényeket az időszak-kezelő függvények csoportjába sorolja, de funkciójuk a kereső függvényekkel
rokon: az első argumentumukkal deklarált mező, a vizsgált csoportban található, első/utolsó bejegyzését adják eredményül, ahol a második argumentumukban álló kifejezés kiértékelése nem
üres eredményre vezet. A függvények leírása adattípus-korlátozást nem tartalmaz!
A két függvény működését a LASTNONBLANK függvénnyel mutatom be. Adott két tábla: „raktár” és „naptár”. A kapcsoló mezők a táblák „dátum” mezői. Készítenem kell egy kimutatást, amely
a hónapok naptári utolsó napjára vonatkozó készletet tartalmazza.

185. ábra
a „raktár” tábla forrása és az elemzésére létrehozott kimutatások

Először a már ismertetett LASTDATE függvénnyel (lásd a 80. oldalon, dátumot adó időszak-kezelő
függvények) próbálkoztam a „zár” egyéni összesítésben, de ez nem vezetett eredményre, mert a kimutatás csak azokat a készlet-bejegyzéseket mutatja, amelyek a hónap utolsó napján lettek rögzítve.
A második kimutatás „LNB”-ben kipróbáltam, hogyan működik a LASTNONBLANK. A függvény
első argumentuma tehát az eredmény-mező neve, második argumentuma pedig egy kifejezés,
amelynek kiértékelése után a bővítmény megkeresi az adott dátumegységen belül azt az utolsó
rekordot, ahol a kifejezés kiértékelése nem üres bejegyzés, majd ennek a rekordnak a függvény
első argumentumával meghatározott mezőjében álló bejegyzést kapjuk eredményül.
A harmadik kimutatásban a „zárok” szolgáltatja a hónap utolsó napján érvényes készletet.
Mindhárom egyéni összesítés a „raktár” táblában tárolódik.
A RELATED és a RELATEDTABLE kereső függvényeket már ismerjük (lásd a 46. oldalon,
számított mező fogalma). Foglaljuk össze használatukat a különböző táblákban álló, de logikailag
kapcsolódó adatokkal végzett számításokban. Csak egy a többhöz kapcsolatban álló táblákat
használunk. A több a többhöz kapcsolatban álló táblák összetartozó adatainak lekérdezését már
megismertük (lásd az 61. oldalon).
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186. ábra
összetartozó adatok lekérdezése számított mezők képletében, egy a többhöz kapcsolatban álló táblákban

Az adott régióba tartozó megyék számát meghatározó M SZÁMA és az adott régióhoz tartozó városok számát adó V SZÁMA1 számított mezők képletének szerkezete azonos. A bővítmény a
CALCULATE függvény segítségével keresi ki a másik táblában álló kapcsolódó adatokat. Nem okoz
az sem problémát, ha a keresett adatokat tartalmazó tábla nem közvetlenül kapcsolódik a számított mezőt tartalmazó táblához.
A szintén az adott régió városainak számát adó V SZÁMA2 és V SZÁMA3 számított mezők a
CALCULATETABLE illetve a RELATEDTABLE függvényekkel kérdezik le a kapcsolódó bejegyzéseket,
majd az így létrejött egymezős virtuális tábla rekordjait a COUNTROWS függvénnyel számlálják meg.
A „városok” tábla két számított mezője, az M ARÁNY és az R ARÁNY, az adott város népességének és a város megyéje illetve régiója népességének arányát számítja ki.
A képleteket vizsgálva ne felejtsük el: a kapcsolat egy oldalán álló tábla tetszőleges rekordjához
egy vagy több rekord tartozhat, míg a több oldali tábla tetszőleges rekordjához csak egy! Másként
fogalmazva a kapcsolódó adatok lekérdezésének módját a képletet tartalmazó tábla kapcsolati
pozíciója határozza meg.
A következő „kereső” függvény az EARLIER. Funkcióját már ismerjük (lásd az 53. oldalon,
mezőhívatkozások), most elegendő ha csak zanzásítva rögzítjük: ciklust generál a feldolgozás alatt
álló rekord meghatározott bejegyzésével. Emlékeztetőül és gyakorlásképen nézzünk egy egyszerű
példát. A „gyártás” tábla egy vállalat telephelyeinek napi termelését rögzíti. Hozzunk létre egy
számított mezőt, amelyben megállapítjuk a darabszám és az adott telephely legnagyobb
darabszámának arányát!

187. ábra
a „gyártás” tábla két számított mezővel

A legmagasabb értéket megkereshetjük közvetett módon a MAX függvénnyel a CALCULATE függvénybe ágyazottan, illetve közvetlenül a MAXX függvénnyel. A program MAX függvényétől eltérően a
DAX MAX függvényének csak egyetlen argumentumot adhatunk meg: a vizsgálandó mező nevét.
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A második számított mező, ARÁNY 2 képletében álló MAXX függvénynek nincs az Excelben megfelelője: az első argumentumával meghatározott táblában, minden rekordban kiértékeli a második
argumentumában álló kifejezést, és az eredmények közül a legnagyobbat választja ki.
Végül az EARLIEST függvényről kellene írnom, de nem tudok. A függvény leírása rendkívül szűkszavú és mintapéldát se publikált a Microsoft. Belső ciklust az EARLIER függvények egymásba ágyazásával nem tudunk létrehozni. Valószínűleg ezt a funkciót látja el az EARLIEST, csak az a kérdés:
hogyan. Ha valaki tudja, ossza meg velünk a metódust!

statisztikai függvények
A DAX statisztikai függvényeinek többsége numerikus adatok elemzésére szolgál. Egy numerikus
adattípusú mező bejegyzéseinek összegét, szorzatát, számtani és mértani közepét, darabszámát,
minimumát, maximumát, szórását, varianciáját, mediánját és percentilisét statisztikai függvényekkel képezhetjük. A függvények egyetlen argumentuma az elemzett mező neve.
A felsorolt statisztikai vizsgálatokat elvégezhetjük egy tábla minden rekordjában kiértékelt kifejezés eredményhalmazán is. Ezek az „X”-es függvények már két-argumentumosak. Első argumentumukkal a táblát, második argumentumukkal a kifejezést kell deklarálnunk.
statisztikai érték

mezőbejegyzések elemzése

eredményhalmaz elemzése

összeg

SUM

SUMX

szorzat

PRODUCT

PRODUCTX

számtani és mértani közép

AVERAGE, GEOMEAN

AVERAGEX, GEOMEANX

darabszám

COUNT

COUNTX

minimum, maximum

MIN, MAX

MINX, MAXX

szórás

STDEV.P, STDEV.S

STDEVX.P, STDEVX.S

variancia

VAR.P, VAR.S

VARX.P, VARX.S

medián

MEDIAN

MEDIANX

percentilis

PERCENTILE.EXC, PERCENTILE.INC

PERCENTILEX.EXC, PERCENTILEX.INC

188. ábra
numerikus adatok elemzésére szolgáló statisztikai függvények

A felsorolt függvények működése, beleértve az üres bejegyzések kezelését is, megegyezik a
program azonos funkciójú függvényeinek működésével: SZUM (SUM), SZORZAT (PRODUCT),
ÁTLAG (AVERAGE), MÉRTANI.KÖZÉP (GEOMEAN), DARAB (COUNT), MAX, MIN, SZÓR.S (STDEV.P);
SZÓR.M (STDEV.S), VAR.S (VAR.P), VAR.M (VAR.S), MEDIÁN (MEDIAN), PERCENTILIS.KIZÁR
(PERCENTILE.EXC) és PERCENTILIS.TARTALMAZ(PERCENTILE.INC).
A statisztikában jártas felhasználók választhatnak a szórás és a variancia függvények „P” (population) és „S” (sample), valamint a percentilis függvények végpontokat kizáró „EXC” illetve a végpontokat is figyelembe vevő „INC” változatai között.
Dátumok átlagának képzésekor előfordulhat, hogy a kapott számot nem tudjuk dátumként megjeleníteni, ekkor a képletben kell a megjelenítést szabályoznunk: FORMAT( ROUND( AVERAGE(
[dátum] ) ; 0 ) ; "General Date" ).
A logikai adattípusú mezők statisztikai elemzéséhez az AVERAGE, a COUNT, a MAX és a MIN
függvények „A” betűs változatait használhatjuk: AVERAGEA, a COUNTA, a MAXA és a MINA. A
számításkor az IGAZ (TRUE) érték egy, a HAMIS (FALSE) értéke nulla. A COUNTA függvényt szöveg
adattípusú mezők bejegyzéseinek megszámlálására is használhatjuk.
Megszámlálást végez a COUNTBLANK és a COUNTROWS függvény is. Előbbi egy tetszőleges
adattípusú mezű üres bejegyzéseit, utóbbi egy valós vagy virtuális tábla rekordjait számlálja meg.
Az elemzendő objektumot a függvények egyetlen argumentumával deklaráljuk.
Numerikus adatok elemzésekor gyakori művelet egy szám az őt tartalmazó halmaz számai rangsorában elfoglalt pozíciójának meghatározása. Például, Balogh János előző évi árbevétele, hányadik
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a vállalat többi üzletkötőjének árbevételeihez viszonyítva. Második, ha csak egyetlen árbevétel nagyobb az övénél. A rangsor-pozíció tehát egy sorszám. A szokásos eljárásban a legnagyobb szám
kapja az egyest, és az egyre kisebb számok egyre nagyobb sorszámúak, de dönthetünk úgy is, hogy
a legkisebb számé lesz az egyes, és a számok növekedésével a sorszámuk is növekszik.
A DAX három rangsor-kezelő függvénnyel rendelkezik: RANK.EQ, a RANKX és a TOPN. Egy szám
az őt tartalmazó számok rangsorában elfoglalt pozíciójának sorszámát a RANK.EQ függvénnyel
tudjuk megállapítani. A függvény első argumentuma a vizsgált szám, a második az őt tartalmazó
halmaz megadására szolgál. A két argumentum az esetek többségében azonos, a rangsorolásra
kerülő számokat tartalmazó mező neve.
működés
sorszámozás a rangsor szerint
sorszámozás a rangsorral ellentétesen

egyes sorszámú elem

argumentum

legnagyobb

nincs megadva / 0 / DESC

legkisebb

1 / ASC

189. ábra
a RANK.EQ függvény harmadik, a sorszámozás irányát meghatározó, argumentuma

A függvény leírása szerint az első argumentum kifejezés is lehet, sőt a második argumentumban
hivatkozhatunk származtatott mezőre is. Utóbbi lehetőség nem vonatkozik a ADDCOLUMNS, a ROW
és a SUMMARIZE függvényekkel (lásd a 133. oldalon, tábla-kezel) létrehozott mezőkre.
Az elemzett halmazban álló azonos számok rangsor-pozíciója is azonos. Az őket követő
szám rangsor-pozíciója az ismétlődő sorszám darabszáma és a többször előforduló rangsorpozíció összege lesz. Például három kilences sorszám után a tizenkettes következik: 3 + 9. Az azonos rangsor-pozíciók kezelésének ezt a módját SKIP módszernek nevezzük.

190. ábra
a RANK.EQ függvény működésének bemutatása két számított mezővel

A RANKX függvény, a többi X-es függvényhez hasonlóan, egy kifejezést értékel ki egy tábla minden
rekordjában, majd az így nyert számhalmaz rangsorában megállapítja egy szám pozícióját. A függvény öt argumentuma, sorrendben a következő.
[1] A táblát vagy a táblát adó kifejezés. [2] A minden rekordban kiértékelendő kifejezés. [3] A
szám, amelynek rangsor pozícióját kell megállapítani a második argumentum kiértékelése során
kapott eredményhalmazban. [4] A sorszámozás irányát meghatározó argumentum. Szintaktikája
azonos a RANK.EQ függvény azonos funkciójú argumentumával. [5] A sorszámozás módját előíró
argumentum.
működés

azonos számok sorszámai

szakadozott sorszám-kiosztás

1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 14

folytonos sorszám-kiosztás

1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10

argumentum
nincs megadva / Skip
Dense

191. ábra
a RANKX függvény ötödik, a sorszámozás módját meghatározó, argumentuma
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Ahogy a képen megfigyelhetjük a DENSE módszert alkalmazva az ismétlődő sorszámot követő
elem az ismétlődő sorszámot követő sorszámot kapja.
A RANKX függvénynek csak az első két argumentuma kötelező. A harmadik argumentum, amely
kifejezés is lehet, hiánya a leggyakoribb vizsgálat végrehajtását írja elő: a számított érték pozícióját
keresd a számított értékek rangsorában! Ha a nem kötelező argumentumok közül az argumentumlista közbenső elemét hagyjuk el, ezt üres argumentummal kell jeleznünk. Például nem adjuk meg
a harmadik és negyedik elemet: RANKX( <tábla> ; <kifejezés> ; ; ; DENSE ).

192. ábra
a minőség-ellenőrzés adatait tartalmazó „selejt” tábla

A képen látható tábla két számított mezője a napi selejt értéke alapján rangsorolja a munkatársakat.
Az RSOR szakadozott sorszámot (SKIP) ad: RANKX( selejt ; [darab] / ( [zárás] - [kezdés] ) ; ; 1 ), míg az
RSOR D folyamatos sorszámozást (DENSE) végez: RANKX( selejt ; [darab] / ( [zárás] - [kezdés] ) ; ;
1 ; DENSE ).
A kimutatás tételeink rangsorát is a RANKX függvénnyel állapíthatjuk meg. Vegyünk egy egyzerű
adatbázist a „termékek” és a „eladások” táblákkal!

193. ábra
a példa két táblája és az elemzésükre létrehozott kimutatás

Elöször egy automatikus összesítéssel megállapítottam a számok összegét betűk szerinti bontásban, majd a „rangsor” egyéni összesítéssel megállapítottam a betűk rangsorát az összesített számok alapján. rangsor:= RANKX( ALL( 'termékek'[név] ) ; 'eladások'[Összeg - darab] ).
Mindhárom rangsor-kezelő függvénynek, tehát a később tárgyalandó TOPN-nek is, van egy
közös tulajdonsága: képesek szöveg-halmazok elemeit is rangsorolni. Ennek alapja a karakterláncok ABC szerinti rendezése. Növekvő rendezés esetén az egyes sorszámot a rendezett halmaz
utolsó eleme kapja, tehát az ABC végén álló betükkel kezdődő karakterláncok.
A következő képen látható „termények” tábla „RSOR 1” számított mezője rangsorolja a „termény” mező bejegyzéseit a RANK.EQ függvénnyel. Az „RSOR 2” számított mező a „termény” mező bejegyzéseinek második karaktere alapján állapítja meg a szövegek rangsorár a RANKX függvény segítségével.
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194. ábra
szövegek rangsorának kezelése a RANK.EQ és a RANKX függvényekkel

A DAX MID függvényének funkciója és szintaktikája azonos a program KÖZÉP (MID) függvényével.
A mindennapi életben a rangsor és a hierarchia összetartozó fogalmak. Bemutatok egy típusfeladatot, amelynek algoritmusában összemosódik a rangsor- és a hiererchia kezelés. Van egy táblánk, amelynek egyik mezőjében minden bejegyzés egyedi. Például a „megyék” táblában a „megye” mező bejegyzései. Ezek a bejegyzések csoportokba sorolhatók, a tábla egy másik mezőjének
bejegyzései alapján. A példánknál maradva, a megyék a „régió” mező bejegyzései alapján csoportosíthatók. A PowerPivot kimutatással a csoportokat kívánom elemezni, de láttatni szeretném a
csoport tagjait is. Azaz, meg kívánom állapítani a rágiók vásolakóinak számát, úgy, hogy a régiók
neve mellett látható legyen a régióhoz tartozó megyék listája is. Valahogy így!

195. ábra
a „megyék” tábla és az elemzésére létrehozandó kimutatás mintája

A feladat megoldását az egy régióba tartozó megyék rangsorolásával kezdjük. Ezután a sorszámok
alapján listát hozunk létre a megyék nevéből, majd a listát a PATH függénnyel íratjuk ki. A példa
algoritmusa a következő.
[1] A megyék sorszámozása, régiónként újrakezdve. RS: =RANKX( FILTER( ALL( ’megyék’ ) ; [régió] = EARLIER( [régió] )) ; [megye] ; ; 1 ; DENSE ).
[2] A régió rangsorában az adott megyét megelőző megye sorszámának képzése. FEL RS: =IF(
[RS] <> 1 ; [RS] - 1 ).
[3] A felettes megye nevének képzése. P1: =CALCULATE( FIRSTNONBLANK( ’megyék’[megye] ;
1 ) ; FILTER( ALLEXCEPT( ’megyék’ ; ’megyék’[régió] ) ; [RS] = EARLIER( [FEL RS] ))).
[4] A következő lépés az adott megye függőségi sorának képzése. P2: =PATH( [megye] ; [P1] ).
[5] Az utolsó művelet minden megyéhez kiíratni a saját régiójában, a rangsor végén álló megye
függőségi sorát. MEGYÉK: =CALCULATE( PATH( [megye] ; [P1] ) ; CALCULATETABLE( FILTER(
’megyék’ ; [RS] = MAX( [RS] )) ; ALLEXCEPT( ’megyék’ ; ’megyék’[régió] ))).
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196. ábra
a számított mezőkkel kiegészített tábla részlete

A képen a megyéket, régiónként újrakezdve, ABC sorrendben ábrázoltam az algoritmus könnyebb
megértése érdekében. A feladat megoldása tehát egy hierarchia-szimuláción alapult, amelyet az
egy kategóriába tartozó elemek sorszámozása tett lehetővé. Az elemek csoportonkénti indexelése
részösszegek képzését is lehetővé teszi. Ezt a lehetőséget mutatom be a következő példán.

197. ábra
az „eladások” tábla a részösszeg-képzés négy számított mezőjével

A képen látható tábla eladásait szeretnénk összegezni ügynökök szerint. Az áttekinthetőség érdekében a feladatot négy lépésben, külön-külön számított mezőkkel oldjuk meg!
[1] A tábla rendezése a csoportosító mező (ügynök) értékei alapján.
[2] Az ügynök eladásainak sorszámozása. SSZÁM: = RANKX( FILTER( ALL( ’eladások’ ) ; [ügynök]
= EARLIER( [ügynök] )) ; [AZ] ; ; 1 ; DENSE ).
[3] Az ügynök eladásai darabszámának képzése. ELDB: = COUNTROWS( FILTER( ALL(’eladások’ )
; [ügynök] = EARLIER( [ügynök] ))).
[4] Az ügynök utolsó eladásának megállapítása. UTOLSÓ: = [SSZÁM] = [ELDB].
[5] Részösszeg képzése. RÖSSZ: = IF( [UTOLSÓ] ; CALCULATE( SUM( [eladás] ) ; ALLEXCEPT(
’eladások’ ; ’eladások’[ügynök] ))).

198. ábra
a részösszeg számítás egyetlen képletben
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A DAX harmadik rangsor-kezelő függvénye a TOPN függvény. A függvény, a Microsoft megfogalmazása szerint, egy virtuálisan rendezett tábla első n rekordját adja eredményül. A függvény argumentumlistája négy elemből áll. [1] A visszaadandó rekordok számát adó kifejezés vagy konstans.
[2] A tábla neve vagy táblát eredményező kifejezés. [3] A rendező-mező neve. [4] Nem kötelező
argumentum a rendezési sorrend megfordítására: ha nem a rangsor szerint csökkenő, hanem
emelkedő rendezést szeretnénk, akkor az argumentum értéke egy (1).

199. ábra
a „városok” tábla két egyéni összesítéssel

A képen látható tábla a magyar városok és a fővárosi kerületek lakosságát tartalmazza. Kíváncsiak
vagyunk a három legnagyobb és a három legkisebb lakosságú város lakosainak összegére. Az első
kérdésünkre a „3ln” válaszol: SUMX( TOPN( 3 ; 'városok' ; [lakos] ) ; [lakos] ). A három legkisebb
lakosságú város lakóinak összegét a „3lk” adja: SUMX( TOPN( 3 ; 'városok' ; [lakos] ; 1 ) ; [lakos] ).
A két képlet majdnem azonos, csak a TOPN függvény negyedik argumentumában különbözik. Az
első képletből hiányzik ez az argumentum, tehát a rendezés sorrendje növekvő, míg a második képlet csökkenő sorrendű rendezést ír elő.
A TOPN függvény képes több-kulcsos virtuális rendezésre is, sőt a rendezés alapja számított érték is lehet. Nézzünk egy példát e két tulajdonság szemléltetésére is!

200. ábra
a „ügynökök” tábla

Az „ügynökök” tábla kategorizált üzletkötők, különböző időszakokra eső árbevételét tartalmazza.
A munka hatékonyságát jól jellemzi az árbevétel egy napra eső hányada, amelyet a határnapok
segítségével egyszerűen képezhetünk. Az „l3ö” egyéni összesítéssel a legmagasabb kategóriába
(A) sorolt üzletkötők, három legnagyobb napi árbevételt produkált bevételének összegét számoljuk ki: =CALCULATE( SUM( [bevétel] ) ; TOPN( 3 ; 'ügynökök' ; [kategória] ; 1 ; [bevétel] / ( [zárás] [kezdés] ))). A TOPN függvény argumentumlistájában tehát a második elem után, az argumentumok párban állnak: rendező értékek – rendezési sorrend. A szokásos rendezési sorrend a csökkenő,
ezt az argumentumlista végén nem kell megadnunk, közbenső argumentum esetén nullával (0)
vagy üres argumentummal kell jelölnünk.
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A rangsor kezelő DAX függvények tehát a skip és a dense módszerrel rangsorolják a halmaz azonos
elemeit. Mindkét eljárás ismétlődő sorszámokat eredményez és ez nem minden helyzetben elfogadható. Az ismétlődéseket nem tartalmazó rangsor-pozíció képzése két statisztikai érték összegéből
áll: [1] az elemzett szám hányszor fordul elő a halmazban az elemzett szám pozíciójáig, az elemzett
számot is beleértve, [2] hány szám nagyobb a halmazban az elemzett számnál. Nézzünk egy példát!
Adott egy kilenc-rekordos tábla. Két mezője: a kulcs mező és egy számokat tartalmazó mező. Az
ismétlődések nélküli rangsor-pozíciókat, a képletek jó olvashatósága érdekében, három számított
mezővel képezzük. Először az EDDIG számított mezővel megállapítjuk az egyes számok előfordulásának darabszámát a vizsgált számot tartalmazó rekorddal bezárólag. Ezután a NAGYOBB számított mezővel megszámláljuk, hány szám nagyobb a táblában a vizsgált számnál. Végül a RSOR
számított mezővel összeadjuk a két statisztikai értéket. A negyedik, FORD nevű, számított mezővel
fordított rangsort képeztem.

201. ábra
az „számok” tábla és négy számított mezőjének képlete

A TOPN függvényt most már a saját számításon alapuló rangsorral tudjuk használni. Például
képeznünk kell a három legnagyobb szám összegét: =SUMX( TOPN( 3 ; A ; [RSOR] ) ; [szám] ).
Természetesen az ismétlődések nélküli rangsor-pozíció képzésnek ez a módszere, csak akkor
használható, ha a tábla rendelkezik egy olyan numerikus- vagy számmá konvertálható adattípusú
mezővel, amely folyamatosan növekvő értékeket tartalmaz az egyes rekordokban.

szöveg-kezelő függvények
A karakterláncok feldolgozását végző DAX függvényeket két csoportba sorolhatjuk: [1] a szöveg
valamely tulajdonságát vizsgálókra és [2] a kiinduló karakterláncot átalakítókra.
Az első csoportba tartozik a bővítmény LEN függvénye, amely az egyetlen argumentumával meghatározott szöveg karaktereinek darabszámát adja eredményül.
Karakterláncok összehasonlítását az EXACT függvénnyel kérhetjük. Az összehasonlítandó szövegeket a függvény két argumentumával adjuk meg. A vizsgálat eredménye logikai érték: ha a két szöveg azonos, akkor IGAZ, különben HAMIS. Az alábbi ábrán a függvény működést mutatom be.

202. ábra
az AZONOS számított mező képlete: EXACT( [szöveg1] ; [szöveg2] )
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A kép tanúsága szerint a függvény megkülönbözteti a kis- és nagybetűket, az ékezet nélküli és az
ékezetes betűket, sőt még a különböző kódú szóközkaraktereket is. Utóbbi ok miatt kaptunk HAMIS eredményt a negyedik rekordban. Amennyiben az összehasonlításban nincs szerepe a kis és a
nagybetűk eltérésének, használjunk logikai műveletet: = [szöveg1] = [szöveg2]. Ennek a kifejezésnek az eredményét láthatjuk a kép LOGMŰ számított mezőjében.
Szövegben karakterláncot a FIND és a SEARCH függvénnyel kereshetünk. Argumentumaik azonosak: [1] A keresett szöveg meghatározása. Ha konstans, idézőjelek között kell állnia. [2] A gazdaszöveg meghatározása. [3] A keresés induló-karakterének sorszáma a gazdaszövegben. Másként
fogalmazva, a gazdaszöveg hányadik karakterétől kezdődően keressen a függvény. Nem kötelező
argumentum. Szokásos értéke egy. Elhagyását üres argumentummal kell jelölni. [4] A függvény
eredménye ha nincs találat. Nem kötelező argumentum. A bővítmény csak előjeles egész számot
vagy a BLANK függvényt fogadja el ebben az argumentumban.
A függvény eredménye: [1] sikeres vizsgálatot követően, a keresett szöveg első karakterének
sorszáma a gazdaszövegben, [2] sikertelen vizsgálatot követően, a negyedik argumentumban
megadott szám vagy üres bejegyzés. Sikertelen vizsgálatot követően, ha a negyedik argumentum
nincs megadva, a vizsgálat hibaértéket eredményez.
A keresés kezdő pozíciójának deklarálása a találat pozíciójának sorszámozását nem befolyásolja.

203. ábra
szöveg keresése a FIND és SEARCH függvényekkel

A képen látható tábla két számított mezőjének képlete azonos: FIND/SEARCH( [keresett sz] ;
[gazdasz] ; ; BLANK()). A függvények alapvetően azonosan működnek, de a SEARCH nem tesz különbséget kis- és nagybetűk között. Ezt látjuk a második rekordban. Mindkét függvény az eltérő kódú szóközöket különböző karaktereknek tekinti. Ezt a tulajdonságot a negyedik rekordban figyelhetjük
meg. Az üres, vagy nulla hosszúságú gazdaszöveg sikertelen vizsgálatot, az üres vagy nulla hosszúságú keresett szöveg egyet (1) eredményez.
A SEARCH függvény első és második argumentumában helyettesítő karakterek (*, ?) is állhatnak.
A mezőnevekhez és kifejezésekhez szövegösszefőzéssel kapcsolhatjuk a joker-karaktereket: ”?” &
[mezőnév]. Ha magát a csillagot vagy a kérdőjelet keressük a gazdaszövegben, akkor ezt tilde
karakterrel jelöljük (~*, ~?). A hullámvonal karaktert is szövegösszefűzéssel kell a mezőnévhez vagy
a kifejezéshez kapcsolni.
Mint említettem, a negyedik argumentum csak előjeles egész szám vagy üres bejegyzés lehet.
A korlátozást az IFERROR függvénnyel nem tudjuk kikerülni, mert a bővítmény ennél a függvénynél
sem enged az első argumentumától eltérő adattípusú eredményt deklarálni. A megoldást az IF és
az ISERROR függvények kombinációja adja: IF( ISERROR( FIND/SARCH( <keresett szöveg> ; <gazdaszöveg> )) ; <alternatív adattípusú eredmény> ).
A szövegkezelő függvények második csoportjába azokat a függvényeket soroljuk, amelyek a kiindulásként kapott karakterlánc átalakítását végzik. A REPT függvény az első argumentumával
meghatározott karakterláncot fűzi össze a másolataival. Az eredményül kapott karakterlánc, a függvény második argumentumával meghatározott darabszámban fogja tartalmazni a kiinduló szöveget.
A CONCATENATE függvény a két argumentumával meghatározott szöveget fűzi össze egyetlen karakterlánccá. Ha több elemet szeretnénk egyesíteni, használjuk inkább az ampersand (&) operátort.
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204. ábra
a KÓD1 és KÓD2 számított mezők képlete: REPT/CONCATENATE( [osztály] ; [csoport] )

A CONCATENATEX függvény a 2016-os PowerPivot újdonsága: a tábla minden rekordjában kiértékel
egy kifejezést, majd az eredményeket szövegként összefűzve jeleníti meg. A lista elemeinek sorrendjét és a szeparációját a felhasználó határozhatja meg. Argumentumlistája a következő. [1] Egy
tábla vagy táblát eredményező kifejezés. [2] A tábla minden rekordjában kiértékelendő kifejezés.
[3] A lista elemeit elválasztó karakter vagy karakterlánc, idézőjelek között megadva. Nem kötelező
argumentum. [4] A rendezés alapját adó mező neve vagy egy kifejezés, amelynek eredményei alapján lesz rendezve a lista. Nem kötelező argumentum. [5] A rendezés irányát meghatározó argumentum. Lehetséges értékei: ASC, DESC. Nem kötelező argumentum. A rendezés több kulcs alapján is történt, ezért a négyes és az ötös argumentum ismételhető.
A függvény működését „szerszámok” táblán mutatom be. A tábla tartalmazza a szerszám nevét, gyártóját, árát és az eladás darabszámát. Készítsünk kimutatást, amely összegzi az eladásokat
gyártók szerint! A pivot-táblában jelenítsük meg az adott szerszám választékát is!

205. ábra
a példa objektumai

A „választék” egyéni összesítés képletében a SUMMARIZE függvény (részletesen lásd a 133. oldalon, tábla-kezel) összesítő táblát hoz létre a „szerszámok” táblából a „név”, a „gyártó” és az „ár”
mezők egyedi bejegyzései alapján. Ezt a virtuális táblát láthatjuk a kép bal oldalán.
A kép közepén álló kimutatást vizsgálva a „választék” egyéni összesítés eredménye nagyon
hasonlít a 125. oldalon, a 195. ábra pivot-táblájának MEGYÉK számított mezőjének megjelenítése.
Valóban, a feladat mindkét példában azonos, amit ott bonyolult számítással, a rangsor- és a hierarchia-kezelés eszközeit felhasználva, itt a kimutatásban egyéni összesítéssel, a CONCATENANTEX
szövegkezelő függvénnyel oldottuk meg.
Karakter konverziót végez az UPPER és a LOWER függvény. Előbbi a kiindulásként kapott karakterlánc kisbetűit nagybetűkre, utóbbi a karakterlánc nagybetűit kisbetűkre cseréli.
A LEFT, a RIGHT és a MID függvények az első argumentumukkal megadott karakterlánc egy darabját adják eredményül. A LEFT és a RIGHT függvények az első argumentumukkal meghatározott
szöveg elejéről illetve végéről, a második argumentumukkal megadott darabszámú karaktert adják
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eredményül. A szöveg közepéről a három-argumentumos MID függvénnyel „vághatunk” ki egy darabot. A gazdaszöveget az első, az eredmény-szöveg első karakterének sorszámát a második és az
eredmény-szöveg karaktereinek számát a harmadik argumentummal határozhatjuk meg. Tehát:
MID( <gazdaszöveg> ; <az eredmény-szöveg első karakterének sorszáma a gazdaszövegben> ; <az
eredmény-szöveg hossza karakterben> ).

206. ábra
példa a MID függvény alkalmazására a RÉGIÓR számított mezőben

Nézzünk egy komplex feladatot, a MID függvény alkalmazására. A fenti tábla magyar városok
adatait tartalmazza. Hozzunk létre egy számított mezőt, amely a város régiójának nevét rövidítve
mutatja. Minden régió neve két, nagybetűvel kezdődő karakterláncból áll, kötőjellel elválasztva. A
rövidítés a két karakterlánc első karaktereiből álljon!
A rövidítés első betűje a „régió” mező bejegyzésének első karaktere: LEFT( [régió] ; 1 ). A
rövidítés második betűjét a mező minden bejegyzésében a kötőjel előzi meg. Állapítsuk meg az
elválasztó karakter pozícióját a „régió” mezőben: FIND( ”-” ; [régió] ). A rövidítés második karakterének pozíciója a „régió” mezőben: FIND( ”-” ; [régió] ) + 1. Magát a karaktert a pozíciója
ismeretében a MID függvénnyel képezhetjük: MID( [régió] ; FIND( ”-” ; [régió] ) + 1 ; 1 ). A rövidítés
két betűjének összefűzését a CONCATENATE függvénnyel végezzük: CONCATENATE( LEFT( [régió]
; 1 ) ; MID( [régió] ; FIND( ”-” ; [régió] ) + 1 ; 1 )).
A REPLACE és a SUBSTITUTE függvények a kiindulásként kapott karakterlánc egy darabját lecserélik egy másik karakterláncra. Az átalakítandó karakterlánc a gazdaszöveg. A gazdaszöveg azon
darabja, amely törlésre kerül, a cserélendő szöveg. A törlés után a gazdaszövegbe illesztendő
karakterlánc az új szöveg. A REPLACE függvény alkalmazásakor a cserélendő szöveg pozícióját és
hoszszát, a SUBSTITUTE esetén magát a cserélendő szöveget kell megadnunk.
A REPLACE függvény argumentumai a következők. [1] A gazdaszöveg deklarációja. [2] A cserélendő szöveg első karakterének sorszáma a gazdaszövegben. [3] A cserélendő szöveg karaktereinek
darabszáma. [4] Az új szöveg deklarációja. Üres karakterláncot (””) adjunk meg, ha csak a cserélendő szöveg törlése a célunk!
A SUBSTITUTE függvény argumentumai a következők. [1] A gazdaszöveg deklarációja. [2] A cserélendő szöveg deklarációja. [3] Az új szöveg deklarációja. [4] Egy pozitív egész szám, a cserélendő
szöveg cserélendő előfordulásának sorszáma. Másként fogalmazva, ezzel az argumentummal határozhatjuk meg azt, hogy a gazdaszövegben többször előforduló cserélendő szöveg hányadik előfordulása legyen kicserélve. Nem kötelező argumentum. Ha nincs megadva a cserélendő szöveg
összes előfordulásában ki lesz cserélve az új szövegre. A SUBSTITUTE függvény a cserélendő szöveg keresésekor a kis és nagybetűket megkülönbözteti. Ha a függvény nem találja a gazdaszövegben
a cserélendő szöveget, akkor a gazdaszöveget adja eredményül.
Lássunk egy komplex feladatot, amelynek megoldásában a SUBSTITUTE függvény is szerepel!
Adott egy kétmezős tábla, amelyben autóbusz járatok azonosítóját („járat” mező) és az útjuk során
érintett városok listáját („útvonal” mező) tartalmazza, szóközökkel elválasztva. Hozzunk létre számított mezőt, INDULÓ ÁLL néven, amely az útvonal első városát mutatja!
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207. ábra
a példa táblája az INDULÓ ÁLL számított mezővel

A bővítmény nyelvén így fogalmazhatnánk meg a feladatot: ki kell íratnunk az „útvonal” mező bejegyzéséből az első szóközig tartó darabot. Az első szóköz pozíciójának sorszámát a bejegyzésben
a FIND függvénnyel határozhatjuk meg: FIND( ” ” ; [útvonal] ). Ha a kapott számból kivonunk egyet
az első város karaktereinek darabszámát kapjuk. Ennek ismeretében a LEFT függvénnyel már kiírathatjuk az induló állomás városának nevét: LEFT( [útvonal] ; FIND( ” ” ; [útvonal] ) - 1 ).
A második feladat a végállomás városának kiíratása. Vegyük sorra a megoldás lépéseit! [1]
Megszámláljuk, hány szóközt tartalmaz az útvonal. [2] Az utolsó szóközt lecseréljük egy olyan karakterre, amely biztosan nem szerepel az útvonal karakterei között. [3] Megállapítjuk a beillesztett
karakter pozíciójának sorszámát az útvonalban. [4] A sorszámból és az útvonal karaktereinek számából kiszámítjuk az utolsó városnév karaktereinek darabszámát. [5] Kiíratjuk a az útvonal végéről
a kapott darabszámú karaktert.
[1] Az egyes lépéseket, az áttekinthetőség érdekében, külön-külön számított mezőkkel oldjuk meg.
Az útvonalban álló szóközök számát az útvonal karaktereinek száma és a szóközöktől megtisztított
útvonal karakterei számának különbsége adja. A szóközök eltávolítását a SUBSTITUTE függvénnyel
végezzük: SUBSTITUTE( [útvonal] ; ” ” ; ”” ). A két szöveg karaktereinek számát a LEN függvénnyel
kérdezzük le. SZÓKÖZÖK SZÁMA: =LEN( [útvonal] ) - LEN( SUBSTITUTE( [útvonal] ; ” ” ; ”” )).
[2] Megállapítottuk tehát az útvonalban szereplő szóközök számát. Ez a darabszám azonos a
szóköz utolsó előfordulásának sorszámával. Ezt a szóközt kell lecserélnünk, egy olyan karakterre,
amely biztosan nem szerepel az útvonalban. Legyen ez a karakter a felkiáltójel. MÓDOSÍTOTT ÚTVONAL: =SUBSTITUTE( [útvonal] ; ” ” ; "!" ; [SZÓKÖZÖK SZÁMA] ).
[3] A felkiáltójel pozíciójának sorszámát az útvonalban a FIND függvénnyel állapítjuk meg. FELKIÁLTÓJEL SORSZÁMA: =FIND( ”!” ; [MÓDOSÍTOTT ÚTVONAL] ).
[4] A felkiáltójel pozíciójának sorszáma azonos az útvonal karaktereinek számával a felkiáltójellel bezárólag. Ha ezt a számot kivonjuk az útvonal karaktereinek számából, akkor megkapjuk az
útvonal utolsó városának nevét alkotó karakterek számát. CÉL KARAKTEREINEK SZÁMA: =LEN( [útvonal] ) - [FELKIÁLTÓJEL SORSZÁMA].
[5] Az útvonal utolsó városnevének karakter-hosszát ismerve már ki tudjuk íratni a városnevet is.
CÉL ÁLL: =RIGHT( [útvonal] ; [CÉL KARAKTEREINEK SZÁMA] ).

208. ábra
a feladat megoldásának képlete

Az utolsó szöveg-alakító függvény a TRIM, a program KIMETSZ (TRIM) függvényének DAX megfelelője. A függvény eltávolítja a 32-es kódszámú szóközöket az egyetlen argumentumával megadott
karakterlánc elejéről és végéről, valamint a karakterláncban egymás után álló ismétlődéseit. Utóbbit
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másként fogalmazva, törli a szövegben az egymás után álló szóközöket, az első kivételével. A 160-as
kódú szóközöket a függvény nem veszi figyelembe.
A 160-as kódú szóközöket tartalmazó karakterláncokat a SUBSTITUTE függvény segítségével
tudjuk megtisztítani a felesleges szóközöktől: TRIM( SUBTITUTE( [szöveg] ; ” ” ; ”” )). A SUBSTITUTE függvény második, idézőjelek között álló argumentumát az ALT billentyű folyamatos nyomása mellett, a numerikus billentyűzeten, a 0160 kóddal kell „beírnunk”.
Tehát a szöveg-kezelő függvényeket funkciójuk alapján két nagy csoportba sorolhatjuk. Az első
csoportba tartoznak a kiinduló karakterlánc vagy karakterláncok valamely tulajdonságát vizsgálók,
a második csoportba pedig a kapott karakterláncot átalakítók.

209. ábra
szöveg-kezelő függvények rendszerezése

Ahogy látjuk, a táblázatból hiányzik CONCATENANTEX függvény, mert se ide, nem tartozik, meg se
oda nem tartozik. Lényegét tekintve nem szövegkezelő függvény, de statisztiaki függvénynek is
csak fentartásokkal nevezhetnénk... Ezért azután ebben a fejezetben mutattam be, de a rendszerező táblázatban már nem mertem szerepeltetni.

tábla-kezelő függvények
A SAMPLE függvénnyel teszt-rekordokat kérhetünk egy rendezett, valóságos vagy virtuális táblából. A függvény három kötelező argumentumával tudjuk deklarálni [1] a kért rekordok számát, [2]
a táblát és [3] a rendező-mezőt. A függvény a rendező-mező bejegyzései alapján csökkenő sorrendet állít be. További argumentumokkal többmezős rendezést is kérhetünk, de akkor meg kell határoznunk a rendzés irányát is: [csökkenő sorrend] üres argumentum/0/FALSE/DESC, [emelkedő sorrend] 1/TRUE/ASC.

210. ábra
a SAMPLE függvény fehér betűszínű kötelező és
szürke betűszínű opcionális argumentumai
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Többmezős rendezés esetén az utolsó rendező mező után elhagyható az üres argumentum. A függvény eredménye a kiínduló tábla a minta-rekordokra „szűrve”. A minta-vétel rendje: az első és az
utolsó rekord, a rendezésnek megfelelően. A további rekordok sorszáma egy számtani sorozat elemei. Az egymást követő rekordok sorszámának különbsége kerekítve: <a tábla összes rekordjának
száma> / ( <a minta-rekordok száma> - 1 ).
Az ADDCOLUMNS függvénnyel virtuális számított mezőkkel bővíthetünk egy valóságos vagy virtuális táblát. A függvény első argumentuma a tábla-deklaráció, ezután az argumentumok párban
állnak: név-kifejezés. Vizsgáljuk meg egy példán a függvény működését! Az elemzendő adatbázis
két táblából áll: „kollégák”, „munkák”. A táblákat a „kolléga” mezővel kapcsoltam össze.

211. ábra
a példa táblái

Ahogy a jobb oldali táblában látjuk a bevételek az egyes kollégákhoz köthetők. A munkatársak havi
fizetése a „bér” mezőben álló fix összeg és az általuk produkált bevételek tíz százaléka. Készítsünk
kimutatást az egyes kollégák havi fizetéséről!

212. ábra
a kimutatás és a FIZETÉS egyéni összesítés képlete

A SELECTCOLUMNS függvény egy virtuális táblát hoz létre az első argumentumával deklarált tábla
alapján. A virtuális tábla mezőit a felhasználó határozza meg a függvény további argumentum-párosaival. A párok első elemeivel a mező nevét kell magadnunk idézőjelek között. A párosok második
elemei kifejezések, amelyeket a függvény első argumentumával meghatározott tábla minden rekordjával kiértékel. A SELECTCOLUMNS függvény tehát egy új táblába helyezi a képzett mezőket, míg az
ADDCOLUMNS függvény a képzett mezőkkel kiegészíti az első argumentumával deklarált táblát.
A ROW függvénnyel egyrekordos virtuális táblát hozhatunk létre. A függvény szintaktikája:
ROW( ”név1” ; kifejezés1 ; ”név2” ; kifejezés2 ; …; ”névn” ; kifejezésn ). A függvény működését a
„bevételek” tábla segítségével mutatom be: egy boltban a vásárlók készpénzzel vagy átutalással
fizethetnek, de a jó vevők „hozomra” is vásárolhatnak.
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213. ábra
a „bevételek” tábla

Állapítsuk meg virtuális tábla segítségével a ténylegesen bevételt, azaz a hitelek nélküli bevétel összegét! A virtuális táblát a ROW függvénnyel hozzuk létre!

214. ábra
a tényleges bevételt eredményező egyéni összesítés

A SUMMARIZE függvénnyel virtuális összesítő táblát készíthetünk egy létező vagy számított tábla
elemzésére. Az összesítő tábla csoportosító-, kategorizáló-, statisztikai- és segédmezőkből áll. A
függvény argumentumlistájának bemutatásához használjunk egy tizenhat rekordos, „termékek”
nevű táblát. Az alábbi kép a tábla forrását mutatja, amelyen színezéssel próbáltam az egyes tulajdonság-típusok megkülönböztetését segíteni.

215. ábra
a „termékek” tábla színezett forrása

A tábla tehát két termék (A és B) három tulajdonságának (szín, méret, minőség) két-két értékét (fehérfekete, kicsi-nagy, I.-II.) tárolja. A SUMMARIZE függvény argumentumlistájának bemutatását kezdjük
egy egyszerű feladat megoldásával. Hozzunk létre virtuális összesítő táblát, amely a termékek darabszámát tartalmazza, név és szín szerinti bontásban! A statisztikai mező neve DARAB legyen!
A SUMMARIZE függvény argumentumlistájának első eleme az elemzendő tábla deklarációja,
majd ezt követik a csoportosító mezők nevei. A csoportosító mezők után állnak a statisztikai mezők
argumentum-párosai: név-képlet. A neveket idézőjelek között kell megadnunk.
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216. ábra
csoportosító és statisztikai mezők a megjelenített virtuális összesítő táblában

Az összesítő tábla tehát két csoportosító (név, szín) és egy statisztikai mezőből (DARAB) áll. Rekordjainak száma négy, amely a csoportosító mezők egyedi bejegyzései számának szorzata.
A csoportosító mezők tételei által meghatározott részhalmazok elemeit további mezők egyedi
bejegyzései alapján osztályozhatjuk. Ezeket a kategorizáló mezőket, a csak a SUMMARIZE függvény argumentumaként alkalmazható, ROLLUP függvénnyel adhatjuk meg. A függvény argumentumai tehát mezőnevek, a felsorolás a SUMMARIZE függvény egy argumentuma, amely az argumentumlistában a statisztikai mezők deklarációja előtt áll.
A ROLLUP függvény működésének bemutatásához egészítsük ki az összesítő táblát olyan rekordokkal, amelyek az azonos nevű és színű termékek csoportjait méret szerint kategorizálják! A tábla
tehát kiegészül majd a „méret” mezővel és rekordjainak száma az egyes név-szín kategóriában
található egyedi méret-bejegyzések számának összegével fog növekedni.

217. ábra
a virtuális összesítő tábla kiegészítése kategorizáló mezővel

Az ábra tanúsága szerint a kategorizáló mező átalakította a tábla szerkezetét is: hierarchiát teremtett a csoportosító és a kategorizáló mezők tételei között. A ROLLUP függvénnyel deklarált második és további kategorizáló mezők tovább strukturálják a virtuális táblát.
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218. ábra
a virtuális összesítő tábla két kategorizáló mezővel

Az ábrát tanulmányozva azt látjuk, hogy a második kategorizáló mező nem a várakozásunknak
megfelelően, a csoportosító mezők tételeit egészítette ki újabb kategóriákkal, hanem az első kategorizáló mező tételeit osztotta tovább. Ezáltal a tábla hierarchiája kiegészült a kategorizáló mezők
tételeinek rangsorával. Amennyiben a második illetve további kategorizáló mezőkkel a csoportosító mezők tételeit kívánjuk tovább osztályozni, akkor a csak a SUMMARIZE függvényben alkalmazható, ROLLUPGROUP függvénnyel kell a hierarchia-építést megakadályoznunk. A függvény argumentumai a kategorizáló mezők nevei.
Alakítsuk át az összesítő táblát úgy, hogy a minőség-kategóriák a méret-kategóriák mellett, az
azonos nevű és színű csoportokon belül álljanak!

219. ábra
a virtuális összesítő tábla hierarchia nélküli kategorizáló mezőkkel

137. oldal

Mivel a deklarált összesítő táblát nem tudjuk megjeleníteni, ezért képletünk helyességéről, csak
közvetve, a tábla egyes tulajdonságainak ellenőrzésével tudunk meggyőződni. Vegyük számba
ezeket a lehetőségeket! Lekérdezhetjük az összesítő tábla rekordszámát: COUNTROWS( <tábladeklaráció> ). Ellenőrizhetjük az azonos bejegyzésű rekordok darabszámát: COUNTROWS( FILTER(
FILTER( FILTER( < tábla-deklaráció > ; mező1 = érték1 ) ; mező2 = érték2 ) ; mezőn = értékn )). Meggyőződhetünk egy meghatározott rekord létrejöttéről: CONTAINS( <tábla-deklaráció> ; mező1 ; érték1 ;
mező2 ; érték2… mezőn ; értékn ). Lekérdezhetjük egy mezők üres bejegyzéseinek számát: COUNTROWS( FILTER( <tábla-deklaráció> ; mező = BLANK())). Utóbbi képlet eredményéből a tábla struktúrájára következtethetünk, mivel a csoportosító mezők tételeit tartalmazó rekordokban a kategorizáló mezők, a kategorizáló mezők tételeit tartalmazó rekordokban az alacsonyabb rangú kategorizáló mezők üresek.
Az egyes rekordok a tábla struktúrájában elfoglalt helyzetéről ad információt, a csak a SUMMARIZE függvény argumentumaként használható, ISSUBTOTAL függvény. Egyetlen argumentuma egy
mezőnév. A függvény TRUE logikai értéket ad eredményül, ha a vizsgált rekord tétele tartalmazza
az argumentumával meghatározott mező kategóriáit. Az eredményt tároló mező nevét a felhasználó adja meg idézőjelek között, az ISSUBTOTAL argumentumot megelőzően. A név-ISSUBTOTAL
argumentum-párosok a SUMMARIZE függvény argumentumlistájának végén állnak. A tartalmazott
kategóriákat detektáló mezőt deklarálhatjuk az ISBLANK függvény is.
Egészítsük ki a 137. oldalon álló 218. ábra összesítő tábláját ellenőrző mezőkkel, amelyek detektálják a méret és a minőség mezők tartalmazott kategóriáit!

220. ábra
összesítő tábla a tartalmazott kategóriák ellenőrzésével

A SUMMARIZE függvény argumentumlistája tehát a következő elemekből épül fel, sorrendben:
[1] tábla-deklaráció, [2] csoportosító mezők felsorolása, [3] kategorizáló mezők felsorolása a ROLLUP függvény argumentumaiként, [4] az egy logikai egységként kezelendő kategorizáló mezők
felsorolása a ROLLUPGROUP függvénnyel, a ROLLUP argumentumaként, [5] statisztikai mezők
deklarációja név-képlet argumentum-párosokkal, [6] a tartalmazott kategóriákat detektáló mezők
deklarációja név-ISSUBTOTAL argumentum-párosokkal.

221. ábra
a SUMMARIZE függvény szintaktikája

138. oldal

A SUMMARIZE függvénybe ágyazott X-es statisztikai függvények kiértékelése hibát eredményhet.
Ebben az esetben a GROUPBY függvénnyel kell dolgoznunk. Ez a függvény is egy virtuális összesítő
táblát eredményez. Argumentumai: [1] tábla, [2] csoportosító mezők, pontosvesszővel ellválasztva,
[3] név-képlet argumentum-párosok, a név idézőjelek között, a képlet az X-es statisztikai függvénnyel.
A képletben az X-es függvény tábla argumentuma az argumentum nélküli CURRENTGROUP függvény. Nézzünk egy egyszerű példát!

222. ábra
a példa háromtáblás adatbázisa

Az ábrán látható adatbázisban virtuális táblákkal megállapítjuk a megyék városainak átlagos lélekszámát, majd régiónként kiválasztjuk a legmagasabb átlagú megyéket.

223. ábra
a GROUPBY és a CURRENTGROUP függvények bemutatása

A kiszámolt értékeket a MAXX függvénnyel jeleníthetjük meg. Egyéni összesítés:= MAXX( GROUPBY( GROUPBY( … )) ; [MAX] )
A GROUPBY függvény figyelmen kívül hagyja az üres sorokat. Amennyiben a virtuális táblában
ezekre a rekordokra is szükségünk van az X-es függvény kifejezés argumentumában elágazást kell
alkalmaznunk: ahol a statisztikai függvény kiértékelése üres eredményre vezet, ott a kifejezés értéke legyen egyenlő nullával.
A SUMMARIZECOLUMNS függvény az ADDCOLUMNS és a SUMMARIZE függvény együttes alkalmazásának alternatívája. Eredménye egy virtuális összesítő tábla. Alkalmazását egy háromtáblás
adatbázis elemzésén mutatom be!

224. ábra
a „naptár”, az „eladások” és az „árúcikkek” táblák

139. oldal

Létre kell hoznunk egy virtuális összesítőtáblát, amely napok és színek szerinti bontásban tartalmazza az árbevétel összegét. A SUMMARIZE függvény fent említett hibája miatt a feladatot az ADDCOLUMNS függvénnyel kell megoldanunk: ADDCOLUMNS( SUMMARIZE( 'eladások' ; 'naptár'[nap] ;
'árúcikkek'[szín] ) ; "BEVÉTEL" ; CALCULATE( SUMX( 'eladások' ; 'eladások'[darab] * 'eladások'[egységár] ))). A bővítmény 2016-os verziójában bevezetett SUMMARIZECOLUMNS függvény feleslegessé teszi a SUMMARISE függvény használatát ilyen esetekben.

225. ábra
virtuális összesítő tábla két csoportosító és egy statisztikai mezővel

A SUMMARIZECOLUMNS függvény argumentumlistájának első elemei a csoportosító mezők. A mezőneveket táblanevükkel együtt kell megadnunk. Az argumentumlista végén a statisztikai mezők
argumentum-párosai állnak: név idézőjelek között és kifejezés. Kategórizáló mezőket a ROLLUPADDISSUBTOTAL függvénnyel deklarálhatunk. A függvény nem csak a kategórizáló mezőket, de a
részösszeg detektálására szolgáló logikai adattípusú mezőket is létrehozza az eredmény-táblában.
Argumentumai párban állnak: kategórizáló mező neve, táblanévvel és a részösszeg-detektáló mező
neve, idézőjelek között. A ROLLUPADDISSUBTOTAL függvény tehát a SUMARIZECOLUMNS függvény egy argumentuma, amely a csoportosító mezők deklarációját követi az argumentum-listában.
A ROLLUPADDISSUBTOTAL argumentum és a statisztika mezők deklarációi között, állnak a függvény szűrő-argumentumai. Például egy vagy több FILTER függvény.
A függvény argumentum-listáját a SUMMARIZE függvénynél megismert „termékek” táblán
(lásd a 135. oldalon, 215. ábra) mutatom be.

226. ábra
a SUMMARISECOLUMNS függvény argumentumai

Az argumentum-lista elején tehát két csoportosító mező áll. Ezt követi ROLLUPADDISSUBTOTAL
argumentum két kategórizáló mezővel és a hozzájuk tartozó részösszeg detektáló mező nevével,
majd a szűrőt tartalmazó argumentum következik, végül a listát a statisztikai mező argumentumpárosa zárja.
A SUMMARIZECOLUMNS függvénnyel képzett összesítő táblából kimaradnak a statisztikai mező üres bejegyzésű rekordjai. Ha szerepeltetni akarjuk ezeket a rekordokat is, akkor a csak a SUMMARIZECOLLUMNS függvényben alkalmazható, IGNORE függvénnyel kell a statisztikai kifejezést deklarálnunk. A függvény egyetlen argumentuma a kiértékelendő kifejezés.
Ahogy a SUMMARIZECOLUMNS a SUMMARIZE javítása, úgy az ADDMISSINGITEMS a SUMMARIZECOLUMNS javítása. Funkciója azonos az IGNORE függvényével: a SUMMARIZECOLUMNS függvény által visszaadott táblát kiegészíti a statisztikai érték nélküli sorokkal. Argumentumai sorrendben: azok a mezők, amelyeknek minden tételét szerepeltetni akarjuk, SUMMARIZECOLUMNS-tábla,
a kiegészített tábla csoportosító mezői és egy vagy több szűrő-tábla. Utóbbi argumentumok a SUMMARIZECOLUMNS függvény által hibásan visszaadott csoportok kiszűrésére szolgál.
A SUBSTITUTEWITHINDEX függvény két, összekapcsolt táblát dolgoz fel. Az első argumentumával deklarált több oldali táblát kiegészíti a harmadik argumentumával megadott egy oldali tábla,
140. oldal

összetartozó rekordjainak indexével, magyarul a sorszámával. A képzett mező nevét az argumentumlista második elemeként, idézőjelek között kell megadnunk. A sorszámozás nullával kezdődik. Az
argumentum-lista negyedik eleme egy kifejezés, amelyet a függvény az egy oldali tábla minden öszszetartozó rekordjában kiértékel. A rekordok a kifejezés eredménye alapján történő csökkenő rendezése adja az indexek kiosztásának rendjét. Emelkedő sorrend szerinti rendezést az ötödik, nem
kötelező, argumentum ASC/1/TRUE bejegyzésével írhatunk elő. Az argumentum-lista negyedik és
ötödik elemének ismétlésével többmezős rendezést is deklarálhatunk. A függvény tábla-argumentumai táblát eredményező kifejezések is lehetnek. A „több oldali táblát” ebben az esetben is az első
argumentummal kell meghatároznunk.

227. ábra
az „egy” és a „tobb” nevű táblák valamint a „tobb” táblát virtuálisan kiegészítő kifejezés

A képen látható táblák neve megegyezik a kapcsolati pozíciójukkal. A függvény negyedik argumentumában álló kifejezés az „egy” tábla rendezési kulcsa. Ha az ötödik argumentum hiányzik vagy értéke DESC/0/FALSE a rendezés csökkenő sorrendű.

228. ábra
a sorszámok kiosztása és a virtuálisan kiegészített „tobb” tábla

A függvény leírásához a Microsoft Co. mintapéldát nem publikált és ez a tény erősíti a szerző kétségeit a függvény gyakorlati alkalmazását illetően.
A NATURALINNERJOIN függvény összefűzi két tábla összetartozó rekordjait, majd a rekordokat
egy virtuális táblába helyezi. A tábla tartalmazza a két tábla összes mezőjét. A függvény két argumentumával a táblákat kell deklarálnunk. A függvény csak összekapcsolt táblákat tud feldolgozni.
A NATURALLEFTOUTERJOIN függvény működése megegyezik a NATURALINNERJOIN függvényével, de az eredmény-táblába a kapcsolódó rekordokon kívül a függvény első argumentumával
deklarált tábla nem kapcsolódó (több oldali tábla) illetve társtalan (egy oldali tábla) rekordjai is bekerülnek. Az argumentumok felcserélése tehát eltérő eredményhez vezethet. A két függvényt egy
kéttáblás adatbázison mutatom be: „betűk” és „számok”.

141. oldal

229. ábra
virtuális egyesítő táblák képzése
a NATURALJOIN és a NATURALLEFTOUTERJOIN függvényekkel képezve

A GENERATE függvény virtuális táblát hoz létre két tábla egyesítésével. A függvény szintaktikája:
GENERATE( tábla-deklaráció1 ; tábla-deklaráció2 ). A virtuális tábla rekordjait a függvény a következő
módszerrel képzi. Veszi az első tábla első rekordját és egyenként összefűzi a másik tábla minden
rekordjával, majd veszi az első tábla második rekordját és egyenként összefűzi a másik tábla minden
rekordjával. És így tovább. Magyarul: mindkét tábla minden rekordja össze lesz fűzve a másik tábla
minden rekordjával. A virtuális tábla mezőinek száma a két tábla mezőszámának összege, rekordjainak száma pedig a két tábla rekordszámának szorzata.
A függvény működését egy egyszerű példán mutatom be. Képzeljünk el egy színházteremet,
amelynek nézőtere öt sorból áll, soronként tíz székkel. A jegyárak a színpadtól távolodva, soronként csökkenek. A sorok tulajdonságait a „sorok” tábla tartalmazza. A székek azonosítása a sorokban, balról és jobbról kezdődően, sorszámozással történik. A széleken álló három-három szék, a
színpad nem tökéletes láthatósága miatt, csökkent értékű, ezért ezekért a helyekért csak a jegyár
háromnegyed részét kell megfizetni. A székek tulajdonságait a „székek” tábla tartalmazza. A táblák
között nincs kapcsolat. Hozzunk létre kimutatást, amely a jegybevételt összegzi sorok szerint, teltházat feltételezve!

230. ábra
a példa két táblája és az elemzésükre készült kimutatás

A valóságos táblák egyesítésekor valóságos rekordok kerülnek összefűzésre, de ha a GENERATE függvény egyik vagy mindkét argumentuma kifejezés, akkor előfordulhat, hogy a feldolgozás alatt álló
rekordhoz nincs mit hozzáfűzni, mert a másik számított tábla üres, azaz nem rendelkezik rekordokkal.
Nevezzük ezeket az egyedül maradt rekordokat feldolgozhatatlan rekordoknak.
Vizsgáljuk meg a jelenséget egy egyszerű példán. A „termékek” tábla három terméket és azonosítójukat tartalmazza, a „színek” táblában pedig az azonosítójukkal jelölt termékek gyártásban
lévő színei állnak. A táblákat a „termék AZ” mezővel kapcsoltam össze.

142. oldal

231. ábra
a példa „termékek” és „színek” táblája

Az ábrát vizsgálva látjuk, hogy az „A” terméket három színben (fekete, fehér és sárga), a „B” terméket két színben (sárga, fekete) gyártják. A „C” termék jelenleg nincs gyártásban. Szeretnék egy olyan
virtuális táblát, amely az összes előforduló termék-szín variáció összefűzött rekordjait tartalmazza!
Készítsünk egyéni összesítést, „G” néven, amely megszámlálja a GENERATE függvénnyel létrehozott
virtuális tábla rekordjait! Készítsünk egyéni összesítést az előző képlet másolásával, „GALL” néven,
amelyben a GENERATE függvény helyett a GENERATEALL függvényt alkalmazzuk!

232. ábra
a GENERATEALL függvénnyel képzett virtuális tábla és a rekordszámokat megállapító egyéni összesítések

Az ábra tanúsága szerint a feldolgozhatatlan rekordot csak a GENERATEALL függvénnyel létrehozott virtuális tábla tartalmazza, a GENERATE függvénnyel képzett nem. Ellenőrizzük a virtuális tábla
feldolgozhatatlan rekordjának meglétét!

233. ábra
a feldolgozhatatlan rekord meglétének ellenőrzése

A képlet TRUE értéket ad eredményül. A „termékek” és a „színek” táblák egyesítése két azonos
nevű mezőt eredményezett a virtuális táblában: „termék AZ”. A névazonosság azonban nem okoz
zavart, mert a bővítmény nyilvántartja a mezők származását. Ha tehát az egyik, duplikált nevű mezőre hivatkozunk a képletben, akkor adjuk meg a mezőt tartalmazó tábla nevét is, ahogy ezt a fenti
ábra képletében is látjuk.
A CROSSJOIN függvény funkciója azonos a GENERATE függvényével, de az egyesítendő táblák
száma nincs korlátozva. A függvény szintaktikája: CROSSJOIN( tábla-deklaráció1 ; tábla-deklaráció2 ; … ;
tábla-deklaráción ).
143. oldal

A függvény működését egy elképzelt polcrendszer adatait tartalmazó adatbázison mutatom be.
A polcok különböző hosszúságban, szélességben és vastagságban rendelhetők. A rendelkezésre
álló méreteket, centiméterben, a „hosszak”, a „szélességek” és a „vastagságok” nevű táblák tartalmazzák. A táblák között nincs kapcsolat.

234. ábra
a példa táblái: „hosszak”, „szélességek”, „vastagságok”

Készítsünk kimutatást a választékról! A Pivot-tábláról legyen leolvasható az egyes polcok mérete
és ára. Egy köbméter fa ötven-ezer Forintba kerül.

235. ábra
a kimutatás és egyéni összesítésének képlete

A képen látható Pivot-tábla legfontosabb megjelenítési tulajdonságai a következők: [1] tagolt kimutatás-elrendezés, [2] rész- és végösszegek megjelenítésének tiltása, [3] kibontó/összecsukó gombok megjelenítésének tiltása, [4] tételcímkék táblázatos megjelenítése, [5] tételcímkék ismétlése.
A kimutatás áttekinthetőségét egyéni szegélyezéssel javítottam.
A CROSSJOIN függvénnyel létrehozott virtuális táblában nem szerepelnek a feldolgozatlan rekordok. Ha szükségünk van rájuk akkor a CROSSJOIN helyett alkalmazzunk egymásba ágyazott GENERATEALL függvényeket. Ezt a lehetőséget mutatom be a következő példán.

236. ábra
a példa három táblája: „betűk”, „számok”, „színek”

Virtuális táblában egyesítsük a betűk tábla rekordjait a számok tábla minden kapcsolódó rekordjával, majd az így képzett rekordokat fűzzük össze a színek tábla sárga rekordjaival! Az eredménytáblába kerüljenek bele a feldolgozhatatlan rekordok is!
A megoldás előtt vizsgáljuk meg a táblákat, hány rekordra számíthatunk az eredményben. Az „A”
betűnek kettő, a „B” betűnek egy kapcsolódó rekordja áll a „számok” táblában. A „C” betűnek
nincs kapcsolódó rekordja. Az első két tábla feldolgozása tehát négy rekordot eredményez, de ez
a végeredmény is, mivel a „színek” táblának nincs „sárga” rekordja.
144. oldal

A CROSSJOIN függvénnyel képzett egyesítő tábla nem tartalmaz feldolgozhatatlan rekordokat,
erről a COUNTROWS függvénnyel győződhetünk meg. CJ:=COUNTROWS( CROSSJOIN( ’betűk’ ;
RELATEDTABLE( ’számok’ ) ; FILTER( ’színek2’ ; [szín] = ”sárga” )))  (üres). Tehát a GENERATEALL
függvénnyel kell próbálkoznunk. GALL2:=COUNTROWS( GENERATEALL( GENERATEALL( ’betűk’ ;
RELATEDTABLE( ’számok’ )) ; FILTER( ’színek’ ; [szín] = ”sárga” )))  4.

237. ábra
az egymásba ágyazott GENERATEALL függvényekkel létrehozott virtuális tábla megjelenítése

Az UNION függvény azonos felépítésű táblák (lásd a 22. oldalon, fogalmak) vagy azonos felépítésű
táblákat eredményező kifejezések virtuális egyesítésére szolgál. A függvény eredménye az argumentum-lista első elemével deklarált virtuális tábla, amely tartalmazza a többi tábla rekordjait is.
Másként fogalmazva, a függvény az első argumentumával meghatározott táblába helyezi el a további argumentumaival meghatározott táblák rekordjait is. A művelet végrehajtásának egyetlen
feltétele a táblák azonos mezőszáma. A függvényt egy háromtáblás adatbázison mutatom be.

238. ábra
a példa három táblája: „első”, „második” és „harmadik”

Adjuk össze a három tábla diákjait! A legegyszerűbb megoldást választjuk: a három tábla rekordjait
az UNION függvénnyel egyetlen virtuális táblába helyezzük el, majd összeadjuk a létszám-adatokat.

239. ábra
az egyéni összesítés képlete és az UNION függvénnyel létrehozott virtuális tábla megjelenítése

Az INTERSECT és az EXCEPT függvények két azonos felépítésű, tehát azonos mezőket azonos sorrendben tartalmazó, táblát vizsgálnak. Két argumentumuk a két tábla. Az INTERSECT függvény az
első argtumentumával meghatározott tábla rekordjait adja vissza, amelyek szerepelnek a második
argumentumával megadott táblában. Az EXCEPT függvény az első argtumentumával meghatározott tábla rekordjait adja vissza, amelyek nem (!) szerepelnek a második argumentumával megadott táblában. Magyarul a két függvény meghatározása azonos, kivéve a nem szócskát. A két függvény kiértékelése, még a legegyszerűbb képlet-környezetben is, az én gépemen, az Excel összeomlását eredményezi.

145. oldal

függelék
Az adatbázis-kezelés alapfogalmai
[1] a digitális adatkezelés egyik eszköze az adatbázis-kezelő szoftver • az adatbázis-kezelő szoftverrel létrehozott fájl az adatbázis • az adatbázis létrehozója a tervező • az adatbázis-kezelő szoftver
moduljai és a tervező által létrehozott objektumok együttesen alkotják azt a kezelő felületet, amellyel a digitális adatkezelés megvalósul • az adatbázissal adatkezelő műveleteket végző ember a
felhasználó
[2] az adatbázis objektumainak struktúráját és a tárolás rendjét bonyolult szabályrendszer, az adatmodell írja elő a tervező számára • az adatbázis-kezelő szoftverek többsége, az Edgar Frank Codd
által megfogalmazott, matematikai alapú, relációs modellt alkalmazza
[3] az adatbázisban élőlények, tárgyak és fogalmak, egyetlen szóval, egyedek adatait tároljuk • a
tárolás táblákban történik • a tábla sorai a rekordok • oszlopai a mezők • az oszlopok címkéi a
mezőnevek • a rekord és a mező metszéspontjában álló adat a mezőbejegyzés
[4] minden egyednek külön táblát kell létrehozni (gyártók, termékek) • a rekord az egyed egy előfordulása (a Zalatej adatai a gyártók táblában) • a mező az egyed egy tulajdonsága (gyártók tábla,
kapcsolattartó neve mező) • a mezőbejegyzés a tulajdonság egy értéke (kapcsolattartó neve mező
Tót Áron bejegyzése) • nem szabad létrehozni több értékű mezőt (nyelvtudás mező, mert egy ember több idegen nyelven is beszélhet) • a több értékű mezőnek új táblát kell létrehozni (nyelvek)
• tilos egy tulajdonságot többször tárolni (tilos a szerviz nevét az autók és a szervizek táblában is
tárolni) • tilos olyan adatot tárolni, amely a tárolt adatokból kiszámítható
[5] a rekord egyértelmű azonosíthatósága a digitális adatkezelés alapkövetelménye • a rekordok
azonosítása általában a tábla egyik mezőjének bejegyzései alapján történik • az azonosító mező
minden bejegyzése egyedi • az azonosító mező a tábla kulcs mezője • a kulcs mezőt a tervezőnek
deklarálnia kell • ha nincs az azonosításra alkalmas mező a táblában, akkor több mezőt kell kiválasztani erre a szerepkörre • több mezős azonosítás esetén a bejegyzések együttesének kell egyedinek lennie • modern adatbázisban, a tervező minden táblában létrehoz egy sorszámot tartalmazó mezőt, a rekordok egyértelmű azonosítására • a sorszámot tartalmazó kulcs mező szokásos
elnevezése: táblanév egyes számban, szóköz és nagy a és z betűk, utóbbi két betű az azonosító szó
rövidítése (a gyártók tábla kulcs mezőjének neve gyártó AZ)
[6] a különböző táblákban tárolt rekordok logikailag összetartoznak (az egy megrendelő adatait
tartalmazó rekord összetartozik az ettől a megrendelőtől érkezett, de még nem teljesített megrendeléseket tartalmazó rekordokkal) • ez a megállapítás a táblák bármely rekordjára vonatkozhat
(tehát a megrendelők tábla bármely rekordja összetartozhat a megrendelések tábla egy vagy több
rekordjával) • ha a tábla minden rekordjáról elmondható az összetartozás, akkor a táblák összetartozásáról is beszélhetünk • a táblák szintjén megfogalmazott összetartozás azonban nem zárja ki
azt a lehetőséget, hogy az egyik táblában állhatnak olyan rekordok, amelyek nem tartoznak össze
a másik tábla egyetlen rekordjával sem (aktív megrendeléssel nem rendelkező megrendelők) • de
ez csak a két összetartozó tábla egyikére igaz (megrendelő tábla) • az a tábla, amelyben állhatnak
önálló, a másik tábla egyetlen rekordjával sem összetartozó rekordok, az elsődleges tábla • az a
tábla, amely csak olyan rekordot tartalmazhat, amely kapcsolódik az elsődleges tábla egy rekordjához, a kapcsolódó tábla (a megrendelések táblában kiválasztott tetszőleges rekord valamelyik megrendelőtől érkezett megrendelést tartalmazza, megrendelő nélkül nincs megrendelés)
[7] ha az elsődleges tábla egy rekordja a kapcsolódó tábla több rekordjával alkothat logikai
egységet, akkor a két tábla egy a többhöz viszonyban áll egymással (megrendelő, megrendelések)
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• a két tábla egy az egyhez viszonyban áll egymással, ha az egyik tábla egy rekordja a másik tábla
egyetlen rekordjával tartozhat össze (országok, fővárosok) • ha a két tábla tetszőleges rekordja a
másik tábla több rekordjaival állhat logikailag összefüggésben több a többhöz viszonyról beszélünk
(színészek, színdarabok)
[8] az összetartozó rekordokat tartalmazó táblákat össze kell kapcsolni • a kapcsolat létrehozása
előtt az elsődleges tábla kulcs mezőjét el kell helyezzük a kapcsolódó táblába, ez a mező lesz a
kapcsolódó tábla idegen kulcs mezője • a táblák összekapcsolása az elsődleges kulcs és az idegen
kulcs mezők közötti logikai viszony deklarálásával történik • a „több a többhöz” kapcsolatban álló
táblákat csak egy harmadik tábla, a kapcsoló tábla közbeiktatásával hozhatjuk létre (a színészek és
színdarabok táblákat a szerepek tábla kapcsolja össze, mert Kis Imre színész az egyik darabban az
Apa, a másikban a Szerető) • a két tábla kulcs mezőjét a kapcsoló táblában kell elhelyeznünk (a
szerepek táblába a színész AZ és színdarab AZ mezőket) • a kapcsoló tábla a többi táblával egyenrangú, az idegen kulcs mezőkön kívül saját kulcs mezővel és egyéb, a kapcsolatra jellemző tulajdonságokat tároló mezőkkel

tábla-argumentumos függvények
ADDCOLUMNS • ALL • ALLEXCEPT • ALLNOBLANKROW • ALLSELECTED • AVERAGEX
CONCATENATEX • COUNTAX • COUNTROWS • COUNTX • CROSSJOIN
FILTER
GENERATE • GENERATEALL • GEOMEANX • GROUPBY
MAXX • MEDIANX • MINX
NATURALINNERJOIN • NATURALLEFTOUTHERJOIN

PERCENTILEX.EXC • PERCENTILEX.INC • PRODUCTX
RANKX
SAMPLE • SELECTCOLUMNS • STDEVX.P • STDEVX.S • SUBTITUTEWITHINDEX • SUMMARIZE •
SUMX
TOPN
UNION
VARX.P • VARX.S

táblát eredményező függvények
ADDCOLUMNS • ALL • ALLEXCEPT • ALLNOBLANKROW • ALLNOBLANKROW • ALLSELECTED
CALCULATETABLE • CALENDAR • CALENDARAUTO • DATEADD • DATESBETWEEN •
DATESINPERIOD • DATESMTD • DATESQTD • DATESYTD • DISTINCT
FILTER • FILTERS
GENERATE • GENERATEALL • GROUPBY
NATURALINNERJOIN • NATURALLEFTOUTHERJOIN • NEXTMONTH • NEXTQUARTER •
NEXTYEAR
PARALLELPERIOD • PREVIOUSMONTH • PREVIOUSQUARTER • PREVIOUSYEAR
RELATEDTABLE • ROW
SAMEPERIODLASTYEAR • SAMPLE • SELECTCOLUMNS • SUBSTITUTEWITHINDEX • SUMMARIZE • SUMMARISECOLUMNS
TOPN
UNION
VALUES

147. oldal

függvények tárgymutatója
ABS, 70, 94
ADDCOLUMNS, 123, 133, 134, 139, 147
ADDMISSINGITEMS, 145
ALL, 52, 108, 109, 111, 124, 125, 126, 147
ALLEXCEPT, 108, 109, 110, 117, 125, 126, 147
ALLNOBLANKROW, 106, 107, 108, 109, 147
ALLSELECTED, 106, 107, 108, 109, 110, 147
AND, 18, 92
AVERAGE, 66, 122
AVERAGEX, 122, 147
BLANK, 94, 95, 129, 137
CALCULATE, 62, 63, 64, 66, 109, 110, 111, 115,
116, 117, 118, 119, 121, 125, 126, 127, 139
CALCULATETABLE, 119, 121, 125, 147
CALENDAR, 76
CALENDARAUTO, 76
CEILING, 94, 96
CLOSINGBALANCE, 78, 85
CONCATENANTEX, 130, 133
CONCATENATE, 129, 130, 131
CONCATENATEX, 130, 147
CONTAINS, 90, 137
COUNT, 50, 109, 122
COUNTA, 122
COUNTAX, 147
COUNTBLANK, 122
COUNTROWS, 46, 84, 106, 107, 121, 122, 126,
137, 144, 147
COUNTX, 122, 147
CROSSFILTER, 118
CROSSJOIN, 143, 144, 147
CURRENCY, 97
CURRENTGROUP, 138
DATE, 69, 70
DATEADD, 82, 83, 84, 86, 147
DATEDIFF, 70
DATES, 82, 86, 87
DATESBETWEEN, 85, 86, 87, 147
DATESINPERIOD, 84, 85, 86, 87, 147
DATESMTD, 82, 147
DATESQTD, 82, 147
DATESYTD, 82, 147
DATEVALUE, 70, 97
DAY, 69, 70
DISTINCT, 106, 107, 147
DISTINCTCOUNT, 49, 64
DIVIDE, 95
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EARLIER, 54, 62, 115, 117, 121, 122, 125, 126
EARLIEST, 122
EDATE, 69, 70
ENDOFMONTH/-QUARTER/-YEAR, 80
EOMONTH, 69, 70
EXACT, 128
EXCEPT, 145
EXP, 95
FACT, 95
FALSE, 14, 15, 21, 44, 90, 92
FILTER, 53, 54, 63, 64, 90, 114, 117, 119, 125,
126, 137, 140, 144, 147
FILTERS, 56, 106, 107, 108, 147
FIND, 129, 131, 132
FIRSTDATE, 80
FIRSTNONBLANK, 120, 125
FIXED, 97
FLOOR, 96
FORMAT, 97, 98, 99, 100, 101, 112, 122
GENERATE, 141, 142, 143, 147
GENERATEALL, 142, 143, 144, 147
GEOMEAN, 122
GEOMEANX, 122, 147
GROUPBY, 138, 139, 147
HASONEFILTER, 113
HASONEVALUE, 84, 112, 114
HASONFILTER, 112, 113
HASONVALUE, 112, 113
HOUR, 88
IF, 62, 71, 72, 73, 88, 93, 94, 111, 114, 125, 126,
129
IFERROR, 94, 129
IGNORE, 140
INT, 96
INTERSECT, 145
ISBLANK, 89, 90, 137
ISCROSSFILTERED, 110, 111
ISEMPTY, 89, 90
ISERROR, 89, 94, 129
ISFILTERED, 110, 111
ISLOGICAL, 89
ISNONTEXT, 89
ISNUMBER, 89
ISO.CEILING, 96
ISONORAFTER, 91
ISSUBTOTAL, 137, 138
ISTEXT, 89, 91

KEEPFILTERS, 117
KEYWORDMATCH, 91, 92
LASTDATE, 80, 120
LASTNONBLANK, 120
LEFT, 130, 131, 132
LEN, 128, 132
LN, 95
LOG, 95
LOG10, 95
LOOKUPVALUE, 104, 119, 120
LOWER, 130
MAX, 121, 122, 125
MAXX, 121, 122, 139, 147
MEDIAN, 122
MEDIANX, 122, 147
MID, 130, 131
MIN, 122
MINUTE, 88
MINX, 122, 147
MOD, 95
MONTH, 69, 70
MROUND, 96, 97
NATURALINNERJOIN, 141, 147
NATURALLEFTOUTERJOIN, 141
NEXT, 81
NEXTDAY, 81, 86
NEXTMONTH, 81, 147
NEXTQUARTER, 81, 147
NEXTYEAR, 81, 147
NOT, 90, 92
NOW, 88
OPENINGBALANCE, 78, 85, 86
OPENINGBALLANCE-, 79
OR, 18, 92
PARALLELPERIOD, 82, 83, 86, 147
PATH, 103, 104, 105, 125
PATHCONTAINS, 104
PATHITEM, 104, 105
PATHITEMREVERSE, 104
PATHLENGTH, 104
PERCENTILE.EXC, 122
PERCENTILE.INC, 122
PERCENTILEX.EXC, 122, 147
PERCENTILEX.INC, 122, 147
PI, 95
POWER, 95
PREVIOUS, 81
PREVIOUSDAY, 81, 86
PREVIOUSMONTH, 81, 147
PREVIOUSQUARTER, 81
PREVIOUSYEAR, 81
PRODUCT, 122

PRODUCTX, 122, 147
QUOTIENT, 53, 95
RAND, 95
RANK.EQ, 123
RANKX, 123, 124, 125, 126, 147
RELATED, 46, 62, 120
RELATEDTABLE, 46, 120, 121, 144, 147
REPLACE, 131
REPT, 129, 130
RIGHT, 79, 101, 130, 132
ROLLUP, 136, 138
ROLLUPADDISSUBTOTAL, 140
ROLLUPGROUP, 137, 138
ROLLUPISSIBTOTAL, 145
ROUND, 51, 52, 66, 96, 97, 122
ROUNDDOWN, 96
ROUNDUP, 72, 83, 96
ROW, 123, 134, 147
SAMEPERIODLASTYEAR, 84, 147
SAMPLE, 147
SEARCH, 71, 129
SECOND, 88
SELECTCOLUMNS, 134, 147
SIGN, 94
SQRT, 95
STARTOFMONTH/-QUARTER/-YEAR, 80
STDEV.P, 122
STDEV.S, 122
STDEVX.P, 147
STDEVX.S, 147
SUBSTITUTE, 131, 132
SUBSTITUTEWITHINDEX, 140, 147
SUM, 50, 51, 54, 62, 63, 88, 110, 114, 115, 116,
122, 126, 127
SUMARIZECOLUMNS, 140
SUMMARISE, 139
SUMMARIZE, 123, 130, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 147
SUMMARIZECOLLUMNS, 140
SUMMARIZECOLUMNS, 139, 140
SUMX, 52, 53, 54, 122, 127, 128, 139, 147
SWITCH, 72, 93, 94
TIME, 89
TIMEVALUE, 89, 97
TODAY, 53, 69, 70
TOPN, 123, 124, 127, 128, 147
TOTAL, 78, 85, 87
TRIM, 132
TRUE, 14, 15, 21, 90, 92, 137, 143
TRUNC, 88, 96
UNION, 145
UPPER, 130
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USERELATIONSHIP, 116
VALUE, 44, 89, 101
VALUES, 56, 84, 106, 107, 113, 114, 147
VAR.P, 122
VAR.S, 122
VARX.P, 122, 147
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VARX.S, 122, 147
WEEKDAY, 69, 70
WEEKNUM, 69, 70
YEAR, 69, 70, 78, 147
YEARFRAC, 70

