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1   Sobre este documento

1 Sobre este documento
Quando um aplicativo Qlik Sense foi criado, o primeiro passo foi carregar o aplicativo com dados para
explorar e analisar. Este documento descreve como usar o editor de carga de dados para criar o script de
carga de dados e como visualizar o modelo de dados resultante no visualizador do modelo de dados. Você
também aprenderá a gerenciar a segurança usando a função de acesso á seção e como grandes conjuntos
de dados podem ser acessados com o Direct Discovery.

Lembre-se de consultar o guia do Conceitos no Qlik Sense para aprender mais sobre os conceitos básicos
relacionados aos diferentes tópicos apresentados.

Além disso, uma introdução e práticas recomendadas para a modelagem de dados no Qlik Sense são
apresentados.

Para obter referência detalhada sobre funções de script e funções de gráfico, consulte a ajuda
on-line doQlik Sense.

Este documento baseia-se na ajuda on-line do Qlik Sense. Ele é destinado para aqueles que desejar ler
partes da ajuda off-line ou páginas de impressão com facilidade e não incluir quaisquer informações
adicionais comparadas com a ajuda on-line.

Use a ajuda on-line ou os outros documentos para saber mais.

Os seguintes documentos estão disponíveis:

l Conceitos no Qlik Sense

l Trabalhando com aplicativos

l Criando visualizações

l Descobrindo e analisando

l Dados contadores de história

l Publicando aplicativos, pastas e histórias

l Guia de sintaxe de script e funções do gráfico

l Qlik Sense Desktop

É possível encontrar estes documentos e muito mais em help.qlik.com.
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2   Carga rápida de dados

2 Carga rápida de dados

A carga rápida de dados só está disponível no Qlik Sense Desktop.

É possível adicionar outro arquivo de dados, como uma planilha do Microsoft Excel ou um arquivo de texto

separado por vírgulas, rapidamente ao aplicativo clicando em Carga rápida de dados no menu¨.

Consulte: Como preparar arquivos do Excel para o carga com oQlik Sense (página 22)

Você também pode soltar um arquivo de dados na janela doQlik Sense Desktop para iniciar
uma carga de dados rápida.

Faça o seguinte:

1. Escolha como carregar o arquivo de dados.
Adicionar dados - adicionará outro arquivo de dados para os dados que você carregou.
Substituir dados - removerá todos os dados que você tenha carregado anteriormente no aplicativo.

Se você selecionarSubstituir dados, as visualizações que você criou podem ser
afetadas. Se os novos dados não tiverem campos com os mesmos nomes, as
visualizações poderão precisar de atualização.

2. Selecione o arquivo de dados que deseja carregar.
Após selecionar um arquivo, o diálogo Selecionar dados de será aberto.

3. Selecione as tabelas e campos a serem carregados.

4. Quando terminar de selecionar os campos, clique em Carregar dados.
O diálogo Selecionar dados de é fechado e os dados são importados. O diálogo de progresso do
carga de dados fornece os resultados da carga de dados.
Se os dados foram carregados com avisos, consulte a seção Solução de problemas abaixo para obter
mais informações.

Se o aplicativo não continha uma pasta, uma nova pasta será criada e você pode começar a editá-la para
adicionar visualizações de dados.

2.1 Solução de problemas
Se você carregou vários arquivos, é possível que você receba um aviso depois de carregar os dados. Os dois
avisosmais comuns são:

Chaves
sintéticas

Se duas tabelas contêm mais do que um campo comum, o Qlik Sense cria uma chave
sintética para resolver o vínculo.

Referências
circulares

Se você carregou mais de duas tabelas, os campos comuns podem causar um loop
na estrutura de dados.
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Ambos os problemas podem ser resolvidos no editor da carga de dados.
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3   Usando o editor da carga de dados

3 Usando o editor da carga de dados
Esta seção descreve como usar o editor de carga de dados para criar ou editar um script de carga de dados
que pode ser usado para carregar seu modelo de dados no aplicativo.

O script de carga de dados conecta um aplicativo a uma fonte de dados e carrega os dados da fonte para o
aplicativo. Ao carregar os dados, eles ficam disponíveis para o aplicativo analisar. Quando quiser criar, editar
e executar um script de carga de dados, use o editor da carga de dados.

Um script pode ser digitado manualmente ou gerado automaticamente. Os comandos de scripts complexos
devem ser, pelo menos parcialmente, inseridos de forma manual.

A Barra de ferramentas com os comandosmais frequentemente
usados do editor da carga de dados: menu de navegação,

menu global, Salvar,u (Depurar) e Executar dados°. A
barra de ferramentas também exibe o status de salvar e
carregar dados do aplicativo.

Barras de ferramentas do
editor da carga de dados
(página 47)

B Em Conexões de dados, você pode salvar atalhos para as
fontes de dados (bancos de dados ou arquivos remotos)
usados com frequência. Também é aqui que você inicia a
seleção de quais dados deseja carregar.

Conectar às fontes de dados
(página 13)

C Você pode escrever e editar o código do script no editor de
texto. Cada linha do script é numerada e o script é codificado

Editar o script de carga de
dados (página 39)
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por cores conforme os componentes da sintaxe. A barra de
ferramentas do editor de texto contém comandos para
Buscar e substituir, Modo de ajuda, Desfazer eRefazer.
O script inicial já contém algumas configurações de variáveis
regionais pré-definidas, por exemplo, SET ThousandSep=, que
você geralmente não precisa editar.

D Divida o seu script em seções para torná-lo mais fácil de ler e
manter. As seções são executadas de cima para baixo.

Organizando o código de
script (página 41)

E Saída exibe todas asmensagens geradas durante a execução
do script.

3.1 Início rápido
Se quiser carregar um arquivo ou tabelas a partir de um banco de dados, será necessário concluir os
seguintes passos em Conexões de dados:

1. Criar nova conexão para vincular à fonte de dados (se a conexão de dados ainda não existir).

2. ± Selecionar dados da conexão.

Depois de concluir o diálogo de seleção com Inserir script, você pode selecionar Executar script para
carregar o modelo de dados em seu aplicativo.

3.2 Abrindo o editor da carregamento de dados
Você pode abrir o editor da carga de dados na visão geral do aplicativo, na exibição de pasta ou no
visualizador do modelo de dados.

Faça o seguinte:

l Clique em” na barra de ferramentas e selecione Editor da carga de dados.

O editor da carga de dados abrirá.

3.3 Conectar às fontes de dados
As conexões de dados no editor da carga de dados fornecem umamaneira de salvar atalhos para as fontes
de dados que você usa frequentemente: bancos de dados, arquivos locais ou arquivos remotos. As
Conexões de dados listam as conexões salvas em ordem alfabética. É possível usar a caixa de
pesquisa/filtro para reduzir a lista às conexões com um determinado nome ou tipo.

Existem os seguintes tipos de conexões:

l Conectores padrão:

l Conexões de banco de dadosODBC.
l Conexões de banco de dadosOLE DB.
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l Conexões de Pasta que definem um caminho para pastas de arquivos locais ou de rede.

l Conexões de arquivo da Web usadas para selecionar dados de arquivos localizados em uma
URL da web.

l Conectores personalizados:
Com os conectores personalizados desenvolvidos, você pode se conectar às fontes de dados que não
são suportadas diretamente pelo Qlik Sense. Os conectores personalizados são desenvolvidos com o
QVX SDK fornecidos pelo Qlik ou por outros desenvolvedores. Em uma instalação padrão do Qlik
Sense, nenhum conector personalizado estará disponível.

Você só poderá ver as suas conexões de dados ou aquelas para as quais possui direitos de
acesso de leitura e atualização. Entre em contato com o administrador do sistema doQlik
Sense para adquirir acesso, se necessário.

Criando uma nova conexão de dados
Faça o seguinte:

1. Clique em Criar nova conexão.
2. Selecione o tipo de fonte de dados que você deseja criar na lista suspensa.

A caixa de diálogo de configurações, específica do tipo de fonte de dados que você selecionou, é
aberta.

3. Digite as configurações da fonte de dados e clique em Salvar para criar a conexão de dados.

A conexão de dados foi criada tendo você como o proprietário padrão. Caso deseje que outros usuários
sejam capazes de usar a conexão em uma instalação no servidor, você precisará editar os direitos de acesso
da conexão no Qlik Management Console.

Onome da conexão será anexado com seu nome de usuário e domínio para garantir que ele
seja exclusivo.

SeCriar nova conexão não for exibido, isso significa que você não tem os direitos de acesso
para adicionar conexões de dados. Entre em contato com o administrador do sistema doQlik
Sense para adquirir acesso, se necessário.

Excluindo uma conexão de dados
Faça o seguinte:

1. Clique emE na conexão de dados que deseja excluir.
2. Confirme que você deseja excluir a conexão.

A conexão de dados é excluída.
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SeE não for exibido, significa que você não possui direitos de acesso para excluir a conexão
de dados. Entre em contato com o administrador do sistema doQlik Sense para adquirir
acesso, se necessário.

Editando uma conexão de dados
Faça o seguinte:

1. Clique em@ na conexão de dados que deseja editar.
2. Edite os detalhes da conexão de dados. Os detalhes da conexão são específicos para o tipo de

conexão.

3. Clique em Salvar.

A conexão de dados é atualizada.

Se você editar o nome de uma conexão de dados, também será preciso editar todas as
referências existentes (lib://) à conexão no script, caso queira continuar a fazer referências à
mesma conexão.

Se@ não for exibido, significa que você não possui os direitos de acesso para atualizar a
conexão de dados. Se necessário, entre em contato com o administrador do sistemaQlik
Sense.

Inserindo uma string de conexão
Strings de conexão são necessárias paraODBC, OLE DB e conexões personalizadas.

Faça o seguinte:

l Clique emØ na conexão em que deseja inserir uma string de conexão.

A string de conexão da conexão de dados selecionada é inserida na posição atual no editor da carga de
dados.

Você também pode inserir uma string de conexão arrastando uma conexão de dados e
soltando-a na posição no script onde deseja inseri-la.

Selecionando dados de uma conexão de dados
Se você quiser selecionar dados para carregar em seu aplicativo, faça o seguinte:

1. Criar nova conexão para vincular à fonte de dados (caso a conexão de dados ainda não exista).

2. ± Selecionar dados da conexão.
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Fazendo referência a uma conexão de dados no script
Você pode usar a conexão de dados para se referir a fontes de dados em comandos e funções no script,
geralmente onde você quiser criar uma referência a um nome de arquivo com um caminho.

A sintaxe para fazer uma referência a um arquivo é 'lib://(connection_name)/(file_name_including_path)'

Exemplo 1: Carregando um arquivo de uma conexão de dados de pasta

Esse exemplo carrega o arquivo orders.csv a partir do local definido na MyData conexão de dados.

LOAD * FROM 'lib://MyData/orders.csv';

Exemplo 2: Carregando um arquivo de uma subpasta

Esse exemplo carrega o arquivoCustomers/cust.txt da DataSource pasta de conexão de dados. Customers
é uma subpasta no local definido na conexão de dadosMyData.

LOAD * FROM 'lib://DataSource/Customers/cust.txt';

Exemplo 3: Carregando de um arquivo web

Esse exemplo carrega uma tabela da conexão de dados de arquivo web PublicData, que contém o link para
a URL verdadeira.

LOAD * FROM 'lib://PublicData' (html, table is @1);

Exemplo 4: Carregando de um banco de dados

Esse exemplo carrega a tabela Sales_data da conexão de banco de dadosMyDataSource.

LIB CONNECT TO 'MyDataSource';

LOAD *;

SQL SELECT * FROM `Sales_data`;

Onde a conexão de dados é armazenada?
As conexões são armazenadas com o Qlik Sense Repository Service. É possível gerenciar conexões de
dados com o Qlik Management Console em uma implantação de servidor do Qlik Sense. O Qlik
Management Console permite excluir conexões de dados, definir direitos de acesso e realizar outras tarefas
de administração do sistema.

NoQlik Sense Desktop, todas as conexões são salvas no aplicativo sem criptografia. Isso
inclui possíveis detalhes sobre o nome de usuário, senha e caminho do arquivo inseridos ao
criar a conexão. Isso significa que todos estes detalhes podem estar disponíveis em texto
simples se o aplicativo for compartilhado com outro usuário. Você precisa considerar esses
fatores ao projetar um aplicativo para compartilhamento.
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Conexões de dados ODBC
Você pode criar uma conexão de dados para selecionar dados de uma fonte de dadosODBC que já foi
criada e configurada na caixa de diálogoAdministrador da fonte de dados ODBC no Painel de controle
doWindows.

Criando uma nova conexão de dados ODBC
Faça o seguinte:

1. Clique em Criar nova conexão e selecioneODBC.
A caixa de diálogoCriar nova conexão (ODBC) é aberta.

2. Selecione a fonte de dados a ser usada na lista de fontes de dados disponíveis, que pode serDSN
de usuário ouDSN de sistema.
As conexões deDSN de sistema podem ser filtradas de acordo com 32 bits ou 64 bits.
Para fontes deDSN de usuário, você precisa especificar se um driver de 32 bits é usado com Usar
conexão de 32 bits.

3. AdicioneNome de usuário e Senha se exigido pela fonte de dados.
4. Se quiser usar um nome diferente do nome padrão do DSN, editeNome.
5. Clique em Salvar.

A conexão é adicionada àsConexões de dados e você pode conectar-se e selecionar dados da fonte de
dados conectada.

Editando uma conexão de dados ODBC
Faça o seguinte:

1. Clique em@ na conexão de dadosODBC que deseja editar.
A caixa de diálogo Editar conexão (ODBC) é aberta.

2. Você pode editar as seguintes propriedades:
Selecione a fonte de dados a ser usada na lista de fontes de dados disponíveis, que pode serDSN
de usuário ouDSN de sistema.
Nome do usuário
Senha
Nome

3. Clique em Salvar.

A conexão é atualizada.

As configurações da conexão que você criou não serão atualizadas automaticamente se as
definições da fonte de dados forem alteradas. Isso significa que você precisa ter cuidado ao
armazenar nomes de usuário e senhas, especialmente se alterar as configurações entre a
segurança integrada doWindows e o logon do banco de dados no DSN.
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Melhores práticas ao usar conexões de dados ODBC

Movendo aplicativos com conexões de dados do ODBC
Se um aplicativo for movido entre sites do Qlik Sense/instalações doQlik Sense Desktop, as conexões de
dados serão incluídas. Se o aplicativo contiver conexões de dados do ODBC, é necessário verificar se as
fontes de dados do ODBCrelacionadas também existem na nova implantação. As fontes de dados do ODBC
precisam ser nomeadas e configuradas de forma idêntica e apontar para osmesmos bancos de dados ou
arquivos.

Conectando-se a arquivos de dados codificados não ANSI
Se estiver enfrentando problemas com arquivos de dados codificados não ANSI ao usar uma conexão de
dadosODBC, você poderá tentar importar os arquivos de dados com uma conexão de pasta, que suporta
mais opções para manipular códigos de caracteres.

Aspectos de segurança ao conectar-se com conexões de dados ODBC baseadas em
arquivos
conexões de dadosODBC que usam unidades baseadas em arquivos exibirão o caminho ao arquivo de
dados conectados na string de conexão. O caminho pode ser exibido quando a conexão é editada, na caixa
de diálogo de seleção de dados ou em certas consultas SQL.

Se for uma preocupação, recomenda-se conectar-se ao arquivo de dados usando uma pasta de conexão de
dados, se possível.

Conexões de dados OLEDB
É possível criar uma conexão de dados para selecionar dados de uma fonte de dados do OLE DB.

Criando uma nova conexão de dados OLE DB
Faça o seguinte:

1. Clique em Criar nova conexão e selecioneOLE DB.
2. Selecione Provedor na lista de provedores disponíveis.
3. Digite o nome da Fonte de dados para se conectar. Esse pode ser um nome de servidor ou, em

alguns casos, o caminho para um arquivo de dados. Isso depende de qual provedorOLE DB você
está usando.

Exemplo:

Se você selecionou Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider, insira o nome
do arquivo do arquivo do banco de dados Access, incluindo o caminho do arquivo inteiro:
C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps\Tutorial source files\Sales.accdb

Se a conexão à fonte de dados falhar, umamensagem de aviso é exibida.

4. Selecione o tipo de credenciais que serão usadas, se necessário:
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l Segurança integrada do Windows: Com esta opção você usa as credenciais deWindows
existentes do usuário executando o serviço Qlik Sense.

l Nome de usuário específico e senha: Com essa opção, você precisa inserir oNome de
usuário e a Senha.

Se a fonte de dados não solicitar credenciais, deixe oNome de usuário e Senha vazios.
5. Se você deseja testar a conexão, clique em Carregar e em seguida, em Selecionar banco de

dados... para usar para estabelecer conexões de dados.

Você ainda poderá usar todos os outros bancos de dados disponíveis da fonte de dados
ao selecionar os dados da conexão de dados.

6. Se desejar usar um nome diferente do nome padrão do provedor, editeNome.

Você não pode usar os seguintes caracteres no nome da conexão: \ / : * ? " ' < > |

7. Clique em Salvar.

ObotãoSalvar é ativado apenas se os detalhes da conexão forem inseridos
corretamente e o teste de conexão automática for bem-sucedido.

A conexão é adicionada àsConexões de dados e você pode conectar-se e selecionar dados da fonte de
dadosOLE DB conectada caso a string de conexão seja inserida corretamente.

Editando uma conexão de dados OLE DB
Faça o seguinte:

1. Clique em@ na conexão de dadosOLE DB que deseja editar.
A caixa de diálogo Editar conexão (OLE DB) é aberta.

2. Você pode editar as seguintes propriedades:

l String de conexão (contém referências ao Provedor e à Fonte de dados)
l Nome do usuário
l Senha
l Nome

3. Clique em Salvar.

A conexão é atualizada.
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Melhores práticas ao usar conexões de dados OLE DB

Aspectos de segurança ao conectar-se com conexões de dados OLEDBbaseadas em
arquivos
conexões de dadosOLE DB que usam unidades baseadas em arquivos exibirão o caminho ao arquivo de
dados conectados na string de conexão. O caminho pode ser exibido quando a conexão é editada, na caixa
de diálogo de seleção de dados ou em certas consultas SQL.

Se for uma preocupação, recomenda-se conectar-se ao arquivo de dados usando uma pasta de conexão de
dados, se possível.

Solução de problemas de seleção de dados
Se você não puder selecionar os dados da conexão de dados, verifique se a string de conexão foi projetada
corretamente e se você usou as credenciais apropriadas para fazer logon.

Conexões de dados de pasta
Você pode criar uma conexão de dados para selecionar dados de arquivos em uma pasta, seja uma unidade
física ou uma unidade de rede compartilhada.

Em uma instalação de servidor do Qlik Sense, a pasta precisa ser acessível no sistema que está executando
o mecanismo do Qlik Sense, isto é, o usuário executando o serviço do Qlik Sense. Se você se conectar a
este sistema usando outro computador ou dispositivo de toque, não poderá se conectar a uma pasta de
arquivos no dispositivo, a menos que ela possa ser acessada no sistema que está executando o mecanismo
do Qlik Sense.

Criando uma nova conexão de dados de pasta
Faça o seguinte:

1. Clique em Criar nova conexão e selecione Pasta.
O diálogoCriar nova conexão de dados (pasta) é aberto. Quando você instala o Qlik Sense, um
diretório de trabalho é criado, chamadoC:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps. Esse é o
diretório padrão selecionado no diálogo.

Se a opçãoPasta não estiver disponível, você não tem direitos de acesso para
adicionar conexões de pasta. Entre em contato com seu administrador do sistemaQlik
Sense.

2. Insira oCaminho para a pasta que contém os arquivos de dados. Você pode:

l Selecionar a pasta

l Digitar um caminho local válido (exemplo: C:\data\MyData\)

l Digitar um caminho UNC (exemplo: \\myserver\filedir\).

3. Insira oNome da conexão de dados que você deseja criar.
4. Clique em Salvar.
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A conexão é adicionada àsConexões de dados, e você pode conectar-se e selecionar dados dos arquivos
na pasta conectada.

Editando uma conexão de dados de pasta
Faça o seguinte:

1. Clique em@ na conexão de dados de pasta que deseja editar.
O diálogo Editar conexão (pasta) é aberto.

Se@ for desativado, você não tem direito de acesso para editar as conexões de
pasta. Entre em contato com seu administrador do sistemaQlik Sense.

2. Você pode editar as seguintes propriedades:
Caminho
Nome

3. Clique em Salvar.

A conexão é atualizada.

Conexões de dados de arquivo daWeb
Você pode criar uma conexão de dados para selecionar dados de arquivos que residem em um servidor da
Web, acessado por um endereço URL, geralmente em formato HTML ou XML.

Criar uma nova conexão de dados de arquivo da Web
Faça o seguinte:

1. Clique em Criar nova conexão e selecioneArquivo web.
A caixa de diálogo Selecione o arquivo Web é aberta.

2. Insira aURL do arquivo daWeb.

3. Insira oNome da conexão de dados que você deseja criar.
4. Clique em Salvar.

A conexão é adicionada àsConexões de dados e você pode conectar-se e selecionar dados do arquivo da
Web.

Editando uma conexão de dados de arquivo da Web
Faça o seguinte:

1. Clique em@ na conexão de dados de arquivo daWeb que deseja editar.
A caixa de diálogo Selecione o arquivo Web é aberta.

2. Você pode editar as seguintes propriedades:
URL
Nome

3. Clique em Salvar.

A conexão é atualizada.
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Carregando dados de arquivos
Qlik Sense pode ser lido em dados de arquivos em vários formatos:

l Os arquivos de texto, nos quais os dados nos campos são separados por delimitadores como
vírgulas, tabulações ou ponto e vírgula (arquivos variáveis separados por vírgulas (CSV)).

l arquivos dif (Data Interchange Format).

l arquivos fix (comprimento fixo de registro)

l tabelas HTML

l arquivos Excel (exceto arquivos Excel protegidos por senha).

l arquivos xml

l arquivos Qlik nativos QVD e QVX.

Na maioria dos casos, a primeira linha do arquivo tem os nomes de campo.

Os arquivos são carregados utilizando um comando LOAD no script. Os comandos LOAD podem incluir o
conjunto completo de expressões de script.

Para ler dados de outro aplicativo Qlik Sense, você pode usar um comandoBinary.

Exemplo:

directory c:\databases\common;

LOAD * from TABLE1.CSV (ansi, txt, delimiter is ',', embedded labels);

LOAD fieldx, fieldy from TABLE2.CSV (ansi, txt, delimiter is ',', embedded labels);

Carregando dados de um arquivo no editor da carga de dados
Em vez de digitar o comando manualmente no editor da carga de dados, você pode utilizar o diálogo
Selecionar dados para selecionar os arquivos a carregar. Faça o seguinte:

1. Abra o editor da carga de dados.

2. Crie uma conexão de dados deDiretório, caso não ainda não tenha uma. A conexão de dados deve
apontar para o diretório que contém o arquivo de dados que você deseja carregar.

3. Clique em± na conexão de dados para abrir o diálogo de seleção de dados.

Agora você pode selecionar dados do arquivo e inserir o código de script necessário para carregar os dados.

Você também pode usar a interface ODBC para carregar um arquivo doMicrosoft Excel como
fonte de dados. Nesse caso, você precisa criar uma conexão de dados ODBC e não uma
conexão de dados deDiretório.

Como preparar arquivos do Excel para o carga com o Qlik Sense
Caso deseje carregar arquivos do Microsoft Excel no Qlik Sense, existem muitas funções que podem ser
usadas para transformar e limpar seus dados no script de carga de dados, mas pode ser mais conveniente
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preparar os dados de origem diretamente no arquivo de planilha do Microsoft Excel. Essa seção fornece
algumas dicas para ajudá-lo a preparar sua planilha para o carregamento no Qlik Sense com omínimo
necessário de codificação de script.

Use cabeçalhos de coluna
Se você usar cabeçalhos de coluna no Excel, eles serão automaticamente usados como nomes de campos,
se você selecionarNomes de campo incorporados durante a seleção de dados no Qlik Sense.
Recomenda-se também que você evite quebras de linha nos rótulos e que coloque o cabeçalho como a
primeira linha da pasta.

Formate seus dados
Será mais fácil carregar um arquivo de Excel no Qlik Sense se o conteúdo estiver organizado como dados
brutos em uma tabela. É preferível evitar o seguinte:

l Agregados, tais como somas ou contas. Agregados podem ser definidos e calculados no Qlik Sense.

l Cabeçalhos em duplicata.

l Informações extra que não façam parte dos dados, tais como comentários. O melhor é deixar para os
comentários uma coluna que você possa pular facilmente ao carregar o arquivo no Qlik Sense.

l Layout de dados de tabela cruzada. Se, por exemplo, houver uma coluna para cada mês, você
deverá, em vez disso, possuir uma coluna chamada "Mês" e escrever osmesmos dados em 12
linhas, uma linha por mês. Assim, você será capaz de exibi-la em formato de tabela cruzada no Qlik
Sense.

l Cabeçalhos intermediários, por exemplo, uma linha contendo "Departamento A" seguida por linhas
referentes ao Departamento A. Em vez disso, você deverá criar uma coluna chamada
"Departamento" e preenche-la com os nomes de departamento apropriados.

l Célulasmescladas. Em vez disso, liste o valor de cada célula.

l Células em branco nas quais o valor é determinado por um valor acima e anterior. Você precisará
preencher os espaços em branco nos quais há um valor repetido, para fazer com que todas as células
contenham um valor de dados.

Use áreas nomeadas
Se você quiser ler apenas uma parte de uma pasta, poderá selecionar uma área das colunas e linhas e
defini-la como uma área nomeada no Excel. O Qlik Sense pode carregar dados de áreas nomeadas, assim
como de pastas.

Normalmente, você pode definir os dados brutos como uma área nomeada, e manter todos os comentários e
legendas adicionais fora da área nomeada. O que facilitará o carregamento de dados no Qlik Sense.

Remova a proteção de senha
Arquivos protegidos por senhas não são suportados pelo Qlik Sense.

Carregando dados de bancos de dados
Você pode carregar dados de sistemas de banco de dados comerciais no Qlik Sense por meio dos seguintes
conectores:
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l Conectores padrão usando a interface Microsoft ODBC ou OLE DB. Para usar o ODBC, você deve
instalar um driver que ofereça suporte ao seu DBMS e configurar o banco de dados como uma fonte
de dadosODBC em Administrador da fonte de dados ODBC no Painel de controle do
Windows.

l Conectores personalizados, desenvolvidos especificamente para carregar dados do DBMS no Qlik
Sense.

Carregando dados de um banco de dados ODBC
A maneira mais fácil de começar a carregar os dados de um banco de dados, como o Microsoft Access ou
qualquer outro banco de dados que possa ser acessado por meio de uma fonte de dadosODBC, é usando o
diálogo de seleção de dados no editor da carga de dados.

Para fazer isso, faça o seguinte:

1. Você precisa ter uma fonte de dadosODBC para o banco de dados que deseja acessar. Isso é
configurado noAdministrador da fonte de dados ODBC no Painel de controle doWindows. Se
você ainda não o fez, você precisa adicioná-lo e configurá-lo— por exemplo, apontando para um
banco de dadosMicrosoft Access.

2. Abra o editor da carga de dados.

3. Crie uma conexão de dadosODBC apontando para a conexão ODBCmencionada na etapa 1.

4. Clique em± na conexão de dados para abrir o diálogo de seleção de dados.

Agora você pode selecionar dados do banco de dados e inserir o código de script necessário para carregar os
dados.

ODBC
Para acessar DBMS (DataBase Management System) via ODBC, é necessário ter instalado um driver
ODBC para o DBMS em questão. A alternativa é exportar os dados do banco de dados para um arquivo que
possa ser lido Qlik Sense.

Geralmente, alguns drivers ODBC são instalados juntamente com o sistema operacional. É possível
comprar drivers adicionais de revendedores de software localizados na Internet ou entregues pelo fabricante
do (DBMS). Alguns drivers são redistribuídos gratuitamente.

A interface ODBC descrita aqui é a interface no computador cliente. Se o objetivo é usar o ODBC para
acessar um banco de dados relacional multiusuário em um servidor de rede, talvez seja necessário um
software DBMS adicional que permita a um cliente acessar o banco de dados no servidor. Entre em contato
com o fornecedor do DBMS para obter mais informações sobre o software necessário.

Adicionando drivers ODBC
O driver ODBC para seu DBMS(DataBase Management System) deve ser instalado para que o Qlik Sense
possa acessar seu banco de dados. Consulte a documentação do DBMS que você está usando para obter
mais detalhes.

Versões de 64 bits e 32 bits da configuração do ODBC
A versão de 64 bits do sistema operacional Microsoft Windows inclui as seguintes versões da ferramenta
Microsoft Open DataBase Connectivity (ODBC)Data Source Administrator (Odbcad32.exe):
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l A versão de 32 bits do arquivoOdbcad32.exe está localizada na pasta
%systemdrive%\Windows\SysWOW64.

l A versão de 64 bits do arquivoOdbcad32.exe está localizada na pasta
%systemdrive%\Windows\System32.

Criando fontes de dados ODBC
É preciso criar uma fonte de dadosODBC para o banco de dados que você deseja acessar. Isso pode ser
feito durante a instalação do ODBC ou em uma etapa posterior.

Antes de iniciar a criação de fontes de dados, é preciso decidir se as fontes de dados devem
serDSN de usuário ouDSN do sistema (recomendado). Você só pode alcançar fontes de
dados de usuário com as credenciais de usuário corretas. Em um servidor de instalação, você
precisa tipicamente criar uma fonte de dados do sistema para conseguir compartilhar as fontes
de dados com outros usuários.

Faça o seguinte:

1. Abra oOdbcad32.exe.

2. Vá para a guiaDSN do sistema para criar uma fonte de dados do sistema.

3. Clique em Adicionar.

A caixa de diálogoCriar nova fonte de dados é exibida, mostrando uma lista de drivers ODBC
instalados.

4. Se o driver ODBC correto estiver listado, selecione-o e clique em Terminar.

Uma caixa de diálogo específica do driver de banco de dados selecionado aparece.

5. Nomeie a fonte de dados e defina os parâmetros necessários.

6. Clique em OK.

OLE DB
OQlik Sense suporta a interface OLE DB(Object Linking and Embedding, Database) para conexão com
fontes de dados externas. Um grande número de bancos de dados externos pode ser acessado por meio do
OLE DB.

Lógica nas bases de dados
Várias tabelas de um aplicativo de banco de dados podem ser incluídas simultaneamente na lógica do Qlik
Sense. Quando um campo existir em mais de uma tabela, as tabelas serão vinculadas logicamente por meio
desse campo-chave.

Quando um valor é selecionado, todos os valores compatíveis com a(s) seleção(ões) são mostrados como
opcionais. Todos os outros valores são mostrados como excluídos.

Se forem selecionados valores de vários campos, assume-se um AND lógico.

Se forem selecionados vários valores do mesmo campo, assume-se um OR lógico.

Em alguns casos, as seleções em um campo podem ser definidas como AND lógico.
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3.4 Selecionar dados para carregar
Você pode selecionar os campos para carregar por meio de arquivos ou de tabelas de banco de dados, e as
visualizações desejadas da fonte de dados, usando o diálogo interativo Selecionar dados. O diálogo
mostra diferentes opções de seleção ou transformação dependendo do tipo de arquivo ou banco de dados
que você usa como fonte de dados. Além de selecionar os campos, você também pode renomeá-los na
caixa de diálogo. Quando você terminar de selecionar os campos, é possível inserir o código de script gerado
para o seu script.

Abra Selecionar dados, clicando em± em uma conexão de dados no editor da carga de dados.

Selecionando dados de um banco de dados
Para selecionar dados de um banco de dados, comece clicando em± em uma conexão de dadosODBC
ou OLE DB no editor da carga de dados. Aqui, você seleciona os campos para carregar a partir das tabelas
de banco de dados ou visualizações da fonte de dados. Você pode selecionar os campos de vários bancos de
dados, tabelas e visualizações em uma sessão.

Selecionando o banco de dados
Faça o seguinte:

1. Selecione um Banco de dados na lista suspensa.
2. Selecione o Proprietário do banco de dados.

A lista de Tabelas é preenchida com visualizações e tabelas disponíveis no banco de dados selecionado.

Selecionando tabelas e visualizações
A lista da tabela inclui tabelas, visualizações, sinônimos, tabelas do sistema e aliases do banco de dados.

Se você quiser selecionar todos os campos de uma tabela, faça o seguinte:

l Marque a caixa de seleção ao lado do nome da tabela.

Se você quiser selecionar campos específicos de uma Tabela, faça o seguinte:

l Clique no nome da tabela (não na caixa de seleção).
OsCampos serão atualizados com o conteúdo da tabela disponível e você pode continuar
selecionando campos.

As tabelas com todos os campos selecionados são indicadas com a caixa de seleção marcada. Já as tabelas
com alguns campos selecionados são indicadas por um quadrado azul na caixa de seleção e o número de
campos selecionados à direita.

Selecionando campos
Campos lista todos os campos disponíveis na Tabela selecionada. Você pode Filtrar os campos na lista,
digitando parte do nome do campo na caixa de texto.

Você pode exibir os campos em uma das seguintes visualizações:
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l Visualização de dados, que apresenta os dados no layout de coluna horizontal e visualiza os dados
carregados. Os campos de chave primários são indicados por®.

l Metadados, que apresenta os dados em um layout de lista vertical com osmetadados de campo
exibidos, como chaves primárias e tipo de dados.

Faça o seguinte:

l Selecione os campos que deseja incluir usando a caixa de seleção ao lado de cada nome de campo.

Depois de selecionar os campos a serem incluídos na tabela, você pode continuar selecionando os campos
de outras tabelas no mesmo banco de dados ou escolher um outro banco de dados e selecionar tabelas e
campos do banco de dados.

Resumo das seleções fornece uma visão geral dos bancos de dados que você selecionou e o número de
tabelas e campos selecionados.

Renomeando campos
Você pode renomear campos. Isso é particularmente útil nos dois casos a seguir:

l Se você carregar dois arquivos que contenham um campo com omesmo nome, eles serão vinculados
e tratados por padrão como um campo no Qlik Sense. Se você quiser carregá-los como campos
separados, renomeie os campos para ficarem diferentes.

l Se você carregar dois arquivos contendo um campo que deve ser lido como um campo, mas que tem
nomes diferentes nos respectivos arquivos, você pode renomeá-los (em cada arquivo) para terem
nomes idênticos e carregá-los como um campo.

Não é possível renomear campos no assistente de seleção de dados aomesmo tempo em
que você filtra os campos pesquisando. Você tem primeiro que apagar a string de pesquisa na
caixa de texto.

Não é possível renomear dois campos namesma tabela para que eles tenham nomes
idênticos.

Faça o seguinte:

l Clique no cabeçalho do campo que deseja renomear, digite o novo nome e pressione Enter.

O campo é renomeado e a visualização do script é atualizada.

Renomear um campo corresponde a usar as em uma definição de campo de um comando
LOAD.

Se você renomear campos em uma tabela, um comando LOAD será inserido
automaticamente, independentemente da configuração Incluir comando LOAD.
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Visualizando o script
Os comandos que serão inseridos são exibidos na visualização de script, que você pode ocultar clicando em
Visualizar script.

Incluindo o comando LOAD
Se Incluir o comando LOAD estiver selecionado, os comandos SELECT são gerados com os comandos
LOAD precedentes usando os comandos SELECT como entrada.

Se você renomear campos em uma tabela, um comando LOAD será inserido
automaticamente, independentemente dessa configuração.

Inserindo no script
Ao terminar de selecionar os campos, faça o seguinte para gerar os comandos LOAD/SELECT no script:

l Clique em Inserir script.

A janela de seleção de dados é fechada e os comandos LOAD /SELECT são inseridos no script de acordo
com suas seleções.

Selecionando dados de um arquivo de tabela delimitado
Você pode carregar os dados de um arquivo de tabela delimitado em formatos como CSV, TXT, TAB, PRN,
MEM ou SKV ou arquivos com símbolos delimitadores personalizados. Depois de selecionar os campos, é
possível inserir o código de script necessário para carregar os campos no script.

Para começar a selecionar os dados, faça o seguinte:

1. Clique em± na conexão de dados de pasta no editor da carga de dados.
2. Selecione o arquivo na lista suspensa de arquivos disponíveis na pasta e clique em Selecionar.

O diálogo de seleção é exibido com a áreaCampos atualizada com os dados de visualização.

Configurando as opções do arquivo
Os dados de visualização são formatados usando as configurações derivadas de seu arquivo, mas pode ser
necessário ajustar as opções do arquivo conforme o objetivo:

Formato do
arquivo

Configure comoDelimitado ouRegistro fixo.

Ao fazer uma seleção, o diálogo de seleção de dados se adapta ao formato de arquivo
selecionado.

Nomes do
campo

Configure para especificar se a tabela contém osNomes de campo incorporados ou
Nenhum nome de campo.

Delimiter Configure o caractereDelimitador usado em seu arquivo de tabela.

Entre aspas Defina a especificação de como lidar com citações:
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Nenhuma = aspas não são aceitas

Padrão = citação padrão (aspas podem ser usadas como primeiro e último caracteres
de um valor de campo)

MSQ - aspas de estilo moderno (permite conteúdo em várias linhas em campos)

Tamanho do
cabeçalho

Configure o número de linhas para omitir como cabeçalho da tabela.

Conjunto de
caracteres

Configure como o conjunto de caracteres usado no arquivo de tabela.

Comentário Os arquivos de dados podem conter comentários entre registros, denotados começando
uma linha com um oumais caracteres especiais, como //.

Especifique um ou mais caracteres para denotar uma linha de comentário. O Qlik
Sense não carrega as linhas que começarem pelo(s) caractere(s) especificado(s) aqui.

Ignorar fim
do arquivo
(EOF)

Selecione Ignorar EOF se os dados contiverem caracteres EOF como parte do valor do
campo.

Os dados de visualização são formatados de acordo com as opções que você definiu.

Selecionando campos
Campos lista todos os campos disponíveis para selecionar. Você pode fazer um dos seguintes
procedimentos:

l Selecione os campos a serem incluídos usando a caixa de seleção ao lado de cada nome de campo.

l Selecione todos os campos usando a caixa de verificação Selecionar todos os campos.

Renomeando campos
Você pode renomear campos. Isso é particularmente útil nos dois casos a seguir:

l Se você carregar dois arquivos que contenham um campo com omesmo nome, eles serão vinculados
e tratados por padrão como um campo no Qlik Sense. Se você quiser carregá-los como campos
separados, renomeie os campos para ficarem diferentes.

l Se você carregar dois arquivos contendo um campo que deve ser lido como um campo, mas que tem
nomes diferentes nos respectivos arquivos, você pode renomeá-los (em cada arquivo) para terem
nomes idênticos e carregá-los como um campo.

Faça o seguinte:

l Clique no cabeçalho do campo que deseja renomear, digite o novo nome e pressione Enter.

O campo é renomeado e a visualização do script é atualizada.
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Renomear um campo corresponde a usar as em uma definição de campo de um comando
LOAD.

Visualizando o script
Os comandos que serão inseridos são exibidos na visualização de script, que você pode ocultar clicando em
Visualizar script.

Inserindo o script
Ao terminar de selecionar os campos, faça o seguinte para gerar os comandos LOAD/SELECT no script:

l Clique em Inserir script.

A janela Selecionar dados de é fechada e os comandos LOAD são inseridos no script de acordo com suas
seleções.

Selecionando dados de um arquivo doMicrosoft Excel
É possível carregar dados de um arquivo do Microsoft Excel selecionado. Depois de selecionar os campos, é
possível inserir o código de script necessário para carregar os campos no script.

Para começar a selecionar os dados, faça o seguinte:

1. Clique em± no conector de dados de uma Pasta no editor da carga de dados.
2. Selecione o arquivo na lista suspensa de arquivos disponíveis na pasta e clique em Selecionar.

Selecionar dados de é exibido e a lista de Pastas é preenchida com as pastas e áreas de nomes
disponíveis no arquivo do Microsoft Excel selecionado.

Você também pode usar um arquivo doMicrosoft Excel como fonte de dados usando a
interface ODBC. Nesse caso, você precisa criar uma conexão de dados ODBC e não uma
conexão de dados dePasta.

Selecionando tabelas
A lista de Tabelas inclui todas essas pastas e áreas de nome do arquivo do Microsoft Excel selecionado.

Se você quiser selecionar todos os campos de uma tabela, faça o seguinte:

l Marque a caixa ao lado do nome da tabela.

Se você quiser selecionar campos específicos de uma tabela, faça o seguinte:

l Clique no nome da tabela (não na caixa de verificação).
OsCampos serão atualizados com o conteúdo da tabela disponível e você pode selecionar os
campos necessários.
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As tabelas com todas as colunas selecionadas são indicadas com a caixa de verificação marcada e as
tabelas com alguns campos selecionados são indicadas por um quadrado na caixa de verificação e o número
de campos selecionados à direita do nome da tabela.

Selecionando campos
Campos lista todos os campos disponíveis na Tabela selecionada. Pode ser necessário especificar as
seguintes configurações:

Nomes de campo:

l Nomes de campos incorporados, se os nomes de campo (cabeçalhos) estiverem armazenados
na primeira linha de dados.

l Nenhum nome de campo, se não houver nomes de campo.

Tamanho do cabeçalho:

l Configure o número de linhas para ignorar durante o carregamento de dados.

Faça o seguinte:

l Selecione os campos para incluir usando a caixa de seleção ao lado de cada nome de campo.

Depois de selecionar os campos a serem incluídos na tabela, é possível continuar selecionando os campos
de outras tabelas no mesmo arquivo.

Renomeando campos
Você pode renomear campos. Isso é particularmente útil nos dois casos a seguir:

l Se você carregar dois arquivos que contenham um campo com omesmo nome, eles serão vinculados
e tratados por padrão como um campo no Qlik Sense. Se você quiser carregá-los como campos
separados, renomeie os campos para ficarem diferentes.

l Se você carregar dois arquivos contendo um campo que deve ser lido como um campo, mas que tem
nomes diferentes nos respectivos arquivos, você pode renomeá-los (em cada arquivo) para terem
nomes idênticos e carregá-los como um campo.

Faça o seguinte:

l Clique no cabeçalho do campo que deseja renomear, digite o novo nome e pressione Enter.

O campo é renomeado e a visualização do script é atualizada se o campo for selecionado.

Renomear um campo corresponde a usar as em uma definição de campo de um comando
LOAD.

Visualizando o script
Os comandos que serão inseridos são exibidos na visualização de script, que você pode ocultar clicando em
Visualizar script.
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Inserindo o script
Ao terminar de selecionar os campos faça o seguinte para gerar os comandos LOAD/SELECT no script:

l Clique em Inserir script.

A janela Selecionar dados de é fechada e os comandos LOAD são inseridos no script de acordo com suas
seleções.

Selecionando dados de um arquivo de tabela de registro fixo
É possível selecionar dados de arquivos de dados de registro fixo, na qual cada registro (linha de dados)
contém um número de colunas com um tamanho de campo fixo, geralmente preenchido com espaços ou
caracteres de tabulação.

Exemplo: Arquivo de tabela de registro fixo

Item Id Price

Watch 001 2.75

Ball 002 3.25

Para selecionar dados de um arquivo de registro fixo, faça o seguinte:

1. Clique em± em uma conexão de dados de Pasta no editor da carga de dados.
2. Selecione o arquivo na lista suspensa de arquivos disponíveis na pasta e clique em Selecionar.

Selecionar dados de é exibido, com a áreaCampos atualizada com os dados de visualização.

3. Defina o Formato de arquivo comoRegistro Fixo.
Os dados visualizados se adaptarão ao formato do registro fixo.

Configurando as opções do arquivo
Os dados de visualização são formatados usando as configurações derivadas de seu arquivo, mas pode ser
necessário ajustar as opções do arquivo conforme o objetivo:

Nomes do campo Configure para especificar se a tabela contém osNomes de campo
incorporados ouNenhum nome de campo.

Tamanho do
cabeçalho

Configure Tamanho do cabeçalho como o número de linhas para omitir como
cabeçalho da tabela.

Conjunto de
caracteres

Configure para o conjunto de caracteres usado no arquivo de tabela.

Tamanho da guia Configure o número de espaços que um caractere Tab representa no arquivo da
tabela.

Tamanho de linha
do registro

Configure o número de linhas que um registro ocupa no arquivo de tabela. O
padrão é 1.

Os dados de visualização são formatados de acordo com as opções que você definiu.
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Configurando as posições de interrupção de campo
Você pode definir as posições de interrupção de campo de duasmaneiras diferentes:

l Insira manualmente as posições de interrupção de campo separadas por vírgulas, em Posições de
interrupção de campo. Cada posição marca o início de um campo.

Exemplo: 1,12,24

l Ative Interrupções de campo para editar as posições de interrupção de campo interativamente, na
visualização dos dados do campo. A área Posições de interrupção de campo é atualizada com as
posições selecionadas. Você pode:

l Clicar na visualização de dados de campo para inserir uma interrupção de campo.

l Clicar em uma interrupção de campo para excluí-la.

l Clicar em uma interrupção de campo para movê-la.

Selecionando campos
Campos lista todos os campos disponíveis para selecionar. Você pode fazer um dos seguintes
procedimentos:

l Selecione os campos para incluir usando a caixa de seleção ao lado de cada nome de campo.

l Selecionar todos os campos

Renomeando campos
Você pode renomear campos. Isso é particularmente útil nos dois casos a seguir:

l Se você carregar dois arquivos que contenham um campo com omesmo nome, eles serão vinculados
e tratados por padrão como um campo no Qlik Sense. Se você quiser carregá-los como campos
separados, renomeie os campos para ficarem diferentes.

l Se você carregar dois arquivos contendo um campo que deve ser lido como um campo, mas que tem
nomes diferentes nos respectivos arquivos, você pode renomeá-los (em cada arquivo) para terem
nomes idênticos e carregá-los como um campo.

Faça o seguinte:

l Clique no cabeçalho do campo que deseja renomear, digite o novo nome e pressione Enter.

O campo é renomeado e a visualização do script é atualizada.

Renomear um campo corresponde a usar as em uma definição de campo de um comando
LOADS.

Visualizando o script
Os comandos que serão inseridos são exibidos na visualização de script, que você pode ocultar clicando em
Visualizar script.
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Inserindo o script
Ao terminar de selecionar os campos, faça o seguinte para gerar os comandos LOAD/SELECT no script:

l Clique em Inserir script.

A janela Selecionar dados de é fechada e os comandos LOAD são inseridos no script de acordo com suas
seleções.

Selecionando dados de um arquivo QVDouQVX
É possível carregar dados de arquivos QVD criados pelo Qlik Sense e arquivos QVX criados por um conector
personalizado. Ao selecionar os campos que serão carregados, é possível inserir o código de script
necessário para carregar os campos no script.

Para selecionar os dados, faça o seguinte:

1. Clique em± em uma conexão de dados de Pasta no editor da carga de dados.
2. Selecione um arquivo QVD ou QVX na lista suspensa de arquivos disponíveis na pasta e clique em

Selecionar.

Selecionar dados de é exibido, com a áreaCampos atualizada com os dados de visualização.

Selecionando campos
Campos lista todos os campos disponíveis para selecionar. Você pode:

l Selecionar os campos a serem incluídosmarcando a caixa de seleção ao lado de cada nome de
campo.

l Clicar em Selecionar todos os campos

Renomeando campos
Você pode renomear campos. Isso é particularmente útil nos dois casos a seguir:

l Se você carregar dois arquivos que contenham um campo com omesmo nome, eles serão vinculados
e tratados por padrão como um campo no Qlik Sense. Se você quiser carregá-los como campos
separados, renomeie os campos para ficarem diferentes.

l Se você carregar dois arquivos contendo um campo que deve ser lido como um campo, mas que tem
nomes diferentes nos respectivos arquivos, você pode renomeá-los (em cada arquivo) para terem
nomes idênticos e carregá-los como um campo.

Faça o seguinte:

l Clique no cabeçalho do campo que deseja renomear, digite o novo nome e pressione Enter.

O campo é renomeado e a visualização do script é atualizada.

Renomear um campo corresponde a usar as em uma definição de campo de um comando
LOAD.
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Visualizando o script
Os comandos que serão inseridos são exibidos na visualização de script, que você pode ocultar clicando em
Visualizar script.

Inserindo o script
Ao terminar de selecionar os campos faça o seguinte para gerar os comandos LOAD no script:

l Clique em Inserir script.

A janela Selecionar dados de é fechada e os comandos LOAD são inseridos no script de acordo com suas
seleções.

Selecionando dados de um arquivo HTML
Você pode carregar dados de tabelas em arquivos HTML, isto é, tabelas que são codificadas com o
elemento <TABLE>.

O diálogo Selecionar dados de é aberto quando você clica em± em uma conexão de Pasta ouArquivo
da Web no editor da carga de dados. Aqui, você seleciona os campos para carregar a partir das tabelas do
arquivo HTML. Você pode selecionar os campos de várias tabelas.

Selecionando tabelas
Tabelas lista todas as tabelas no arquivo HTML.

Se você quiser selecionar todos os campos de uma tabela, faça o seguinte:

l Marque a caixa de seleção ao lado do nome da tabela.

Se quiser selecionar campos específicos de uma tabela, faça o seguinte:

l Clique no nome da tabela (não na caixa de seleção).
OsCampos serão atualizados com o conteúdo da tabela disponível e você pode continuar
selecionando campos.

As tabelas com todos os campos selecionados são indicadas com a caixa de seleção marcada, enquanto
tabelas com alguns campos selecionados são indicadas por um quadrado na caixa de seleção e o número de
campos selecionados à direita.

Selecionando campos
Campos lista todos os campos disponíveis na Tabela selecionada. Você pode Filtrar os campos na lista,
digitando parte do nome do campo na caixa de texto.

Não é possível renomear campos no assistente de seleção de dados aomesmo tempo em
que você filtra os campos pesquisando. Você tem primeiro que apagar a string de pesquisa na
caixa de texto.
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Não é possível renomear dois campos namesma tabela para que eles tenham nomes
idênticos.

Pode ser necessário especificar as seguintes configurações:

Nomes de campo:

l Nomes de campos incorporados, se os nomes de campo (cabeçalhos de campo) estiverem
armazenados na primeira linha de dados.

l Nenhum nome de campo, se não houver nomes de campo.

Conjunto de caracteres:

Faça o seguinte:

l Selecionar os campos a serem incluídosmarcando a caixa de seleção ao lado de cada nome de
campo.

Depois de selecionar os campos a serem incluídos na tabela, é possível continuar selecionando os campos
de outras tabelas no mesmo arquivo.

Renomeando campos
Você pode renomear campos. Isso é particularmente útil nos dois casos a seguir:

l Se você carregar dois arquivos que contenham um campo com omesmo nome, eles serão vinculados
e tratados por padrão como um campo no Qlik Sense. Se você quiser carregá-los como campos
separados, renomeie os campos para ficarem diferentes.

l Se você carregar dois arquivos contendo um campo que deve ser lido como um campo, mas que tem
nomes diferentes nos respectivos arquivos, você pode renomeá-los (em cada arquivo) para terem
nomes idênticos e carregá-los como um campo.

Não é possível renomear campos no assistente de seleção de dados aomesmo tempo em
que você filtra os campos pesquisando. Você tem primeiro que apagar a string de pesquisa na
caixa de texto.

Não é possível renomear dois campos namesma tabela para que eles tenham nomes
idênticos.

Faça o seguinte:

l Clique no cabeçalho do campo que deseja renomear, digite o novo nome e pressione Enter.

O campo é renomeado e a visualização do script é atualizada.
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Renomear um campo corresponde a usar as em uma definição de campo de um comando
LOAD.

Visualizando o script
Os comandos que serão inseridos são exibidos na visualização de script, que você pode ocultar clicando em
Visualizar script.

Inserindo o script
Ao terminar de selecionar os campos faça o seguinte para gerar os comandos LOAD no script:

l Clique em Inserir script.

A janela Selecionar dados de é fechada e os comandos LOAD são inseridos no script de acordo com suas
seleções.

Selecionando dados de um arquivo XML
Você pode carregar os dados armazenados no formato XML.

Faça o seguinte:

1. Clique em± em uma conexão de dados de Pasta ouArquivo da Web no editor da carga de
dados.

2. Selecione o arquivo XML do qual deseja carregar os dados.

O diálogo Selecionar dados de é exibido, com a áreaCampos atualizada com os dados de visualização.
Aqui, você seleciona os campos a serem carregados por meio das tabelas do arquivo. Você pode selecionar
os campos de várias tabelas.

Selecionando tabelas e campos
Tabelas lista todas as tabelas disponíveis para selecionar. Quando você seleciona uma tabela, a área
Campos é atualizada com os campos disponíveis. Por padrão, todos os dados são selecionados.

l Se você quiser excluir uma tabela ou um campo, marque a caixa de seleção ao lado do respectivo
nome.

Renomeando campos
Você pode renomear campos. Isso é particularmente útil nos dois casos a seguir:

l Se você carregar dois arquivos que contenham um campo com omesmo nome, eles serão vinculados
e tratados por padrão como um campo no Qlik Sense. Se você quiser carregá-los como campos
separados, renomeie os campos para ficarem diferentes.

l Se você carregar dois arquivos contendo um campo que deve ser lido como um campo, mas que tem
nomes diferentes nos respectivos arquivos, você pode renomeá-los (em cada arquivo) para terem
nomes idênticos e carregá-los como um campo.

Faça o seguinte:
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l Clique no cabeçalho do campo que deseja renomear, digite o novo nome e pressione Enter.

O campo é renomeado e a visualização do script é atualizada quando você seleciona outro item.

Renomear um campo corresponde a usar as em uma definição de campo de um comando
LOAD.

Visualizando o script
Os comandos que serão inseridos são exibidos na visualização de script, que você pode ocultar clicando em
Visualizar script.

Inserindo o script
Ao terminar de selecionar os campos faça o seguinte para gerar os comandos LOAD no script:

l Clique em Inserir script.

A janela Selecionar dados de é fechada e os comandos LOAD são inseridos no script de acordo com suas
seleções.

Selecionando dados de um arquivo KML
Você pode carregar dados geográficos que estão armazenados no formato KML para usar ao criar uma
visualização de mapa.

Faça o seguinte:

1. Clique em± em uma conexão de dados de Pasta ouArquivo da Web no editor da carga de
dados.

2. Selecione o arquivo KML do qual deseja carregar os dados.

O diálogo Selecionar dados de é exibido, com a áreaCampos atualizada com os dados de visualização.
Aqui, você seleciona os campos a serem carregados por meio das tabelas do arquivo. Você pode selecionar
os campos de várias tabelas.

Selecionando tabelas e campos
Tabelas lista todas as tabelas disponíveis para selecionar. Quando você seleciona uma tabela, a área
Campos é atualizada com os campos disponíveis. Por padrão, todos os dados são selecionados.

l Se você quiser excluir uma tabela ou um campo, marque a caixa de seleção ao lado do respectivo
nome.

Renomeando campos
Você pode renomear campos. Isso é particularmente útil nos dois casos a seguir:

l Se você carregar dois arquivos que contenham um campo com omesmo nome, eles serão vinculados
e tratados por padrão como um campo no Qlik Sense. Se você quiser carregá-los como campos
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separados, renomeie os campos para ficarem diferentes.

l Se você carregar dois arquivos contendo um campo que deve ser lido como um campo, mas que tem
nomes diferentes nos respectivos arquivos, você pode renomeá-los para terem nomes idênticos e
carregá-los como um campo.

Faça o seguinte:

l Clique no cabeçalho do campo que deseja renomear, digite o novo nome e pressione Enter.

O campo é renomeado e a visualização do script é atualizada quando você seleciona outro item.

Renomear um campo corresponde a usar as em uma definição de campo de um comando
Load.

Visualizando o script
Os comandos que serão inseridos são exibidos na visualização de script, que você pode ocultar clicando em
Visualizar script.

Inserindo o script
Ao terminar de selecionar os campos faça o seguinte para gerar os comandos LOAD no script:

l Clique em Inserir script.

A janela Selecionar dados de é fechada e os comandos LOAD são inseridos no script de acordo com suas
seleções.

3.5 Editar o script de carga de dados
O código de script é escrito no editor de texto do editor de carga de dados. Aqui, é possível fazer alterações
manuais nos comandos LOAD/SELECT gerados com as pop-ups de seleção de dados e digitar o novo
script.

O script, que deve ser escrito usando a sintaxe de script do Qlik Sense, é codificado por cores para facilitar a
distinção dos diferentes elementos. Os comentários são destacados em verde e as palavras-chave da
sintaxe do Qlik Sense são destacadas em azul. Cada linha do script é numerada.

Existem várias funções disponíveis no editor para ajudá-lo a desenvolver o script de carga:

Ajuda de sintaxe
detalhada

Existem duasmaneiras de acessar a ajuda de sintaxe detalhada para uma
palavra-chave de sintaxe do Qlik Sense:

l Clique emD na barra de ferramentas para entrar no modo de ajuda
de sintaxe. No modo de ajuda da sintaxe, você pode clicar em uma
palavra-chave de sintaxe (marcada em azul e sublinhada) no editor
para acessar a ajuda detalhada de sintaxe.
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Você não pode editar o script nomodo de ajuda de
sintaxe.

l Coloque o cursor dentro ou no final de uma palavra-chave e pressione
Ctrl+H.

Conclusão automática Se você começar a digitar uma palavra-chave do script do Qlik Sense, você
receberá uma lista de conclusão automática com palavras-chave
correspondentes para escolher. A lista é reduzida à medida que você continua
escrevendo. Por exemplo, digitemês.

Faça o seguinte:

l Selecione uma palavra-chave na lista clicando nela ou pressionando
Enter.

Dicas de ferramenta Quando você digita um parêntese aberto depois de uma função de script do
Qlik Sense, uma dica de ferramenta exibe a sintaxe da função, incluindo
parâmetros, tipos de valor de retorno e comandos adicionais.

Script de teste
preparado

Você pode inserir um script de teste preparado, que carregará um conjunto de
campos de dados em linha. Você pode usá-lo para criar de forma rápida um
conjunto de dados para fins de teste.

Faça o seguinte:

l PressioneCtrl+00

O código do script de teste é inserido no script.

Identação do código Você pode identar o código para aumentar a legibilidade.

Faça o seguinte:

1. Selecione uma ou várias linhas para alterar a identação.

2. Clique emÀ para identar o texto (aumentar a identação) ou clique
emÃ para recuar o texto (diminuir a identação).

Você também pode usar os atalhos de teclado:

Tab (identar)

Shift + Tab (diminuir a identação)

Pesquisar e substituir Você pode pesquisar e substituir texto em todas as seções do script.

Clique emF na barra de ferramentas para abrir o painel Pesquisar e
substituir.
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Selecionando todo o
código

Você pode selecionar todo o código na seção do script atual.

Faça o seguinte:

l PressionarCtrl+A

Todo o código de script na seção atual é selecionado.

Organizando o código de script
Você pode dividir o seu script em seções para organizar a estrutura. O script é executado na ordem das
seções de cima para baixo. O script deve conter pelo menos uma seção.

Criando uma nova seção de script
Você pode inserir novas seções de script para organizar seu código.

Faça o seguinte:

l Clique emP.

A nova seção é inserida após a seção selecionada.

Excluindo uma seção de script
Você pode excluir uma seção de script, incluindo todos os códigos da seção.

A exclusão de uma seção de script não pode ser desfeita.

Faça o seguinte:

l Clique emE ao lado da guia da seção para excluí-la. Você precisa confirmar a exclusão.
A seção é agora excluída.

Renomeando uma seção de script
Você pode renomear uma seção de script.

Faça o seguinte:
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1. Clique no nome da seção e digite para editar o nome.

2. Pressione Enter ou clique fora da seção quando terminar.

A seção é renomeada.

Reorganizando seções de script
Você pode reorganizar a ordem das seções para alterar a ordem de execução do script.

Faça o seguinte:

1. Selecione a seção que deseja mover.

2. Coloque o cursor nas barras de rolagemo e arraste a seção para reorganizar a ordem.

As seções são reorganizadas.

Comentando no script
Você pode inserir comentários e observações no código de script, ou desativar partes do código de script
usando marcas de comentário. Todo o texto em uma linha que segue à direita de // (duas barras) será
considerado um comentário e não será executado quando o script for executado.

A barra de ferramentas do editor da carga de dados contém um atalho do código para comentar ou remover
o comentário. A função funciona como uma alternância, então se o código selecionado não for comentado
ele será comentado e vice-versa.

Comentando
Faça o seguinte:

1. Selecione uma ou mais linhas de código que não estejam comentadas ou coloque o cursor no início
de uma linha.

2. Clique em… ou pressione Ctrl+K.

O código selecionado agora está comentado.

Removendo o comentário
Faça o seguinte:

1. Selecione uma ou mais linhas de código que estejam comentadas ou coloque o cursor no início de
uma linha comentada.

2. Clique em… ou pressione Ctrl+K.

O código selecionado não está comentado.

Hámais maneiras de inserir comentários no código de script:

l Usando o comandoRem.

l Incluindo uma seção do código entre /* e */ .
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Exemplo:

Rem This is a comment ;

/* This is a comment

that spans two lines */

// This is a comment as well

Pesquisando no script de carregamento
Você pode pesquisar e substituir texto em todas as seções do script.

Pesquisando
Abra o editor da carga de dados. Faça o seguinte:

1. Clique emF na barra de ferramentas.
O diálogo suspenso da pesquisa é exibida.

2. Na caixa de pesquisa, digite o texto que deseja encontrar. Você precisa digitar pelo menos dois
caracteres.
Os resultados da pesquisa são marcados na seção atual no código de script. Além disso, o número de
instâncias de texto encontradas é indicado ao lado do rótulo da seção.

3. Você pode navegar pelos resultados clicando emê eë.

Clique emF na barra de ferramentas para fechar o diálogo de pesquisa.

Além disso, você pode selecionarPesquisar em todas as seções para procurar em todas as
seções de script. O número de instâncias de texto encontradas é indicado ao lado do rótulo de
cada seção. A função de pesquisa não diferencia maiúsculas deminúsculas.

Substituindo
Faça o seguinte:

1. Clique emF na barra de ferramentas.
O diálogo suspenso da pesquisa é exibida.

2. Digite o texto que deseja localizar na caixa de pesquisa.

3. Digite o texto de substituição na caixa substituir e clique em Substituir.

4. Clique emë para encontrar próxima instância do texto de pesquisa e escolha uma das seguintes
opções:

l Clicar em Substituir para substituir o texto.

l Clicar emë para encontrar o próximo.

Clique emF na barra de ferramentas para fechar o diálogo de pesquisa.
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Você também pode clicar em Substituir tudo na seção para substituir todas as instâncias do
texto de pesquisa na seção de script atual. A função substituir diferencia maiúsculas de
minúsculas, e o texto de substituição terá a letra inicial no campo substituir. Umamensagem é
exibida com informações sobre quantas instâncias foram substituídas.

Salvando o script de carregamento
Ao salvar o script, todo o aplicativo é salvo, mas os dados não são recarregados automaticamente.

Faça o seguinte:

l Clique em Salvar na barra de ferramentas do editor de carga de dados para salvar o script.

O script é salvo, mas o aplicativo ainda conterá os dados antigos do recarregamento anterior, que é indicado
na barra de ferramentas. Se você quiser atualizar o aplicativo com novos dados, clique em Carregar dados
° na barra de ferramentas do editor da carga de dados.

Ao salvar o script, é realizada automaticamente uma verificação de erros de sintaxe. Os erros de sintaxe são

realçados no código, e todas as seções de script que contêm erros de sintaxe são indicadas comù ao lado
do rótulo da seção.

O script é automaticamente salvo no aplicativo quando os dados são carregados.

3.6 Depurar o script de carga de dados
Você pode usar os utilitários de depuração no editor de script de carga para percorrer a execução do seu
script usando pontos de interrupção, podendo assim inspecionar os valores variáveis e a saída da execução
do script. É possível selecionar se você deseja ver uma ou todas asSaídas, Variáveis e Pontos de
interrupção.

Para mostrar o painel de depuração, faça o seguinte:

l Clique emu na barra de ferramentas do editor da carga de dados.
O painel de depuração é aberto na parte inferior do editor da carga de dados.

Você não pode criar conexões, editar conexões, selecionar dados, salvar o script ou carregar
dados enquanto estiver executando nomodo de depuração, isto é, desde quando começou a
execução da depuração até que o script seja executado ou a execução termine

Barra de ferramentas da depuração
O painel de depuração do editor da carga de dados contém uma barra de ferramentas com as seguintes
opções para controlar a execução de depuração:
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Carga limitada Habilite essa opção para limitar quantas linhas de dados serão carregadas de cada
fonte de dados. Isso é útil para reduzir o tempo de execução se as fontes de dados
forem grandes.

Insira o número de linhas que deseja carregar.

Isso só se aplica a fontes de dados físicos. Cargas automaticamente
geradas e em linha não serão limitadas, por exemplo.

œ Inicie ou continue a execução no modo de depuração até que o próximo ponto de
interrupção seja atingido.

Œ Passe à próxima linha de código.

– Termine a execução aqui. Se você terminar antes que o código completo seja
executado, o modelo de dados resultante conterá apenas os dados até a linha de
código onde a execução terminou.

Saída
Saída exibe todas asmensagens geradas durante a execução da depuração. Você pode optar por bloquear
a rolagem da saída quando novasmensagens forem exibidas clicando em\.

Além disso, o menu de saída (¨) contém as seguintes opções:

Limpar Clique aqui para excluir todas asmensagens de saída.

Selecionar todo o
texto

Clique aqui para selecionar todas asmensagens de saída.

Rolar até o final Clique aqui para rolar até a última mensagem de saída.

Variáveis
Variáveis lista todas as variáveis reservadas, as do sistema e as definidas no script e exibe os valores atuais
durante a execução do script.

Definindo uma variável como favorita
Se quiser inspecionar variáveis específicas durante a execução, é possível configurá-las como favoritas. As
variáveis favoritas são exibidas no topo da lista de variáveis, marcadas por uma estrela amarela. Para definir
uma variável como favorita, faça o seguinte:

l Clique emï ao lado de uma variável.
Oï se torna amarelo e a variável é transferida para o topo da lista de variáveis.

Filtrando variáveis
Usando as seguintes opções no menu de variáveis (¨), é possível aplicar um filtro para mostrar apenas um
tipo selecionado de variáveis:
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Mostrar todas as variáveis Clique aqui para mostrar todos os tipos de variáveis.

Mostrar variáveis de sistema Clique aqui para mostrar as variáveis de sistema.

As variáveis de sistema são definidas pelo Qlik Sense, mas você
pode alterar o valor da variável no script.

Mostrar variáveis reservadas Clique aqui para mostrar as variáveis reservadas.

As variáveis reservadas são definidas pelo Qlik Sense e o valor
não pode ser alterado.

Mostrar variáveis definidas pelo
usuário

Clique aqui para mostrar as variáveis definidas pelo usuário.

As variáveis definidas pelo usuário são aquelas que você definiu
no script.

Pontos de interrupção
É possível adicionar pontos de interrupção ao seu script, podendo assim parar a execução da depuração em
certas linhas de código e inspecionar os valores das variáveis e mensagens de saída nesse ponto. Ao
alcançar um ponto de interrupção, você pode optar por interromper a execução, continuar até atingir o
próximo ponto de interrupção ou passar à próxima linha de código. Todos os pontos de interrupção nos
scripts são listados, com uma referência ao número da seção e da linha.

Adicionando um ponto de interrupção
Para adicionar um ponto de interrupção a uma linha de código, faça o seguinte:

l No script, clique na área diretamente à direita do número da linha em que deseja adicionar um ponto
de interrupção.
UmQ ao lado do número de linha indica que existe um ponto de interrupção nessa linha.

Você pode adicionar pontos de interrupção atémesmo quando o painel de depuração estiver
fechado.

Excluindo pontos de interrupção
Você pode excluir um ponto de interrupção com um dos seguintes procedimentos:

l No script, clique em umQ ao lado do número da linha.

l Na lista de pontos de interrupção, clique emE ao lado de um ponto de interrupção.

Você também pode clicar em¨ e selecionar Excluir tudo para excluir todos os pontos de interrupção no
script.

Ativando e desativando pontos de interrupção
Quando você cria um ponto de interrupção, ele é ativado por padrão, sendo indicado pelom ao lado do
ponto de interrupção na lista de pontos de interrupção. Você pode ativar e desativar pontos de interrupção
individuais selecionando-os e desmarcando-os na lista de pontos de interrupção.
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Você também tem as seguintes opções no menu de pontos de interrupção (¨):

l Ativar todos
l Desativar todos

3.7 Executar o script para carregar os dados
Clique em Carregar dados° na barra de ferramentas para executar o script e recarregar os dados no
aplicativo. O aplicativo é salvo automaticamente antes de carregar os dados.

O diálogo Progresso da carga de dados é exibido e você podeAbortar a carga. Quando a carga de
dados for concluída, o diálogo será atualizado com o status (Êxito ou Falha na carga de dados) e um
resumo dos possíveis erros e avisos é exibido, como chaves sintéticas. O resumo também é exibido na
Saída caso deseje vê-lo depois que o diálogo for fechado.

Se desejar que o diálogoProgresso da carga de dados seja sempre fechado
automaticamente depois da conclusão de uma execução, selecione Fechar ao terminar.

3.8 Barras de ferramentas do editor da carga de dados
As barras de ferramentas permitem que você execute ações globais no seu script de carga de dados, como

desfazer/refazer, depurar e pesquisar/substituir. Também é possível clicar em Carregar dadosl para
recarregar os dados no aplicativo.

Barra de ferramentas principal
” Menu de navegação com as seguintes opções:

üVisão geral do aplicativo

7Visualizador do modelo de dados

qAbrir Hub
¨ Menu com as seguintes opções:

Carga rápida de dados – carregue outro arquivo de dados no aplicativo –
somente disponível no Qlik Sense Desktop.

DAjuda

]Sobre
u Depure o script

Carregar dados° Execute o script e recarregue os dados. O aplicativo é salvo automaticamente
antes de recarregar.

h Alterne a visualizaçãoConexões de dados.
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Barra de ferramentas do editor
F Pesquisar e substituir texto no script.

… Comentar/remover comentário

À Recuo

Ã Recuo à esquerda

D Ative o modo de ajuda de sintaxe. No modo de ajuda, você pode clicar em uma
palavra-chave da sintaxe (marcada em azul) no editor para acessar a ajuda
detalhada da sintaxe.

Não é possível editar o script nomodo de ajuda.

B Desfaça a última alteração na seção atual (é possível desfazer vários passos).
Isso equivale a pressionar Ctrl+Z.

C Refaça uma alteração previamente desfeita (Desfaça) na seção atual. Isso
equivale a pressionar Ctrl+Y.
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4 Visualizando o modelo de dados
O visualizador do modelo de dados fornece uma visão geral da estrutura de dados do aplicativo. É possível
visualizar os dados nas tabelas e campos no visualizador do modelo de dados. Também é possível criar
dimensões e medidas dinamicamente.

No visualizador de modelo de dados, cada tabela de dados é representada por uma caixa com o nome da
tabela como título e todos os campos da tabela listados. As associações de tabela são mostradas com
linhas, com uma linha pontilhada indicando uma referência circular. Quando você seleciona uma tabela ou
um campo, o realce das associações fornece instantaneamente uma imagem de como os campos e tabelas
estão relacionados.

Você pode alterar o nível de zoom clicando emY,Z ou usando o botão deslizante. Clique emü para
restaurar nível de zoom para 1:1.

4.1 Exibições
Você pode selecionar visualizar:

l 7 Visualização de tabela interna - o modelo de dados do Qlik Sense incluindo campos sintéticos

l + Visualização da tabela de fonte - o modelo de dados das tabelas de dados de origem
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4.2 Movendo e redimensionando tabelas no visualizador
do modelo de dados

Movendo tabelas
Você pode mover as tabelas arrastando-as na tela. As posições da tabela serão salvas quando o aplicativo
for salvo.

É possível bloquear o layout da tabela (posições e tamanhos) clicando em[ na parte direita da tela. Para
desbloquear o layout da tabela, clique em\.

Também é possível organizar o layout automaticamente usando as opções emì na barra de ferramentas:

l ìLayout de grade - organiza as tabelas em uma grade.

l óLayout automático - organiza as tabelas para que se ajustem à janela.

l õRestaurar layout - reverte ao último estado de layout salvo.

Redimensionando tabelas
Você pode ajustar o tamanho de exibição de uma janela com a seta vermelha no canto inferior direito de
uma tabela. O tamanho de exibição da tabela não será salvo quando o aplicativo for salvo.

Também é possível usar as opções automáticas de tamanho de exibição na barra de ferramentas:

tContrair todas - minimiza todas as tabelas para mostrar apenas o nome da tabela.

åMostrar campos vinculados - reduz o tamanho de todas as tabelas para mostrar o nome da tabela e
todos os campos com associações a outras tabelas.

s Expandir tudo - maximiza todas as tabelas para mostrar todos os campos da tabela.

4.3 Visualização de tabelas e campos no visualizador do
modelo de dados

No visualizador do modelo de dados, você pode ver qualquer tabela de dados em um painel na parte inferior
da tela. Na visualização, você pode inspecionar rapidamente o conteúdo de uma tabela ou campo. Você
também pode adicionar dimensões e medidas rapidamente caso selecione um campo.

A visualização de uma tabela mostra os 10 primeiros campos da tabela e seus valores, e uma visualização
de um campomostra um campo individual com seus 10 primeiros valores. Além disso, osmetadados como
a densidade das informações e as tags são exibidos no painel de visualização.

Você pode exibir e ocultar o painel de visualização de duasmaneiras:

l Clique emj na barra de ferramentas do visualizador do modelo de dados
l Clique no cabeçalho Visualizar

Carregando e modelando dados - Qlik Sense, 1.1 50



4   Visualizando omodelo de dados

Os dados do Direct Discovery não são exibidos na visualizaçãoÁ.

Mostrando uma visualização de uma tabela
Faça o seguinte:

l Clique em um cabeçalho da tabela no visualizador do modelo de dados.

O painel de visualização é exibido com os campos e valores da tabela selecionada.

Mostrando uma visualização de um campo
Faça o seguinte:

l Clique em um campo da tabela no visualizador do modelo de dados.

O painel de visualização é exibido com o campo selecionado e seus valores.

4.4 Criando uma dimensão principal a partir do
visualizador do modelo de dados

Quando você está trabalhando com um aplicativo não publicado, é possível criar dimensõesmestres para
que elas possam ser reutilizadas. Os usuários de um aplicativo publicado terão acesso às dimensões
mestres em sua biblioteca, mas não poderão modificá-las.O visualizador do modelo de dados não está
disponível em um aplicativo publicado.
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Faça o seguinte:

1. No visualizador do modelo de dados, selecione um campo e abra o painel Visualizar.
2. Clique em Adicionar como dimensão.

O diálogoCriar novas dimensões é aberto com o campo selecionado. O nome do campo
selecionado também é usado como o nome padrão da dimensão.

3. Altere o nome se quiser e, opcionalmente, adicione uma descrição e tags.

4. Clique em Adicionar dimensão.
5. Clique em Concluído para fechar o diálogo.

A dimensão é salva na guia de itensmestres do painel de ativos.

Você pode adicionar rapidamente várias dimensões como itens mestres clicando em
Adicionar dimensão depois de adicionar cada dimensão. Clique em Concluído quando
terminar.

As tabelas do Direct Discovery são indicadas porÁ no visualizador domodelo de dados.

4.5 Criando uma medição mestre a partir do visualizador
do modelo de dados

Quando você está trabalhando com um aplicativo não publicado, é possível criar medidasmestres para que
elas possam ser reutilizadas. Os usuários de um aplicativo publicado terão acesso àsmedidasmestres em
sua biblioteca, mas não poderão modificá-las.

Faça o seguinte:

1. No visualizador do modelo de dados, selecione um campo e abra o painel Visualizar.
2. Clique em Adicionar como medição.

A caixa de diálogoCriar nova medição é aberta com o campo selecionado. O nome do campo
selecionado também é usado como o nome padrão da medição.

3. Digite uma expressão para a medição.

4. Altere o nome se quiser e, opcionalmente, adicione uma descrição e tags.

5. Clique em Criar.

A medição é salva na guia de itensmestres do painel de ativos.

4.6 Barra de ferramentas do visualizador do modelo de
dados

No visualizador do modelo de dados, você encontra as seguintes ferramentas na barra de ferramentas no
topo da tela:
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” Menu de navegação com as seguintes opções:

üVisão geral do aplicativo

ÏEditor do carregamento de dados

qAbrir Hub
¨ Menu com as seguintes opções:

DAjuda

]Sobre

Salvar Salvar as alterações.

] Clique no ícone de informações para mostrar ou ocultar os detalhes do aplicativo.

7 Visualização de tabela interna— omodelo de dados do Qlik Sense incluindo campos sintéticos.

+ Visualização da tabela de fonte— omodelo de dados das tabelas de dados de fonte.

t Contraia todas as tabelas para mostrar apenas o nome da tabela.

å Reduza o tamanho de todas as tabelas para mostrar o nome da tabela e todos os campos com
as associações com outras tabelas.

s Expanda todas as tabelas para mostrar todos os campos.

ì Menu de layout com as seguintes opções:

ìLayout de grade

óLayout automático

õRestaurar layout
j Abrir e fechar o painel de visualização.
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5 Gerenciando a segurança com seção de
acesso

Você pode utilizar a seção de acesso no script de carga de dados para administrar a segurança. Nesse caso,
um único arquivo pode ser utilizado para manter os dados de vários usuários ou grupos de usuários. O Qlik
Sense utilizará as informações contidas na seção de acesso para autenticação e autorização e reduzirá
dinamicamente os dados para que o usuário visualize apenas seus próprios dados.

A segurança é criada no próprio arquivo, o que significa que um arquivo baixado também estará protegido
até certo ponto. No entanto, se as demandas de seguranças forem altas, o download de arquivos e uso off-
line deverão ser evitados, e os arquivos deverão ser publicados somente pelo servidor do Qlik Sense. Como
todos os dados serão mantidos em um arquivo, o tamanho desse arquivo poderá ser potencialmente muito
grande.

5.1 Seções no script
O controle de acesso é gerenciado por meio de uma ou várias tabelas de segurança carregadas da mesma
forma que o Qlik Sense normalmente carrega os dados. O que possibilita o armazenamento dessas tabelas
em um banco de dados normal. Os comandos de script que gerenciam as tabelas de segurança são
fornecidos na seção de acesso, que é iniciada no script pelo comando Section Access.

Se uma seção de acesso estiver definida no script, a parte do script que carrega os dados do aplicativo deve
ser colocada em uma seção diferente, iniciada pelo comando Section Application.

Exemplo:

Section Access;

LOAD * inline

[ACCESS,USERID

ADMIN, A

USER,U ];

Section Application;

LOAD... ... from... ...

Campos do sistema de seção de acesso
Os níveis de acesso são atribuídos aos usuários em uma ou várias tabelas carregadas na seção de acesso.
Essas tabelas contêm vários campos do sistema específicos do usuário, geralmente USERID e
PASSWORD, e o campo que define o nível de acesso, ACCESS. Todos os campos do sistema de seção de
acesso serão usados na autenticação ou autorização. O conjunto completo de campos do sistema de seção
de acesso está descrito abaixo.

Nenhuma, todas ou qualquer combinação de campos de segurança pode ser carregada na seção de acesso.
Portanto, não é necessário usar USERID – uma autorização pode ser feita usando outros campos, por
exemplo, apenas o número de série.

Carregando e modelando dados - Qlik Sense, 1.1 54



5   Gerenciando a segurança com seção de acesso

ACCESS Define o tipo de acesso que o usuário correspondente deve ter.

USERID Contém um caractere correspondente a um nome de usuário Qlik Sense. O Qlik Sense
obterá informações de log-on do Proxy e as comparará com o valor neste campo.

GROUP Contém um caractere correspondente a um grupo no Qlik Sense. O Qlik Sense resolverá o
usuário fornecido pelo proxy contra esse grupo.

OMIT Contém o nome do campo que deve ser omitido para esse usuário específico. Os caracteres
curinga podem ser usados e o campo pode ficar vazio. Uma forma fácil de fazer isto é usar
um subfield.

Você não deve aplicar OMIT em campos chaves, já que isso alterará a
estrutura de dados subjacente. O que pode criar ilhas lógicas e inconsistências
de cálculo.

OQlik Sense comparará o usuário fornecido pelo proxy com o UserID e resolverá o usuário contra grupos na
tabela. Se o usuário pertence a um grupo ao qual o acesso é permitido, ou o usuário combina, ele receberá
acesso ao aplicativo.

Como amesma lógica interna, que é a marca do Qlik Sense, também é usada na seção de acesso, os
campos de segurança podem ser colocados em tabelas diferentes. Todos os campos listados nos comandos
LOAD ou SELECT na seção de acesso devem ser escritos em MAIÚSCULAS. Converta todos os nomes de
campo que contêm letrasminúsculas no banco de dados para maiúsculas usando a funçãoUpper antes de
ler o campo pelo comando LOAD ou SELECT.

Um curinga, *, é interpretado como todos os valores (listados) desse campo, isto é, um valor listado em
qualquer lugar nesta tabela. Se for utilizado em um dos campos do sistema (USERID, GROUP) em uma
tabela carregada na seção de acesso do script, ele será interpretado como todos os valores possíveis desse
campo (inclusive os não listados).

Ao carregar dados de um arquivo QVD, o uso da função upper diminuirá a velocidade de
carregamento.

Se você tiver habilitado a seção de acesso, não poderá usar os nomes de campo do sistema
da seção de acesso listados neste como nomes de campo em seumodelo de dados.

Exemplo:

Neste exemplo, apenas usuários do grupo financeiro podem abrir o documento.

ACCESS GROUP

USER Finance
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5.2 Redução dinâmica de dados
OQlik Sense suporta o recurso de redução dinâmica de dados, pelo qual parte dos dados em um aplicativo
pode ser oculta do usuário, com base no login de acesso à seção:

l Campos (colunas) podem ser ocultos com o uso do campo do sistema OMIT.

l Registros (linhas) podem ser ocultos vinculando os dados de acesso à seção aos dados reais: A
seleção de valores que serão mostrados/excluídos é controlada pela existência de um oumais
campos com nomes comuns no acesso à seção e no aplicativo da seção. Depois do login do usuário,
o Qlik Sense tentará copiar as seleções nos campos de seção de acesso em quaisquer campos de
seção de aplicativo, exatamente com osmesmos nomes de campo (os nomes de campos devem ser
escritos em MAIÚSCULAS). Depois de feitas as seleções, o Qlik Sense ocultará permanentemente
do usuário todos os dados que foram excluídos por essas seleções.

Todos os nomes de campos usados na transferência descrita anteriormente e todos os
valores desses campos devem estar em letras maiúsculas, pois todos os nomes e valores de
campo são, por padrão, convertidos emmaiúsculas na seção de acesso.

Exemplo:

section access;

LOAD * inline [

ACCESS, USERID,REDUCTION, OMIT

USER, AD_DOMAIN\ADMIN,*,

USER, AD_DOMAIN\A,1,

USER, AD_DOMAIN\B, 2,NUM

USER, AD_DOMAIN\C, 3, ALPHA

USER, INTERNAL\SA_SCHEDULER,*,

];

section application;

T1:

LOAD *,

NUM AS REDUCTION;

LOAD

Chr( RecNo()+ord(‘A’)-1) AS ALPHA,

RecNo() AS NUM

AUTOGENERATE 3;

Agora, o campo REDUCTION (em maiúsculas) existe no acesso à seção e no aplicativo da seção (todos os
valores de campo também estão em maiúsculas). Normalmente, os dois campos seriam totalmente
diferentes e separados, mas ao usar o acesso à seção, estes campos vincularão e reduzirão o número de
registros exibidos para o usuário.

O campo OMIT no acesso à seção define os campos que devem ser ocultos do usuário.

O resultado será:

l O usuário ADMIN pode visualizar todos os campos e apenas os registros que outros usuários podem
visualizar neste exemplo quando REDUCTION for 1,2 ou 3.
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l O usuário A pode visualizar todos os campos, mas apenas os registros conectados a
REDUCTION=1.

l O usuário B pode visualizar todos os campos, exceto NUM, e apenas os registros conectados a
REDUCTION=2.

l O usuário C pode visualizar todos os campos, exceto ALPHA, e apenas os registros conectados a
REDUCTION=3.

Ousuário da conta INTERNAL\SA_SCHEDULER é necessário para ativar o recarregamento
do script em uma tarefa Qlik Management Console.

5.3 Restrições de acesso herdadas
Uma carga binária fará com que as restrições de acesso sejam herdadas pelo novo aplicativo Qlik Sense.
Uma pessoa com direitos de ADMIN a este novo aplicativo pode alterar os direitos de acesso a ele incluindo
uma nova seção de acesso. Uma pessoa com direitos de USER pode executar o script e alterá-lo, incluindo
assim, seus próprios dados no arquivo binário carregado. Uma pessoa com direitos de USER não pode
alterar os direitos de acesso. Isso possibilita que o administrador de um banco de dados também controle o
acesso de usuários aos aplicativos binários do Qlik Sense carregados.
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6 Acessando grandes conjuntos de dados com
Direct Discovery

ODirect Discovery expande os recursos associativos do modelo de dados na memória do Qlik Sense ao
fornecer acesso a dados de origem adicionais por meio de uma consulta agregada, que associa
perfeitamente grandes conjuntos de dados com dados da memória. O Direct Discovery aumenta a
capacidade dos usuários de negócios de realizar análises associativas em grandes fontes de dados, sem
limitações. As seleções podem ser feitas nos dados da memória e nos dados do Direct Discovery para
visualizar associações entre os conjuntos de dados com asmesmas cores de associação do Qlik Sense –
verde, branco e cinza. As visualizações podem analisar simultaneamente os dados dos dois conjuntos de
dados.

Os dados são selecionados para o Direct Discovery com uma sintaxe de script especial, DIRECT QUERY.
Quando a estrutura do Direct Discovery for estabelecida, os campos do Direct Discovery podem ser usados
juntamente com os dados da memória para criar objetos do Qlik Sense. Quando um campo do Direct
Discovery é usado em um objeto do Qlik Sense, uma consulta do SQL é executada automaticamente na
fonte de dados externa.

6.1 Diferenças entre os dados emmemória e os dados
do Direct Discovery

Modelo namemória
Nomodelo na memória do Qlik Sense, todos os valores exclusivos nos campos selecionados a partir de uma
tabela no script de carga são carregados nas estruturas de campo e os dados associativos são
simultaneamente carregados na tabela. Os dados de campo e os dados associativos são mantidos na
memória.
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Uma segunda tabela relacionada, carregada na memória compartilharia um campo comum, e essa tabela
poderia adicionar novos valores exclusivos ao campo comum ou poderia compartilhar os valores existentes.
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Direct Discovery
Quando os campos da tabela são carregados com um comando Direct DiscoveryLOAD (Direct Query),
uma tabela semelhante é criada apenas com os camposDIMENSION. Como ocorre com os campos da
memória, os valores exclusivos dos camposDIMENSION são carregados na memória. No entanto, as
associações entre os campos são deixadas no banco de dados.
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MEASURE são valores dos campos também deixados no banco de dados.
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Depois que a estrutura do Direct Discovery é estabelecida, os campos do Direct Discovery podem ser usados
com determinados objetos de visualização e podem ser usados para associações com os campos da
memória. Quando um campo do Direct Discovery é usado, o Qlik Sense automaticamente cria a consulta do
SQL adequada para ser executada nos dados externos. Quando as seleções são feitas, os valores dos dados
associados dos campos do Direct Discovery são usados nas condiçõesWHERE das consultas do banco de
dados.

Com cada seleção, as visualizações com os campos do Direct Discovery são recalculadas, com os cálculos
ocorrendo na tabela do banco de dados de origem, por meio da execução da consulta do SQL criada pelo
Qlik Sense. O recurso da condição do cálculo pode ser usado para especificar quando as visualizações
devem ser recalculadas. Até que a condição seja atendida, o Qlik Sense não envia consultas para recalcular
as visualizações.

Diferenças de desempenho entre os campos damemória e os
campos do Direct Discovery
O processamento na memória é sempre mais rápido do que o processamento nos bancos de dados de
origem. O desempenho do Direct Discovery reflete o desempenho do sistema que executa o banco de dados
que processa as consultas do Direct Discovery.
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É possível usar as práticas recomendadas de ajuste de consulta e banco de dados para o Direct Discovery.
Todo o ajuste de desempenho deve ser feito no banco de dados de origem. O Direct Discovery não oferece
suporte para o ajuste de desempenho da consulta a partir do aplicativo Qlik Sense. No entanto, é possível
fazer chamadas paralelas e assíncronas para o banco de dados com o recurso de pool de conexão. A sintaxe
do script de carga para configurar o recurso de pool é a seguinte:

SET DirectConnectionMax=10;

O armazenamento em cache do Qlik Sense também melhora a experiência geral do usuário. Consulte
Armazenamento em cache e o Direct Discovery (página 64) abaixo.

O desempenho do Direct Discovery com os camposDIMENSION também pode ser melhorado
desvinculando alguns dos campos das associações. Isto é feito com a palavra-chaveDETACH em DIRECT
QUERY. Embora os campos desvinculados não sejam consultados para associações, eles ainda fazem
parte dos filtros, acelerando os tempos de seleção.

Embora Qlik Sense os campos da memória e Direct DiscoveryDIMENSION mantenham todos os seus
dados na memória, a maneira pela qual eles são carregados afeta a velocidade das cargas na memória. Os
campos da memória do Qlik Sense mantêm apenas uma cópia do valor de campo quando existirem várias
instâncias do mesmo valor. No entanto, todos os dados do campo são carregados e, em seguida, os dados
duplicados são classificados.

DIMENSION são campos que também armazenam uma cópia do valor de campo, mas os valores
duplicados são classificados no banco de dados antes de serem carregados na memória. Ao lidar com
grandes quantidades de dados, como geralmente ocorre ao usar o Direct Discovery, os dados são
carregadosmais rapidamente como uma cargaDIRECT QUERY do que seriam por meio da carga SQL
SELECT, usada para os campos da memória.

Diferenças entre os dados damemória e os dados do banco de dados
DIRECT QUERY faz distinção entre maiúsculas e minúsculas ao fazer associações com os dados da
memória. O Direct Discovery seleciona os dados dos bancos de dados de origem, de acordo com a distinção
entre maiúsculas e minúsculas do banco de dados. Se um banco de dados não fizer distinção entre
maiúsculas e minúsculas, uma consulta do Direct Discovery poderia retornar dados que uma consulta da
memória não retornaria. Por exemplo, se os seguintes dados existissem em um banco de dados que não
fizesse distinção entre maiúsculas e minúsculas, uma consulta do Direct Discovery do valor "Red" retornaria
todas as quatro linhas.

ColumnA ColumnB

red one

Red two

rED three

RED four

Por outro lado, uma seleção na memória de "Red," retornaria apenas:

Red two
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OQlik Sense normaliza os dados na medida que gera correspondências nos dados selecionados que os
bancos de dados não fariam correspondências. Como resultado disso, uma consulta na memória pode gerar
mais valores de correspondência do que uma consulta do Direct Discovery. Por exemplo, na tabela a seguir,
os valores para o número "1" variam pelo local de espaços ao seu redor:

ColumnA ColumnB

' 1' space_before

'1' no_space

'1 ' space_after

'2' two

Se você selecionar "1" em uma Painel de filtropara ColumnA, onde os dados estão na memória padrão do
Qlik Sense, as primeiras três linhas são associadas:

'
1'

space_before

'1' no_space

'1
'

space_after

Se a Painel de filtro contiver Direct Discovery dados, a seleção de "1" poderia associar apenas "no_space".
As correspondências retornadas para os dados do Direct Discovery dependem do banco de dados. Alguns
retornam apenas "no_space" e outros, como o SQL Server, retornam "no_space" e "space_after".

Armazenamento em cache e o Direct Discovery
O armazenamento em cache do Qlik Sense armazena estados de seleção das consultas na memória. Já que
osmesmos tipos de seleções são feitas, o Qlik Sense aproveita a consulta do cache, em vez de consultar os
dados de origem. Quando uma seleção diferente é feita, uma consulta do SQL é feita na fonte de dados. Os
resultados armazenados em cache são compartilhados entre os usuários.

Exemplo:

1. O usuário aplica a seleção inicial.
O SQL é transmitido para a fonte de dados subjacente.

2. O usuário limpa a seleção e aplica a mesma seleção como uma seleção inicial.
O resultado do cache é retornado e o SQL não é transmitido para a fonte de dados subjacente.

3. O usuário aplica uma seleção diferente.
O SQL é transmitido para a fonte de dados subjacente.

Um limite de tempo pode ser definido para o armazenamento em cache com a variável do sistema
DirectCacheSeconds. Quando o limite de tempo é alcançado, o Qlik Sense limpa o cache dos resultados
da consulta do Direct Discovery gerados para as seleções anteriores. Em seguida, o Qlik Sense consulta as
seleções dos dados de origem e cria novamente o cache para o limite de tempo designado.
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O tempo de cache padrão para os resultados da consulta do Direct Discovery é de 30 minutos, a menos que
a variável do sistemaDirectCacheSeconds seja usada.

6.2 Tipos de campo do Direct Discovery
No Direct Discovery, existem três tipos de campos de dados: DIMENSION, MEASURE e DETAIL. Os tipos
são definidos nos campos de dados quando a seleção do Direct Discovery é feita com o comandoDirect
Query no script de carga.

Todos os campos do Direct Discovery podem ser usados em combinação com campos na memória.
Normalmente, os campos com valores discretos que serão usados como dimensões devem ser carregados
com a palavra-chave DIMENSION, enquanto os dados numéricos que serão usados em agregações devem
ser marcados apenas como camposMEASURE. Os campos DIMENSION não podem ser usados em
expressões de objeto.

A tabela a seguir resume as características e os usos dos tipos de campo do Direct Discovery:

Tipo de
campo

Em
memória?

Associação de
formulários?

Usado em
expressões de

gráfico?

DIMENSION Sim Sim Sim

MEASURE Não Não Sim

DETAIL Não Não Não

Campos DIMENSION
Os campos DIMENSION são carregados na memória e podem ser usados para criar associações entre
dados na memória e os dados dos campos do Direct Discovery. Os campos DIMENSION do Direct Discovery
também são usados para definir os valores de dimensão nos gráficos.

CamposMEASURE
Os camposMEASURE, por outro lado, são reconhecidos em um "meta nível". Os camposMEASURE não
são carregados na memória (não aparecerão no visualizador do modelo de dados). O propósito é permitir
que as agregações dos dados nos camposMEASURE ocorram no banco de dados e não na memória.
Apesar disso, os camposMEASURE podem ser usados em expressões sem alterar a sintaxe de expressão.
Como resultado disso, o uso dos campos do Direct Discovery a partir do banco de dados é transparente para
o usuário final.

As seguintes funções de agregação podem ser usadas com camposMEASURE:

l Sum
l Avg
l Count
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l Min
l Max

Campos DETAIL
Os campos DETAIL fornecem informações ou detalhes que você pode desejar exibir, mas não usar nas
expressões do gráfico. Os campos DETAIL só podem ser usados em agregaçõesCount e só podem ser
visualizados em uma Tabela. Campos designados como DETAIL geralmente contêm dados que não podem
ser agregados de forma significativa, como, por exemplo, comentários.

Qualquer campo pode ser designado como um campo DETAIL.

6.3 Fontes de dados suportadas no Direct Discovery
OQlik SenseDirect Discovery pode ser usado nas seguintes fontes de dados, com conexões de 32 e 64 bits;

l Fontes de dadosODBC/OLEDB – Todas as fontes ODBC/OLEDB são suportadas, incluindo SQL
Server, Teradata e Oracle.

l Conectores personalizados que são compatíveis com SQL – Conector SAP SQL, conectores
personalizadosQVX para fontes de dados compatíveis com SQL.

As conexões de 32 e 64 bits são suportadas.

SAP
Para o SAP, Direct Discovery pode ser usado apenas com o Qlik SAP SQL Connector e requer os seguintes
parâmetros nas variáveisSET:

SET DirectFieldColumnDelimiter=' ';

SET DirectIdentifierQuoteChar=' ';

O SAP usa o OpenSQL, que delimita as colunas com um espaço em vez de uma vírgula; por isso, os
comandos SET acima resultam em uma substituição para ajustar a diferença entre ANSI SQL e OpenSQL.

Google Big Query
ODirect Discovery pode ser usado com o Google Big Query e requer os seguintes parâmetros nas variáveis
SET:

SET DirectDistinctSupport=false;

SET DirectIdentifierQuoteChar='[]';

SET DirectIdentifierQuoteStyle='big query'

OGoogle Big Query não suporta SELECT DISTINCT ou nomes de coluna/tabela entre aspas e tem uma
configuração de aspas diferente do ANSI, com uso do '[ ]'.

MySQL eMicrosoft Access
ODirect Discovery pode ser usado em conjunto com oMySQL e o Microsoft Access, mas pode exigir os
seguintes parâmetros nas variáveis SET, devido aos caracteres entre aspas usados nestas fontes:

SET DirectIdentifierQuoteChar='``';
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6.4 Limitações no uso do Direct Discovery

Tipos de dados suportados
Todos os tipos de dados são suportados no Direct Discovery, embora possa haver casos em que formatos de
dados de origem específicos precisem ser definidos para o Qlik Sense. Isto pode ser feito no script de carga
com a sintaxe "SET Direct...Format". O seguinte exemplo demonstra como definir o formato de data do
banco de dados de origem usado como a origem do Direct Discovery:

Exemplo:

SET DirectDateFormat='YYYY-MM-DD';

Existem também duas variáveis de scripts para controlar a forma como o Direct Discovery formata valores do
tipo monetário nos comandos SQL gerados:

SET DirectMoneyFormat (default '#.0000')

SET DirectMoneyDecimalSep (default '.')

A sintaxe para essas duas variáveis é a mesma que paraMoneyFormat eMoneyDecimalSep, porém,
existem duas importantes diferenças no uso:

l Como este não é um formato de exibição, ele não deve incluir símbolos de moeda ou separadores de
milhares.

l Os valores padrão não são orientados pelo local, mas impressos nos valores. (Formatos específicos
para o local incluem o símbolo de moeda.)

O Direct Discovery pode suportar a seleção de dados Unicode estendidos usando o formato padrão de SQL
para literais de caracteres estendidos (N'<extended string>'), conforme exigido por alguns bancos de dados,
como o SQL Server. Esta sintaxe pode ser ativada para o Direct Discoverycom a variável de script
DirectUnicodeStrings . Definir essa variável para "true" ativa o uso de "N" na frente das laterais dos
caracteres.

Segurança
As práticas de segurança recomendadas descritas a seguir devem ser levadas em conta ao usar o Direct
Discovery:

l Todos os usuários que usam omesmo aplicativo com o recurso Direct Discovery, usam amesma
conexão. A passagem de autenticação e as credenciais por usuário não são suportadas.

l O Acesso à Seção é suportado apenas no modo de servidor.

l É possível executar comandos de SQL personalizados no banco de dados com uma expressão com a
palavra-chave NATIVE; portanto, a conexão do banco de dados configurada no script de carga deve
usar uma conta que tenha um acesso somente leitura ao banco de dados.

l ODirect Discovery não tem o recurso de registro em log, mas é possível usar o recurso de
rastreamento do ODBC.

l É possível inundar o banco de dados com solicitações do cliente.

l É possível obter mensagens de erro detalhadas dos arquivos de log do servidor.
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Funcionalidades doQlik Sense não suportadas
Devido à natura interativa e específica para a sintaxe do SQL do Direct Discovery, vários recursos não são
suportados:

l Cálculos avançados (Análise de conjunto, expressões complexas)

l Dimensões calculadas

l Análise comparativa (Estado alternativo) dos objetos que usam campos do Direct Discovery

l Os campos Direct DiscoveryMEASURE eDETAIL não são suportados na ferramenta de pesquisa

l Carga binária de um aplicativo que esteja acessando uma tabela do Direct Discovery

l Loop e redução

l Chaves sintéticas na tabela no Direct Discovery

l A nomenclatura de tabelas no script não se aplica à tabela do Direct Discovery

l O uso do caractere curinga * após a palavra-chaveDIRECT QUERY no script de carga (DIRECT QUERY

*)

l As tabelas do banco de dados do Oracle com colunas do tipo de dados LONG não são suportadas.

l Número inteiros extensos na notação científica fora do intervalo [-9007199254740990,
9007199254740991] podem causar erros de arredondamento e comportamento não definido.

6.5 Suporte a várias tabelas no Direct Discovery
É possível usar o Direct Discovery para carregar mais de uma tabela ou exibição usando a funcionalidade de
junção ANSI SQL. Em um único gráfico, todas asmedidas devem ser derivadas da mesma tabela lógica do
Qlik Sense, mas isto pode ser uma combinação de várias tabelas da origem vinculadas por comandos de
junção. No entanto, é possível usar dimensões provenientes de outras tabelas do mesmo gráfico.

Por exemplo, você pode vincular as tabelas carregadas com o Direct Discoveryusando uma cláusulaWhere
ou Join.

Vinculando tabelas do Direct Discoverycom uma cláusulaWhere
Neste script de exemplo, carregamos os dados do banco de dados AW2012. As tabelas Product e
ProductSubcategory estão vinculadas com uma cláusulaWhere usando o campo comum
ProductSubCategoryID.

Product_Join:

DIRECT QUERY

DIMENSION

[ProductID],

[AW2012].[Production].[Product].[Name] as [Product Name],

[AW2012].[Production].[ProductSubcategory].[Name] as [Sub Category Name],

Color,

[AW2012].[Production].[Product].ProductSubcategoryID as [SubcategoryID]

MEASURE

[ListPrice]

FROM [AW2012].[Production].[Product],

[AW2012].[Production].[ProductSubcategory]

WHERE [AW2012].[Production].[Product].ProductSubcategoryID =
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[AW2012].[Production].[ProductSubcategory].ProductSubcategoryID ;

Vinculando tabelas do Direct Discovery com cláusulas Join On
Também é possível usar cláusulas Join On para vincular tabelas do Direct Discovery. Neste comando de
exemplo, unimos a tabela SalesOrderHeader à tabela SalesOrderDetail por meio do campo SalesOrderID e
também unimos a tabela Customer à tabela SalesOrderHeader por meio do campo Customer ID.

Neste exemplo, criamosmedidas da mesma tabela lógica, o que significa que podemos usá-las no mesmo
gráfico. Por exemplo, é possível criar um gráfico com SubTotal e OrderQty comomedidas.

Sales_Order_Header_Join:

DIRECT QUERY

DIMENSION

AW2012.Sales.Customer.CustomerID as CustomerID,

AW2012.Sales.SalesOrderHeader.SalesPersonID as SalesPersonID,

AW2012.Sales.SalesOrderHeader.SalesOrderID as SalesOrderID,

ProductID,

AW2012.Sales.Customer.TerritoryID as TerritoryID,

OrderDate,

NATIVE('month([OrderDate])') as OrderMonth,

NATIVE('year([OrderDate])') as OrderYear

MEASURE

SubTotal,

TaxAmt,

TotalDue,

OrderQty

DETAIL

DueDate,

ShipDate,

CreditCardApprovalCode,

PersonID,

StoreID,

AccountNumber,

rowguid,

ModifiedDate

FROM AW2012.Sales.SalesOrderDetail

JOIN AW2012.Sales.SalesOrderHeader

ON (AW2012.Sales.SalesOrderDetail.SalesOrderID =

AW2012.Sales.SalesOrderHeader.SalesOrderID)

JOIN AW2012.Sales.Customer

ON(AW2012.Sales.Customer.CustomerID =

AW2012.Sales.SalesOrderHeader.CustomerID);

6.6 Registrando em log o acesso ao Direct Discovery
Os comandos do Direct DiscoverySQL transmitidos para a fonte de dados podem ser registrados nos
arquivos de rastreamento da conexão com o banco de dados. Para uma conexão do ODBC padrão, o
rastreamento é iniciado com oAdministrador da Fonte de Dados do ODBC:
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O arquivo de rastreamento resultante detalha os comandos do SQL gerados pelas seleções e interações do
usuário.
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7 Introdução à modelagem de dados
Esta introdução serve como uma breve apresentação de como você pode carregar dados no Qlik Sense para
fornecer uma base dos tópicos desta seção, apresentando como fazer o carregamento e a transformação
básica dos dados.

O Qlik Sense utiliza um script de carga de dados, gerenciado no editor da carga de dados para se conectar e
recuperar dados de várias fontes de dados. No script, os campos e as tabelas a serem carregados são
especificados. Também é possível manipular a estrutura de dados usando comandos e expressões de script.

Durante a carga de dados, o Qlik Sense identifica campos comuns de tabelas diferentes (campos-chave)
para associar os dados. A estrutura de dados resultante dos dados no aplicativo pode ser monitorada no
visualizador do modelo de dados. As alterações na estrutura de dados podem ser obtidas renomeando os
campos para obter diferentes associações entre as tabelas.

Após o carregamento dos dados no Qlik Sense, eles são armazenados no aplicativo. O aplicativo é o centro
da funcionalidade do programa e é caracterizado pela forma irrestrita na qual os dados são associados, seu
grande número de dimensões possíveis, velocidade de análise e tamanho compacto. O aplicativo é mantido
na RAM quando é aberto.

A análise no Qlik Sense sempre acontece enquanto o aplicativo não está diretamente conectado às fontes
de dados. Dessa forma, para atualizar os dados, você precisa recarregar o script.

7.1 Compreendendo os tipos de dados

Comandos de carregamento de dados
Os dados são carregados pelos comandos LOAD ou SELECT. Cada um desses comandos gera uma tabela
interna. Uma tabela pode sempre ser vista como uma lista de algo, em que cada registro (linha) é uma nova
instância do tipo de objeto e cada campo (coluna) é um atributo ou propriedade específica do objeto.

Regras
As seguintes regras se aplicam durante o carregamento dos dados no Qlik Sense:

l OQlik Sense não diferencia as tabelas geradas por um comando LOAD ou SELECT. Dessa forma,
se várias tabelas forem carregadas, não importará se as tabelas são carregadas por comando LOAD
ou SELECT ou por umamistura de ambas.

l A ordem dos campos no comando ou na tabela original da base de dados é arbitrária para a lógica do
Qlik Sense.

l Os nomes de campo são utilizados em processos adicionais para identificar campos e fazer
associações. Eles diferenciam maiúsculas de minúsculas, o que costuma ser necessário para
renomear campos no script.

Execução do script
Em um comando LOAD ou SELECT típico, a ordem dos eventos será aproximadamente a seguinte:
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1. Avaliação de expressões

2. Renomeação dos campos por as
3. Renomeação dos campos por alias
4. Qualificação dos nomes de campo

5. Mapeamento de dados em caso de correspondência dos nomes de campo

6. Armazenamento de dados em uma tabela interna

Campos
Campos são as entidades primárias de carregamento de dados no Qlik Sense. Um campo normalmente
contém diversos valores, chamados de valores de campo. Na terminologia de banco de dados, dizemos que
os dados processados pelo Qlik Sense são provenientes de arquivos de dados. Um arquivo é composto por
vários campos em que cada entrada de dados é um registro. Os termos arquivo, campo e registro são
equivalentes a tabela, coluna e linha, respectivamente. A lógica AQL Qlik Sense trabalha apenas em
campos e em seus valores de campo.

Os dados dos campos são recuperados pelo script por meio dos comandos LOAD, SELECT ouBinary. A
única maneira de alterar dados em um campo é executando o script novamente. Os valores de campo não
podem ser manipulados no layout pelo usuário ou por meio de automação. Depois de lidos no Qlik Sense,
esses valores poderão ser apenas exibidos e usados para cálculos e seleções lógicas.

Os valores de campo consistem em dados (de texto) numéricos ou alfanuméricos. Os valores numéricos
possuem, na verdade, valores duais, o valor numérico e sua representação de texto formatada atual.
Somente a última é exibida em objetos de pasta, entre outros.

O conteúdo de um campo pode ser representado em um painel de filtro.

Tags de campo
Existem três tipos diferentes de tags do sistema: tags do sistema geradas por script que não podem ser
alteradas pelo usuário, tags do sistema geradas por script que podem ser alterados no script e tags do
sistema que são definidas de modo interativo pelo usuário. As tags de sistema são sempre precedidas de
um sinal $.

As tags de sistema a seguir são geradas automaticamente no final da geração do script. Elas não podem ser
alteradas pelo usuário:

l $system - indica um campo do sistema.

l $key - indica um campo chave.

l $keypart - indica que o campo faz parte de uma ou mais chaves sintéticas.

l $syn - indica uma chave sintética.

As seguintes tags também são geradas automaticamente no final da geração do script, mas podem ser
alteradas ou substituídas usando sintaxe de script.

l $hidden - indica um campo oculto.

l $numeric - todos os valores (não NULL) do campo são numéricos.

l $integer - todos os valores (não NULL) do campo são inteiros.
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l $text - nenhum valor do campo é numérico.

l $ascii - os valores de campo contêm somente caracteres ascii padrão.

l $date - todos os valores (não NULL) do campo podem ser interpretados como datas (inteiros).

l $timestamp - todos os valores (não NULL) do campo podem ser interpretados como carimbos de
data/hora.

As seguintes tags podem ser habilitadas e desabilitadas pelo usuário:

l $dimension - indica um campo recomendado para uso em dimensões de gráfico, listas etc.

l $measure - indica um campo recomendado para uso em expressões.

O usuário pode também incluir tags personalizadas no script. Essas tags personalizadas não podem ter o
mesmo nome de tags do sistema.

Campos do sistema
Além dos campos extraídos da fonte de dados, os campos do sistema também são produzidos pelo Qlik
Sense. Todos começam com “$” e podem ser exibidos como campos comuns em uma visualização, como
um painel de filtro ou uma tabela. Os campos do sistema, que normalmente são criados durante a execução
do script e são usados principalmente como recursos auxiliares na criação do aplicativo.

Os campos do sistema não estão inclusos nas listas de campo no painel de ativos ou no
Editor de expressão. Se você quiser usar um campo do sistema, precisa referenciá-lo
digitandomanualmente.

Exemplo: =$Field

Campos de sistema disponíveis
Os seguintes campos de sistema estão disponíveis:

$Table Exibe todas as tabelas internas carregadas pelo script.

$Field Exibe os campos que são lidos das tabelas.

$Fields Representa o número de campos em diferentes tabelas.

$FieldNo Exibe a posição dos campos nas tabelas.

$Rows Mostra o número de linhas nas tabelas.

$Info Exibe os nomes das tabelas de informações, caso tenham sido incluídas no
aplicativo.

Tabelas lógicas
Cada comando LOAD ou SELECT gera uma tabela. Normalmente, o Qlik Sense trata o resultado de cada
uma delas como uma tabela lógica. No entanto, existem duas exceções a essa regra:
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l Se dois ou mais comandos resultarem em tabelas com nomes de campo idênticos, as tabelas serão
concatenadas e tratadas como uma tabela lógica.

l Se um comando LOAD ou SELECT for precedido por algum dos qualificadores a seguir, os dados
serão alterados ou tratados de forma diferente:

concatenate Essa tabela é concatenada com (adicionada a) outra tabela nomeada ou com a
tabela lógica criada mais recentemente.

crosstable Essa tabela será convertida do formato de tabela cruzada para formato de
coluna.

generic Essa tabela será dividida em várias outras tabelas lógicas.

info Essa tabela será carregada não como uma tabela lógica, mas como uma
tabela de informações que contém links para informações externas, como
arquivos, sons, URLs etc.

intervalmatch A tabela (que deve conter exatamente duas colunas) será interpretada como
intervalos numéricos, que são associados a números discretos em um campo
especificado.

join Essa tabela será unida pelo Qlik Sense com outra tabela nomeada ou com a
tabela lógica criada anteriormente, pelos campos em comum.

keep Essa tabela é reduzida para os campos em comum com outra tabela nomeada
ou com a tabela lógica criada mais recentemente.

mapping Essa tabela (que deve conter exatamente duas colunas) será lida como uma
tabela de mapeamento, que nunca é associada a outras tabelas.

semantic Essa tabela será carregada não como uma tabela lógica, mas como uma
tabela semântica que contém relacionamentos que não devem ser unidos,
como predecessor, sucessor e outras referências a outros objetos do mesmo
tipo.

Quando os dados forem carregados, as tabelas lógicas serão associadas.

Nomes de tabela
As tabelas do Qlik Sense são nomeadas quando são armazenadas na base de dados do Qlik Sense. Os
nomes de tabelas podem ser usados, por exemplo, para comandos LOAD com uma cláusula resident ou
com expressões contendo a função peek e podem ser vistos no campo de sistema $Table no layout.

As tabelas são nomeadas de acordo com as seguintes regras:

1. Se um rótulo preceder imediatamente uma declaração LOAD ou SELECT, o rótulo será utilizado
como nome da tabela. O rótulo deve ser seguido por dois-pontos.

Exemplo:

Table1:
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LOAD a,b from c.csv;

2. Se nenhum rótulo for fornecido, será usado o nome do arquivo ou nome da tabela que segue
imediatamente a palavra-chave FROM na declaração LOAD ou SELECT. São utilizados no máximo
32 caracteres. A extensão é ignorada se o nome do arquivo for usado.

3. As tabelas carregadas inline serão nomeadas INLINExx, em que xx é um número. A primeira tabela
inline receberá o nome INLINE01.

4. As tabelas geradas automaticamente serão nomeadas AUTOGENERATExx, em que xx é um
número. A primeira tabela gerada automaticamente receberá o nome AUTOGENERATE01.

5. Se um nome de tabela gerado de acordo com as regras apresentadas estiver em conflito com um
nome de tabela anterior, o nome é estendido com -x, em que x é um número. O número será
incrementado até que não haja mais conflito. Por exemplo, três tabelas poderiam ser nomeadas
Budget, Budget-1 e Budget-2.

Há três domínios separados para nomes de tabelas: section access, section application e tabelas de
mapeamento As tabelas geradas em section access e section application são tratadas separadamente.
Se um nome de tabela referenciado não for encontrado na seção, o Qlik Sense também pesquisará a outra
seção. As tabelas de mapeamento são tratadas separadamente e não têm conexão alguma com os outros
dois domínios de nomes de tabelas.

Rótulos da tabela
Uma tabela pode ser rotulada para referência posterior por um comando LOAD com uma cláusula resident
ou com expressões que contenham a função peek. O rótulo, que podem ser números e caracteres
arbitrários, deve preceder o primeiro comando LOAD ou SELECT que cria a tabela de entrada. O rótulo
deve ser seguido por dois-pontos ":".

Os rótulos que contenham espaços em branco devem ficar entre aspas simples ou duplas ou colchetes.

Exemplo 1:

Table1:

LOAD a,b from c.csv;

LOAD x,y from d.csv where x=peek('a',y,'Table1');

Exemplo 2: O rótulo da tabela contendo um espaço em branco

[All Transactions]:

SELECT * from Transtable;

LOAD Month, sum(Sales) resident [All Transactions] group by Month;

Associações entre tabelas lógicas
Um banco de dados pode ter várias tabelas. Cada tabela pode ser considerada como uma lista de algo.
Cada registro na lista representa uma instância de um objeto de algum tipo.

Exemplo:
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Se duas tabelas forem listas de itens diferentes, por exemplo, se uma for de clientes e a outra for de faturas,
e as duas tabelas tiverem um campo em comum, como o número do cliente, normalmente é um sinal de que
há um relacionamento entre as duas tabelas. Em ferramentas de consulta SQL padrão, as duas tabelas
devem quase sempre ser unidas.

As tabelas definidas no script do Qlik Sense são denominadas tabelas lógicas. O Qlik Sense faz associações
entre as tabelas com base nos nomes de campos e executa as junções quando uma seleção é feita, por
exemplo, durante a seleção de um valor de campo em uma caixa de filtro.

Isso significa que uma associação é quase o mesmo que uma junção. A única diferença é que a junção é
feita quando o script é executado – a tabela lógica é geralmente o resultado da junção. A associação é feita
depois da criação da tabela— as associações são feitas sempre entre as tabelas lógicas.

Quatro tabelas: uma lista de países, uma lista de clientes, uma lista de transações e uma lista de assinaturas,
que estão associadas entre si pelos campos Country e CustomerID.

Associação do Qlik Sense em comparação com a junção externa natural SQL
Uma associação do Qlik Sense é semelhante à uma junção externa natural SQL. No entanto, a associação é
mais geral: uma junção externa no SQL é geralmente uma projeção unidirecional de uma tabela em outra.
Uma associação sempre resulta em uma junção externa natural completa (bidirecional).

Informações de frequência em campos associados
Há algumas limitações no uso da maior parte dos campos associados, isto é, campos que são comuns entre
duas ou mais tabelas. Quando um campo ocorre em mais de uma tabela, o Qlik Sense enfrenta problemas
para saber qual das tabelas deve usar para calcular frequências de dados.
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OQlik Sense analisa os dados para determinar se há uma forma não ambígua de identificar uma tabela
principal para efetuar a contagem (às vezes há), mas na maior parte dos casos o programa pode fazer
apenas uma suposição. Como uma suposição incorreta poderia ser fatal (o Qlik Sense aparentaria fazer um
erro de cálculo), o programa foi projetado para não permitir determinadas operações quando a interpretação
de dados for ambígua para campos associados.

Limitações para associação de campos
1. Não é possível exibir informações de frequência em um painel de filtro que mostre o campo.

2. As caixas de estatísticas do campo mostram n/a para a maior parte das entidades estatísticas.

3. Em gráficos, não é possível criar expressões que contenham funções que dependam de informações
de frequência (como funções Sum, Count e Average) sobre o campo, a menos que o
modificadorDistinctseja ativado. Depois de cada execução de script, o Qlik Sense pesquisa todas as
expressões de gráficos para verificar se ocorreu alguma ambiguidade como resultado de alterações
nas estruturas de dados. Se forem encontradas expressões ambíguas, uma caixa de diálogo de
atenção será exibida e a expressão será desabilitada. Não será possível habilitar a expressão até que
o problema seja corrigido. Se um arquivo de log for habilitado, todas as expressões ambíguas serão
listadas no log.

Solução alternativa
Há uma forma simples de superar essas limitações. Carregue o campo uma vezmais com um novo nome, a
partir da tabela na qual as contagens de frequência devem ser feitas. Em seguida, use o novo campo para
um painel de filtro com frequência, para uma caixa de estatísticas ou para cálculos nos gráficos.

Chaves sintéticas
Quando duas ou mais tabelas internas tiverem dois ou mais campos em comum, isso implicará um
relacionamento de chave composta. O Qlik Sense resolve isso por meio da criação automática de chaves
sintéticas. Essas chaves são campos anônimos que representam todas as combinações ocorridas da chave
composta.

Caso você receba um aviso sobre chaves sintéticas quando carregar os dados, é recomendado que você
revise a estrutura de dados no visualizador do modelo de dados. Você deve se perguntar se o modelo de
dados está ou não correto. As vezes está correto, mas, em geral, a chave sintética está lá devido a um erro
no script.

Chaves sintéticasmúltiplas geralmente são um sintoma de um modelo de dados incorreto, mas não
necessariamente. Contudo, chaves sintéticas baseadas em outras chaves sintéticas é um sinal certo de um
modelo de dados incorreto.

Quando o número de chaves sintéticas aumenta, dependendo das quantidades de dados, da
estrutura da tabela e de outros fatores, o Qlik Sense pode ou não lidar com elas de forma ágil,
o que pode terminar usando uma quantidade excessiva de tempo e/ou dememória. Em tal
caso, será preciso retrabalhar seu script e remover todas as chaves sintéticas.
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Tratamento de chaves sintéticas
Se precisar evitar chaves sintéticas, há diversosmodos de resolver isso no script de carga de dados:

l Verifique se apenas os campos que vinculam logicamente as duas tabelas são usados como chaves.

l Campos como “Comentários”, “Notas” e “Descrição” podem existir em diversas tabelas sem
que haja qualquer relação e, portanto, não devem ser usados como chaves.

l Campos como “Data”, “Empresa” e “Nome” podem existir em diversas tabelas e possuir
valores idênticos, embora com funções diferentes (Data do Pedido/Data de Envio, Empresa
Consumidora/Empresa Fornecedora). Em tais casos, eles não devem ser usados como
chaves.

l Certifique-se de que os campos redundantes não sejam usados – de que apenas os campos
necessários sejam conectados. Por exemplo, se uma data for usada como chave, certifique-se de
não carregar ano, mês ou dia_do_mês da mesma data de mais de uma tabela interna.

l Se necessário, forme suas próprias chaves não compostas, usando normalmente a concatenação de
caracteres dentro de uma função do script AutoNumber.

Tipos de dados noQlik Sense
OQlik Sense pode tratar caracteres de texto, números, datas, horas, datas/horas e moedas. Eles podem ser
classificados, exibidos em vários formatos diferentes e podem ser usados em cálculos. Isso significa, por
exemplo, que datas, horas e datas/horas podem ser incluídas ou subtraídas umas das outras.

Representação de dados no Qlik Sense
Para entender a interpretação de dados e formatos numéricos no Qlik Sense, é necessário saber como os
dados são armazenados internamente pelo programa. Todos os dados carregados no Qlik Sense estão
disponíveis em duas representações, como um caractere e como número.

1. A representação em caractere está sempre disponível, e ela é mostrada nas listas e em outros
objetos da pasta. O formato de dados em listas (formato numérico) afeta somente a representação
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em caractere.
2. A representação de número está disponível apenas quando os dados podem ser interpretados como

um número válido. A representação de número é usada para todos os cálculos numéricos e para a
classificação numérica.

Se vários itens de dados lidos em um campo tiverem amesma representação numérica, todos eles serão
tratados como o mesmo valor e compartilharão a primeira representação de caractere encontrada. Exemplo:
Os números 1,0, 1 e 1,000 lidos nessa ordem terão a representação numérica 1 e a representação de
caractere inicial 1,0.

Interpretação numérica
Quando você carregar dados contendo números, moedas ou datas, eles serão interpretados de diferentes
formas, dependendo de o tipo de dados estar ou não definido. Esta seção descreve como os dados são
interpretados nos dois casos diferentes.

Dados com informações de tipo
Os campos que contêm números com um tipo de dado definido em uma base de dados carregada usando
ODBC serão tratados pelo Qlik Sense de acordo com os respectivos formatos. A representação de caractere
será o número com um formato apropriado aplicado.

O Qlik Sense lembrará o formato numérico original do campo, mesmo que o formato numérico tenha sido
alterado para umamedida em Formatação numérica no painel de propriedades.

Os formatos padrão dos diferentes tipos de dados são:

l números inteiros de ponto flutuante: a configuração padrão para números

l moeda: a configuração padrão para moeda

l hora, data, data/hora: formatação ISO padrão

A configuração padrão para número e moeda são definidos usando as variáveis de interpretação numérica
do script ou a configuração do sistema operacional (Painel de Controle).

Dados sem informações de tipo
Para dados sem informações específicas de formato da fonte (por exemplo, dados de arquivos de texto ou
dadosODBC com um formato geral), a situação se torna mais complicada. O resultado final dependerá de,
pelo menos, seis fatores diferentes:

1. Omodo como os dados são gravados na base de dados de origem

2. A configuração do sistema operacional para número, hora, data e outros. (Painel de Controle)
3. O uso de variáveis opcionais de interpretação numérica no script

4. O uso de funções opcionais de interpretação no script

5. O uso de funções opcionais de formato no script

6. Os controles de formato numérico no documento

O Qlik Sense tenta interpretar os dados de entrada como um número, data, hora e outros. Desde que a
configuração padrão do sistema seja usada nos dados, a interpretação e o formato de exibição serão feitos
automaticamente pelo Qlik Sense e o usuário não precisará alterar o script e nem as configurações no Qlik
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Sense. Há um jeito fácil de descobrir se os dados de entrada foram interpretados corretamente: valores
numéricos são alinhados à direita nas caixas de lista, enquanto os caracteres de texto são alinhados à
esquerda.

Por padrão, o esquema a seguir será utilizado até que uma correspondência completa seja encontrada. (O
formato padrão é, por exemplo, o separador de decimal, a ordem entre ano, mês e dia e outros, especificado
no sistema operacional, isto é, no Painel de Controle ou, em alguns casos, usando as variáveis especiais
de interpretação numérica no script.

O Qlik Sense interpretará os dados como:

1. Um número de acordo com o formato padrão para números.

2. Uma data de acordo com o formato padrão para data.

3. Uma data/hora de acordo com o formato padrão para data e hora.

4. Uma hora de acordo com o formato padrão para hora.

5. Uma data de acordo com o seguinte formato: yyyy-MM-dd.

6. Uma data/hora de acordo com o seguinte formato: YYYY-MM-DD hh:mm[:ss[.fff]].

7. Uma hora de acordo com o seguinte formato: hh:mm[:ss[.fff]].

8. Moeda de acordo com o formato padrão para moeda.

9. Um número com '.' como separador de decimal e ',' como separador de milhar, desde que nem o
separador de decimal nem o separador de milhar estejam configurados como ','.

10. Um número com ',' como separador de decimal e '.' como separador de milhar, desde que nem o
separador de decimal nem o separador de milhar estejam configurados como '.'.

11. Um caractere de texto. Esse último teste nunca falha: se for possível ler os dados, será sempre
possível interpretá-los como caracteres.

Ao carregar números de arquivos de texto, podem ocorrer alguns problemas de interpretação, por exemplo,
um separador de milhar ou separador de decimal incorreto pode fazer com que o Qlik Sense interprete o
número incorretamente. A primeira coisa a fazer é verificar se as variáveis de interpretação numérica no
script estão definidas corretamente e se as configurações de sistema no Painel de Controle estão corretas.

Quando o Qlik Sense tiver interpretado os dados como uma data ou hora, é possível alterar para outro
formato de data ou hora no painel de propriedades da visualização.

Como não existe formato predefinido para os dados, é evidente que registros diferentes podem conter dados
formatados de forma diferente no mesmo campo. É possível, por exemplo, encontrar datas válidas, inteiros
e texto em um único campo. Portanto, os dados não serão formatados, mas exibidos em seu formato
original.

Interpretação de data e hora
OQlik Sense armazena cada data, hora e data/hora encontrados nos dados como um número de série de
data. O número de série de data é utilizado para datas, horas e data/hora e em cálculos aritméticos com
base nas entidades de data e hora. Dessa forma, as datas e horas podem ser adicionadas e subtraídas, os
intervalos podem ser comparados e etc.
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O número de série de data é o número (valor real) de dias passados desde de 30 de dezembro de 1899, ou
seja, o formato do Qlik Sense é idêntico ao sistema de dados de 1900 usado pelo Microsoft Excel e outros
programas, no intervalo entre 1º de março de 1900 e 28 de fevereiro de 2100. Por exemplo, 33857
corresponde a 10 de setembro de 1992. Fora desse intervalo, o Qlik Sense usa o sistema de data estendido
para o calendário gregoriano.

O número de série para horários é um número entre 0 e 1. O número de série 0.00000 corresponde a
00:00:00, ao passo que 0.99999 corresponde a 23:59:59. Númerosmistos indicam a data e a hora: o
número de série 2.5 representa o meio-dia de 1º de janeiro de 1900.

Contudo, os dados são exibidos de acordo com o formato de caractere. Por padrão, serão usadas as
configurações feitas no Painel de Controle. Também é possível definir o formato dos dados usando as
variáveis de interpretação numérica no script ou com a ajuda de uma função de formatação. Por fim,
também é possível reformatar os dados na pasta de propriedades do objeto da pasta.

Exemplo 1:

1997-08-06 é armazenado como: 35648

09:00 é armazenado como: 0.375

1997-08-06 09:00 é armazenado como: 35648.375

e vice-versa.

35648 com o formato
numérico 'D/M/YY', é
exibido como:

6/8/97

0.375 com o formato
numérico 'hh.mm', é
exibido como:

09.00

O Qlik Senseseguirá um conjunto de regras para tentar interpretar datas, horas e outros tipos de dados. O
resultado final, no entanto, será afetado por diversos fatores, conforme descrito aqui.

Exemplo 2:

Estes exemplos assumem as seguintes configurações padrão:

l Separador de número decimal: .

l Formato de data abreviada: YY-MM-DD

l Formato de hora: hh:mm

A tabela a seguir exibe as diferentes representações quando os dados são lidos no Qlik Sense sem a função
de interpretação especial no script:
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Dados
de
origem

Interpretação
padrão do Qlik
Sense

Formato de
data 'YYYY-
MM-DD'

Formato de data
'MM/DD/YYYY'

Formato
de hora
'hh:mm'

Formato
numérico
'# ##0.00'

0.375 0.375 1899-12-30 12/30/1899 09:00 0.38

33857 33857 1992-09-10 09/10/1992 00:00 33 857.00

97-08-06 97-08-06 1997-08-06 08/06/1997 00:00 35 648.00

970806 970806 4557-12-21 12/21/4557 00:00 970 806.00

8/6/97 8/6/97 8/6/97 8/6/97 8/6/97 8/6/97

A tabela a seguir exibe as diferentes representações quando os dados são lidos no Qlik Sense usando a
função de interpretação date#( A, 'M/D/YY') no script:

Dados
de
origem

Interpretação
padrão do Qlik
Sense

Formato de
data 'YYYY-
MM-DD'

Formato de data
'MM/DD/YYYY'

Formato
de hora
'hh:mm'

Formato
numérico
'# ##0.00'

0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375

33857 33857 33857 33857 33857 33857

97-08-06 97-08-06 97-08-06 97-08-06 97-08-06 97-08-06

970806 970806 970806 970806 970806 970806

8/6/97 8/6/97 1997-08-06 08/06/1997 00:00 35 648.00

7.2 Entendendo as referências circulares
Se existirem referências circulares (“loops”) em uma estrutura de dados, as tabelas serão associadas de
forma que haja mais de um caminho de associações entre dois campos.

Esse tipo de estrutura de dados deve ser evitado o máximo possível, pois isso poderia levar a ambiguidades
na interpretação dos dados.
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Três tabelas com uma referência circular

OQlik Sense resolve o problema de referências circulares interrompendo o loop com uma tabela
parcialmente desconectada. Quando Qlik Sense encontra estruturas de dados circulares ao executar o script
de carga, um diálogo de atenção será mostrado e uma ou mais tabelas serão definidas como parcialmente
desconectadas. O Qlik Sense normalmente tenta desconectar a maior tabela no loop, e muitas vezes, é uma
tabela de transações a que deve ser desconectada. No visualizador do modelo de dados, as tabelas
parcialmente desconectadas são indicadas por links pontilhados em vermelho com outras tabelas.

Exemplo:

Os dados são carregados a partir de três tabelas que incluem o seguinte:

l Nomes de algumas seleções de futebol nacionais

l Clubes de futebol de algumas cidades

l Cidades de alguns países europeus

Visualização das tabelas de dados de fonte

Essa estrutura de dados não é muito boa, pois o nome do campo Team é usado com duas finalidades
diferentes: equipes nacionais e locais. Os dados nas tabelas cria uma situação lógica impossível.

Ao carregar as tabelas no Qlik Sense, o Qlik Sense determina quais conexões de dados são menos
importantes e desconecta essa tabela.

Abra o Visualizador do modelo de dados para ver como o Qlik Sense interpreta a relevância das
conexões de dados:
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Visualização das referências circulares observadas por links pontilhados em vermelho

A tabela com cidades e os países a que pertencem agora está parcialmente conectada à tabela com
seleções nacionais de países diferentes e à tabela com clubes locais de cidades diferentes.

Resolvendo referências circulares
Quando ocorrem referências circulares, você precisa editar o script de carga de dados atribuindo um nome
exclusivo a um dos campos com nomes idênticos.

Faça o seguinte:

1. Abra o editor da carga de dados.

2. Edite o comando LOAD de um dos nomes de campo duplicados.
Nesse exemplo, o comando LOAD da tabela que armazena as equipes locais e suas cidades incluiria
um nome para Team—por exemplo LocalClub. O comando LOAD atualizado é lido:
LOAD City, Team as LocalClub

3. Clique em° na barra de ferramentas para recarregar os dados no aplicativo.

Agora você tem uma lógica que funciona em todas as tabelas. Nesse exemplo, quandoGermany é
selecionado, a seleção de futebol, as cidades alemãs e os clubes locais de cada cidade são associados:

Ao abrir o Visualizador do modelo de dados, você percebe que as conexões parcialmente
desconectadas são substituídas por conexões regulares:
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7.3 Renomeando campos
Algumas vezes, é necessário renomear campos para obter as associações desejadas. Os três principais
motivos para renomear campos são:

1. Dois campos são nomeados de maneira diferente, ainda que denotem amesma coisa:

l O campo ID na tabelaCustomers

l O campoCustomerID na tabelaOrders

Os dois campos denotam um código de identificação do cliente e devem ter o mesmo nome, como
CustomerID.

2. Dois campos são nomeados da mesma forma, mas denotam efetivamente coisas diferentes:

l O campoDate na tabela Invoices

l O campoDate na tabelaOrders

Os dois campos devem ser preferencialmente renomeados para, por exemplo, InvoiceDate e
OrderDate.

3. Talvez haja erros, como erros ortográficos, na base de dados ou convenções diferentes com base em
letrasmaiúsculas e minúsculas.

Como os campos podem ser renomeados no script, não há necessidade de alterar os dados originais.
Existem duas formas diferentes de renomear campos, como demonstrado nos exemplos.

Exemplo 1: Usando o comando alias

O comando LOAD ou SELECT pode ser precedido de um comando alias.

Alias ID as CustomerID;

LOAD * from Customer.csv;

Exemplo 2: Usando o especificador as

O comando LOAD ou SELECT pode conter o especificador as.

LOAD ID as CustomerID, Name, Address, Zip, City, State from Customer.csv;
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7.4 Concatenando tabelas

Concatenação automática
Se os nomes de campo e o número de campos de duas ou mais tabelas carregadas forem exatamente os
mesmos, o Qlik Sense concatenará automaticamente o conteúdo dos comandos diferentes em uma tabela.

Exemplo:

LOAD a, b, c from table1.csv;

LOAD a, c, b from table2.csv;

A tabela interna resultante tem os campos a, b e c. O número de registros é a soma do número de registros
na tabela 1 e na tabela 2.

A quantidade e os nomes dos campos devem ser exatamente os mesmos. A ordem dos dois
comandos é arbitrária.

Concatenação forçada
Mesmo se duas ou mais tabelas não tenham exatamente o mesmo conjunto de campos, ainda será possível
forçar o Qlik Sense a concatenar as duas tabelas. Isso é feito usando o prefixo concatenate no script, que
concatena uma tabela a outra tabela nomeada ou à última tabela lógica criada anteriormente.

Exemplo:

LOAD a, b, c from table1.csv;

concatenate LOAD a, c from table2,csv;

A tabela interna resultante tem os campos a, b e c. O número de registros na tabela resultante é a soma do
número de registros na tabela 1 e na tabela 2. O valor do campo b nos registros vindos da tabela 2 é NULL.

A quantidade e os nomes dos campos devem ser exatamente os mesmos. A menos que o
nome de uma tabela carregada anteriormente seja especificado no comando concatenate, o
prefixo concatenate utilizará a última tabela criada anteriormente. Dessa forma, a ordem dos
dois comandos não é arbitrária.

Evitando a concatenação
Se os nomes de campo e o número de campos de duas ou mais tabelas carregadas forem exatamente os
mesmos, o Qlik Sense concatenará automaticamente o conteúdo dos comandos diferentes em uma tabela.
Isso pode ser evitado com um comando noconcatenate. Assim, a tabela carregada com o comando LOAD
ou SELECT associado não será concatenada com a tabela existente.

Exemplo:

LOAD a, b, c from table1.csv;
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noconcatenate LOAD a, b, c from table2.csv;

7.5 Carregando dados de uma tabela carregada
anteriormente

Você pode usar o predicadoResident em um comando LOAD para carregar dados de uma tabela
anteriormente carregada. Isso será útil quando você quiser fazer cálculos nos dados carregados com um
comando SELECT que não oferece a opção de utilizar as funções do Qlik Sense, comomanipulação do
valor de data ou numérico.

Exemplo:

Nesse exemplo, a interpretação dos dados é realizada no carregamentoResident, uma vez que não pode
ser feito noCrosstable LOAD inicial.

PreBudget:

Crosstable (Month, Amount, 1)

LOAD Account,

Jan,

Feb,

Mar,

…

From Budget;

Budget:

Noconcatenate

LOAD

Account,

Month(Date#(Month,’MMM’)) as Month,

Amount

Resident PreBudget;

Drop Table PreBudget;

Um caso comum para o uso deResident é quando você deseja usar uma tabela temporária
para cálculos ou filtragem. Depois de atingir o objetivo da tabela temporária, ela deve ser
descartada usando a declaraçãoDrop table.

Resident ou LOADprecedente?
Namaioria dos casos, o mesmo resultado pode ser obtido usando o LOAD precedente, isto é, um comando
LOAD que carrega a partir do comando LOAD ou SELECT abaixo, sem especificar um qualificador de
fonte como From ouResident, como você faria normalmente. Um LOAD precedente é geralmente a opção
mais rápida, mas há alguns casos em que você precisa usar oResident LOAD:

l Se você quiser usar a cláusulaOrder_by para classificar os registros antes de processar a declaração
LOAD.
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l Se você quiser usar qualquer um dos seguintes prefixos, casos em que o LOAD precedente não é
suportado:

l Crosstable
l Join
l Intervalmatch

LOADprecedente
O recurso LOAD precedente permite carregar uma tabela em um único passo, mas ainda define várias
transformações sucessivas. Basicamente, é um comando LOAD que carrega do comando LOAD ou
SELECT abaixo, sem especificar um qualificador de fonte como From ouResident como faria
normalmente. Você pode empilhar qualquer número de comandos LOAD dessa forma. A declaração no
final será avaliada primeiro, seguida da declaração acima e assim por diante até que a declaração superior
seja avaliada.

Você pode conseguir o mesmo resultado usandoResident, mas na maioria dos casos, um LOAD
precedente será mais rápido.

Outra vantagem do load precedente é que você pode manter um cálculo em um lugar e reutilizá-lo em
comandos LOAD colocados acima.

Os seguintes prefixos não podem ser usados em combinação com o LOAD precedente: Join,
Crosstable e Intervalmatch.

Exemplo 1: Transformando os dados carregados por uma cálculo SELECT

Se você carregar dados de um banco de dados usando um comando SELECT, não será possível usar as
funções do Qlik Sense para interpretar os dados no comando SELECT. A solução é adicionar um comando
LOAD, no qual você executará a transformação de dados, acima da declaração SELECT.

Neste exemplo, interpretamos uma data armazenada como um caractere usando a função do Qlik Sense
Date# em um comando LOAD, usando o comando SELECT precedente como fonte.

LOAD Date#(OrderDate,’YYYYMMDD’) as OrderDate;

SQL SELECT OrderDate FROM … ;

Exemplo 2: Simplificando o seu script reutilizando cálculos

Neste exemplo, usamos um cálculo mais de uma vez no script:

LOAD ...,

Age( FromDate + IterNo() – 1, BirthDate ) as Age,

Date( FromDate + IterNo() – 1 ) as ReferenceDate

Resident Policies

While IterNo() <= ToDate - FromDate + 1 ;

Ao introduzir o cálculo em uma primeira passagem, podemos reutilizá-lo na função Age em um LOAD
precedente:
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LOAD ..., ReferenceDate,

Age( ReferenceDate, BirthDate ) as Age;

LOAD *,

Date( FromDate + IterNo() – 1 ) as ReferenceDate

Resident Policies

While IterNo() <= ToDate - FromDate + 1 ;
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8 Práticas recomendadas para a modelagem
de dados

Esta seção descreve váriasmaneiras diferentes para carregar seus dados para o aplicativo Qlik Sense,
dependendo de como os dados são estruturados e de qual modelo de dados você deseja alcançar.

Em geral, a maneira como os dados são carregados para o aplicativo pode ser explicada pelo processo
Extrair, Transformar e Carregar:

1. Extrair
O primeiro passo é extrair os dados do sistema da fonte de dados. No script, você pode usar os
comandosSELECT ou LOAD para definir isso. As diferenças entre esses comandos são:

l SELECT é usado para selecionar dados de uma fonte de dadosODBC ou provedor OLE DB.
O comando SELECT SQL é avaliado pelo provedor de dados, e não pelo Qlik Sense.

l LOAD é usado para carregar dados de um arquivo, de dados definidos no script, de uma
tabela carregada anteriormente, de uma página da web, do resultado de um comando
SELECT subsequente ou gerando dados automaticamente

2. Transformar
A fase de transformação envolve a manipulação dos dados utilizando funções de script e regras para
derivar a estrutura do modelo de dados desejado. As operações típicas são:

l Cálculo de novos valores

l Tradução de valores codificados

l Renomeando campos

l União de tabelas

l Agregação de valores

l Criação de tabela dinâmica

l Validação de dados
3. Carregar

Na etapa final, execute o script para carregar o modelo de dados definido no aplicativo.

Seu objetivo deve ser o de criar um modelo de dados que permita umamanipulação eficiente dos dados no
Qlik Sense. Geralmente, isso significa que você deve apontar para um esquema de estrela ou de floco de
neve razoavelmente normalizado, sem referências circulares, isto é, um modelo no qual cada entidade seja
mantida em uma tabela separada. Em outras palavras, um modelo de dados típico teria a seguinte
aparência:

l uma tabela central de fatos que contém as chaves para as dimensões e os números usados para
calcular medidas (como o número de unidades, o volume das vendas e os valores do orçamento).

l tabelas adjacentes contendo as dimensões com todos os seus atributos (como produtos, clientes,
categorias, calendário e fornecedores).
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Emmuitos casos é possível resolver uma tarefa (por exemplo, agregações) criando um
modelo de dados mais rico no script de carregamento ou executando as agregações nas
expressões do gráfico. Como regra geral, o desempenho serámelhor se vocêmantiver as
transformações de dados no script de carregamento.

Recomenda-se esboçar seumodelo de dados no papel. Isso ajuda a fornecer uma estrutura de
quais dados extrair e quais transformações executar.

Cada tabela do modelo de dados geralmente corresponde a um comando SELECT ou LOAD. As
diferenças entre esses comandos são:

l SELECT é usado para selecionar dados de uma fonte de dadosODBC ou provedor OLE DB. O
comando SELECT SQL é avaliado pelo provedor de dados, e não pelo Qlik Sense.

l LOAD é usado para carregar dados de um arquivo, de dados definidos no script, de uma tabela
carregada anteriormente, de uma página da web, do resultado de um comando SELECT
subsequente ou gerando dados automaticamente

8.1 Diretrizes para dados e campos
Você precisa saber de algumas convenções e limitações ao trabalhar com o Qlik Sense. Por exemplo, o
limite superior para tabelas de dados e campos, bem como a quantidade máxima de dados carregados no
Qlik Sense.

Diretrizes para a quantidade de dados carregados
A quantidade de dados que pode ser carregada ao Qlik Sense é, primariamente, limitada pela quantidade de
memória principal do computador.

Limites superiores para tabelas de dados e campos
Fique atento ao criar aplicativosmuito grandes, pois um aplicativo do Qlik Sense não pode ter mais de
2.147.483.648 valores distintos em um campo.

O número de campos e tabelas de dados, bem como o número de células e linhas de tabela que podem ser
carregadas é limitado somente pela RAM.

Limite recomendado para seções de script de carga
O número máximo de caracteres recomendado para uso por seção de script de carga é de 50.000 caracteres.

Convenções para formatos de número e hora
Em várias das funções de interpretação e formato, é possível definir o formato de números e datas usando
um código de formato. Este tópico descreve as convenções usadas para formatar um número, data, hora ou
data/hora. Essas convenções aplicam-se às funções de script e gráfico.
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Formatos numéricos
l Para indicar um número específico de dígitos, use o símbolo "0" para cada dígito.

l Para indicar um dígito possível, use o símbolo "#". Se o formato contiver somente símbolos # à esquerda
do ponto decimal, os númerosmenores que 1 começarão com um ponto decimal.

l Para marcar a posição do separador de milhares ou o separador de decimal, use o separador de milhares
e o separador de decimal aplicável.

O código de formato é usado para definir as posições dos separadores. Não é possível definir o separador no
código de formato. Use as variáveisDecimalSep e ThousandSep para isso no script.
É possível usar o separador de milhar para agrupar dígitos por qualquer número de posições, por exemplo,
uma string de formato de "0000-0000-0000" (separador de milhar="-") pode ser usado para exibir um número
de peça de 12 dígitos como "0012-4567-8912".

Exemplos:

# ##0 descreve o número como um inteiro com um separador de milhares.

###0 descreve o número como um inteiro com um separador de milhares.

0000 descreve o número como um inteiro com, pelo menos, quatro dígitos. Por exemplo, o número
123 será mostrado como 0123.

0.000 descreve o número com três casas decimais.

0.0## descreve o número com pelo menos 1 casa decimal e no máximo três casas decimais.

Formatos numéricos especiais
OQlik Sense pode interpretar e formatar números em qualquer raiz entre 2 e 36 incluindo binário, octal e
hexadecimal. Ele também pode lidar com formatos romanos.

Formato binário Para indicar o formato binário, o código de formato deve começar com (bin) ou
(BIN).

Formato octal Para indicar o formato octal, o código de formato deve começar com (oct) ou
(OCT).

Formato
hexadecimal

Para indicar o formato hexadecimal, o código de formato deve começar com
(hex) ou (HEX). Se a versão em maiúsculas for utilizada, A-F serão usados para
formato (por exemplo, 14FA). A versão em minúsculas resultará no formato
com a-f (por exemplo 14fa). A interpretação funcionará para ambas as
variantes, independentemente da caixa usada no código de formato.

Formato decimal O uso de (dec) ou (DEC) para indicar o formato decimal é permitido, mas
desnecessário.

Formato
personalizado radix

Para indicar o formato em qualquer raiz entre 2 e 36, o código de formato
deverá começar com (rxx) ou (Rxx) onde xx é o número de dois dígitos que
denota a raiz a seu usada. Se for usado o Rmaiúsculo, as letras em raízes
acima de 10 serão transformadas em maiúsculas quando o Qlik Sense estiver
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formatando (por exemplo, 14FA). O r minúsculo resultará no formato com letras
minúsculas (por exemplo, 14fa). A interpretação funcionará para ambas as
variantes, independentemente da caixa usada no código de formato. Note que
(r02) é o equivalente de (bin), (R16) é o equivalente de (HEX) e assim por
diante.

Formato romano Para indicar o formato de números romanos, o código de formato deve começar
com (rom) ou (ROM). Se a versão em maiúsculas for utilizada, as letras
maiúsculas serão usadas para formato (por exemplo, MMXVI). A versão em
minúsculas resultará no formato com letrasminúsculas (mmxvi). A
interpretação funcionará para ambas as variantes, independentemente da caixa
usada no código de formato. Os números romanos são generalizados com o
sinal de menos para números negativos e 0 para zero. As casas decimais são
ignoradas no formato em números romanos.

Exemplos:

num(199, '(bin)') retorna 11000111

num(199, '(oct)') retorna 307

num(199, '(hex)') retorna c7

num(199, '(HEX)' ) retorna C7

num(199, '(r02)' ) retorna 11000111

num(199, '(r16)') retorna c7

num(199, '(R16)' ) retorna C7

num(199, '(R36)') retorna 5J

num(199, '(rom)') retorna cxcix

num(199, '(ROM)' ) retorna CXCIX

Datas
Você pode usar os seguintes símbolos para formatar uma data. É possível usar separadores arbitrários.

D Para descrever o dia, use o símbolo "D" para cada dígito.

M Para descrever o número do mês, use o símbolo "M".

l Use "M" ou "MM" para um ou dois dígitos.
l "MMM" indica o nome abreviado do mês em letras, conforme definido pelo sistema
operacional ou pela substituição de variável do sistemaMonthNames no script.

l "MMMM" indica o nome longo do mês em letras, conforme definido pelo sistema
operacional ou pela substituição de variável do sistema LongMonthNames no script.

Y Para descrever o ano, use o símbolo "Y" para cada dígito.
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W Para descrever o dia da semana, use o símbolo "W".

l "W" retornará o número do dia (por exemplo, 0 para segunda-feira) como um único
dígito.

l "WW" retornará o número com dois dígitos (por exemplo, 02 para quarta-feira).
l "WWW" mostrará a versão abreviada do nome do dia da semana (por exemplo, Seg),
conforme definido pelo sistema operacional ou pela substituição de variável do sistema
DayNames no script.

l "WWWW" mostrará a versão longa do nome do dia da semana (por exemplo, Segunda-
feira), conforme definido pelo sistema operacional ou pela substituição de variável do
sistema LongDayNames no script.

Exemplos: (com 31 de março de 2013 como data de exemplo)

YY-MM-DD descreve a data como 13-03-31.

YYYY-MM-DD descreve a data como 3/31/13.

YYYY-MMM-DD descreve a data como 2013-Mar-31.

DD MMMM YYYY descreve a data como 31 de março de 2013.

M/D/YY descreve a data como 3/31/13.

W YY-MM-DD descreve a data como 6 13-03-31.

WWW YY-MM-DD descreve a data como Sáb 13-03-31.

WWWW YY-MM-DD descreve a data como Sábado 13-03-31.

Horas
Você pode usar os seguintes símbolos para formatar uma hora. É possível usar separadores arbitrários.

h Para descrever as horas, use o símbolo "h" para cada dígito.

m Para descrever osminutos, use o símbolo "m" para cada dígito.

s Para descrever os segundos, use o símbolo "s" para cada dígito.

f Para descrever as frações de um segundo, use o símbolo "f" para cada dígito.

tt Para descrever a hora no formato AM/PM, use o símbolo "tt" depois da hora.

Exemplos: (com 18:30 como hora de exemplo):

hh:mm descreve a hora como 18:30

hh.mm.ss.ff descreve a hora como 18.30.00.00

hh:mm:tt descreve a hora como 06:30:pm
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Data/hora
Na indicação de data/hora, será utilizada a mesma notação para datas e horas apresentada.

Exemplos: (com 31 de março de 2013 18:30 como data/hora de exemplo)

YY-MM-DD hh:mm descreve a data/hora como 13-03-31 18:30

M/D/Y hh.mm.ss.ffff descreve a data/hora como 3/31/13 18.30.00.0000

8.2 Trabalhando com arquivos QVD
Um arquivo QVD (QlikView Data) é um arquivo que contém uma tabela de dados exportada do Qlik Sense.
O QVD é um formato nativo do Qlik e pode ser gravado e lido apenas pelo Qlik Sense ou QlikView. O
formato de arquivo é otimizado para velocidade na leitura de dados de um script do e ao mesmo tempo é
compacto. A leitura de dados de um arquivo QVD é geralmente de 10 a 100 vezesmais rápida do que a
leitura de outras fontes de dados.

Os arquivos QVD podem ser lidos em doismodos, padrão (rápido) e otimizado (mais rápido). O modo
selecionado é determinado automaticamente pelo mecanismo de script. O modo otimizado pode ser usado
apenas quando todos os campos são lidos sem transformações (fórmulas que atuam nos campos), embora a
renomeação de campos seja permitida. Uma cláusulawhere que faz o Qlik Sense descompactar os
registros também desativará a carga otimizada.

Um arquivo QVD contém exatamente uma tabela de dados e é composto por três partes:

1. Cabeçalho.

Se o arquivo QVD tiver sido gerado com oQlikView, o cabeçalho será do tipo
XML composto demodo apropriado (no conjunto de caracteres UTF-8), que
descreve os campos da tabela, o layout das informações posteriores e alguns
outros metadados.

2. Tabelas de símbolos em um formato com bytes.

3. Dados da tabela em um formato com bits.

Objetivo dos arquivos QVD
os arquivos QVD podem ser usados para vários fins. Pelo menos quatro usos principais podem ser
facilmente identificados. Mais de um deles pode se aplicar em determinadas situações:

Aumentando a velocidade de carga
Se forem armazenados em buffer blocos de dados de entrada de arquivos QVD, que não mudam oumudam
aos poucos, a execução do script ficará consideravelmente mais rápida para conjuntos grandes de dados.
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Diminuindo a carga nos servidores de base de dados
O volume de dados lidos de fontes de dados externas pode também ser bastante reduzido. Isso reduz a
carga de trabalho dos bancos de dados externos e o tráfego de rede. Além disso, quando vários scripts
compartilham osmesmos dados, basta carregá-los uma vez do banco de dados de origem em um arquivo
QVD. Os outros aplicativos podem usar osmesmos dados por meio desse arquivo QVD.

Consolidando dados de vários aplicativos
Com o comando de script binary, é possível carregar dados de um único aplicativo em outro aplicativo, mas
com os arquivos QVD, um script é capaz de combinar dados de vários aplicativos. Isso possibilita que os
aplicativos consolidem dados semelhantes de diferentes unidades de negócios, por exemplo.

Carga incremental
Em muitos casos comuns, a funcionalidade QVD pode ser usada para a carga incremental, para carregar
apenas novos registros de um banco de dados crescente.

Criando arquivos QVD
Os arquivos QVD podem ser criados de duasmaneiras:

1. Criação e nomeação explícitas, usando o comando store no script. Indique no script que uma
tabela lida anteriormente ou parte dela deve ser exportada para um arquivo nomeado de
forma explícita em um local de sua escolha.

2. Criação e manutenção automáticas a partir do script. Se um comando LOAD ou SELECT for
precedido do novo prefixo buffer, o Qlik Sensecriará automaticamente um arquivo QVD que,
se determinadas condições forem atendidas, pode ser usado no lugar da fonte de dados
original ao recarregar os dados.

Não há diferença entre os arquivos QVD resultantes, por exemplo, em relação à velocidade de leitura, etc.

Lendo os dados de arquivos QVD
Um arquivo QVD pode ser lido ou acessado pelos seguintesmétodos:

1. Carregando um arquivo QVD como uma fonte de dados explícita. Os arquivos QVD podem
ser referenciados por um comando LOAD no script, como qualquer outro tipo de arquivo de
texto (csv, fix, dif, biff, etc).

Exemplo:

LOAD * from xyz.qvd (qvd);
LOAD Name, RegNo from xyz.qvd (qvd);
LOAD Name as a, RegNo as b from xyz.qvd (qvd);

2. Carregando automaticamente os arquivos QVD armazenados em buffer. Ao usar o prefixo
buffer em comandos LOAD ou SELECT, nenhum comando explícito para leitura é
necessário. O Qlik Sense determinará como usará os dados do arquivo QVD, ao contrário da
obtenção de dados com o uso do comando original LOAD ou SELECT.
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3. Acessando arquivos QVD a partir do script. Várias funções de script (todas começando com
qvd) podem ser usadas para recuperar diversas informações dos dados contidos no cabeçalho
XML de um arquivo QVD.

8.3 Usando arquivos QVD para carga incremental
A tarefa de carga incremental muitas vezes é utilizada com bancos de dados. Uma carga incremental
carrega apenas registros novos ou alterados do banco de dados, todos os outros dados já devem estar
disponíveis no aplicativo. É quase sempre possível usar a carga incremental com arquivos QVD.

O processo básico está descrito abaixo:

1. Carregue novos dados da tabela do banco de dados.
Esse é um processo lento, mas apenas alguns arquivos são carregados.

2. Carregue dados antigos do arquivoQVD.
Muitos registros são carregados, mas esse processo é muito mais rápido.

3. Criar um novo arquivo QVD.

4. Repetir o procedimento para cada tabela carregada.

Os exemplos a seguir mostram onde a carga incremental é usada, no entanto, uma solução mais complexa
pode ser necessária, caso seja requisitado pelo banco de dados fonte.

l Anexar apenas (tipicamente usada para arquivos de log)

l Inserir apenas (sem atualizar nem excluir)

l Inserir e atualizar (sem excluir)

l Inserir, atualizar e excluir

Esses são os contornos das soluções para cada um desses casos. Você pode ler arquivos QVD nosmodos
otimizado ou padrão. (O método usado é automaticamente selecionado pelo mecanismo Qlik Sense,
dependendo da complexidade da operação.) O modo otimizado é cerca de 10 vezesmais rápido do que o
modo padrão ou 100 vezesmais rápido do que carregar a base de dados do modo comum.

Anexar apenas
O caso mais simples é aquele dos arquivos de log; arquivos nos quais os registros só são acrescentados e
jamais excluídos. As seguintes condições se aplicam:

l O banco de dados deve ser um arquivo de log (ou algum outro arquivo no qual os registros são
acrescentados e não inseridos ou excluídos) contido em um arquivo de texto (ODBC, OLE DB ou
outros bancos de dados não são suportados).

l Qlik Sense controla o número de registros lidos anteriormente e carrega apenas registros incluídos no
final do arquivo.

Exemplo:

Buffer (Incremental) Load * From LogFile.txt (ansi, txt, delimiter is '\t', embedded labels);
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Inserir apenas (sem atualizar nem excluir)
Se os dados residirem em um banco de dados que não seja um arquivo de log individual, a solução anexada
não funcionará. No entanto, o problema poderá ser solucionado com um mínimo de trabalho adicional. As
seguintes condições se aplicam:

l A fonte de dados pode ser qualquer base de dados.

l OQlik Sense carrega os registros inseridos na base de dados após a execução do último script.

l É necessário um campo de ModificationTime (ou semelhante) para que o Qlik Sensereconheça os
registros novos.

Exemplo:

QV_Table:

SQL SELECT PrimaryKey, X, Y FROM DB_TABLE

WHERE ModificationTime >= #$(LastExecTime)#

AND ModificationTime < #$(BeginningThisExecTime)#;

Concatenate LOAD PrimaryKey, X, Y FROM File.QVD;

STORE QV_Table INTO File.QVD;

Os sinais de sustenido na cláusula SQLWHERE definem o início e o final de uma data. Verifique o manual
do banco de dados para obter a sintaxe de data correta do banco de dados.

Inserir e atualizar (sem excluir)
O caso seguinte se aplica quando os dados nos registros carregados anteriormente são alterados entre as
execuções de script. As seguintes condições se aplicam:

l A fonte de dados pode ser qualquer base de dados.

l OQlik Sense carrega os registros inseridos ou atualizados na base de dados após a execução do
último script

l É necessário um campo de ModificationTime (ou semelhante) para que o Qlik Sensereconheça os
registros novos.

l É necessário um campo chave primário para que o Qlik Sense classifique os registros atualizados do
arquivo QVD.

l Esta solução forçará a leitura do arquivo QVD nomodo padrão (em vez do otimizado), que ainda será
consideravelmente mais rápido do que carregar a base de dados inteira.

Exemplo:

QV_Table:

SQL SELECT PrimaryKey, X, Y FROM DB_TABLE

WHERE ModificationTime >= #$(LastExecTime)#;

Concatenate LOAD PrimaryKey, X, Y FROM File.QVD

WHERE NOT Exists(PrimaryKey);

STORE QV_Table INTO File.QVD;
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Inserir, atualizar e excluir
O caso mais difícil de solucionar é quando os registros são excluídos da base de dados de origem entre as
execuções de script. As seguintes condições se aplicam:

l A fonte de dados pode ser qualquer base de dados.

l OQlik Sense carrega os registros inseridos ou atualizados na base de dados após a execução do
último script.

l OQlik Sense remove os registros excluídos da base de dados após a execução do último script.

l É necessário um campo de ModificationTime (ou semelhante) para que o Qlik Sensereconheça os
registros novos.

l É necessário um campo chave primário para que o Qlik Sense classifique os registros atualizados do
arquivo QVD.

l Esta solução forçará a leitura do arquivo QVD nomodo padrão (em vez do otimizado), que ainda será
consideravelmente mais rápido do que carregar a base de dados inteira.

Exemplo:

Let ThisExecTime = Now(   );

QV_Table:

SQL SELECT PrimaryKey, X, Y FROM DB_TABLE

WHERE ModificationTime >= #$(LastExecTime)#

AND ModificationTime < #$(ThisExecTime)#;

Concatenate LOAD PrimaryKey, X, Y FROM File.QVD

WHERE NOT EXISTS(PrimaryKey);

Inner Join SQL SELECT PrimaryKey FROM DB_TABLE;

If ScriptErrorCount = 0 then

STORE QV_Table INTO File.QVD;

Let LastExecTime = ThisExecTime;

End If

8.4 Combinando tabelas com Join e Keep
A junção é uma operação que usa duas tabelas para combiná-las em uma. Os registros da tabela resultante
são combinações dos registros das tabelas originais, de forma que, geralmente, os dois registros que
contribuem para qualquer combinação na tabela resultante tenham um valor comum para um ou vários
campos comuns, a assim chamada junção natural. No Qlik Sense, as junções podem ser feitas no script,
produzindo tabelas lógicas.

É possível unir tabelas que já estão no script. Assim, a lógica do Qlik Sense não verá as tabelas separadas,
e sim o resultado da junção, que é uma única tabela interna. Em algumas situações isso é necessário, mas
existem desvantagens:

l Normalmente, as tabelas carregadas ficam maiores e o Qlik Sense trabalha mais lentamente.

l Algumas informações podem ser perdidas: a frequência (número de registros) na tabela original pode
não mais estar disponível.
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A funcionalidadeKeep, que tem o efeito de reduzir uma ou ambas as tabelas à interseção dos dados da
tabela antes de serem armazenadas no Qlik Sense, foi projetada para reduzir o número de casos que
exigem o uso de junções explícitas.

Nesta documentação, o termo junção é geralmente utilizado para junções feitas antes da
criação das tabelas internas. Entretanto, a associação, feita após a criação das tabelas
internas, também é basicamente uma junção.

Junções dentro de um comando SQL SELECT
Com alguns drivers ODBC, é possível fazer uma junção no comando SELECT. É quase equivalente a fazer
uma junção usando o prefixo Join.

No entanto, a maior parte dos drivers ODBC não é capaz de fazer uma junção externa completa
(bidirecional). Eles podem apenas fazer uma junção externa à esquerda ou à direita. Uma junção externa à
esquerda (ou à direita) inclui apenas combinações em que a chave de junção existe na tabela da esquerda
(direita). Uma junção externa completa inclui qualquer combinação. O Qlik Sense faz automaticamente uma
junção externa completa.

Além disso, fazer junções em comandosSELECT é muito mais complicado do que fazer junções no Qlik
Sense.

Exemplo:

SELECT DISTINCTROW

[Order Details].ProductID, [Order Details].

UnitPrice, Orders.OrderID, Orders.OrderDate, Orders.CustomerID

FROM Orders

RIGHT JOIN [Order Details] ON Orders.OrderID = [Order Details].OrderID;

Esse comando SELECT une uma tabela que contém pedidos para uma empresa fictícia, com uma tabela
que contém detalhes do pedido. É uma junção externa à direita, significando que todos os registros de
OrderDetails serão incluídos, mesmo aqueles com um OrderID que não existe na tabelaOrders. Entretanto,
os pedidos existentes em Orders, mas não em OrderDetails, não serão incluídos.

Join
A formamais simples de fazer uma junção é usar o prefixo Join no script, que une a tabela interna a outra
tabela nomeada ou à última tabela criada anteriormente. A junção será externa, criando todas as
combinações possíveis de valores das duas tabelas.

Exemplo:

LOAD a, b, c from table1.csv;

join LOAD a, d from table2.csv;

A tabela interna resultante tem os campos a, b, c e d. O número de registros é diferente dependendo dos
valores de campo das duas tabelas.
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Os nomes dos campos a serem unidos devem ser exatamente os mesmos. O número de
campos a serem unidos é arbitrário. Normalmente, as tabelas devem ter um ou alguns campos
em comum. Nenhum campo em comum gerará o produto cartesiano das tabelas. Também é
possível ter todos os campos em comum, mas isso normalmente não faz sentido. A menos
que o nome de uma tabela carregada anteriormente seja especificado no comando Join, o
prefixo Join utilizará a última tabela criada anteriormente. Dessa forma, a ordem dos dois
comandos não é arbitrária.

Keep
O prefixo Join explícito no script de carga de dados executa uma junção completa das duas tabelas. O
resultado é uma tabela. Em vários casos, essas junções resultarão em tabelasmuito grandes. Uma das
principais características do Qlik Sense é sua capacidade de fazer associações entre as tabelas, em vez de
uni-las, reduzindo bastante o espaço usado na memória, aumentando a velocidade e oferecendo enorme
flexibilidade. A funcionalidade keep foi projetada para reduzir o número de casos em que as junções
explícitas precisam ser usadas.

O prefixoKeep entre dois comandos LOAD ou SELECT tem o efeito de reduzir uma ou ambas as tabelas à
interseção dos dados da tabela antes de serem armazenadas no Qlik Sense. O prefixoKeep sempre deve
ser precedido de uma das palavras-chave Inner, Left ouRight. A seleção de registros das tabelas é feita da
mesmamaneira que em uma junção correspondente. Entretanto, as duas tabelas não são unidas e serão
armazenadas no Qlik Sense como duas tabelas nomeadas separadas.

Inner
Os prefixos Join eKeep no script de carga de dados podem ser precedidos pelo prefixo Inner.

Se for usado antes de Join, especificará que a junção das duas tabelas deve ser interna. A tabela resultante
contém apenas combinações entre as duas tabelas com um conjunto de dados completo de ambos os lados.

Se usado antes deKeep, especificará que as duas tabelas deverão ser reduzidas à sua interseção comum
antes de serem armazenadas no Qlik Sense.

Exemplo:

Nestes exemplos, usamos as tabelas de fontes Table1 e Table2:

Tabelas de fonte com os exemplos Inner
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Primeiro, realizamos um Inner Join nas tabelas, resultando em um VTable, contendo apenas uma linha, o
único registro existente em ambas as tabelas, com dados combinados de ambas as tabelas.

VTable:

SELECT * from Table1;

inner join SELECT * from Table2;

Exemplo de Inner Join

Se você realizar um Inner Keep, ainda terá duas tabelas. As duas tabelas serão, obviamente, associadas
através do campo comum A.

VTab1:

SELECT * from Table1;

VTab2:

inner keep SELECT * from Table2;

Exemplo de Inner Keep

Left
Os prefixos Join eKeep no script de carga de dados podem ser precedidos pelo prefixo left.

Se for usado antes de Join, ele especificará que a junção das duas tabelas deve ser à esquerda. A tabela
resultante contém apenas combinações entre as duas tabelas com um conjunto de dados completo da
primeira tabela.

Se usado antes deKeep, especificará que a segunda tabela deverá ser reduzida à sua interseção comum
com a primeira tabela antes de ser armazenada no Qlik Sense.

Exemplo:

Nestes exemplos, usamos as tabelas de fontes Table1 e Table2:

Tabelas de fonte com os exemplos Left
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Primeiro, um Left Join é realizado nas tabelas, resultando em um VTable, contendo todas as linhas da
Table1, combinadas com os campos das linhas correspondentes na Table2.

VTable:

SELECT * from Table1;

left join SELECT * from Table2;

Exemplo de Left Join

Se você realizar um Left Keep, ainda terá duas tabelas. As duas tabelas serão, obviamente, associadas
através do campo comum A.

VTab1:

SELECT * from Table1;

VTab2:

left keep SELECT * from Table2;

Exemplo de Left Keep

Right
Os prefixos Join eKeep no script de carga de dados podem ser precedidos pelo prefixo right.

Se for usado antes de Join, ele especificará que a junção das duas tabelas deve ser à direita. A tabela
resultante contém apenas combinações entre as duas tabelas com um conjunto de dados completo da
segunda tabela.

Se usado antes deKeep, especificará que a primeira tabela deverá ser reduzida à sua interseção comum
com a segunda tabela antes de ser armazenada no Qlik Sense.

Exemplo:

Nestes exemplos, usamos as tabelas de fontes Table1 e Table2:
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Tabelas de fonte com os exemplos Right

Primeiro, um Right Join é realizado nas tabelas, resultando em um VTable, contendo todas as linhas da
Table2, combinadas com os campos das linhas correspondentes na Table1.

VTable:

SELECT * from Table1;

right join SELECT * from Table2;

Exemplo de Right Join

Se você realizar um Left Keep, ainda terá duas tabelas. As duas tabelas serão, obviamente, associadas
através do campo comum A.

VTab1:

SELECT * from Table1;

VTab2:

right keep SELECT * from Table2;

Exemplo de Right Keep

8.5 Usando o mapeamento como uma alternativa à
junção

O prefixo Join no Qlik Sense é uma ótima maneira de combinar várias tabelas de dados no modelo de
dados. Uma desvantagem é que as tabelas combinadas podem se tornar grandes e criar problemas de
desempenho. Uma alternativa ao Join, nas situações em que você precisa analisar um único valor de outra
tabela, é usar o mapeamento. Isso pode prevenir o carregamento de dados desnecessários, que atrasa os
cálculos e pode criar erros de cálculo, porque as junções podem mudar o número de registros nas tabelas.

A tabela de mapeamento consiste em duas colunas: um campo de comparação (entrada) e um campo de
valor de mapeamento (saída).
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Nesse exemplo, temos uma tabela de pedidos (Orders) e precisamos saber qual é o país do cliente, que está
armazenado na tabela de clientes (Customers).

Tabela de dados Orders

OrderID OrderDate ShipperID Freight CustomerID

12987 2007-12-01 1 27 3

12988 2007-12-01 1 65 4

12989 2007-12-02 2 32 2

12990 2007-12-03 1 76 3

Tabela de dados Customers

CustomerID Name Country ...

1 DataSales Spain ...

2 BusinessCorp Italy ...

3 TechCo Germany ...

4 Mobecho France ...

A fim de procurar o país (Country) de um cliente, precisamos de uma tabela de mapeamento que teria a
seguinte aparência:

CustomerID Country

1 Spain

2 Italy

3 Germany

4 France

A tabela de mapeamento, que nomeamos para MapCustomerIDtoCountry, é definida no script da seguinte
forma:

MapCustomerIDtoCountry:

Mapping LOAD CustomerID, Country From Customers ;

O próximo passo é aplicar o mapeamento, utilizando a funçãoApplyMap ao carregar a tabela de pedidos:

Orders:

S *,

ApplyMap('MapCustomerIDtoCountry', CustomerID, null()) as Country

From Orders ;

O terceiro parâmetro da funçãoApplyMap é usado para definir o que deve ser retornado quando o valor não
for encontrado na tabela de mapeamento, neste casoNull().
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A tabela resultante teria a seguinte aparência:

OrderID OrderDate ShipperID Freight CustomerID Country

12987 2007-12-01 1 27 3 Germany

12988 2007-12-01 1 65 4 France

12989 2007-12-02 2 32 2 Italy

12990 2007-12-03 1 76 3 Germany

8.6 Trabalhando com tabelas cruzadas
Uma tabela cruzada é um tipo comum de tabela que apresenta umamatriz de valores entre duas listas
retangulares de dados de cabeçalho. Ela poderia ter a aparência da tabela a seguir.

Exemplo 1:

Year Jan Feb Mar Apr May Jun

2008 45 65 78 12 78 22

2009 11 23 22 22 45 85

2010 65 56 22 79 12 56

2011 45 24 32 78 55 15

2012 45 56 35 78 68 82

Se essa tabela for simplesmente carregada no Qlik Sense, o resultado será um campo para Year e um
campo para cada um dosmeses. Geralmente, esse resultado não é o desejado. Seria melhor você gerar três
campos: um para cada categoria de cabeçalho (Year eMonth) e um para os valores de dados dentro da
matriz.

Para isso, é preciso incluir o prefixo crosstable na declaração LOAD ou SELECT.

crosstable (Month, Sales) LOAD * from ex1.xlsx;

Isso cria o seguinte resultado no Qlik Sense:
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A tabela cruzada é frequentemente precedida de várias colunas de qualificação que devem ser lidas de
modo direto. Nesse caso, há uma coluna de qualificação, Year:

Exemplo 2:

Salesman Year Jan Feb Mar Apr May Jun

A 2008 45 65 78 12 78 22

A 2009 11 23 22 22 45 85

A 2010 65 56 22 79 12 56

A 2011 45 24 32 78 55 15

A 2012 45 56 35 78 68 82

B 2008 57 77 90 24 90 34

B 2009 23 35 34 34 57 97

B 2010 77 68 34 91 24 68

B 2011 57 36 44 90 67 27

B 2012 57 68 47 90 80 94

Nesse caso, há duas colunas de qualificação à esquerda, seguidas pelas colunas da matriz. O número de
colunas de qualificação pode ser indicado como um terceiro parâmetro para o prefixo crosstable, da
seguinte maneira:

crosstable (Month, Sales, 2) LOAD * from ex2.xlsx;

Isso cria o seguinte resultado no Qlik Sense:
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8.7 Bancos de dados genéricos
Um banco de dados genérico é uma tabela na qual os nomes de campo são armazenados como valores de
campos em uma coluna e os valores de campos são armazenados em uma segunda. Geralmente, os bancos
de dados genéricos são usados para atributos de objetos diferentes.

Veja o exemplo abaixo, GenericTable. É um banco de dados genérico que contém dois objetos: uma bola e
uma caixa. Alguns dos atributos, como cor e peso, são comuns aos dois objetos, enquanto outros, como
diâmetro, altura, comprimento e largura, não são.

GenericTable

object attribute value

ball color red

ball diameter 10 cm

ball weight 100 g

box color black

box height 16 cm

box length 20 cm

box weight 500 g

box width 10 cm

Por um lado, seria inconveniente armazenar os dados de forma que cada atributo recebesse uma coluna
própria, pois muitos dos atributos não são relevantes para um objeto específico.

Por outro lado, seria confuso exibi-los de forma que misturasse comprimentos, cores e pesos.

Se esse banco de dados for carregado no Qlik Sense usando o modo padrão, a exibição dos dados em uma
tabela teria esta aparência:
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No entanto, se a tabela for carregada como um banco de dados genérico, as colunas dois e três serão
divididas em tabelas diferentes, uma para cada valor exclusivo da segunda coluna:

A sintaxe desta operação é simples:

Exemplo:

Generic SELECT* from GenericTable;

Não importa se é um comando LOAD ou SELECT que será usado para carregar o banco de dados
genérico.
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8.8 Correspondendo intervalos a dados discretos
O prefixo intervalmatch de um comando LOAD ou SELECT é usado para vincular valores numéricos
discretos a um ou mais intervalos numéricos. Esse recurso é muito útil e pode ser usado, por exemplo, em
ambientes de produção, conforme demonstrado no exemplo a seguir.

Exemplo:

Examine as duas tabelas a seguir. A primeira tabela mostra o início e o final da produção de pedidos
diferentes. A segunda tabela mostra alguns eventos discretos. Como podemos associar os eventos discretos
aos pedidos, de forma que saibamos, por exemplo, que pedidos foram afetados pelas interferências e que
pedidos foram processados por quais turnos?

Table OrderLog

Table EventLog

Primeiro, carregue as duas tabelas da forma habitual e, em seguida, vincule o campo Time aos intervalos
definidos pelos camposStart e End:

SELECT * from OrderLog;

SELECT * from EventLog;

Intervalmatch (Time) SELECT Start,End from OrderLog;

Agora você pode criar uma tabela no Qlik Sense, comomostrado abaixo:
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Podemos observar, principalmente, que o pedido A foi afetado pela interrupção da linha, mas que a
velocidade reduzida da linha afetou também os pedidosB eC. Somente os pedidosC eD foram
parcialmente tratados pelo Shift 2.

Observe o seguinte ao utilizar o comando intervalmatch:

l Antes do comando intervalmatch o campo que contém os pontos de dados discretos (Time no
exemplo acima) já deve ter sido lido no Qlik Sense. O próprio comando intervalmatch não lê esse
campo da tabela do banco de dados.

l A tabela lida no comando intervalmatch LOAD ou SELECT deve sempre conter exatamente dois
campos (Start e End no exemplo apresentado). Para estabelecer um link com outros campos, é
necessário ler os campos de intervalo com campos adicionais em um campo LOAD ou SELECT
separado (o primeiro comando SELECT no exemplo apresentado).

l Os intervalos estão sempre fechados, isto é, sempre contêm pontos de extremidade. Os limites não
numéricos fazem com que o intervalo seja desconsiderado (indefinido) e os limites NULL estendem o
intervalo indefinidamente (ilimitado).

l Os intervalos podem estar sobrepostos e os valores discretos estarão vinculados a todos os intervalos
correspondentes.

Usando a sintaxe intervalmatch estendida para resolver problemas
de lentidão durante a alteração de dimensões
A sintaxe intervalmatch estendida pode ser utilizada para tratar o problema já conhecido de lentidão
durante a alteração de dimensões na fonte de dados.

Script de amostra:
SET NullInterpret='';

IntervalTable:

LOAD Key, ValidFrom, Team

FROM 'lib://dataqv/intervalmatch.xlsx' (ooxml, embedded labels, table is IntervalTable);

Key:

LOAD

Key,
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ValidFrom as FirstDate,

date(if(Key=previous(Key),

previous(ValidFrom) - 1)) as LastDate,

Team

RESIDENT IntervalTable order by Key, ValidFrom desc;

drop table IntervalTable;

Transact:

LOAD Key, Name, Date, Sales

FROM 'lib://dataqv/intervalmatch.xlsx' (ooxml, embedded labels, table is Transact);

INNER JOIN intervalmatch (Date,Key) LOAD FirstDate, LastDate, Key RESIDENT Key;

O comando nullinterpret é exigido apenas na leitura de dados de um arquivo de tabela, pois os valores
ausentes são definidos como caracteres vazios em vez de valores NULL.

O carregamento dos dados de IntervalTable resultaria na seguinte tabela:

O comando nullasvalue permite que os valores NULL sejam mapeados para os campos listados.

Crie Key, FirstDate, LastDate (campos de atributos) usando previous e order by. Posteriormente,
IntervalTable é eliminada e substituída por essa tabela de chave.

O carregamento dos dados de Transact resultaria na seguinte tabela:
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O comando intervalmatch precedido por inner join substitui a chave por uma chave sintética que se
conecta à tabela Transact, resultando na seguinte tabela:

8.9 Hierarquias
Hierarquias irregulares com n níveis são geralmente usadas para representar, entre outras coisas,
dimensões geográficas ou organizacionais em dados. Esses tipos de hierarquias são geralmente
armazenados em uma tabela de nós adjacentes, isto é, em uma tabela na qual cada registro corresponde a
um nó e possui um campo que contém uma referência ao nó pai.

Em uma tabela como essa, o nó é armazenado em apenas um registro, mas ainda pode ter um número
indefinido de filhos. A tabela pode conter campos adicionais que descrevem atributos para os nós.

Uma tabela de nós adjacentes é fácil de manter, mas difícil de usar em trabalhos do dia-a-dia. Em vez disso,
em consultas e análises, outras representações são usadas. A tabela de nós expandidos é uma
representação comum, na qual cada nível da hierarquia é armazenado em um campo separado. Os níveis
de uma tabela de nós expandidos podem ser facilmente utilizados, por exemplo, em uma estrutura de
árvore. A palavra-chave hierarchy pode ser usada no script de carga de dados para transformar uma tabela
de nós adjacentes em uma tabela de nós expandidos.

Exemplo:

Hierarchy (NodeID, ParentNodeID, Title, 'Manager') LOAD

NodeID,

ParentNodeID,

Title

FROM 'lib://data/hierarchy.txt' (txt, codepage is 1252, embedded labels, delimiter is ',', msq);
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Um dos problemas da tabela de nós expandidos é que não é fácil usar os campos de nível para realizar
pesquisas ou seleções, já que é necessário ter um conhecimento prévio sobre o nível que se deseja
pesquisar ou selecionar. A tabela de ancestrais é uma representação diferente que resolve esse problema.
Essa representação também é chamada de tabela de ponte.

A tabela de ancestrais contém um registro para cada relação filho-ancestral encontrada nos dados. Ela
contém chaves e nomes para os filhos, bem como para os ancestrais, ou seja, cada registro descreve o nó ao
qual um nó específico pertence. A palavra-chave hierarchybelongsto pode ser usada no script de carga de
dados para transformar uma tabela de nós adjacentes em uma tabela de ancestrais.

8.10 Expansões de sinal de dólar
As expansões do sinal de dólar são definições de substituições do texto usado no script ou em expressões.
Esse processo é conhecido como expansão, mesmo se o novo texto for menor. A substituição é feita
imediatamente antes da avaliação da expressão ou do comando de script. Tecnicamente ela é uma
expansão de macro.

Uma expansão de macro sempre começa com '$(' e termina com ') ', e o conteúdo entre parênteses define
como a substituição de texto será realizada. Para evitar confusão com asmacros de script, de agora em
diante as expansões de macro serão chamadas de expansões de sinal de dólar.

As expansões de sinal de dólar podem ser usadas com:

l variáveis

l parâmetros

l expressões

Uma expansão de sinal de dólar é limitada na quantidade de expansões que ela pode calcular.
Nenhuma expansão acima de 1000 será calculada.

Expansão de sinal de dólar usando uma variável
Ao utilizar uma variável para a substituição de texto no script ou em uma expressão, é usada a seguinte
sintaxe:

$ (variablename)

$(variablename) expande para o valor na variável. Se variablename não existir, a expansão resultará em
uma string vazia.

Para expansões variáveis numéricas, use a seguinte sintaxe:
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$ (#variablename)

Ela sempre gera uma representação de ponto decimal válido do valor numérico da variável, possivelmente
com notação exponencial (para númerosmuito grandes/pequenos). Se variablename não existir ou não
contiver um valor numérico, expandirá para 0.

Exemplo:

SET DecimalSep=',';

LET X = 7/2;

A expansão de sinal de dólar $(X) expande para 3,5 e $(#X) expande para 3.5.

Exemplo:

Set Mypath=C:\MyDocs\Files\;

...

LOAD * from $(MyPath)abc.csv;

Os dados serão carregados deC:\MyDocs\Files\abc.csv.

Exemplo:

Set CurrentYear=1992;

...

SQL SELECT * FROM table1 WHERE Year=$(CurrentYear);

As linhas com Year=1992 serão selecionadas.

Exemplo:

Set vConcatenate = ;

For each vFile in FileList('.\*.txt')

Data:

$(vConcatenate)

LOAD * FROM [$(vFile)];

Set vConcatenate = Concatenate ;

Next vFile

Neste exemplo, todos os arquivos .txt no diretório são carregados usando o prefixoConcatenate. Isso pode
ser necessário se os campos forem ligeiramente diferentes e, nesse caso, a concatenação automática não
funciona. A variável vConcatenate é inicialmente configurada como uma string vazia, pois o prefixo
Concatenate não pode ser usado no primeiro carregamento. Se o diretório contiver três arquivos chamados
file1.txt, file2.txt e file3.txt, a declaração LOAD durante as três iterações será expandida para:

LOAD * FROM[.\file1.txt];

Concatenate LOAD * FROM[.\file2.txt];

Concatenate LOAD * FROM[.\file3.txt];

Expansão de sinal de dólar usando parâmetros
Os parâmetros podem ser usados em expansões de sinal de dólar. A variável deve conter parâmetros
formais, como $1, $2, $3 etc. Quando a variável for expandida, os parâmetros deverão ser especificados em
uma lista separada por vírgulas.

Exemplo:
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Set MUL=’$1*$2’;

Set X=$(MUL(3,7)); // retorna '3*7' em X

Let X=$(MUL(3,7)); // retorna 21 em X

Se o número de parâmetros formais exceder o número de parâmetros reais, apenas os formais
correspondentes aos reais serão expandidos. Se o número de parâmetros reais exceder o número de
parâmetros formais, os parâmetros reais excedentes serão ignorados.

Exemplo:

Set MUL=’$1*$2’;

Set X=$(MUL); // retorna '$1*$2' em X

Set X=$(MUL(10)); // retorna '10*$2' em X

Let X=$(MUL(5,7,8)); // retorna 35 em X

O parâmetro $0 retorna o número de parâmetros realmente passados por uma chamada.

Exemplo:

set MUL='$1*$2 $0 par'; 

set X=$(MUL(3,7)); // retorna '3*7 2 par' em X

Expansão de sinal de dólar usando uma expressão
Expressões podem ser usadas em expansões de sinal de dólar. O conteúdo entre parênteses deve começar
com um sinal de igual:

$(=expression )

A expressão será avaliada e o valor será usado na expansão.

Exemplo:

$(=Year(Today())); // retorna uma string com o ano atual.

$(=Only(Year)-1); // retorna o ano anterior ao selecionado.

Inclusão de arquivo
Inclusões de arquivo são feitas usando as expansões do sinal de dólar. A sintaxe é:

$(include=filename )

O texto acima será substituído pelo conteúdo do arquivo especificado após o sinal de igual. Esse recurso é
bastante útil ao armazenar scripts ou partes de scripts em arquivos de texto.

Exemplo:

$(include=C:\Documents\MyScript.qvs);
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8.11 Usando aspas no script
Você pode usar aspas em comandos de script de váriasmaneiras diferentes.

Dentro dos comandos LOAD
Em um comando LOAD, os seguintes símbolos devem ser usados como aspas:

Descrição Símbolo ASCII Exemplo

Nomes do campo aspas duplas " " 34 "string"

colchetes [ ] 91, 93 [string]

acentos graves ` ` 96 `string`

Literais de string aspas simples ' ' 39 'string'

Em comandos SELECT
Para um comando SELECT interpretado pelo driver ODBC, pode ser um pouco diferente. Normalmente,
você deve utilizar aspas duplas retas (Alt + 0034) para nomes e aspas simples retas (Alt + 0039) para literais,
mas nunca acentos graves. No entanto, alguns drivers ODBC não somente aceitam acentos graves, como
também os preferem. Nesse caso, os comandosSELECT gerados contêm acentos graves.

Exemplos de aspas no Microsoft Access
OMicrosoft AccessODBCDriver 3.4 (incluído no Microsoft Access 7.0) aceita as seguintes aspas ao
analisar a declaração SELECT:

Nomes de campos e de tabelas: [ ] " " ` `

Literais de cadeias de caracteres: ' '

Outros bancos de dados podem ter diferentes convenções.

Fora dos comandos LOAD
Fora de um comando LOAD, nos lugares em que oQlik Sense espera uma expressão, as aspas duplas
denotam uma referência de variável e não uma referência de campo. Se você usar aspas duplas, a string
incluída entre elas será interpretada como uma variável e, em seguida, o valor da variável será usado.

Referências de campo e referências de tabela fora de contexto
Algumas funções de script referem-se a campos que já foram criados ou que estão na saída de um
comando LOAD, como por exemplo Exists() ePeek(). Essas referências de campo são chamadas
referências de campo fora de contexto, ao contrário das referências de campo de fonte, que se referem
aos campos que estão no contexto, ou seja, na tabela de entrada do comando LOAD.

Referências de campo e referências de tabela fora de contexto devem ser consideradas como literais e,
portanto, precisam de aspas simples.
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Diferença entre nomes e literais
A diferença entre nomes e literais torna-se mais clara na comparação dos seguintes exemplos:

Exemplo:

'Sweden' as Country

Quando essa expressão é usada como parte da lista de campos em um comando LOAD ou SELECT, a
string de texto "Sweden" será carregada como valor de campo no campo Qlik Sense "Country".

Exemplo:

"land" as Country

Quando essa expressão é usada como parte da lista de campos em um comando LOAD ou SELECT, o
conteúdo do campo de banco de dados ou coluna da tabela com o nome "land" será carregado como valores
de campo do campo Qlik Sense "Country". Isto é, land será tratado como uma referência de campo.

Diferença entre números e literais de string
A diferença entre nomes e literais de string torna-se mais clara na comparação dos seguintes exemplos.

Exemplo:

'12/31/96'

Quando essa string é usada como parte de uma expressão, na primeira etapa ela é interpretada como a
string de texto "12/31/96", que por sua vez pode ser interpretada como uma data se o formato da data for
‘MM/DD/YY’. Nesse caso, será armazenada como um valor duplo com uma representação numérica e uma
textual.

Exemplo:

12/31/96

Quando essa string for usada como uma parte de uma expressão, será interpretada numericamente como
12 dividido por 31 dividido por 96.

8.12 Limpeza de dados
Ao carregar dados de tabelas diferentes, observe que os valores de campo que denotam amesma coisa
nem sempre estão nomeados de forma consistente. Além de inconveniente, a falta de consistência impede
associações, sendo necessário resolver esse problema. Isso pode ser feito de umamaneira organizada e
simples, criando uma tabela de mapeamento para a comparação dos valores de campo.

Tabelas demapeamento
As tabelas carregadas usandomapping load oumapping select são tratadas de forma diferente de outras
tabelas. Elas serão armazenadas em uma área separada da memória e usadas somente como tabelas de
mapeamento durante a execução do script. Depois da execução do script, serão automaticamente
eliminadas.
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Regras:
l A tabela de mapeamento deve ter duas colunas: a primeira contendo valores de comparação e a
segunda, os valores de mapeamento desejados.

l As duas colunas devem ser nomeadas, mas os nomes não têm relevância nelesmesmos. Os nomes
de coluna não têm conexão com os nomes de campo nas tabelas internas normais.

Usando uma tabela demapeamento
Ao carregar diversas tabelas que listam países, é possível descobrir que o mesmo país tem vários nomes
diferentes. Nesse exemplo, os EUA são listados como US, U.S. e United States.

Para evitar a ocorrência de três registros diferentes que denotem os Estados Unidos na tabela concatenada,
é possível criar uma tabela semelhante à mostrada e carregá-la como uma tabela de mapeamento.

O script inteiro teria a seguinte aparência:

CountryMap:

Mapping LOAD x,y from MappingTable.txt

(ansi, txt, delimiter is ',', embedded

labels);

Map Country using CountryMap;

LOAD Country,City from CountryA.txt

(ansi, txt, delimiter is ',', embedded labels);

LOAD Country, City from CountryB.txt

(ansi, txt, delimiter is ',', embedded labels);

O comandomapping carrega o arquivoMappingTable.txt como uma tabela de mapeamento com o rótulo
CountryMap.

O comandomap habilita o mapeamento do campoCountry usando a tabela de mapeamentoCountryMap
carregada anteriormente.

Os comandos LOAD carregam as tabelasCountryA eCountryB. Essas tabelas, que serão concatenadas
por conterem omesmo conjunto de campos, incluem o campoCountry, cujos valores de campo serão
comparados aos da primeira coluna da tabela de mapeamento. Os valores de campo US, U.S. e United
States serão encontrados e substituídos pelos valores da segunda coluna da tabela de mapeamento, isto é,
USA .

O mapeamento automático ocorre por último na cadeia de eventos que leva ao campo armazenado na
tabela do Qlik Sense. Em um comando LOAD ou SELECT típico, a ordem dos eventos será
aproximadamente a seguinte:

1. Avaliação de expressões

2. Renomeando campos por as

3. Renomeação de campos por alias

4. Qualificação do nome da tabela, se aplicável

5. Mapeamento de dados em caso de correspondência dos nomes de campo

Isso significa que o mapeamento não é feito sempre que um nome de campo é encontrado como parte de
uma expressão, mas quando o valor está armazenado sob o nome de campo na tabela do Qlik Sense.
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Para desabilitar o mapeamento, use o comando unmap.

Para mapeamento no nível da expressão, use a função applymap.

Para mapeamento no nível da subcaractere, use a funçãomapsubstring.

8.13 Caracteres curingas nos dados
Também é possível usar caracteres curingas nos dados. Existem dois caracteres curingas diferentes: o
símbolo de asterisco, interpretado como todos os valores desse campo, e um símbolo opcional, interpretado
como todos os valores remanescentes desse campo.

O símbolo de asterisco
O símbolo de asterisco é interpretado como todos os valores (listados) desse campo, isto é, os valores
listados em qualquer lugar nessa tabela. Se for utilizado em um dos campos do sistema (USERID,
PASSWORD, NTNAME ou SERIAL) em uma tabela carregada na seção de acesso do script, ele será
interpretado como todos os valores possíveis desse campo (inclusive os não listados).

O símbolo de asterisco não é permitido em arquivos de informações. Além disso, não pode ser utilizado em
campos chave, isto é, campos utilizados para unir tabelas.

Não haverá símbolo de asterisco disponível a menos que ele seja especificado explicitamente.

OtherSymbol
Em muitos casos, é necessário representar todos os demais valores em uma tabela, isto é, os valores que
não foram encontrados explicitamente nos dados carregados. Isso é feito com uma variável especial
chamadaOtherSymbol. Para definir queOtherSymbol seja tratado como “todos os demais valores”, use a
seguinte sintaxe:

SET OTHERSYMBOL=<sym>;

antes de um comando LOAD ou SELECT. <sym> pode ser qualquer string.

A ocorrência do símbolo definido em uma tabela interna fará com que o Qlik Sense o defina como todos os
valores não carregados anteriormente no campo em que for encontrado. Os valores encontrados no campo
após a ocorrência deOtherSymbol serão, dessa forma, descartados.

Para restaurar essa funcionalidade, use:

SET OTHERSYMBOL=;

Exemplo:

Table Customers

CustomerID Name

1 ABC Inc.
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2 XYZ Inc.

3 ACME INC

+ Undefined

Table Orders

CustomerID Name

1 1234

3 1243

5 1248

7 1299

Insira o seguinte comando no script antes do ponto em que a primeira tabela acima é carregada:

SET OTHERSYMBOL=+;

Qualquer referência a um CustomerID diferente de 1, 2 ou 3, por exemplo, ao clicar em OrderID 1299,
resultará em Undefined em Name.

OtherSymbol não tem o propósito de ser utilizado para criar uniões externas entre tabelas.

8.14 Tratamento do valor NULL
Quando nenhum dado puder ser produzido para um determinado campo como resultado de uma consulta à
base de dados e/ou de uma junção entre tabelas, geralmente o resultado será normalmente um valor NULL.

A lógica do Qlik Sense trata as seguintes ocorrências como valores NULL:

l Valores NULL retornados de uma conexãoODBC

l Valores NULL criados como resultado de uma concatenação forçada de tabelas no script de carga de
dados.

l Valores NULL criados como resultado de uma junção feita no script de carga de dados

l Valores NULL criados como resultado da geração de combinações de valores de campo a serem
mostrados em uma tabela

Geralmente, é impossível usar esses valores NULL para associações e seleções, exceto
quando o comandoNullAsValue estiver sendo usado.

Por definição, os arquivos de texto não podem conter valores NULL.
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Associando/selecionando valores NULL doODBC
É possível associar e/ou selecionar valores NULL de uma fonte de dadosODBC. Para isso, foi definida uma
variável de script. A seguinte sintaxe pode ser usada:

SET NULLDISPLAY=<sym>;

O símbolo <sym> substituirá todos os valores NULL da fonte de dadosODBC no nível mais baixo da entrada
de dados. <sym> pode ser qualquer string.

Para restaurar essa funcionalidade à interpretação padrão, use a seguinte sintaxe:

SET NULLDISPLAY=;

Ouso deNULLDISPLAY afeta somente os dados de uma fonte de dados ODBC.

Se desejar que a lógica do Qlik Sense interprete valores NULL retornados de uma conexão ODBC como
uma string vazia, inclua o seguinte texto no script antes de qualquer declaração SELECT:

SET NULLDISPLAY=";

Aqui, '' realmente significa duas aspas simples sem nada entre elas.

Criando valores NULL de arquivos de texto
É possível definir um símbolo que, quando ocorrer em um arquivo de texto ou em uma cláusula inline, seja
interpretado como um valor NULL real. Use o seguinte comando:

SET NULLINTERPRET=<sym>;
O símbolo <sym> deve ser interpretado como NULL. <sym> pode ser qualquer string.

Para restaurar essa funcionalidade à interpretação padrão, use:

SET NULLINTERPRET=;

Ouso deNULLINTERPRET afeta somente os dados de arquivos de texto e cláusulas inline.

Propagação de valores NULL em expressões
Os valores NULL se propagarão por meio de uma expressão de acordo com algumas regras lógicas e
bastante razoáveis.

Funções
A regra geral é que as funções retornam NULL quando os parâmetros ficam fora do intervalo para o qual a
função está definida.

Exemplo:
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asin(2) retorna NULL

log(-5) retorna NULL

round(A,0) retorna NULL

Como resultado, as funções em geral retornam NULL quando qualquer um dos parâmetros necessários à
avaliação é NULL.

Exemplo:

sin(NULL) retorna NULL

chr(NULL) retorna NULL

if(NULL, A, B) retorna NULL

if(True, NULL, A) retorna NULL

if(True, A, NULL) retorna A

A exceção à segunda regra são as funções lógicas para teste de tipo.

Exemplo:

isnull(NULL) retorna True (-1)

isnum(NULL) retorna False (0)

Operadores aritméticos e de string
Se NULL for encontrado em qualquer lado desses operadores, o resultado será NULL.

Exemplo:

A + NULL retorna NULL

A - NULL retorna NULL

A / NULL retorna NULL

A * NULL retorna NULL

NULL / A retorna NULL

0 / NULL retorna NULL

0 * NULL retorna NULL

A & NULL retorna A
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Operadores relacionais
Se NULL for encontrado em qualquer lado dos operadores relacionais, serão aplicadas regras especiais.

Exemplo:

NULL rel.op NULL retorna NULL

A <> NULL retorna True (-1)

A < NULL retorna False (0)

A <= NULL retorna False (0)

A = NULL retorna False (0)

A >= NULL retorna False (0)

A > NULL retorna False (0)
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9 Solução de problemas - Carregando e
modelando dados

Esta seção descreve problemas que podem ocorrer ao carregar e modelar dados emQlik Sense. As
possíveis causas são descritas e você é apresentado com ações para resolver os problemas.

9.1 Uma conexão de dados para de funcionar depois que
o SQL Server é reiniciado

Possible cause:

Se você criar uma conexão de dados com um SQL Server e, então, reiniciar o SQL Server, a conexão de
dados pode parar de funcionar, e você não pode selecionar dados. Qlik Sense perdeu a conexão com o SQL
Server e não foi capaz de reconectar.

Action:

Qlik Sense: Feche o aplicativo e abra-o novamente a partir do hub.

Qlik Sense Desktop: Feche todos os aplicativos e reinicie Qlik Sense Desktop.
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