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Referencia vonalak és sávok

• Feladata a nézet valamilyen információjának 
kiemelése.

• Például ha több termék eladásait elemzi, 
szüksége lehet egy referencia vonalra, mely az 
összes termék átlagos eladási értékét jelzi. 
Ezzel könnyen látható, hogy az egyes termékek 
hogyan teljesítettek az átlaghoz képest.

• Korlátlan számú referencia vonal (reference 
line), sáv (band) és doboz (box) használata 
engedélyezett.  
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Referencia vonalak és sávok használata

Hogyan azonosítsunk egy bizonyos értéket, régiót, vagy tartományt egy folytonos 
tengelyen egy Tableau nézetben?

• Referencia vonal (Reference line)
egy konstans vagy számított érték a tengelyen
még konfidencia itervallumok is ide tartoznak

• Referencia sáv (Reference band)
a tengely két konstans vagy két számított értéke által meghatározott 
árnyalt terület a nézetben a jelölők mögött.

• Referencia eloszlás (Reference distribution)
egy szakaszos árnyalás az értékek tengely menti eloszlás szemléltetésére.
Az eloszlás definiálható százalékban (percentages), százalékos eloszlással 
(percentiles), kvantilissal (quantiles)  vagy  szórással (standard deviation).

• Box plots
az értékek eloszlását írja le egy tengely mentén
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Referencia vonalak (Coffee chain.xlsx)

Készítsen egy egyszerű nézetet az 
eladásokról termék típusonként és azon 
belül termékenként és adjon a nézethez 
egy referencia vonalat ami az átlagos
nyereséget jelzi.

A referencia vonal hozzáadásához a 
tengely helyi menüjéből válassza a
Add Reference Line –t, vagy
használja az Analytics panelt és húzza 
a nézetre, s válassza ki a hatáskört.
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Referencia vonalak

• Érték
Csak a nézetbeli mérőszámokat listázza.
Egy mérőszám hozzáadható a nézethez úgy, hogy a 
vizualizációban ne legyen látható. Ehhez húzza pl. a Profit 
mezőt a Marks kártyán a Details-ra.
A mező értékei belekerülnek a felbukkanó eszközbe (tooltip)
és elérhetővé válnak a Value listában.

• Az aggregáció típusa módosítható
Konstans értékeket használhatunk célok vagy küszöbértékek 
megjelenítéséhez.

• A vonal felirata
None: egyszerű vonal csupán
Value: a kiválasztott aggregáció numerikus értéke
Computation: az aggregáció típusa
Custom: bármilyen megadott szöveg
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Referencia vonalak

Hatáskör

• A teljes tábla
egyetlen vonal 

• Panelek
panelenként egy vonal
(a paneleket a többszörös dimenzió 
határozza meg, már ha vannak, ezek küzül
az első jelöli ki a paneleket)

• Cellák
minden markernek egy vonal 
(legalacsonyabb dimenzió szint) 
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Referencia vonalak
Tekintsük a terméktípusok átlagos nyereségét.

Jegyezzük, meg, hogy ha kiválasztjuk a markerek 
egy csoportját, az átlagot jelző vonal újraszámítódik 
a kiválasztás alapján. Az eredeti vonal látható marad 
az összehasonlításhoz. 
Ez elkerülhető, ha az Edit Reference Line ablakban 
letiltjuk a Show recalculated line for ... opciót.  

A referencia vonal szerkesztéséhez vagy 
eltávolításához használjuk a 
tengely helyi menüjéből 
kinyitható szerkesztő ablakot:
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Referencia sáv

Árnyékoljon be a tengelyen két konstanssal vagy 
számított értékkel lehatárolt területet a markerek 
mögött a nézetben.

Az aggregáció típusának tipikusan a 
minimumot és maximumot szoktuk
választani.

Formázások is elvégezhetőek.
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Referencia eloszlás

Egy szakaszos árnyékolás az értékek 
egy tengely menti eloszlásának 
megjelenítéséhez . 

Az eloszlás definiálásához 
használható:

• Percentages

• Percentiles

• Quantiles

• Standard deviation.
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Box plot (box and whisker charts)

Standard grafika értékek egy folytonos tengely mentén való 
eloszlásának ábrázolására. 

A diagram komponensei:

• Box-ok

• Whisker-ek. 

A box az adatok középső 50 százalékát ábrázolják (ez az adataink 
eloszlásának két középső kvartilise).

A vonalak (whiskers) konfigurálhatóak, hogy az interkvartilis 1,5 
szeres tartományába eső összes pontot mutassa, vagy összes 
pontot az adatok maximális kiterjedésében, mint ahogy az ábrán 
látható:

A Tableau különböző box plot stílusokat biztosít és lehetővé teszi 
a whisker helyének és egyéb részleteinek konfigurálását.
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Box plot

Plot opciói

• Data within 1.5 times the IQR - a whiskers pozíciója az 
interkvartilis tartomány másfélszerese lesz—azaz 1,5-szer
távolabb, mint a szomszédos boxok szélessége. Ezt 
sematikus box plot-nak is nevezik.

• Maximum extent of the data - a whiskerst kiterjeszti az 
eloszlás legtávolabbi adatmarkeréig. 
Ezt skeletal box plot-nak is nevezik.

Szabályozható a pontok láthatósága: Hide underlying marks 
(except outliers)—rejtsünk-e el a pontokat, kivéve a kiugró 
értékeket (az ábrákon elrejtve).

Szabályozza a vizuális megjelenést a Style, Fill, Border, és 
Whiskers legördülő értékek segítségével .
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1. Feladat (reference_lines.twbx)

Van egy nézete a régiónkénti eladásokról és meg akarja mutatni hogyan 
teljesítettek a régiók az 500,000 dolláros kvótához képest. Egy másik nézetet 
is szeretne készíteni, amely bemutatja hogyan viszonyul minden egyes ügyfél 
szegmensben az eladás értékei az átlaghoz.

Használjon mindkét nézetben referencia vonalakat.

Kérdések

1. Melyik kistérség (Subregion) van az átlag alatt minden szegmensben?

2. Módosítsa a nézetet, hogy válaszolhasson: van olyan kistérség 
(Subregion), mely az átlagos nyereség alatt teljesít minden szegmensben? 

3. A nyereséget tekintve melyik ügyfél szegmensben van a nyereség az 
átlagos érték alatt a legtöbb kistérségben? 
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Az 1. feladat megoldásának lépései

1. Készítsen egy referencia vonalat ”Quota is 
$500,000” felirattal.
Először válassza ki a Custom értéket, mint 
Label option, aztán írja be a konstans 
szöveget, majd  kattintson a jobboldali 
nyílra a <Value> beszúrásához.

2. Duplikáljuk a nézetet, legyen az új nap neve 
Average Line, és távolítsuk el a referencia
vonalat.

3. Módosítsuk az Average Line lapot úgy, 
hogy kistérségenként mutassa minden 
ügyfél szegmens eladásait.

4. Készítsen egy referencia vonalat az átlagról  
és címkézze fel az értékkel. 
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Kördiagram

Az egész részeinek ábrázolása segít az adatok 
megértésében.

Az emberi szemnek könnyebb 
megkülönbeztetni a hosszakat, mint a 
szögeket, emiatt az oszlopdiagramok gyakran 
előnyt élveznek, de szükségünk lehet az egész 
részeinek az ábrázolására is. 

Nagyon könnyű rossz kördiagramokat 
készíteni, ahol túl sok mérőszámot használunk 
vagy nagyon hasonló tartalmú kördiagramokat 
kellene összehasonlítani.

Néhányan azt javasolják, hogy ne legyen ötnél 
több komponense a kördiagramnak. 
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Kördiagram (Coffee chain.xlsx)

A kördiagram alap építő elemei

• Szín
Dimenzió

• Szög
Mértékszám
csak a kördiagram számára érhető el a Marks kártyán

Két módon tudunk kördiagramot készíteni:

1. Változtassuk meg a Mark típusát Pie-ra, majd húzzunk egy dimenziót a Color-ra és egy mérőszámot 
az Angle-re.  Címkékhez húzzuk a ctrl lenyomása mellett a dimenziót a Label-re.

2. Válasszunk ki egy dimenziót és egy mérőszámot majd válasszuk ki a Pie Charts típust a Show me-
ben.

Nagyobb méretű kördiagramhoz tartsuk lenyomva a Ctrl + Shift billentyűket és üssük le többször a B 
billentyűt.

Készítsen egy kördiagramot, ami a különböző termékek össznyereségbeli részesedését mutatja.  
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2. Feladat (Global Superstore.xlsx)

A következő eladási adatokat szeretné két kördiagram segítségével 
ábrázolni:

• Eladások ügyfél szegmensenként 

• Eladások régiók szerint.

Két különböző módszerrel készítse el a diagramokat.
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A 2. feladat megoldásának lépései

1. Készítsen egy kördiagramot, amely a 4 ügyfél 
szegmenst mutatja és  állítsa be, hogy a teljes 
nézete kitöltse (Fit to Entire View).

2. Módosítsa a kördiagramot hogy az eladások 
szerinti adatokat mutassa és címkézze fel a 
összbevétel értékével.

3. Nevezze el a munkalapot Sales by Segment -re; 
készítsen egy második munkalapot Sales by Region
névvel.

4. A Sales by Region munkalapon készítsen a Show 
Me használatával egy kördiagramot.

5. Címkézzük fel az eladásokat és engedélyezzük, 
hogy a diagram a teljes nézetet kitöltse.
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Fatérképek (Tree Maps)

Ötnél több mérőszám esetén a kördiagram nem javasolt.

Helyette használjunk fatérképet, mely egy viszonylag egyszerű adat vizualizáció 
amely vizuálisan vonzó formában ad betekintést az adatainkba.

A hierarchiát egymásba ágyazott téglalapok 
segítségével ábrázolja. 

Használjunk dimenziót a fatérkép szerkezetének 
meghatározásához, és mérőszámokat a téglalapok
színének és méretének definiálásához. 
Csak a Marks kártyát használjuk  nincs tengely

Mark típus: Automatic vagy Square

Color: Dimenzió or Mérőszám
Size: érőszám
Label, vagy Detail: Dimenzió(k)
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Fatérképek
Egy alap fatérkép készítéséhez húzzon egy mérőszámot a 
Color és Size-ra, illetve egy dimenziót a Detail-re a Marks
kártyán.

Készítsünk egy fatérképet, mely az összbevételt mutatja 
termék alkategóriánként.

Mind a téglalap méretét és színét a Sales mező határozza 
meg — minél nagyobb a kategória összbevétele, annál 
nagyobb és sötétebb színű a téglalap.

Húzza a Ship Mode dimenziót a Marks kártyán a Color -ra. Így 
a Ship Mode határozza meg a színét a téglalapoknak—és neki 
megfelelően négy különböző területű részre osztja a 
diagramot.

A Ship Mode egy dimenzió, ezért minden módon belül van 
egy saját hierarchia (az adott szállítási módú alkategóriák 
bevételei).
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Fatérképek

Távolítsuk el a Ship Mode mezőt és húzzuk a Profit
mezőt a Color-ra. 

Most a Profit (egy mérőszám) határozza meg a színét  
a téglalapoknak, míg a Sales pedig a méretüket.

Használhat mérőszámot a Size és Color helyeken, de 
semmilyen hatása nincsen, ha továbbiakat ad  
bárhova a nézetben.

A fatérképek bármennyi dimenziót tudnak fogadni, 
beleértve egyet vagy akár kettőt is a Color-n. De ezen 
túl további dimenzió hozzáadása csak még kisebb 
téglalapokat eredményez.
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Fatérképek

Alapértelmezésben az átfedő címkék nem 
jelennek meg, de a tooltip tartalmazza őket.

A tooltip képes további adatokat fogadni, ha a 
Marks kártyára húzzuk őket. 

A szöveg és annak formázása módosítható az 
Edit Tooltip ablakban. 

Ehhez kattintsunk a Tooltip-re a Marks 
kártyán. 
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Második szín hozzáadása

• Húzzon egy másik dimenziót a Detail-ra.

• Húzzuk pl. a Segment mezőt a Detail-ra, 
majd kattintsunk a mező neve előtt lévő 
ikonra és válasszuk ki a Color-t.

• Egy szín árnyalatai segítenek a 
szegmensek azonosításában a 
régión belül. 

• Jótanács
max. 7 szín alkalmazása 
javasolt egy nézetben, 
az árnyalatok nem 
számítanak.
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Szófelhő (Word Cloud)

• A használat gyakorisága, de Tableau-ban a relatív hozzájárulást is mutathatja 
bármilyen mérőszám hozzáadásával a Size-hoz, nem csak a rekordok számát.

• A fatérkép szófelhővé konvertálható, ha a marker típust Text –re módosítjuk.

• A látható szavakat a Text-re húzott mező szabályozza.

• A felbukkanó bubi (tooltips) további tartalommal rendelkezhet.
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Buborék diagramok (Bubble Charts)

• Relatív értékek ábrázolása 
tengely nélkül körök 
felhasználásával.

• Fatérképből buborék 
diagramot készíthetünk, ha a 
marker típust körnek (Circle) 
választjuk.

• Címkék és tooltip-ek
használatával olvashatóbb 
diagramot készíthetünk.
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Dimenzió adása a Rowshoz

• Több részlet megjelenítése a 
fatérképen 

• Egy fatérkép minden a hozzáadott 
dimenzió minden egyes értékére.

• Ha az évenkénti fatérkép túl kicsi 
állítsuk be a kiterjedést Fit Width
-re.
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3. Feladat (world indicators.xlsx)

Hasonlítsa össze a nemzeti gazdaságok méretét az országonkénti GDP 
értékek segítségével.

Készítsen fatérképeket a következők megválaszolásához:

1. Melyik országnak a legnagyobb a hozzájárulása? Mennyi ennek az 
országnak az egészségügyi kiadásának aránya a GDP-re nézve?

2. Mely országoknak a legnagyobb a részesedése az egyes régiókban?

3. Volt-e változás a régiónkénti legnagyobb hozzájáruló személyében az 
évek alatt? 

4. Ábrázolja az országok születési rátáját (Birth Rate Bin) árnyékkal és 
nevezzen meg minden régióban olyan országokat, ahol ez az érték 
1.5% és 3 % között van. 
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4. Feladat (tree_maps.twbx)

Az általános értékesítési adatokkal dolgozik és szeretné látni az egyes termék 
kategóriák és régiók relatív hozzájárulását a bevételhez.

Készítsen ehhez egy fatérképet.

Kérdések

1. Mennyi volt gumiszalagok (rubber bands) részesedése az eladásokban a
Latam régióban?

2. Melyik régiónak volt a legkisebb részesedése a bevételekben 2011-ben?

3. Mennyi volt a bevétele annak a termék kategóriának amelynek a 
legnagyobb hozzájárulása és kritikus a rendelési prioritás az EMEA 
régióban?
Melyik kategória volt ez?
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A 4. feladat megoldásának
lépései

1. Készítsen egy fatérképet, mely régiónként 
mutatja az egyes kategóriák bevételeit.

2. Címkézze fel a fatérképet a Sales, Category és
Region mezőkkel.
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