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Adatok rendezése a válaszok megtalálásához

Sokféle lehetőség van a nézet adatainak rendezésére.

Az adatok egyszerű rendezéséhez kattintsunk
• egy tengelyre

• fejlécre

• mező címkére. 

További lehetőségek érhetőek el a vizualizáció szerkesztése közben
• Manuális rendezés fejlécek, jelmagyarázatok segítségével

• Az eszköztár rendezés ikonjával

• A Sort menüpont segítségével.

Első kattintás növekvő,
második kattintás csökkenő, 
harmadik kattintás a rendezést 
megszünteti.
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Számított rendezések

• Szabályt alkalmazunk
pl.: dimenzió betűrendbe, mennyiségek 
csökkenő sorrendbe rendezése.

• Egy frissítés új sorrendet eredményezhet.

• Egy címke megváltoztatása a sorrend 
megváltozását eredményezheti.

• Kattintsunk a rendezés ikonra 
a tengely mentén.
A rendezés ikon név mező mellett is 
megjelenik.

• Az eszköztárnak is van két Sort gombja.
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Manuális rendezés

• Mi határozunk meg egy egyedi sorrendet a fejlécek új helyre 
mozgatásával a nézetben.

• Ez az rendezés megőrződik akkor is ha az adatok megváltoznak.

• Egy jelmagyarázat átrendezése a hozzá tartozó markerek sorrendjének 
megváltoztatását is maga után vonja, nem csupán a jelmagyarázat 
vizuális megjelenésére hat.
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A Sort menü

• Teljes körű szabályozást biztosít
A mező helyi menüjéből érhető el.

• Nem csak a nézetben használt mező alapján 
tudunk rendezni. 

• A folytonos (zöld) mértékszámoknak nincsen!

• Több rendezés típus érhető el

• Nested
Ha egy érték több panelnek is része, 
akkor a rendezés panelenként történik.

5



Rendezés törlése

Egy mező szerinti rendezettség törlése

helyi menüből válasszuk a Clear Sort-t.

A nézet összes rendezésének törlése
Worksheet > Clear > Sorts

Az eszköztár ikonja
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A rendezhetőség törlése

• A nézet szerzője letilthatja a publikált 
vizualizációjának a rendezését.

• Worksheet > Show Sort Controls

• Nem jelenik meg a kis rendezés ikon, hiába 
viszi a vizualizációt megtekintő felhasználó a 
tengely, a fejléc vagy a mező címke fölé a 
kurzort.

• A mező címkék vagy a tengely elrejtésével a 
rendezés ikon is elérhetetlenné válik.
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1. Feladat (sorting1.twbx)

Készítsen egy nézetet, mely termék kategóriánként és alkategóriánként 
ábrázolják az eladási adatokat. Rendezze az alkategóriák eladási adatait 
csökkenő sorrendbe. Majd manuálisan rendezze a Technology kategóriát 
legfelülre.

Kérdés: Az Office Supplies kategória melyik alkategóriájának van egy kicsit 
magasabb eladási értéke a Supplies-nál? Pontosan mekkora ez az érték?

1. Rendezzük a Sub-Category mezőt a sum of Sales alapján csökkenő 
sorrendbe.

2. Rendezzük manuálisan a kategóriákat úgy, hogy a Technology legyen az 
első helyen, majd a Furniture és végül az Office Supplies.

Válasz: Paper: 244 292
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2. Feladat (Rendezés nem nézetbeli mező felhasználásával)

Van egy nézete, mely az eladási adatokat mutatja termék kategóriánként és 
alkategóriánként. Arra kíváncsi, hogy mennyire voltak az alkategóriák 
nyereségesek. A Sales tengely megtartásával rendezze az adatsorokat a 
nyereség szerint csökkenő sorrendbe és használja a nyereség értékét az 
adatsorok színéhez.

1. Rendezze a Sub-Category mezőt az összesített 
nyereség alapján (sum of Profit).
Sub-Category mező helyi menüjéből Sort menüpont.

2. Színkódolja a Profit mezővel a sávokat.

Melyik alkategória került az első helyre a profit alapú
rendezés során a Technology kategóriában?
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2. Feladat megoldása: Copiers
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2. Feladat lépésenként

• Rendezze a Sub-Category mezőt az összesített Profit
alapján.

1. A Rows polcon jobb kattintson a Sub-Category mezőre és 
Sort menüpont.

2. A Sort[Sub.Category] párbeszéd ablakban legyen a rendezés 
csökkenő (Sort order értéke Descending)

3. A Sort by értékének válassza a Field opciót, válassza ki a 
Profit mezőt, aggregáció típusnak pedig a Sum-t.

4. Zárja be az ablakot. 

• Színkódolja a sávokat a Profit mezőbeli értékekkel.
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Csoportok készítése az adatokból

Tegyük fel, hogy a nézetben 
használt dimenziónak több
olyan tagja van, melyet össze 
szeretne vonni.

Az adatértékek 
átrendezhetőek csoportok 
készítésével. 
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Csoportok (Groups)

Csoportot készíthetünk mezőértékek összevonásával egy új, eddig nem 
létező dimenzióérték létrehozásával.

A csoportok hasznosak
• Hibás adatok javítására 

pl.: összevonhatóak a nyilvánvalóan összetartozó CA, Calif., és California 
értékek egyetlen adatértékbe

• „mi lenne ha” típusú kérdések megválaszolásakor
pl.: „Mi lenne ha összevonnánk a keleti és a nyugati régiót?”
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Csoport készítése mezőértékek összevonásával

Több lehetőségünk van:

• Adat kiválasztása a nézetben
Egy vagy több adat felirat kiválasztása után 
kattintsunk a tooltip csoportosítás ikonjára, 
vagy válasszuk a Group menüpontot a helyi 
menüből. 
A csoport megjelenik a nézetben.

• Válasszunk ki egy mezőt a Data panelben, majd
Helyi menü > Create > Group …
A létrehozott dimenzió felhasználható 
nézetben.
Text search mező megjelenítéséhez katt a 
Find >>

14A maradék értékeket egy Other csoportba foglalhatjuk.



3. Feladat (groups.twbx)

Egy riportot mutat be a csapatának. Azt szeretnék tudni, hogy teljesített 
az összes desk supplies eladása az összes többi termék eladásához.

Készítsen egy csoportot a kérdés gyors megválaszolásához.

1. Válassza ki az alsó 3 címkét a Sub-Category tengely mentén.

2. Készítsen csoportot belőlük.

3. Nevezze el a csoportot ”Desk Supplies” -nak.

Milyen nevet rendel a Tableau automatikusan a csoportosított 
mezőhöz?
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Vizuális csoportosítás

• Válasszunk ki adatpontokat a nézetben
kattintsunk a csoportosítás ikonra a felbukkanó 
eszköztárban vagy a helyi menüben. 

A kiválasztott adatokpontok csak ki lesznek emelve, 
de nem lesznek összevonva!

Egy jelmagyarázat kártya jelenik meg, mely 
információt ad a nézet csoportjairól. Elemi 
átnevezhetőek: helyi menü / Edit Alias...

Ha több részletezettségi szint van jelen a nézetben, 
akkor meg kell adnia, hogy melyik szinten csoportosít. 
Csoportosíthatja az összes dimenziót, vagy csak egyet.
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4. Feladat
Eladásokról szóló jelentést készít a csoportjának
és szeretne vizuálisan megkülönböztetni 
néhány terméket a nézetben. Készítsen egy 
nézetet, melyben kiemelhet különböző 
színekkel több csoportot.

1. Válasszuk ki az alsó 3 oszlopot és 
csoportosítsuk.

2. Készítsünk csoportot a Copiers, Appliances
és Machines termékekből.

3. Nevezzük át a jelmagyarázat címét ”Office 
Products” -ra.

4. Nevezzük át a jelmagyarázat csoportjait 
”Desk Supplies”-ra és ”Office Machines”-
ra.

Melyik csoportnak volt a legkisebb a bevétele?
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