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Kereszttáblák (Crosstabs) (EMSI_JobChange_UK.xlsx)

• Tábla, mely az adatokat szöveges formában 
jeleníti meg sorokban és oszlopokban. 

• Kényelmes az adatnézetekhez rendelt számok 
áttekintésére és a pontosság ellenőrzésére.

• Ha csupán az adatforrásunk adataira vagyunk 
kíváncsiak akkor elegendő a View Data ikonra 
kattintani és megnyílik a View Data ablak,
melyben rendezhetjük az adatokat, az oszlopok 
sorrendjét megváltoztathatjuk (beleértve a 
számított mezőket is). 
A változtatások nem kerülnek mentésre az 
adatforrásba.
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Kereszttábla készítse

• Adjunk egy mérőszámot a nézethez, míg 
húzzunk egy dimenziót a Row polcra.

• Egy második mérőszám is hozzáadható a 
nézethez, hogy a kereszttáblának legyen 
egy új oszlopa. Húzzunk egy új 
mérőszámot az első mérőszám területére.

• A második mérőszám hozzáadásával a 
Tableau automatikusan behozza a 
Measure Names, Measure Values
bejegyzéseket és a Measure Values 
polcot. 
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Kereszttábla készítse
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Felosztja a teret, 
hogy minden 
mérőszámnak 
külön oszlopa 
legyen.

A Measure Values –t címkének 
használva a kereszttábla a 
kiválasztott mérőszámokból fog 
adatokat tartalmazni.

Ez a polc használható arra, 
hogy hozzáadjunk, 
eltávolítsunk, átrendezzük a 
nézetben látható Measure 
Values –t.

A Filter kártyával 
szabható meg, hogy 
melyik mérőszám 
(Measures) jelenjen 
meg a kereszttáblában.



Kereszttábla módosítása

• Húzzuk a Measure Names-t a Columns polcról a
Rows polcra, hogy az adataink egy városonkénti 
dátum panelben jelenjenek meg.

• Cseréljük meg a sorrendjét a City és a Measure 
Names –nek a panelek felcseréléséhez.

• Rácsozat hozzáadása a kereszttábla egy 
értékének helyi menüjéből a Format, majd
Borders lap, és a szín, 
mintázat és szélesség 
beállítása. 
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Új kereszttábla készítése új lapon az aktuális lap 
adataiból

• A lapfül helyi menüjéből válasszuk a 
Duplicate as Crosstab pontot, vagy
Worksheet > Duplicate as Crosstab.

• Ennek hatására egy új munkalap kerül 
beszúrásra, melyen az eredeti lapunk 
adatai kereszttábla formájában jelennek 
meg.

Irányítópultok és történetek nem 
duplikálhatóak kereszttáblaként.
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Munka összegekkel a kereszttáblában (Coffee Chain.xlsx)

• Szeretnénk látni pl. a termék típusonkénti és piac 
régiónkénti értékesítéseket.

• Adjuk hozzá a főösszegeket (Grand Totals) az 
oszlopokhoz, sorokhoz.

• Analysis / Totals
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Munka összegekkel a kereszttáblában

• Nézzük meg az összeget minden termék 
típusra.

• Adjuk hozzá a kereszttáblához az 
alösszegeket hasonló módon:
Analysis / Totals / Add All Subtotals

• Az összegzéseket az Analytics panelből is
hozzáadhatjuk.
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Az aggregációs mód megváltoztatása a kereszttáblában

• Az aggregáció mód megváltoztatható, ha van 
értelme az adatok szempontjából.

• Kattintsunk a lefelé nyílra a Sum(Sales) után és 
válasszuk a Measure(Sum) / Average-t.

• Minden adat most súlyozott átlag!
De a feliratok nem változtak.

• A feliratok frissítéséhez helyi menü / Format.
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Az aggregációs mód megváltoztatása a kereszttáblában

• Figyeljük meg, hogy az utolsó oszlop 
számai nem a saját sorok számainak 
átlagai.

• Ennek oka, hogy az adatforrás 
különálló értékeiből számolódott.

• Megváltoztatásához
Analysis / Totals / Total All Using/ 
Average
Most már az átlag a képernyőn 
megjelenő értékekből van kiszámítva.

• Gondoljuk át, hogy valóban az átlagok 
átlagát akarjuk-e kiszámítani.
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1. Feladat (Superstore Sales.xls)

Megkérték, hogy készítsen egy kereszttáblát, mely megmutatja az összes 
eladást termékenként a cég három fő részlegében a világ  4 régiójában. 

1; Melyik régiónak van a legnagyobb összeladása mindegyik részlegben?

2; Melyik régiónak volt nagyobb az összeladása, mint a teljes Furniture 
részlegnek?

3; Melyik érték a nagyobb: a Telephones and Communications összeladása
vagy egész Észak-Amerika (North America) összeladása?

4; Melyik részlegnek volt kisebb az összes eladása, mint az Észak-Amerika 
régiónak (North America)?
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Az 1. Feladat megoldásának lépései

1. Készítsünk egy kereszttáblát mely 
az eladásokat (Sales) mutatja 
régiónként (Region), részlegenként 
(Department) és kategóriánként
(Category).

2. Adjuk hozzá a részösszegeket.

3. Adjuk hozzá az oszlop és sor 
főösszegeket.
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2. Feladat (Az 1. feladat munkafüzetét használjuk)

Megkérték, hogy készítsen egy vizualizációt, mely a termékenkénti átlagos 
eladásokat súlyozott átlagként mutatja régiónként. 

Ellenőrizzük, hogy a kereszttábla részösszegének felirata átlag legyen, ne összeg.

Megválaszolandó kérdések

1. Mennyi az összes részleg, összes régiójának átlagos eladása?

2. Melyik régiónak volt a legkisebb átlagos eladása az Office Supplies
kategóriában?

3. Melyik a nagyobb: a Furniture átlagos eladása az EMEA régióban, vagy a 
Technology Latam régióbeli átlagos eladása?
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Az 2. Feladat megoldásának lépései

1. Duplikáljuk a kereszttábla lapját és 
nevezzük át az újat Átlagos Eladások
(Súlyozott) -ra.

2. Változtassuk meg az alösszegeket és 
főösszegeket súlyozott átlagra.

3. Frissítsük az alösszeg feliratokat 
Average-ra.
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Kiemelő táblák (Highlight Tables) (Grades.twbx)

• A kereszttáblákban nehéz megtalálni a 
kiugró értékeket, vagy 
összehasonlításokat végezni.

• A kiemelő tábla színek használatával teszi 
azonosíthatóvá a kiugró értékeket és 
trendeket.

• Húzzuk a points_earned mezőt a Label-re

• Majd a ctrl nyomva tartása mellett húzzuk 
a Mark kártyáról a points_earned mezőt a 
Color -ra.

• Állítsuk a jel típusát négyzetre (Square), 
így kitöltött celláink lesznek.

• Húzzuk a FirstLast mezőt a Rows polcra 
illetve a Category mezőt a Columns
polcra.

15



Kiemelő táblák

• A kiugró értékek látványos kiemeléséhez 
lehet, hogy meg kell változtatnunk a színeket.

• Új színpaletta:  Color / Edit Colors / Palette

• Orange-Blue-White Diverging 
Advanced
Center Value: 2000
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3. Feladat (Superstore Sales.xls / Orders)

Adatot készül megosztani az európai kollegájával arról, hogy melyik 
termékkategória teljesített legjobban illetve legrosszabbul az eladások terén régió 
és alrégiók szerinti bontásban. 

Minden adatot látni akarnak, és Ön segíteni szeretne nekik egy vizualizációval a 
trendek felismerésében. 

Készítsen egy kiemelő táblát a következő kérdések megválaszolásához:

1; Melyik termékkategória hozott legtöbb profitot az EMEA régióban?

2; Melyik termékkategória hozott legtöbb profitot az Asia Pac régióban?

3; Melyik terméknek volt a legkisebb a profitja a Technology kategóriában és melyik 
régióban volt ez? 

4; Melyik alrégió teljesített a legrosszabban?
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A 3. Feladat megoldásának lépései

1. Készítsen egy kiemelő táblát, 
mely a termékek profitját 
tartalmazza részlegenként 
régió és alrégió szerinti 
bontásban.

2. A színek kontrasztjának 
növeléséhez használja az
Orange Blue Diverging 
színpalettát. 
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Hőtérkép (Heat Maps)
(Coffee Chain.xlsx)

• Használjuk a Size és Color-t több mérőszám és dimenzió 
összehasonlításához.

• Kódoljunk két mérőszámot egyszerre.

• Két mérőszám és 1 vagy több dimenzió szükséges.

• Készítsünk egy hőtérképet, mely a termékek eladásait 
és profitját mutatja piaconkénti bontásban.

• A szemünk gyorsan megtalálja a problémás helyeket.

• Több változtatást is eszközölhetünk
• Oszlop szélesség: Fit lenyíló menü 

vagy manuálisan

• Színpaletta megválasztása

• Lépcsős színek használata 
(stepped color)

• Jelek méretének növelése
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4. Feladat

Áttekintést kíván nyújtani a Superstore minden termékkategóriájának 
eladásáról és profitjáról alrégiónként. 

Válaszolja meg a következő kérdéseket:

1; A hőtérkép szerinti legkevésbé nyereséges termékkategóriánál 
mennyi volt az eladások értéke?

2; Melyik a legnyereségesebb termékkategória?

3; Melyik a legkevésbé nyereséges termékkategória?
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A 4. Feladat megoldásának 
lépései

1. Készítsen egy hőtérképet, mely a 
termékek bevételét és nyereségét 
ábrázolja alrégiónként.

2. Változtassuk meg a jelek méretét.

3. Változtassuk meg a profit színét és 
használjuk az Orange-Blue 
diverging palettát.

4. Használjunk filtert a null értékeket 
tartalmazó régiók kizárásához.
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Adatok földrajzi leképezése 

A Tableau két típusú térképet tud készíteni 

• Szimbólum térkép (Symbol map)
Földrajzi régió centroidjának szimbólummal való 
megjelölése

• Terület térkép (Field map)
Színnel kitöltött körülhatárolt földrajzi régiók
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Adatok földrajzi leképezése 

Szükségünk van földrajzi adatra, mely a 
földrajzi helyet a következő adatokkal írja le 

• Földrajzi hosszúság (Longitude)
milyen messze vagyunk keletre vagy 
nyugatra a kezdő meridiántól

• Földrajzi szélesség (Latitude)
milyen messze vagyunk északra vagy délre az 
egyenlítőtől
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Adatok földrajzi leképezése 
Tableau-ban
• Szélesség (Latitude) az Y tengely
• Hosszúság (Longitude) az X tengely
Így valójában térképek készítésénél egy 
pontdiagramot készítünk (scatterplot).
Térkép készítéséhez használható adattípusok (a 
folyamat neve: geokódolás)

• US Area Codes
• US-based CBSA / MSA
• Cities Worldwide
• US Congressional Districts
• Worldwide Countries / Regions
• US Counties
• Worldwide States / Provinces
• Postal Codes
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Szimbólum térkép készítése
(build_a_symbol_map.twbx)

Melyik amerikai államnak volt legnagyobb a 
bevétele és lett a legnagyobb a profitja?

Három geokódolható dimenziónk és két 
geokódolható mérőszámunk van.

Húzzuk a State dimenziót a nézetre:

• A State mező megjelent a Marks kártyán, mint 
Detail.

• Ez generálja a Longitude és Latitude mezőket a 
Columns és Rows polcokon, mivel a State mező 
geokódolható.

• Azonos méretű körök jelennek meg minden állam 
centroidjában. 
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Szimbólum térkép készítése

Melyik államnak volt a legtöbb bevétele és profitja? 

• Húzzuk a Sales mezőt a Size-ra és változtassuk meg 
a kör méretét, ha szükséges.

• Ha egy mérőszámnak negatív értékei is vannak, 
akkor nem igazán érdemes a szimbólum 
méretéhez használni.

Hasonlítsuk össze az államok profitjait. 

• Húzzuk a Profit mezőt a Marks kártyán a Color-ra
és engedélyezzük a a körnek a fekete körvonalat, 
tiltsuk le a fénykoszorút (halo). Ezekkel a körök 
jobban kitűnnek a térkép szürke háttérszínéből.

• A negatív értékek a színeknél nem okoznak 
gondot.

Készítsünk egy szűrőt a profithoz és jelenítsük is meg 
(helyi menü / Show Filter).

A háttér térkép beállításainak megváltoztatása: 
Map / Map Layers
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5. Feladat

Azt a feladatot kapta, hogy készítsen egy szimbólum térképet, mely az APAC és 
EMEA piacok összesített bevételét és profitját ábrázolja. 

Kérdések

1; Mennyi volt az összesített profit Bangkokban (Thailand)?

2; Melyik városnak volt a legnagyobb bevétele illetve profitja Ausztráliában? 
Mekkorák voltak pontosan?

3; Volt-e az összesített profit negatív bármelyik városban Japánban?

4; Hány város van Ausztráliában, melynek a nyeresége negatív és az átlagos 
szállítási költség 15 dollár alatt van? Melyek ezek a városok?
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Az 5. Feladat megoldásának lépései

1. Készítsen egy  térképet, mely az adatforrásban található városok bevételeit és 
nyereségét mutatja.
Húzza a Cities mezőt a Marks kártyán a Detail-re.

2. Módosítsuk a térképet, hogy csak az APAC és EMEA piacok városait mutassa

3. Formázással engedélyezzük a körök fekete körvonalát és tiltsuk le a dicsfényt.

4. Szabaduljunk meg az ismeretlen értékektől és készítsünk egy csúszkás szűrőt a 
nyereségnek.
Kattintsunk az ismeretlen helyekről szóló üzenetre a jobb alsó sarokban majd 
Edit Location és próbáljuk meg kijavítani az adatokat.
Az üzenet helyi menüjéből Hide Indicator.

5. Használjunk szűrőket az utolsó pár kérdés 
megválaszolásához.
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