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Kettős tengelyű diagram (dual axis chart) 
(Sample-EU Superstore.xls)

• Ha több, mint egy mértékszámot adunk egy nézethez, akkor két különálló 
vizualizációt hozunk létre.

• Az értékek egymással való összehasonlítása egyszerűbb, ha egy a diagramon 
ábrázoljuk, melynek két különböző érték tengelye és egy dimenzió tengelye van.

• A mérőszámoknak lehet azonos a mértékegysége, de ez nem kötelező .

• A mérőszámok ábrázolásához használhatunk azonos, de különböző diagram típust 
is. 
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Két mód kettős tengelyű diagram készítéséhez

1. Miután a második mérőszámot 
hozzáadtuk a diagramhoz, annak 
helyi menüjéből engedélyezzük a
Dual Axis -t.

2. Húzzuk a második mérőszámot a 
nézet jobb oldali széléhez amíg 
meg nem jelenik egy fekete 
szaggatott vonal és egy világos 
zöld vonalzó ikon.
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Kettős tengelyű diagram

A Marks kártya megváltozott.

Már nem egy, hanem három lapja van a Marks
kártyának:

• All
• És egy további minden egyes mérőszámnak  

A Marks kártyák tartalma együtt is változtathatóak 
(All) vagy egyesével (a megfelelő kijelölésével).

A mérőszám nevére vagy az All-ra kattintva 
megnyílik a kártya (az előző pedig bezárul).

A Measure Names automatikusan megjelenik a 
kártyán mint színezés és a jelmagyarázatot 
használhatjuk a színek megváltoztatásához.
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A SUM(Profit)
Marks kártyája
nyitott állapotban.



Azonos mértékegységek

• A két tengely két mértékszám azonos számformátumban való ábrázolására 
szolgál, de a skála beosztása lehet különböző vagy azonos. 

• A szinkronizálatlan skálák zavaróak lehetnek és megnehezítik az értékek 
összehasonlítását.

• Megoldás: Tengelyek szinkronizációja: második tengely helyi menü / Synchronize Axis

• A második tengely eltávolítható a Show Header törlésével.
Általában ezután az első tengelyt átnevezzük (Edit Axis). 
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Különböző mértékegységek

• Kettős tengelyű diagramok 
különböző számformátumú 
mérőszámokat is ábrázolhatnak.

• Eladások és Rendelés mennyisége
Sales és order Quantities
Dollar  darabszám
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Kevert típusok – Kombinált diagram (Combo Chart)

• A felső ábra mindkét mérőszámhoz Line diagram 
típust használ, de megadhatunk különbözőeket is.

Például: összes eladás oszlopdiagram, míg 
vonaldiagram mutatja az összes profitot.

• Kattintsunk a mérőszám nevére a 
Marks kártyán (Sum(Sales)), és 
változtassuk meg a típust.
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1. Feladat (combo_chart.twbx) 

Riportot készít a menedzsment számára. Azt szeretnék látni, hogy mennyire jól 
tudta előre jelezni az eladásokat. 

Készítsen egy kombinált diagramot (combo chart) a következő kérdések 
megválaszolásához: 

1; Mennyire jól közelítették meg az elmúlt pár évben a tervezett eladások 
(Budgeted Sales) a tényleges eladásokat (Sales)? 

2; Mikor volt a legközelebb a megjósolt tervezett eladás (Budget Sales) a 
ténylegeshez (Sales)? 
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A vizualizáció készítésének lépései

1. Készítsünk egy kombinált diagramot, mely összehasonlítja a tervezett 
eladásokat (Budget Sales) az évek során a ténylegesekkel (Sales) (dátum
érték!).

2. Legyen a Budget Sales zöld színű 
oszlopdiagram. 

3. A Sales legyen barna színű vonal.

4. Szinkronizáljuk a tengelyeket és 
rejtsük el a jobb oldali tengelyt.

5. Nevezzük át a tengelyt
Budget & Sales -ra.
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Csoportosított oszlopdiagram (Combined Axis Chart) 
(Sample-EU Superstore.xls)

• Könnyebb az összehasonlítás, ha 
több mérőszám adatait 
ábrázoljuk ugyanazon tengely 
mentén.
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• Ha több, mint egy mérőszámot adunk 
a nézethez, akkor két különböző 
diagram jelenik meg.

• Nehéz az értékek összehasonlítása.



Csoportosított oszlopdiagram

• A felső ábra azt mutatja, hogy mi történik 
ha több, mint egy mérőszámot húzunk a 
Rows-ra és engedélyezzük a kettős tengelyt. 
Két különálló tengely van, és nem világos, 
hogy az oszlopok takarják-e egymást vagy 
nem.

• Mit tegyünk, hogy egymás mellett legyenek 
az oszlopok?

• Húzzuk a második mérőszámot a a
függőleges tengelyre.
Akkor engedjük fel az egérgombot, amikor 
egy világos zöld dupla vonalzó ikon jelenik 
meg. 
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Csoportosított oszlopdiagram

• A Tableau automatikusan elhelyezi a 
Measure Names–t a Filters polcon, hogy 
csak a két kiválasztott mértékszámot 
mutassa. 

• Ha engedélyezzük Filter kártya 
megjelenítését (helyi menü / Show 
Filter), akkor könnyen megváltoztathatjuk 
mely mérőszámokat akarjuk látni a 
diagramon.
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Csoportosított oszlopdiagram

• A Tableau automatikusan elkészíti a 
Measure Values kártyát, 
mely lehetővé teszi a megjeleníteni 
kívánt mérőszámok rendezését.
Ha a Data panel Measure Names
sorát a Marks kártya Color-ra
húzzuk, akkor az oszlopok 
különböző színűek lesznek, mely 
nagy segítség az azonosításukhoz.

• Általában a függőleges tengely 
feliratát frissíteni szükséges
(helyi menü / Edit Axis…).
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Halmozott oszlopdiagram 
(Combined Axis Chart With Stacked Bars)

• Távolítsuk el a Measure Names-t a 
Columns polcról

• A pozíciók megváltoztathatóak
• A mérőszámok mozgatásával a Measures 

Values kártyán, vagy

• A jelmagyarázat bejegyzések sorrendjének  
megváltoztatásával. 
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2. Feladat (2014_Olympics.xlsx)

Beszámolót készít a 2014-es Téli Olimpiai Játékokról. 

Készítsen egy halmozott oszlopdiagramot a következő kérdések megválaszolásához:

1. Melyik ország nyerte a legtöbb érmet összességében?

2. Melyik ország nyerte a legtöbb bronz érmet?

3. Melyik ország nyerte a legkevesebb ezüst érmet?

4. Melyik ország nyerte a legtöbb érmet bronz+ezüst érmet? 

Az oszlopok színéhez használjuk a Miller Stone palettát:

Orange – Bronze, Blue – Silver, Light Yellow – Gold
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A vizualizáció készítésének lépései
1. Készítsen egy csoportosított oszlopdiagramot az érmek számának országonkénti 

összehasonlításához .

2. Változtassa át halmozott oszlopdiagrammá és állítsa be a színeket.

3. Állítsa be a Measure Names szín jelmagyarázat segítségével a Gold, Silver, Bronze
sorrendet.

4. Rendezze az érmek számát csökkenő sorrendbe.

5. Változtassa meg az érték tengely feliratát ”Medals Won by Country”-ra.

Az első két kérdés válasza közvetlenül leolvasható a diagramról, míg szűrés és rendezés 
nyújthat segítséget a további kérdések megválaszolásában.
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Pontdiagram (Scatterplot)

• Sok, összetartozó adatpont egyszerre történő 
megjelenítése.

• Numerikus értékek közti kapcsolat 
megjelenítése.

• Két vagy több mértékszám közti korreláció 
elemzése.

• Diagram, ahol minden egyes pozíció egy 
vizuális nyom. 

• Pontokkal jelenítjük meg az adatértékeket.

• Legalább egy mértékszám van a Columns
polcon és legalább egy mértékszám a Rows
polcon. 
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Pontdiagram

Azonosíthatók vele a

• Trendek

• Csoportosulások 
(klaszterek) 

• Kiugró értékek
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Pontdiagram (World Indicators data.xlsx / World indicators lap)

• Van-e kapcsolat az egy főre jutó GDP (GDP per Capita) 
és az internet használat között (Internet usage)?

• Mindegyik mérőszám ábrázolásához  folytonos 
tengely szükséges.

• Automatikusan összegzi az adatokat  1 adatpont
Number of marks: 1

• Dimenzió hozzáadásával változtassuk meg a 
részletezettségi szintet:
húzzuk a Region dimenziót a Marks kártyán a Detail-
re.  több adatpont jelenik meg
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Pontdiagram
Másik módszer a pontok számának növelésére

Töröljük a :  Analysis / Aggregate Measures

• Így minden adatpont az adatforrás egy sorát 
ábrázolja.

Használjuk a Region mezőt a pontok kiszínezéséhez, 
mely az egyes régiókhoz tartozást kódolják.

Így már látható a trend: A GDP növekedésével az 
internet használat is növekszik. Egy kiugró érték van 
Ázsiában. 
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Trendvonal
A trendvonal két numerikus érték közti kapcsolat statisztikai definícióját jelenti. 

Ahhot, hogy trendvonalat adhassunk a nézethez, mindkét tengely mentén 
számként értelmezhető mezőértékeket kell ábrázolni — definíció szerint pont ez a 
helyzet a pontdiagram esetén.

Az Analytics panelből húzzuk a Trend Line modellt a nézetbe és, és válasszuk ki a 
modell típust. Minden színnek külön trendvonal jelenik meg.

Használjuk a helyi menüjüket a törlésükhöz.
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Vigyük a kurzort a trendvonal fölé hogy 
statisztikai információkat lássunk a modellről,
attól függően, hogy milyen típusút választottunk ki.



3. Feladat (World Indicators data.xlsx / World Indicators lap)

Egy előrejelzést készít a mobil telefonos cégének. Készítsen egy pontdiagramot, 
mely segíti a következő kérdések megválaszolását.

1. Melyik feltörekvő globális piac fog várhatóan mobil telefonokat vásárolni a 
következő 3 évben?

2. Melyik régiónak (Africa, Europe, The Americas, Asia) van számos, nagyon 
magas mobil telefon előfizetési rátája miközben sok adatpontja van relatíve 
alacsony GDP értéknél?

3. Melyik régióban van csak kis esélyünk, hogy mobil telefonokat vásároljanak?
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A vizualizáció készítésének lépései

1. Készítsünk egy pontdiagramot, 
mely összehassonlítja az egy főre 
jutó GDP-t (GDP per Capita) és a 
mobil telefon előfizetési mértékét
(Cell Phone Subscription Rate).

2. A részletezettség legyen 
országonként (Country).

3. Használjuk a régiókat a pontok 
színéhez (Region). 

4. Változtassuk a pontokat kitöltötté 
(Circle Automatic helyett).

5. Váltsunk Tableau 10 színpalettára.
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4. Feladat (combo_chart.twbx)

1. Melyik piacnak van a legmeredekebb trendvonala a termékek eladásait (Sales) 
és tervezett eladásait (Budget Sales) tekintve? 

2. Mennyi a különbség annak a terméknek az eladási és tervezett eladási összege 
között, melynek a legnagyobb az összes eladása? 
Melyik termék ez?

3. Tekintse az államokban a termék eladások (Sales) és profitok (Profit)
kapcsolatát. Igaz-e, hogy a legnagyobb profitú termékből van a legnagyobb 
bevétel?
Igazolja a válaszát adatokkal (terméknév, profit, eladások, állam) 

4. Melyik terméknek van a legkisebb profitja? Melyik államban? 

5. Igaz-e, hogy a nagyobb méretű piacnak nagyobb az összes kiadása (Total 
Expenses) és marketing költsége (Marketing costs)?
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A 4. Feladat megoldásai
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4.1 és 4.2 Feladat
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2;  East, Colombian, 4K $

1;  South



4.3 és 4.4 Feladat

27

4.3 Nem igaz

4.4 



4.5 Feladat

Hamis. Lásd a diagramot.
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