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Hierarchia

Amikor kapcsolódunk egy 
adatforráshoz, a Tableau
automatikusan hierarchiát alkot a 
dátum típusú mezőkből, így 
könnyen lebontható a vizualizáció 
??

Mi is készíthetünk saját hierarchiát. 
Pl.: ha rendelkezésünkre állnak a 
következő mezők: Region, State, és 
Country, készíthető belőlük egy  
hierarchia, mely lehetővé teszi, 
hogy gyorsan a válthassunk a 
vizualizációban a szintek között.
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Hierarchia

• A hierarchiát egy mozdulattal a nézethez 
adhatjuk, nincs szükség a dimenziókat 
egyesével kezelni.

• A vizualizációban a hierarchia neve előtt 
lévő + vagy a – ikonra kattintunk, akkor 
váltani tudunk a hierarchiát alkotó 
szintek között. 
A Product name eltávolításához 
kattintsunk a - jelre a Sub-Category
előtt.
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Hierarchia készítése

• A Data panel Dimensions részén húzzon egy mezőt egy másikra, vagy 
egy mező(k) helyi menüjéből válassza a Hierarchy > Create Hierarchy
menüpontot.

• További mezőket is ráhúzhat a hierarchiára vagy használja a 
hozzáadandó mező helyi menüjét (Hierarchy > Add to Hierarchy ). 

• A hierarchiát alkotó mezők sorrendje megváltoztatható mozgatással.  
Eredetileg betűrendben vannak.

• Ha egy mezőt megduplázunk, akkor két hierarchiához is tartozhat.
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1. Feladat (Global superstore.xlsx)

Készítsen egy nézetet, ahol a csapata can quickly move from a summary view 
to a more detailed view that includes the related dimensions. 
Create a hierarchy that allows your team to display and analyze the 
relationship between categories and products. 

1. Készítsen egy hierarchiát Products névvel a Category és Sub-Category
mezőkből.

2. Adja hozzá a Product Name mezőt.

3. Adjuk hozzá a Products hierarchiát a nézethez.

4. Bontsuk ki a hierarchiát a legalsó szintig. 

A Square Credit Card Reader melyik alkategóriába tartozik? Phones
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2. Feladat (Global superstore.xlsx)

Create a hierarchy that allows your team to display and analyze the relationship between 
regions,  countries and customer ids. 

Add a filter for regions where only one region can be selected at a time, and there is no 
possibility to select all.

Add another filter to the view to control the number of the sales. 
For example I would like to see total sum of customers whose number of the sales are 
between 10 and 20. 
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Munka dátum mezőkkel: Diszkrét és folytonos idő

• Relációs típusú adatforrás használatakor a dátum és idő típusú 
adatok automatikusan a Data panel Dimensions részére 
kerülnek.

• Amikor hozzáadunk a nézethez egy dátum mezőt a Tableau 
automatikusan a dátum hierarchia legnagyobb alkotórészét
használja, de ez megváltoztatható a mező helyi menüjéből.

• A mező neve automatikusan módosul utalva az alapértelmezett 
dátum szintre. A Tableau defines the default date level to be the 
level at which there are multiple instances. 
Például, ha a dátum mező több évről is tartalmaz adatot, akkor az 
alapértelmezett szint az év lesz. Ha azonban a dátum mező csak 
egy több hónapjáról tartalmaz adatot, akkor az alapértelmezett 
szint a hónap lesz.
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Dátum részek Dátum értékek
(date parts date values)

• Dátum típusú mezők dátum részként vagy 
dátum értékként is használhatóak.

• Dátum rész: a dátum önálló komponensei
Az adat aggregálásának ez lesz a szintje, mint 
például a hónapok (vagy hetek (weeks), hét 
napjai (weekdays)) bármelyik évben, vagy  
bármelyik hónap napjai.
Hónapokat tekintve ez max. 12 különböző érték 
lehet, míg hetek esetén max. 53 darab.

• Dátum értékek:
az aktuális dátum, levágva egy bizonyos szintig, 
mint például 2015 Május vagy 2015. Május 8.
year, month, day, hour, minute, second
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Dátum részek Dátum értékek
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Dátum részek

Dátum értékek

A legapróbb részletezettségi szint, amit 
soronkénti (row-level) vagy rekord szinti 
(record-level) adatnak is nevezünk.



Diszkrét mező Folytonos mező

• Diszkrét mező
egy specifikus kategória értékei 
pl.: kisállat nevek, alkalmazottak nevei, 
országok

• Folytonos mező
tetszőleges érték egy tengely mentén
végtelen sok lehetőség 
pl.: fák magassága, szél sebessége, árak
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Példa folytonos és diszkrét mező használatára egy 
nézetben
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Diszkrét vízszintes fejlécek a nézet alján
Folytonos vízszintes tengely a nézet alján



Megjegyzések

• A dátum rész automatikusan diszkrét fejléc

• Dátum érték automatikusan folytonosak tengely

• Ha váltunk közöttük (rész vagy érték), akkor a típus (diszkrét vagy folytonos) 
automatikusan vele változik.

• Ha viszont megváltoztatjuk a típust (diszkrét vagy folytonos), a dátum rész vagy 
dátum érték nem fog megváltozni!

https://www.youtube.com/watch?v=mvdfwb0vxDs&feature=youtu.be
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3. Feladat (Global superstore.xlsx)

Össze kívánja hasonlítani az eladások idő 
szerinti ábrázolásának két módját. 

Az egyik nézetben a bevételeket diszkrét 
hónapokkal oszlop diagramként ábrázolja. 

Egy másik nézetben a bevételeket 
folytonosnak tekintett hónapokkal ábrázolja 
vonal diagramként.

Kérdés:

Mennyi volt a bevétel az eladásokból az 
évek során június hónapban?
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A 3. Feladat megoldásának lépései

1. Az első lapon készítsen egy diagramot, mely az 
eladásokat (Sales) ábrázolja rendelési dátum szerint
(Order Date). 

2. Módosítsa a diagramot úgy, hogy az eladásokat 
oszlopdiagrammal mutassa diszkrét típusú hónap dátum 
részként. Ehhez kattintson a Marks kártyán a legördülő 
listára és válassza a válassza a Bar-t az Automatic 
helyett.

3. A második lapon is készítsen egy diagramot a rendelési 
dátum szerinti eladásokról.

4. Módosítsa a diagramot, hogy a folytonos Month dátum 
érték szerint mutassa az eladásokat.
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További Feladatok (Sample superstore.xlsx)

4. Az év melyik hónapjában van a legtöbb szállítás?

5. Az év melyik hónapjában van a legkisebb átlagos kedvezmény? 
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Megoldások
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Egyéni dátumok (Global superstore)

• Készíthetünk egyéni dátumot, ha egy dátumot mindig egy adott szinting 
használunk és nem akarjuk biztosítani a lehetőséget, hogy a dátum e szint alá is 
bontható legyen.

• A pontosabb megértéshez, használjuk a
Global SuperStore.xlsx fájlt, ahol a
rendelési dátum szerint ábrázoljuk a 
bevételt és a piac (Market) mezőt 
használjuk az adatok színkódolására. 

• Bontsuk ki az adatokat a napok szintjére 
és értelmezhetetlen káoszt kapunk...

• Hogyan tudjuk megakadályozni a 
felhasználót, hogy ide jusson?
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Egyéni dátumok

• Egyéni dátumot készíthet vagy a Data panelben
vagy a DATEPART ill. a DATETRUNC függvények 
használatával egy számított mező esetén.

• Create > Custom date ( a mező helyi menüjéből)
Egy új számított mezővel bővülnek a dimenziók.

• Ha több egyéni dátum mezőt készítünk, akkor 
akár hierarchiát is építhetünk belőlük. Ezzel 
meghatározhatjuk például, hogy a year dátum 
részt csak hónapokra tudjunk tovább bontani, 
napokra már ne.
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6. Feladat  (Global superstore.xlsx)

A csoportjának készít elő adatokat, akik általában az elemzéseikhez az éves és 
negyedéves adatokat használják és nincs szükségük tovább bontani az adatokat. 

Készítsen a számukra két egyéni dátum részt és építsen belőlük hierarchiát.

Kérdés: 

Melyik év, melyik negyedében 
volt a bevétel 914 709 $?
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A 6. feladat megoldásainak lépései

1. Készítsen egy Discrete Quarters egyéni dátum mezőt, mely 
használatával készítsen egy oszlopdiagramot a negyedéves 
adatokról.

2. Készítsen egy Discrete Years egyéni mezőt.

3. Készítsen egy hierarchiát az egyéni dátum mezőkből és helyettesítse 
vele a Discrete Quarters mezőt a nézetben.
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