SQL aruanded ja analüütika
1. Risttabelid (PIVOT / UnPivot)
PIVOT tekitab tavalisest tabelist kahemõõtmelise risttabeli. UNPIVOT teeb täpselt vastupidist.

Näide 1. Risttabel näitab rohkem kui 1 mln elanikuga linnade arvu kontinentide kaupa
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Näide 2. Risttabel näitab rohkem kui 1 mln elanikuga linnade arvu kontinentide ja regioonide kaupa.

Tulemus
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2. Koondkokkuvõtted
ROLLUP, gruppide koondkokkuvõtted
CUBE, täiendatud Koondkokkuvõtted

Näide 1. Koondinfo leidmise erinevad variandid - tavaline grupeerimine, ROLLUP ja CUBE
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Selleks, et kokkuvõtteid grupeerimisest eristada kasutatakse GROUPING() funktsiooni, kus parameetriks
on grupeerimise kriteerium. Funktsioon tagastab 0 kui tegemist on grupeerimisega või 1 – kokkuvõtte
puhul.
Näide 2. Funktsiooni Grouping() kasutamine
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GROUPING SETS

Koondinfo leidmiseks uutes T-SQL versioonides kasutatakse grupeerimise kogumeid ehk GROUPING SETS.
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3. Ranking – Astakud ehk Nummerdamised
ROW_NUMBER() – nummerdab kõik read tulemuses
RANK() – ütleb, mitmes on loetelus antud väärtus ehk astak
DENSE_RANK() – analoogne RANK funktsiooniga, kuid ei jäta numbreid vahele
NTILE(n) – jagab tulemuse N grupiks.

Näide 1. Erinevate astakute funktsioonide kasutamine
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Näide 2. Nummerdamine iga kontinendi jaoks sektsioneerimisega
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4. Window Functions – Aknafunktsioonid
Aknafunktsioonid (Window Functions) on funktsioonid, mida kasutatakse ridade kogumite jaoks ja määratakse
klausega OVER(). Eelkõige kasutatakse neid analüütiliste ülesannete lahendamiseks. Erinevalt astakutest e
rangeerimisest klause OVER ei sisalda siin ORDER BY, kuna argumendi väärtus ei sõltu ridade järjestamisest
„aknas“.

4.1. Pagination (OFFSET-FETCH)
Laused OFFSET-FETCH võimaldavad valida tulemustabelitest ainult nii palju ridu mis on vaja akna või lehekülje
täitmiseks. Lauset OFFSET-FETCH kasutatakse ainult koos ORDER BY.

Näide 1. Määratud numbritega (11 - 14) ridade väljund astaku funktsiooniga
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Näide 2. Määratud numbritega (11 - 14) ridade väljund OFFSET-FETCH abiga
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4.2. Nihefunktsioonid (LAG, LEAD, FIRST_VALUE, LAST_VALUE)
LAG ja LEAD funktsioonid tagastavad jooksva rea suhtes eelmise (LAG) või järgmise rea avaldise väärtuse.
FIRST_VALUE, LAST_VALUE – võimaldavad määrata nihke akna kaadri algusest või lõpust.
Näide 1. Jooksva rea suhtes eelmiste ja järgmiste ridade väärtuste leidmine
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Näide 2. Eelmise ja järgmise rea väärtuste vahe leidmine
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4.3. Sliding Window – Libisev aken

Libiseva akna piiride määramiseks (ROWS BETWEEN) kasutavad järgmiseid parameeteid:
CURRENT ROW – Jooksev rida
UNBOUNDED PRECEDING – Kõik eelmised read
N PRECEDING – N eelmist rida
N FOLLOWING – N järgmist rida
UNBOUNDED FOLLOWING – Kõik järgmised read
Agregaatfunktsioone võib kasutada nagu akna funktsioone (koos OVER)

Näide 1. Libisevad keskmised riikide eluea pikkused maailma regioonide järgi
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Näide 2. Libisevad keskmised riikide eluea pikkused maailma regioonide järgi – vaatleme 5 eelmist ja
5 järgmist rida, st libiseva akna suurus on 11 rida.
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