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Saját mezők készítése számításokkal

Ha az adatforrásaink nem tartalmaznak minden 
olyan adatot, amire szükségünk lenne a kérdések 
megválaszolásához, akkor új mezőket tudunk 
definiálni Tableau-ban számítások használatával. 

Ezek az új mezők nem kerülnek elmentésre az 
eredeti adatforrásba csupán a munkafüzetünkben 
léteznek viszont használhatjuk őket a nézetekben.

Számított mező típusai: string, date, logical, 
geographical

Pl.: Ha van adatunk a GDP-ről és az országok  
népességéről, akkor készthetünk egy új mezőt az 
egy főre jutó GDP-nek (GDP / capita).
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Formulák

Az új mező értékét egy formula határozza meg, mely
a következők kombinációja

• Mezők
létező mezők: adatforrás mezők, számított mezők (pl. GDP, Population)

• Függvények
Aggregáló, adattípus konvertáló, logikai, stb. (pl.: SUM, AVG)
Az adattípus függvényében különböző függvények érhetőek el.

• Operatorok
függvények gyors eléréséhez, melyeket manuálisan kell begépelno (pl.: +,-, *,/, 
összehasonlítás)

• Paraméterek
Változók, melyek rugalmasságot adnak a számításokhoz

• Megjegyzések
Feljegyzések, melyeket // mögé írunk és nem vesznek részt a formula kiértékelésében
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Számítást szerkesztő ablak (World Indicators.xlsx / Original Data sheet)

Kattintsunk a Data panel és válasszuk a Calculated Field menüpontot, vagy 
kattintsunk a nyílra a Dimensions fejlécén.

Ha egy mező hely menüjéből választja a Create / Calculated field
menüpontot, akkor a mező neve már beszúrásra kerül a szerkesztő ablakba.

Az ablakban elkészítheti a formulát, majd a mentést követően az új mezőt 
már listázza is a Data panel, ahonnan egy nézethez adható.
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A formula szerkesztése

Jobb kattintás a mezőre és válassza az Edit menüpontot.

Ha valami hiányzik, vagy el lett írva a formulában, akkor 
piros aláhúzás jelenik meg egy hibaüzenet kíséretében. 

Ha a formula megváltozik, a nézet azonnal frissítődik.

A mezőket közvetlenül a Data panelből is bevonszolhatjuk.
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1. Feladat (World Indicators.xlsx / Original Data sheet)

Készítsen egy nézetet, mely a várható élettartamot ábrázolja (beleértve 
a nőit és a férfit) régiónként.

Kérdés:

Melyik régióban legkisebb az átlagos várható élettartam?
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Számítások sztringgel (manipulate_strings.twbx)

Sztringek konkatenálásához használja a + operátort.

Sztringtől különböző típusú mezők sztringgé konvertálhatóak az str() függvénnyel. 

A postai irányítószámokat numerikusnak veszi a Tableau, ezért gyakran konvertálni szükséges.

Ha kijelölünk egy mezőt, majd duplán kattintunk egy függvénynévre, akkor helyes 
szintaktikával beszúrásra kerül.
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2. Feladat (manipulate_strings.twbx)

Megkérték egy nézet elkészítésére, mely a bevételt ábrázolja fogyasztó nevenként. 
Az új mező (Customer Info) tartalmazza a ”Customer #” szöveget, melyet a 
fogyasztó azonosítója (Customer ID) és a fogyasztó neve követ az ábrán látható 
formában. 

Készítsen egy számított mezőt, mely
egy konstans sztring, egy sztring mező és egy
numerikus mező kombinációja.

Kérdések:

1; Kicsoda a # 1887 azonosítójú vásárló?

2; Mennyi az előző kérdésben azonosított vásárló átlagos vásárlása?

3; Mennyi vásárlónk van Kanadából? (Módosítsa a szűrőt.) 

4; Mekkora a legnagyobb eladás Chilében?
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Dátum specifikus számítások (Enrollment Dataset.xlsx)

DATEDIFF – két dátum közti különbség a dátum rész 
egységében kiszámolva (a számítás szintjét határozza meg).

Készítsen egy új mezőt, mely azt tartalmazza, hogy hány 
napig voltak a diákok beiratkozva a különböző kurzusokra.

Az aggregáció típusát általában

AVG-re kell módosítani.
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3. Feladat (create_a_date_calculation.twbx)

Rendelkezésre állnak adatok a rendelés dátumáról és a szállítás dátumáról, de nincs 
tárolva, hogy hány nap telt el a két dátum között. 

Be kell mutatnia a rendelési és szállítási dátum között eltelt átlagos napok számát
termék kategóriánként és részlegenként. 

Kérdések:

1. Mennyi az átlagos szállítási ideje a borítékoknak (Envelopes)?

2. Melyik részlegnek van a legrövidebb minimális szállítási ideje: a Technology vagy 
az Office Supplies részlegnek?

3. Igaz-e, hogy a legrövidebb átlagos kiszállítási idővel rendelkező termék 
kategória egyben a legnagyobb átlagos rendelési mennyiséggel is bír ?
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Hogyan működnek a számítások aggregációval

Amikor készít egy számított mezőt, majd a 
nézethez adja, a Tableau automatikusan
aggregálja azt, de nem biztos, hogy mi ezt 
szeretnénk (sor szintű számítás). 

Ebben a formulában az aggregáció előre 
definiálva van a számításban, ezért amikor a 
nézethez adjuk a Tableau csak egy AGG –t 
tesz elé (tábla szintű számítások). 
Az AGG azt jelzi, hogy további aggregáció
nem alkalmazható már.
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Példa???
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4. Feladat (create_a_calculation_with_aggregation.twbx)

Rendelkezésére állnak a cégének termékeiről az eladási és nyereségi adatok, 
melyek segítségével ábrázolni szeretné a nyereség arányát évente részlegenkénti 
bontásban. Az adatforrásban nincsen ilyen mező, így készítenie kell egyet számított 
mező formájában. Először ne használjon aggregációt a formulában, majd pedig 
használjon. Nézze meg, hogyan változnak az adatok.

Kérdések

1. Mennyi volt a nyereség aránya az Office Supplies részlegnek 2013-ban?

2. Melyik részlegnek és melyik évben volt a legnagyobb a nyereség aránya?

3. Melyik részlegnek sikerült folyamatosan növelnie a nyereség arányát?
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Steps for Task 4

1. Create a view using Department and Order Date. Add Profit to Color 
and show the mark labels (Analysis / Show Mark Labels).

2. Create a Profit Ratio field using [Profit]/[Sales]. Add it to the view 
replacing Profit.

3. Set the Profit Ratio field’s default format as a percentage with two 
decimal places.
Context menu of the field: Default Properties / Number Format

4. Edit the calculation to aggregate each field separately: 
SUM([Profit])/SUM([Sales]).
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Gyors táblaszámítások alkalmazása adatelemzéshez

A gyors táblaszámítások (Quick Table Calculations) a vizualizáció adatait használja 
formula készítéséhez, ezért gyakran függ a tábla szerkezetétől. 

Mielőtt használná a gyors táblaszámításokat először készítenie kell egy munkalapot, 
mely a vizualizációt tartalmazza.

Például: ábrázoljuk a növekedés mértékét évről évre a Difference használatával.
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Gyors táblaszámítások alkalmazása adatelemzéshez

A Difference használata miatt nem lesz adat 2013-ra, 
mert az adatforrásunk nem tartalmaz adatot 2012-ből.

• Ha kizárjuk a 2013 évi adatot a nézetből, akkor 2014-
re eltűnik az adat, mert a megelőző adatot 
eltávolítottuk a nézetből.

• Érdemesebb elrejteni a 2013-as adatot, mert ekkor 
technikailag a nézetben marad, csak nem látható. 
Továbbra is használható lokális, hely érzékeny 
számítások részeként Tableau-ban.
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Gyors táblaszámítások alkalmazása adatelemzéshez

Szöveg esetén elérhető gyors táblaszámítások 
listája. 
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Gyors táblaszámítások

A táblaszámítások különböző eredményeket 
adnak a számítás irányától függően.

Például ha a teljes százalék-ot (Percent Total) 
használjuk

• Táblán keresztbe:minden sor összege 100%

• Táblán le: minden oszlop összege 100%
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A számítások hatásköre többszörösen összetett táblázat esetén

A számítások hatásköre (a tábla része, melyre a számítást alkalmazzuk) :

• Egész tábla

• Minden egyes panel

• Minden egyes cella
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Hatáskör: Tábla

Le
Minden ország százalékos 
hozzájárulását mutatja 
negyedévenként a teljes (két régió) 
negyedévi teljesítményhez képest.

Keresztbe

Az országok negyedéves százalékos 
hozzájárulását mutatja az országok 
teljes (2 éves) teljesítményéhez 
képest.
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Hatáskör: Panel

Le

Minden egyes ország százalékos hozzájárulását 
mutatja negyedévenként a panelbeli országok 
összteljesítményéhez képest. 

Mivel a panel egy régió adatait tartalmazza és 
két régiónk van az oszlopok alján 200% látható.

Keresztbe

Minden egyes ország százalékos hozzájárulását 
mutatja évenként a panelbeli országok 
összteljesítményéhez képest. 

Mivel két évről vannak adataink és (egy év egy 
panel), ezért a sorok végén 200% látható.
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A Running Total és a Percent of Total használata

• Nézzük megy, hogy mennyi profit keletkezett termékenként minden 
negyedévben.

• Használjuk a Running total táblaszámítást
Hatáskör: tábla, irány: keresztbe (Total és Grand Total egyenlőek)
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A Running Total és a Percent of Total használata

A hatáskör és irány változtatható a 
menüpontok segítségével.
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5. Feladat (year_over_year_table_calculation.twbx)

Az asztalok (table furniture eladása ingadozott az évek során, ezért szeretne 
készíteni egy nézetet ami az eladások évenkénti változását mutatja. 

Készítsen ehhez egy oszlopdiagramot táblaszámítás használatával és 
címkézze fel az oszlopokat az eladás évenkénti változásának mértékével.

Kérdések:

1; Mennyi volt 2011-ben az eladások tábla szintű százalékos különbsége 
2010-hez képest?

2; Melyik évben volt az eladások tábla szintű százalékos különbsége pozitív, 
de a legkisebb? 
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Az 5. feladat megoldásának lépései

1. Készítsen egy oszlop diagramot, mely az eladásokat mutatja a 
rendelések éve alapján (Sales by year of order).

2. Alkalmazzunk egy Year Over Year Growth típusú gyors tábla 
számítást a létező Sales mértékszámra a Rows polcon.

3. Színkódoljuk az oszlopokat a százalékos különbséggel és ábrázoljuk a  
null értékeket az alapértelmezett pozíciójukban.
Kattintsunk a null indikátorra (jobb alsó sarok)
Special Values for [% Difference in Sales]  párbeszéd ablak / Show 
data at default position.
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