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Currency Convertor 
פלאג המרת מט"ח, ממיר ערך נומרי בשדה למטבע אחר, בהתבסס על תאריך נתון. 

  -כמקור לשערי המטבעות עפ"י ה  exchangeratesapi.ioהפלאג משתמש באתר 

European Central Bank  :על מנת להשתמש בפלאג, בסיס הנתונים חייב לכלול .
נומרי, שדה תאריך )המגדיר את תאריך ההמרה( ושדה לסוג המטבע. ניתן  שדה 

 לבחור ממספר רב של מטבעות לביצוע ההמרה. 

Fuzzy Join  
בין שני בסיסי נתונים לאיתור אפשרות של כפולים בין שני   Fuzzy Joinמבצע 

על מנת לבחון האם יש זהות  Fuzzy Joinבסיסי הנתונים. לדוגמא ניתן לבצע 
כתובות בין קובץ הספקים לקובץ העובדים. לביצוע ניתוח זה יש לבחור שני בסיסי  

לציין עד כמה  נתונים ושדה לבחינה בכל אחד. ניתן גם להגדיר את דרגת הדמיון כדי
הפלאג יוצר בסיס נתונים חדש  זו זהות מוחלטת. 100%הערכים דומים, כאשר 

 הכולל את דרגת הדמיון ומידע מבסיס הנתונים המקורי. 

Ger Next Get Previous 
רשומות לפני או אחרי סוג תנועה מסוים המבוסס על קריטריון   Xמאפשר לשלוף 

אירעו קצת לפני או קצת אחרי הכנסת ערך ספציפי. לדוגמא, ניתן לבחון תנועות ש
(. למשתמש היכולת להגדיר את הקריטריון Point of Saleריק במערכת מכירה ) 

להיות כל הרשומות הריקות ובנוסף לציין את מספר הרשומות לשליפה לפני או 
אחרי הרשומה. הפלאג מבצע שליפה של כל הרשומות לפני ואחרי המקיימות את  

 הקריטריון. 

Join Range 
בין שני בסיסי נתונים בהתבסס על טווח. הפלאג מסתכל על ערך )נומרי,  Joinוצר 

תאריך או זמן( בבסיס נתונים אחד ומחפש בבסיס הנתונים השני, האם ערך זה נופל  
בין שני שדות )ערכים(. לדוגמה, זה עשוי להיות שימושי לאמת ערך שער ריבית של  

נתונים נפרדים המכילים את השיעורים  תנועה, כאשר עומדים לרשותך בסיסי
 האפקטיביים )הכוללים תאריך התחלה ותאריך סיום(. 

Text Analysis 
. תוצאות  TXTו  PDF ,DOC ,DOCXמבצע ניתוח טקסטואלי על דוח בפורמט 

. הפלאג יוצר אוטומטי ניתוח רגש IDEAהניתוח מוצגות בשלושה בסיסי נתונים ב 
ותדירות מילים באמצעות גרף עמודות וכן יוצר ענן מילים. על מנת להריץ את 

 במחשב. Javaהפלאג נדרש להתקין 

 



 

Pandas Profiling 
ביצוע פרופיל על בסיס נתונים. הצגת ראיה כוללת לרבות מספר השדות, מספר  

התפלגות לכל שדה תוך יצירת    הרשומות, מידע חסר וכדומה. הפלאג גם מבצע
סטטיסטיקה של מספר הערכים הייחודיים, ערכי המקסימום, המינימום והתוחלת.  

מהנתונים. הכלי מאפשר בנוסף לבצע קורלציות מסוגים שונים   התפלגותיוצר גם ה
 . ולהציג ערכים חסרים השדות בין

Unique Records 
המחפש רשומות   Duplicate Key Detectionפלאג זה הוא תוספת לכלי המובנה 

כפולות ורשומות ללא כפילות. הפלאג מאתר ערכים ייחודיים, המבוססים על 
שדות   לבחור . ניתןאינדקס, בקובץ. תחילה יש לבחור את המפתחות הייחודיים

שומה ייחודית אחת  נוספים אותם רוצים לכלול בתוצר. הפלאג מחזיר קובץ המכיל ר
 המתבססת על הערכים הייחודיים. 

Word Find 
הפלאג יוצר סכימה מכל המילים בשדה טקסט נבחר. למשתמש היכולת להגדיר את  

מספר התווים המינימאלי לאורך מילה. נוצרים מספר תוצרים: ענן מילים של  
יות.  המילים הנפוצות ורשימת כל המילים הייחוד 20המילים השונות, תרשים של 

 .(GLתיאור תנועת  לדוגמא ניתן גם לאתר מילים לא רגילות בשדה הטקסט ) 

  



 Smart Analyzerאפליקציות 

Exceptional Exceptions 

https://www.youtube.com/embed/skAa_8qMVss?version=3 & 

 

Financial App 

https://www.youtube.com/embed/1WBTcWnp3iE?version=3& 
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