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Metaadat

• Adat az adatról
Pl.: mezőnevek, adattípusok, álnevek (alias), stb.

• Több helyről is szerkeszthető
Pl.: munkalap, adatforrás lap, stb.

• A leggyakoribb típusai
• Mezők mappákba rendezése

• Mezők konvertálása mérőszámmá (measures) vagy dimenzióvá (dimensions)

• Mezők alapértelmezett tulajdonságainak szerkesztése

• Mező attribútumainak szerkesztése
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Metaadat az Data Source oldalon

1. Csatlakozzunk a Sample-Superstore.xls Excel állományhoz.

2. Nevezzük át a kapcsolatot ”Rendeléseim” -re.

3. Töltsük be az Orders tábla adatait Tableau-ba.

4. A Metadata Grid segítségével
változtassuk meg az alábbi mezőneveket:
Row ID-t Row-ra, Country-t Global Area-ra.

5. Nézzük meg mi történik ha töröljük a 
Postal Code mező földrajzi szerepét.
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Adatforrás testreszabása (szerkesztés és mentés)

Tableau Data Source (.tds) tartalmazza
• Adat kapcsolat információkat

• Metaadat változtatásokat

• Alapértelmezett beállításokat

• Számított mezőket

Semmilyen belépési (login) információ

Üres munkalap

Helyi állomány, mely a kapcsolatok lapon elérhető
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Mezők mappákba rendezése
Alapértelmezésben a mezők adatforrás táblák szerint vannak 
csoportosítva.

A dimenziók és a mérőszámok is mappákba szervezhetőek, ha az Adat 
panelen túl sok mező van.

Először, válasszuk ki a Group by Folder -t az Adat panel menüjéből.

Majd az Adat panel helyi menüjéből válasszuk ki a Create Folder -t, és 
a mappa nevének megadása után húzzuk a mezőket a mappába,  vagy
a mező helyi menüjéből  Folders / Create Folder...

A mappák el is távolíthatóak.
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Mezők mérőszámmá vagy dimenzióvá konvertálása

• A Tableau automatikusan megtippeli, hogy a mezők dimenziók vagy  
mérőszámok.

• Néha numerikus azonosító mezőket mérőszámnak minősít, de 
ez felülbírálható. Egyszerűen húzzuk át a mezőt a megfelelő területre.

• Dimenziók (dimensions) minőségi adatokat tartalmaznak (pl. nevek, dátumok, vagy 
földrajzi adatok). 
A dimenziók kategorizálásra, szegmentálásra használhatóak, és az adatok részleteit fedik 
fel. A dimenziók határozzák meg a nézet részletezettségi szintjét.

• Mérőszámok (measures) numerikus, mennyiségi értékek, melyek mérhetőek. A 
mérőszámok aggregálhatóak. Amikor egy mérőszámot húzunk a nézetre, a Tableau egy 
aggregációt alkalmaz a mérőszámra (alapértelmzésben)
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Alapértelmezett tulajdonságok szerkesztése

• A mező menüjéből válasszuk a Default Properties ha meg 
akarjuk változtatni a szám formátumát (Number format),
színét, aggregáció típusát, stb. 

• Ha egy nézethez már hozzáadott mező tulajdonságait 
változtatjuk meg, akkor ezek csak erre a munkalapra
lesznek érvényesek. 
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Mező attribútumainak szerkesztése

Ha a mezőnév nem eléggé kifejező, adhatunk 
meg egy újat, mellyel átnevezzük.

Az adatbázis bármelyik mezője átnevezhető.

Az adatbázisban semmilyen változás nem 
történik, ez csak metaadat.

8



Hogyan mentsük el az adatforrásunkat 
helyben (.tds)?

Data / <DS name> / Add to Saved Data Sources…

Az eredeti adatforrás állomány vagy adatbázis, 
melyen a .tds fájl alapszik érintetlen marad az 
eredeti helyén. 

A .tds fájl megnyitható a későbbiekben, hogy újra 
csatlakozzunk az eredeti adatforráshoz amire 
hivatkozik, de a már testreszabott 
adatnézetekkel.

Egy .tds állomány a Tableau Desktop –pal
megnyitható és megtekinthető egy egyszerű 
szövegszerkesztővel is.
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Hogyan mentsünk adatainkat egy szervrre?

Be  kell tudnunk jelentkezni a szerverre, hogy elérjük az adatforrást.
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1. Feladat (hurricane.xlsx)

You have a MS Excel file with data about hurricanes that you want to share 
with some coworkers for building workbooks in Tableau. You need to make a 
couple of changes to the data source before it is ready to share so that your 
colleagues can dive right in to analysis.
1. Connect to the hurricane.xlsx spreadsheet, load the data and open a new 

worksheet.
2. Rename the Lat (deg) and Long (deg) fields to Latitude and Longitude.
3. Change Category to a dimension; change the default colors.

Assign brown for Category 4 and gray for Category 5.
4. Set the geographic role for Longitude to Longitude.
5. Save the data source as a .tds file, close and reopen TD, and open the .tds

file.
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Megválaszolandó kérdések

1. Hány adatsor található a Hurricane adatfájlban?

2. Milyen dátummal  készült a legfrissebb adat? 

3. Melyik kategóriának van a legnagyobb átlagos vihar 
sebessége? Mennyi ez az érték?  

4. Melyik kategóriának van a legkisebb átlagos vihar sebessége? 
Mennyi ez az érték?  

5. Csak két tizedes jeggyel jelenítsük meg a sebesség értékeket. 

6. How much is the average pressure in category 5?
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Adatok szűrése (hurricane.xlsx)

Húzzunk az adatpanelből egy mezőt közvetlenül a Filters polcra.

A Filter ablakban beállításaival adjuk meg a szűrőt. 
A Filter ablak felépítése függ a szűréshez használandó mezőt típusától 

• Kategorizáló adat (dimenzió)
• Mennyiségi adat (mérőszám) 
• Dátum mező.

Több szűrő is alkalmazható egyszerre, melyek AND művelettel lesznek 
összekapcsolva, azaz az eredmények mindegyik szűrőnek eleget tesznek.

A szűrő szerkesztéséhez vagy törléséhez használjuk a helyi menüjét.

To filter marks from the view, select a single mark (data point) or 
click and drag in the view to select several marks. On the tooltip 
that appears, you can set inclusion or exclusion. 
Similar filtering can be done with the help of selecting headers.
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Kategorizáló adatok szűrése (dimenziók)

A dimenziók diszkrét kategorizáló adatokat 
tartalmaznak, ezért szűrésük általában a nézethez 
tartozó, vagy nem tartozó adatok meghatározását 
jelentik.

A szűrő definiálását követően a helyi menüjéből 
engedélyezhetjük a Filter kártya (Filter card) 
láthatóságát.

A szűrőt definiáló beállítások összegzése a
General lap Summary részénél található.
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A Filter ablak lapjai

• General: A felhasználni vagy kizárni kívánt értékek kiválasztása.

• Wilcard: Minta definiálása a szűréshez. Például email címek szűrésénél 
beállíthatjuk, hogy csak bizonyos domain címek érdekelnek. Csak Google 
email címek kiválogatásához definiálhatunk egy "@gmail.com" mintát.

• Condition: Szabályok definiálása szűréshez. Például bizonyos termékek 
átlagos Unit Price-át mutató nézetben, csak azokat a termékeket akarjuk 
megmutatni, melyek átlagos egységára nagyobb vagy egyenlő 25 dollárnál. 

• Top: Formula definiálásával befolyásoljuk, hogy mely adatok jelenjenek meg a 
nézetben. Például egy olyan nézetben, mely bizonyos termékek átlagos 
szállítási idejét mutatja, dönthetünk úgy, hogy csak az eladási adatok alapján 
a top 15-be tartozók jelenjenek meg. Nem egy specifikus tartományt szabunk 
meg  (pl. eladások értéke több mint 100000 $), hanem azt határozzuk meg, 
hogy az eladások szerint 15 legjobban teljesítő termék érdekel (relatív 
hasonlítás).

Az összes lap beállításai és kiválasztásai alkotják a szűrőt.
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Szűrő kártya (Filter card )

A szűrő szerkesztése vagy eltávolítása innen is 
kezdeményezhető (1).

A kártya tartalmának beállításához használjuk a 
Customize menüpontot (2).

A szűrő kártya felirata megváltoztatható (3).

A kártya megjelenését szabályozó mód kiválasztása (4).

Több szűrő esetén, a többi is alkalmazva legyen és a csak a 
mindegyiknek megfelelő értékeket mutassa, vagy nem (5). 

A kiválasztott értékek megjelenjenek a nézetben vagy ki 
legyenek zárva (6).

A kártya elrejtése (7). 

16

1

2

3

4

5

6

7



Mennyiségi adatok szűrése
A mérőszámok (measures) mennyiségi adatok, ezért szűrésük általában a 
megjeleníteni kívánt értékek tartományának meghatározásával történik.

Először válasszuk ki, hogyan aggregáljuk a mezőt, majd a következő ablakban 

Mennyiségi szűrők:

• Range of Values: A nézetben megjelenítendő értékek tartományának 
meghatározása a legkisebb és legnagyobb értékek megadásával.
A szélsőértékek hozzátartoznak a tartományhoz.

• At Least: A minimumnak kiválasztott értéktől nagyobb vagy egyenlő 
értékek jelennek meg a nézetben.
Hasznos gyakran változó adatok esetén, amikor a felső határt nem tudjuk 
megmondani.

• At Most: A maximumnak kiválasztott értéktől kisebb vagy egyenlő értékek 
jelennek meg a nézetben.
Hasznos gyakran változó adatok esetén, amikor az alsó határt nem tudjuk 
megmondani.

• Special (csak Tableau Desktop): Null értékek kezelése. 
Include only Null values, Non-null values, or All Values.
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Dátumok szűrése

• Relative dates: A nézet megnyitásának időpontjához képest frissen 
kiszámított tartományba eső értékek kiválasztása. Például az elmúlt 30 nap 
eladásának adatait akarjuk látni, vagy az elmúlt héten megoldott bug-kat. A 
relative dátum szűrő egy rögzített dátumhoz képest is használható, nem 
csak a maihoz.

• Range of dates: Egy rögzített dátum tartományhoz tartozó értékek szűrése.
Például a 2009. március 1 és 2009. június 1 közötti rendelések.

• Diszkrét dátum: Válasszunk ki egy diszkrét dátum részt a listából, ha az 
adott szint értékei alapján akarunk szűrni. Például ha a negyedéveket 
(Quarters) választjuk, akkor a negyedévek szerint (pl. N1, N2, N3, N4) 
szűrhetjük az adatokat, az évek figyelmen kívül hagyásával. 

• A legfrisebb dátum: Ha azt szeretnénk, hogy az adatforrás legfrissebb 
dátumát válasszuk ki, amikor a munkafüzet megnyílik vagy megosztásra 
kerül, akkor válasszunk egy diszkrét dátumot (pl. Month/Day/Year vagy
Individual Dates) és a General lapon válasszuk a Filter to latest date value 
when workbook is opened opciót.
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2. Feladat
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Készítsünk egy nézetet az egyes viharok átlagos 
szélsebességről ahol:

• A színt az átlagos nyomás határozza meg (Pressure). 

• A feliratok a vihar sebességének minimum értékét mutatja egy 
tizedes jeggyel. 

• Az adatok negyedévekre szűrhetőek.

• Az adatok a vihar kezdőbetűjével szűrhetőek, pl. csak a K
betűvel kezdődő viharok adatai láthatóak a nézeten.

• A fejlécek el vannak forgatva.

Kérdések:

1. Hány darab L betűs vihar volt a harmadik illetve negyedik 
negyedévben (N3, N4), melyeknek az átlagos szélsebessége 
nagyobb volt mint 60?

2. Mennyi volt az előző nézetbeli viharoknál a legnagyobb minimális 
vihar sebesség?



2. Feladat megoldása

Válaszok

1. Két vihar (Lenny, Luis)

2. 7,5
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3. Feladat

Nyissuk meg a következő fájlt: 
create_and_customize_filters.twbx

Adott egy nézet, mely eladási adatokat 
tartalmaz. 

Készítsünk egy szűrőt, mellyel az eladások 
szűrhetőek piaconként egyesével, 
illetve egy másikat, mellyel az eladások 
összege szűrhető csúszkával.

Kérdés:

Jelenítsük meg az EMEA piac 300,000 $ és
800,000 $ közti eladásait. 
Melyik szegmens / kategóriában volt 
legkisebb az eladás?
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Lépések a 3. feladathoz

• Készítsünk egy szűrőt a piacokhoz.

• Állítsuk be a módot egyszeres értékekre (single value list), és 
adjuk neki a „Select a Market” feliratot.

• Készítsünk egy szűrőt a Sales mezőre, és változtassuk meg a 
típusát sum-ra.

• Tegyük láthatóvá a szűrőt és adjuk meg feliratnak az „Adjust View 
by Sales”-t.

• Használjuk a szűrőket és figyeljük meg, hogy AND operátorral 
kapcsoljuk össze őket.

Válasz a kérdésre:   Corporate / Furniture
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4. Feladat

Készítsünk egy vizualizációt a kategóriánkénti és azon belül az alkategóriánkénti 
összes eladásokról egy új lapon.

Készítsük el a következő szűrőket:
• Csúszka az összes eladás szűréséhez

• Jelölő négyzetekkel a kategóriák szűrése, de az ”All” érték nem megengedett.

Kérdések:
1. A Technology kategóriában hány olyan alkategória van ahol az összes eladás értéke 500 000 

$ és 1 000 000 $ közé esik?

2. A Furniture és Technology kategóriákban hány olyan alkategória van ahol az összes eladás 
értéke nagyobb, mint 1 000 000 $ ? 
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4. Feladat megoldása

24



5. Feladat
Készítsünk egy nézet az össz-szállítási költségről 
(Shipping Cost) országonként, ahol:

• A színt az összprofit határozza meg.

• A feliratok a maximális szállítási költségek. 

• Az adatok a régiók (Region) és az átlagos szállítási 
költség (Shipping Cost) alapján szűrhetőek. 

• A régió szűrő a Central értéket szűri. 

• Az átlagos szállítási költség szűrő a 30 $-nál kisebb 
vagy egyenlő értékeket szűri.

Kérdések:

1. Van olyan régió ahol az összprofit értéke 
minden országban pozitív?

2. Változtassuk meg az átlagos szállítási költség 
szűrőjét úgy, hogy azokat az országokat 
mutassa, ahol ez az érték legalább 30 $ . 
Hány régióban kisebb az átlagos szállítási 
költség minden országban, mint 30 $? 

25



5. Feladat megoldásai

Válaszok:

1. Canada, East, West

2. Négy regióban
Canada, Caribbean, East, West
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