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Зураг 1 Tableau лого

1. Tableau орчин
Энэ хэсэгт Tableau-г хэрхэн нээх, хаах гэх мэт үндсэн зүйлсийн талаар дурдсан болно.
Програмыг нээх, хаах
Tableau-г нээх
•
•
•

Tableau-ын icon зураг дээр давхар товших
Start > All Programs > Tableau гэсэн сонголтыг сонгох
Tableau-ын өргөтгөлтэй файл дээр давхар товших

Tableau-г хаах
•
•

Tableau програмын баруун дээд буланд байрлах гарах товчин дээр дарах
File > Exit гэсэн сонголтыг сонгох
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2. Tableau-ийн нүүр хуудас
Нүүр хуудас нь Connect, Open, Discover гэсэн 3-н хэсгээс тогтоно.

Зураг 2 Нүүр хэсэг

Connect
Өгөгдлийн сантай холболт хийнэ. Өгөгдлийн сантай холболт хийхэд файл болон сервер
гэсэн 2 үндсэн сонголттой.

Зураг 3 Connect хэсэг

Open
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Өмнө нь хийж байсан ажлын талбар болон жишээ ажлын талбарыг нээнэ.

Зураг 4 Нээх талбар

Discover
Tableau-ийн олон нийтийн сүлжээнд хамгийн алдартай хичээл, бичлэг болон мэдээг
харна.
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Зураг 5 Discover талбар

Нүүр хуудас руу буцах
Data source дээр ажиллаж байх үедээ нүүр хуудас руу шилжих дээ зүүн дээд булангын
Tableau-ийн зурган дээр дарна.

Data Source Page
Анализ хийхийн өмнө өгөгдлийн эх үүсвэр дээр зарим өөрчлөлтүүдийг хийхийг хүсвэл
Data Source page хийнэ. Data Source page-ийг дараах зургаас харна уу.
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Зураг 6 Data source page
Left pane: Data Source page-ийн зүүн талд байрлах ба Tableau-д холбогдсон өгөдлийн
талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг харуулна. Хэрэв файлд суурилсан өгөгдөл бол файлын
нэр болон ажлын талбарын нэрийг харуулна. Харин өгөгдлийн санд суурилсан үед
сервер, өгөгдлийн сан эсвэл схем, хүснэгтийн мэдээллийг харуулна.
Canvas: Хоорондоо холбоо хамааралтай хүснэгтийг зургын талбараар зохиомжлон
харуулана.
Grid: Өгөгдлийн эх үүсвэрийн мэдээллийг эхний 1000 мөрийг харуулна. Мөн тухайн
баганын нэрийг солих, нуух, шинээр нэр өгөх утганд дээр нь тооцоолол хийх гэх мэт
үйлдэл хийж болно.
Та дэлгэцэнд харагдах өгөгдлийг засаж янзлах боломжтой ба төрлийг өөрчлөн тоон утга
уу, бодит мэдээлэл болгох уу? гэсэн сонголтуудаас сонгох боломжтой. Мөн сонголтын
товчийг дарахад таньд сонголтууд гарч ирэх ба тухайн өгөгдлөө салгаж хуваахыг хүсвэл
Split юмуу Custom Split-г сонгоно.

3. Талбарын өгөгдлийн төрөл
Мэдээллийн талбар дээр өгөгдлийн төрлийг доор үзүүлсэн тэмдэгтүүдээр тодорхойлдог.
Тэмдэглэгээ

Тодорхойлолт
Текст (String) төрлийн утга
Он, сар, өдөр (Date) утга
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Date болон Time утга
Тоон утга
True/faulse
Газрын зурагт ашиглагдах утга

3.1 Өгөгдлийн утгыг өөрчлөх
Тухайн өгөгдлийн талбар дээрх өгөгдлийн утгыг өөрчилөхийг хүсвэл
1. Тухайн өөрчлөх гэж талбарын өгөгдлийн төрлийн тэмдэглэгээн дэх утган дээр
товчлуурыг дарна.
2. Өөрчлөх шинэ өгөгдлийн утгууд жагсаалтаар гарч ирэх болно.

Мөн Dimesions , Measures өгөгдлийн талбараас утгыг өөрчлөх боломжтой.

Өгөгдлийн талбарын баруун талын товчин дээр товшин Change Data Type төрлийг
сонгоход өөрчлөх шинэ өгөгдлийн утгууд жагсаалтаар гарч ирэх болно.
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4. Tableau ажлын талбар

Зураг 7 Tableau ажлын талбар
A. Workbook name Ажлын нэр.
B. Cards and shelves. Тухайн харагдацд ашиглаж буй утга.
C. Toolbar. Багажууд.
D. View. Харагдац.
E. Нүүр хуудас руу шилжих.
F. Side Bar. Data болон Analytics гэсэн хэсэгтэй.
G. data source page руу очих.
H. Status bar. Тухайн хуудасны төлвийн мэдээлэл.
I. Sheet tabs. Хуудаснууд.

4.1. The Side Bar
Data болон Analytics гэсэн хэсэгтэй. Доорх зургын улаан хэсэг дээр дарж нуух эсвэл ил
гаргана.
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4.2. Data хэсэг
Ажлын талбарын баруун хэсэгт байрлана.

Сонгосон өгөгдлийн эх үүсвэрийн боломжит талбаруудыг харуулна. Боломжит
талбарууд нь дараах байдлаар ангилна:
•
•
•
•

Dimensions – Ангилалын өгөгдөл болон огноог агуулсан талбар.
Measures – Тоон утгаар илэрхийлж болох талбар.
Sets – Тодорхой нөхцлөөс хамаарч өөрчлөн тодорхойлсон талбар.
Parameters – Өөрчилж болох тогтмол утгууд.

4.3. Аналитик хэсэг
Аналитик хэсэг нь нийтлэг шинжилгээний онцлогт хурдан хялбараар хандах юм. Ажлын
талбарын зүүн хэсэгт байрлах бэлэн загварыг ашиглан тайлан гаргана.

4.4.

Toolbar
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Window > Show Toolbar гэсэн сонголтоор товчилсон товчийг ил гаргах эсвэл нууж
болно. Товчилсон товч нь зарим үйлдлийг хурдан хийхэд хэрэгтэй.
Товчилсон
товч

Тайлбар
Нүүр хуудас руу шилжих
Хамгийн сүүлд нээгдсний анхны төлөв байдал хүртэл алхам, алхмаар
ухрана.
Хамгийн сүүлд нээгдсний сүүлийн төлөв байдал хүртэл алхам, алхмаар
дахин хийнэ.
Ажлын талбарын өөрчлөлтийг хадгална.
Өгөгдлийн эх үүсвэртэй холболт хийнэ.
Шинэ ажлын талбар үүсгэнэ.
Одоогын ажлын талбарыг хуулбарлан шинэ ажлын талбар үүсгэнэ.
Ажлын талбарыг цэвэрлэнэ.
Ажлын талбарт өөрчлөлт ороход автоматаар өөрчлөлт хийнэ.
Ажлын талбарт өөрчлөлт ороход гар аргаар өөрчлөлт хийнэ.
Багана мөрийг хооронд нь солино.
Өсхөөр эрэмбэлнэ.
Буурахаар эрэмбэлнэ.
Сонгосон утгуудыг багцлана.
Ажлын талбарт утгыг тодорхойлох мэдээлэл оруулна.
Ажлын хүснэгтийн хэмжээг тохируулна.
Сонгогдсон талбарыг тодотгоно.
Ажлын хүснэгтийг бүтэн дэлгэцээр харуулна.
Өгөгдлийн харагдацын төрлийг өөрчилнө.

4.5.

Төлөвийн самбар

Төлөвийн самбар нь ажлын талбарын доод хэсэгт байрлана. Одоогийн харагдацын тухай
мэдээлэл болон тайлбарыг харуулна.

Window > Show Status Bar гэсэн сонголтоор төлөвийн самбарыг ил гаргаж эсвэл нууна.
Tableau-д алдаа гарахад төлөвийн самбарын баруун доод буланд анхааруулгын дүрс гарч
ирдэг.
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Анхааруулгын Тайлбар
дүрс
Хэд хэдэн асуулгыг цуцлах үед тухайн асуулгын хэд нь өгөгдлийн
санд ажиллаж байгааг тоогоор харуулна.
Зарим баганууд нь Tableau-ын загвар гаргах хэмжээнээс илүү
нарийн бүтэцтэй байдаг. Ийм үед энэ анхааруулна гарч ирнэ.
Хэрэв тухайн өгөгдөл хоосон утга, сөрөг утга, логарифмын
тэнхлэгийн тэг утга зэргийг агуулсан бол энэ анхааруулга гарна.

4.6.

Танилцуулгын горим

Танилцуулгын горимд шилжихэд харагдацаас бусад зүйлс нуугдан харагдана. Window
> Presentation Mode гэсэн сонголтоор танилцуулгын горим руу шилжинэ.
Танилцуулгын горимын үед баруун доод булангын товчилсон товчоор удирдана.
Ажлын талбарын доор харагдацыг өнгөц байдлаар харуулна.
Ажлын талбарын доор харагдацыг таб байдлаар харуулна.
Өмнөх болон дараах харагдац руу шилжинэ.
Харагдацыг бүхэл дэлгэцээр харуулна.
Танилцуулгын горимоос гарна.

4.7.

Sheets

Хуудас нь worksheets ,dashboards, stories гэсэн хэсгээс бүрдэнэ.
Шинэ ажлын хуудас үүсгэх:
•
•

Worksheet > New Worksheet сонголтоор үүсгэх
Доорх зургын улаан хэсэг дээр дарж үүсгэх

•
•

товчилсон товч дээр дарж үүсгэх
Ctrl + M хосолсон товчийг ашиглан үүсгэх

Шинэ самбар үүсгэх:
•
•

•

Dashboard > New Dashboard сонголтоор үүсгэх
Доорх зургын улаан хэсэг дээр дарж үүсгэх

товчилсон товч дээр дарж үүсгэх

Шинэ өгүүлэл үүсгэх:
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•
•

Story > New Story сонголтоор үүсгэх
Доорх зургын улаан хэсэг дээр дарж үүсгэх

•

товчилсон товч дээр дарж үүсгэх

4.8 Файл болон хавтас
Tableau-ын хэд хэдэн тусгай файлын төрөлийг ашиглан хийсэн ажлаа хадгалж болно.
Үүнд:
•
•
•
•
•
•

Workbooks (.twb) – Tableau-ын Workbook буюу ажлыг ийм өргөтгөлөөр
хадгалдаг. Ажилд ажлын хуудас болон самбар, өгүүлэл зэрэг багтана.
Bookmarks (.tbm) – Tableau-ын хавчуургыг ийм өргөтгөлөөр хадгална.
Хавчуурга нь дан ганц ажлын хуудсыг хэлдэг.
Packaged Workbooks (.twbx) – Багцласан ажил нь ажлын зип файлаар нэгтгэн
хадгална. Энэ нь ажилыг бусадтай хуваалцах шалгарсан арга юм.
Data Extract (.tde) – Тухайн өгөгдлийн эх үүсвэрийг хуулан авч хадгалахад
ашиглана.
Data Source (.tds) – Өгөглийн эх үүсвэртэй холбогч гэж болно. Өөрөөр хэлбэл эх
үүсвэртэй хурдан холбогдохын тулд ашигладаг.
Packaged Data Source (.tdsx) – Багцалсан буюу зип файлаас өгөгдлийн эх
үүсвэрийг авахад ашигладаг.
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5. Tableau-г Өгөгдлийн эх үүсвэртэй холбох
Нүүр хуудасны Connect хэсгийн To server ангилалаас MySQL-г сонгоно.

Зураг 8 MySQL холболт
Холболт хийх тохиргоог тохируулж өгөөд ОК товчийг дарна. Энэ тохиргоог хийхийн
өмнө MySQL Server-ийг асаасан байх шаардлагатай.

Зураг 9 Холболтын харагдац
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Үүний дараа схемийн сонголтууд гарч ирнэ.

Тэдгээр хүснэгтүүдийг хооронд нь JOIN хийх замаар харагдацыг үүсгэнэ. Доорх
зурганд хоёр өөр хүснэгтүүдийг хооронд JOIN хийсэн байна.

Зураг 10 JOIN
Үүний дараа ажлын талбарын хэсэг рүү шилжинэ.
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Data хэсгийн харагдах байдал:

5.1 Server холболт
Tableau-г програмаас холболтын хэсэгтээ холбох гэж буй сервэрийг сонгон
шаардлагатай мэдээллүүдийг хийн өгөгдлийн баазыг холбоно.
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Дараах байдлаар өгөгдөлүүд дэлгэцэнд харагдах ба холбогдох өгөгдлийн баазыг
хооронд JOIN хийж нэгтгэнэ.

Та өөрийн өгөгдөлд засвар хийсэн бол Update Now болон Automatically Update Now
гэсэн сонголтуудаас сонгоход таны өгөдлийн бааз өөрчлөгдөн шинэчлэгдэх болно.
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5.2

Excel файлыг холбох

1.Эхлэх хуудасны Connect цэсний Excel-ыг дарна.
Connect цэсэн дотор холбож болох датаны төрлүүд харагдана.
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Зураг 11 Excel файлтай холбох
2. Оруулах Excel файлаа зааж өгөөд Open товчийг дарна.

Зураг 12 Жишээ өгөгдөл оруулах
3. Хуудасны дээд талаас өгөгдөлөө хэрхэн холбохыг сонгоно. Өгөгдлийг холбох дараах
2 сонголт байдаг.
Live- Өгөгдөлтэйгээ шууд холбоо үүсгэдэг. Гүйцэтгэлийн хурд нь тухайн өгөгдлийн эх
үүсвэрээс хамаарна.
Extract- Энэ сонголт нь өгөгдлийг эх үүсвэрээс нь бүтнээр нь хуулж tableau fast data
engine төрлөөр програмруу задалж оруулдаг. Задарсан өгөгдөл нь ажлын талбарт
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хадгалагдана. Хэрвээ өгөгдөл доторх зөвхөн нэг хэсгийг оруулахыг хүсвэл Edit
холбоосон дээр дарна. Энэ холбоос нь таньд өгөгдлийн Filter ашиглан хүссэн өгөгдлөө
сонгож авах боломжийг олгоно.

Зураг 13 Extract, Live
4. Хуудасны доод талд өгөгдлийг хүснэгт хэлбэрээр харуулна. Харагдаж буй өгөгдөлд
дараах 2 өөрчилөлтийг хийх боломжтой.
•
•

5.

Баганыг нууж мөн нэрийг нь өөрчилж болно.
Баганы дээд хэсэгт байгаа өгөгдлийн төрлийн зурган дээр дарж тухайн баганы
өгөгдлийн төрлийг өөрчилж болно.

Хуудасны доор байрлах Sheet товчийг дарахад анализ хийхэд бэлэн шинэ талбар
үүснэ.
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6. Өгөгдлийг сайжруулах
Багана болон мөрийн өгөгдлийг эрэмбэлэх.
Баганыг эрэмбэлэхдээ Sort Field гэсэн сонголтын жагсаалтаас сонгон эрэмбэлэнэ.
Modified сонголтыг сонгосноор шинээр багана нэмэх боломжтой.

Мөрөөр нь эрэмбэлэхдээ дараах харагдац шиг эрэмбэлэх товчлуурыг дарна.

Тухайн талбарын нэрийг өөрчлөх бол баганын нэрэн дээр хоёр удаа товшин талбарын
нэрийг солих боломжтой.
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Шинээр тооцоололын талбар үүсгэх бол багана дахь сонголтын товчийг даран Create
Calculation Field сонголтыг сонгоно.
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7. Split (Хуваалт)
Хэрэв өгөгдлийн нэг багананд олон тооны утга агуулагдаж байвал хэрэглэгч утгуудыг
тус тусад нь талбар болгон хувааж өгвөл тухайн өгөгдлийг ашиглахад илүү хялбар байх
болно. Ингэхийн тулд доторх Split, Custom Split-ашиглаж болно.

Та утгуудыг нь салгахыг хүссэн багана дээр дарж, Split сонголтыг сонгоно.

Хуваалтыг хийхдээ тусгаарлагч тэмдэгтүүдийг ашиглаж болно.
1. Тухайн өгөгдлийн нэрийн хажуу талын сонголтон дээр дарна.
2. Custom Split товчийг сонгоно
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Хэрэв үүсгэсэн шинэ баганыг устгах бол дээрх сонгох товчийг дараад DELETE
товчийг дарна.
Үүсгэсэн талбаруудыг бүгдийг устгах шаардлагатай бол 1-с 2 удаа давтан хийх
хэрэгтэй.

8. Data Extract
Энэ сонголт нь өгөгдлийг эх үүсвэрээс нь бүтнээр нь хуулж tableau fast data engine
төрлөөр програмруу задалж оруулдаг. Задарсан өгөгдөл нь ажлын талбарт
хадгалагдана. Хэрвээ өгөгдөл доторх зөвхөн нэг хэсгийг оруулахыг хүсвэл Edit
холбоосон дээр дарна. Энэ холбоос нь таньд өгөгдлийн Filter ашиглан хүссэн
өгөгдлөө сонгож авах боломжийг олгоно.
Файлын эх үүсвэрийн баруун дээд буланд байгаа Extract сонголтыг сонгоно. Edit
дарж Extract Data харилцах цонхыг үүсгэнэ.
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•
•
•
•

Filter – Ашиглах талбарыг өөрчлөх, нэмж оруулах устгах үйлдлийг хийх.
Aggregation – Өгөгдлийг нэтгэх файлын хэмжээг багасгаж, гүйцэтгэлийг
нэмэгдүүлэх.
Number of Rows – Задлах мөрийн тоог сонгох.
Hide all Unused Fields – Тухайн талбарыг нуух.

9. Алхам алхамаар өгөгдөлтэй ажиллах
Ажлын талбарын зүүн талд Data гэсэн жижиг цонхонд таны өгөгдлиийн баганууд
харагдана.
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Энэхүү Data цонхонд олон төрлийн хувьсагчид багтана. Хамгийн чухал хувьсагчид нь
Dimensions and Measures юм.

9.1. Dimensions (Хэмжүүрүүд)
Tableau өгөгдлийн эх үүсвэртэй холбогдохдоо бодит мэдээллийг агуулсан хувьсагчдыг
Dimensions төрөлд оруулдаг. Жишээ нь: Бодит мэдээллийг агуулсан хувьсагч гэдэг нь
тэмдэгт эсвэл (Бүүл) төрлийн хувьсагчдыг хэлнэ. Dimensions төрлийг Drop field here
хэсэгрүү зөөвөл багана юмуу мөр үүснэ.
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Зураг 14 Dimensions талбар

9.2

Measures

Tableau нь өгөгдлийн эх үүсвэртэй холбогдохдоо тоон төрлийн мэдээлэл агуулсан
хувьсагчийг Data цонхны Measures хэсэгрүү оруулдаг.
Measures төрлийг Drop field here хэсэгрүү зөөвөл багана юмуу мөр үүснэ.

Хуудас 31/163

Tableau guide

Зураг 15 Measures талбар
Measures хэсгээс View хэсэгрүү оруулсан өгөгдлүүд нь ногоон өнгөтэй харагдана.
Measures хувьсагч дээрээ дараад Discrete сонговол тоон өгөгдлүүд нь мөр болно.

Зураг 16 Discrete өгөгдөл
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9.3 Measure Values болон Measure Names
Measures value болон Measure Names утгууд нь хэмжих утга болон нэрийг агуулдаг. Нэг
талбарт цуглуулсан өгөгдлийг агуулдаг. Measures Value болон Measure Names ажлын
талбарын доод хэсэгт харагдана.
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Та ашиглагдах талбарыг сонгон чирэх замаар бие даасан хэмжээсүүдийг ашиглаж
болно.
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9.4 Continuous and Discrete
Dimensions хэсгээс чирж авчирсан хувьсагч нь View хэсэгт үргэлж цэнхэр өнгөтэй
харагдана. Хувьсагчийг өнгөөр нь Dimensions эсвэл Measures гэдгийг ялгаж болно.
Цэнхэр өнгө нь бодит хувьсагчийг ногоон өнгө нь үргэлжилсэн хувьсагчийг илэрхийлнэ.
Continuous болон Discrete хувьсагчийн ялгааг дараах зурганд харуулав.

Зураг 17 Continuous, Discrete харьцуулалт
Бодит утгын сонголтын талбар дээр дарахад дараах хэсэг гарч ирэх ба аль нь Discrete
болон Continuous болох нь илүү тодорхой харагдана.
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10.

Харагдац үүсгэх

Доорх зурганд харуулсны дагуу тухайн хүснэгтийн өгөгдлийг чирэн ажлын хүснэгтэнд
оруулах замаар харагдацыг үүсгэнэ.
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Зураг 18 Харагдацийн талбар
Жишээ болгож боловсролын байдлаар багана үүсгэе.

Үүний дараа хэмжигдэхүүнийг нэмж оруулъя.

Шинээр мөр нэмж оруулъя.
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Дээрх зургийн адил хэмжигдэхүүн, болон шинжийг ашиглан өөр хүснэгтүүдийг үүсгэж
болно. Мөн хүснэгт, графикийн төрлийг өөрчилж болно.

10.1 Хайрцагласан хүснэгтийн View үүсгэх
1. Year (Order Date) гэсэн хувьсагчийн зүүн талын нэмэх товчийг

2. Order Date хувьсагчийн Year (Order Date) хувьсагчийн баруун талд чирж
аваачина. Ингэсний дараа Quarter(Order Date) үүснэ. Quarter(Order Date) нь 1
жилийг 4-н үечлэлд хувааж ашигийн өсөлт бууралтыг харуулсан .

Зураг 19. Дөрвөн үечлэл

10.2 Олон жижиг View үүсгэх
Dieminsions төрлийн Segment хувьсагчийг View хэсгийн Profit мөрний зүүн талд чирж
аваачина.
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Ингэснээр Segment хувьсагч нь мөрний хэсэгт нэмэгдэж байна.

Зураг 20 View үүсгэх
Шинэ Segment хувьсагч нь харагдацыг 12 жижиг хэсэгт хуваасан байна. Хэсэг бүр Year
болон Segment-ын хослолоос бүрдэнэ. Энэхүү харагдац нь хайрцагласан хүснэгтийн нэг
жишээ юм.

Зураг 21 Хайрцагласан хүснэгт

10.3 Өгөгдлийн зарим хэсгийг шүүж харуулах
Өмнөх алхамд харуулсан харагдацаас зөвхөн 2012 болон 2013 шүүж харъя.
Order date хэмжээсийг filters хэсэгрүү зөөнө. Зөөсний дараа дараах жишээ гарж ирнэ.
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Filter field Dialog Box дотроос шүүхийг хүсэж байгаа цаг хугацааны хэмжүүрийг дар –
Years – Next дар Дараагийн хэсэгт багтаахыг хүсэхгүй байгаа оныг хас 2011 ба 2014
тэгээд OK дарна.
Жишээ : Дараах хүснэгтэд 2012 болон 2013 оныг харуулсан байна.

Зураг 22 2012, 2013 оны тайлан

10.4 Хувьсагчдыг өнгөөр ялгах
Алхам 4 дээр Segment хувьсагчийг мөр болгож олон жижиг харагдац үүсгэхэд Tableau
нь автоматаар Region гэсэн Dimension үүсгэсэн байна. Region нь жижиг харагдац нарыг
илэрхийлсэн хувьсагч юм. Дараагийн хэсэгт Region бүрийн доторх мэдээллийг өнгөөр
ялган харуулъя. Region Dimension Marks талбарын colors хэсэгрүү зөөнө.
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Зураг 23 Хувьсагчидыг өнгөөр ялгах

11. Самбар үүсгэх

Самбар гэдэг нь хэд хэдэн ажлын хүснэгтийг нэгтгэсэн цуглуулга юм. Самбарыг
үүсгэсэн үед тухайн ажлаас дурын ажлын хүснэгтийг авч ашиглах боломжтой. Мөн
текст, зураг веб хуудас зэргийг дэмждэг зүйлсийг нэмж болно.

11.1 Самбарт харагдац нэмэх
Самбар руу орох үед өгөгдөл ажлын хэсгийн өгөгдөл хэсгийн оронд самбар цонх гарч
ирнэ. Самбар цонхонд одоогийн ажилд байгаа ажлын хуудсын жагсаалт байна. Шинээр
ажлын хуудас үүсгэх үед самбар цонхонд өөрөө нэмэгдэх буюу байнга шинэчлэгдэж
байдаг.
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Харагдацыг самбарт оруулахын тулд тухайн ажлын хүснэгт дээр хулганы баруун
товчийг давхар товших эсвэл чирж оруулна.

Зураг 24 Самбарт харагдац нэмэх
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Дээрх зарчмын дагуу самбарт олон ажлын хүснэгтийг оруулж болно.

Зураг 25 Олон ажлын хүснэгт оруулах
Самбараас ажлын хүснэгтийг арилгахыг хүсвэл самбарын хэсгээс тухайн ажлын
хүснэгтээ чирж самбар цонхонд аваачина. Эсвэл хулганы баруун товчин дээр дарж
Remove from Dashboard гэсэн сонголтыг сонгоно.

Зураг 26 Remove from Dashboard
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11.2 Самбарт объект нэмэх
Самбарын объект нь тухайн мэдээлэлд дэмжлэг болох зориулалттай бөгөөд Tableau-ийн
харагдац биш юм. Жишээ нь дэлгэрэнгүй тайлбарыг агуулсан текстийг оруулж болно.
Самбарын объект нь самбар цонх хэсэгт байрладаг.

Шинээр объект нэмэхийн тулд цонхноос чирж оруулна.

Зураг 27 Самбарт объект нэмэх

11.3 Dashboard Filter
Хяналтын самбар Dashboard дээр газрын зургийн бүс нутгийг сонгоход бусад
тайлантай хамаатай холбоотой байхаар шүүгддэг. Хэрэв та холбоотой шүлтүүрийг
ашиглахыг хүсж байвал Dashboard-н доорх харагдац хэсэгтэй адил Field-г сонгох
хэрэгтэй.
1. Ашиглах гэж буй Filter-г сонгоно
2. Use as Filter хэсгийг сонгон дарна.
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Мөн үүнтэй адил бусад хяналтын самбаруудыг ч ашиглах боломжтой. Хамгийн багадаа
3г үүсгэх боломжтой.

Use as Filter-н мөн газрын зургийн сонголтын хэсгийг сонгон зурагт харуулснаар
сонгож болно.
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Dashboard-н ерөнхий хэмжээг өөрчлөхийн тулд дэлгэцэнд харагдах Size хэсгийн
сонголтуудаас сонгон ямар хэмжээтэй хэрхэн харагдахыг сонгоно. Дараах байдлаар
дэлгэцэнд харагдана.
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12.

Folder

Мэдээллийн эх сурвалжийг олон талбарт ашиглахад хялбар болгох үүднээс өгөдлийн
төрлөөс нь хамаарч нэг груп болгон нэгтгэдэг. Ингэснээр Data Menu-н Group By-н
Folder гэсэн сонголтыг сонгоно. Та олон хүснэгттэй өгөгдлийн эх үүсвэртэй холбогдох
үед хүснэгтээр бүлэглэх боломжтой.

Folder-т талбар нэмэхээр бол тухайн Folder-луу чирж зөөнө.
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Шинэ Folder үүсгэхдээ тухайн өгөгдөл дээр баруун товчин дээр даран эсвэл хоосон
талбар дээр дарна.
Greate Folder-г сонгоно.
Үүсгэсэн Folder-н нэрийг зааж өгнө.

Хуудас 48/163

Tableau guide

12.1 Visual Group Data
Домайны груп болгох хэсгүүдийг сонгож, бүлгийн сонголтын товчлуурыг дарахад
дараах хэсэг гарч ирэх ба груп болгох тэмдгэлгээн дээр дарна. Бүлгийн нэрийг бүлгийн
гишүүд дээр тулгуурлан нэрлэнэ. Засах бол Edit Alias-г сонгоно уу.

12.2 Creating a Set
Тableau- д нэмэх болон засварлах олон арга байдаг. Өгөгдлийн талбар дээр шинээр
багц үүсгэхдээ тухайн өгөгдлийн хэсэгт баруун товчийг дарахад Create Set гэсэн
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сонголтын хэсэг гарч ирнэ. Та өөрчилсөн filter-үүдийн Set-г ч үүсгэх боломжтой. Мөн
та Dimensions хэсгийн утгууд дээр Set үүсгэж болох ба дараах байплаар харагдана.

Багцыг хэрхэн үүсгэснээс үл хамааран тогтмол болон тоцоолсон байдалтай байдаг.
Тогтмол хэсэг нь хэд хэдэн Dimensions хэсгийн хэмжээс дээр үндэслэсэн тодорхой
жагсаалтыг харуулна. Жишээ нь бүтээгдэхүүний нэр тодорхой харагдах утгууд дээр.
Тооцоолсон хэсэг өөрчлөгддөг өөрчлөх боломжтой өгөгдлийн утгууд дээр үндэслэн
тодорхойлогддог. Нэг нэгнээсээ бас хамааран өөрчлөгдөх боломжтой утгуудыг Set-р
болгон үүсгэж болно.
Өгөгдлийн талбараас Set-г үүсгэж болох ба дараах харагдац шиг үүсгэнэ. Сонгосон
тэмдэгтүүд дээрээ баруун товчийг товшин Create Set сонголтыг сонгоно.
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Create Set гэсэн харагдац хэсэг гарч ирэх ба дараах байдлаар нэмэгдүүлдэг. Add a filter
shelf хэсгийг сонгон нэмж өгч болно.

Сонгосон утгаа устгах боломжтой X гэсэн улаан тэмдэгтийг сонгоно. Мөн нэрийг
Name хэсэгт өөрчлөх боломжтой.
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Тогтмол утгыг Set болгохдоо Dimensions хэсгийн баруун товчийг товшин Create > Set
сонголтыг сонгоно.

Та General хэсгээс өөрийн Set болгох утгуудаа сонгон OK товчийг дарна.
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Хайлтын хэсгээс өөрт хэрэгтэй өгөгдлөө хайж олон сонгох боломжтой.

Condition хэсэг дээр дарахад Formula цэс гарч ирэх ба үүн дээр тоцооллын хэсгийг
оруулах боломжтой байна.
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Үүний дараа хураангуй харагдац хэсэг дээр дараах байдлаар харагдах ба OK товчийг
товшин үүсгэнэ.

Top хэсэг дээр та талбарын сонголтуудаар хамгийн их ашиг орлоготой компани эсвэл
өөр үр дүнг харуулах боломжтой.
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Ингэж тохируулгыг хийхэд хураангуй хэсэг дээр дараах байдлаар харагдана.

13.

Tableau Газрын зураг

Tableau газарзүйн мэдээллийн төрлүүд

Газарзүйн үүрэг
Area code

Тодорхойлолт
Бүсчилэлийн код ба тоон утга байна.

CBSA/MSA
City
Congressional District

Core Based Statistical Area/ Metropolitian Statistical Area
Дэлхийн хэмжээн дэх хотын нэр
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Country/ Region
Country

Дэлхийн улс болон бүс нутгаар
Улсын нэрээр нь оруулахад

Latitude
Longitude
State/Province
Zip Code/Post Code

Өргөрөгийн утгыг оруулахад
Уртрагийн утгыг оруулахад
Муж болон аймгийн мэдээллийг оруулахад
Тухайн улсын zip болон postcode

Шинэ Worksheet нээнэ. Dimensions цэсний Аймаг гэсэн талбар дээр очиход сонголтын
товч гарж ирэх ба түүн дээр товшиход Geographic role-г сонгоход таньд тухайн газрын
зургаас ямар сонголтоор хайх талаарх сонголтууд гарж ирнэ. Жишээ болгож
State/Province буюу мужаар нь авч үзье.

Зураг 28 Газарзүйн байршилыг холбох
Аймаг гэсэн талбарыг Drop field here- руу чирэн оруулна. Ингэснээр дэлхий даяарх бүх
улс орнууд харагдана.
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Зураг 29 Улс орнуудын харагдах байдал
Улс орнуудын газар зүйн бүсчлэл харилцан адилгүй байдаг. Хэрвээ дээрх жишээнээс
өөр улсаар хийхийг хүсвэл урьдчилан бэлдэх шаардлагатай. Газарзүйн бүсчлэлийг зааж
өгөхийн тулд дэлгэцийн доор Unknown гэсэн мэдээллийг харуулах ба түүн дээр
товшиход Edit location гэж гарч ирэх бөгөөд түүн дээр товшиход аль улсын ямар муж
вэ гэдгийг сонгох сонголтууд гарч ирэх ба өөрт хэрэгтэй улсыг болон мужийг зааж өгнө.
/Жишээ болгож Монгол улсыг сонгов/

Зураг 30 Байршилаар зааж өгөх
Үүний дараа Аймаг гэсэн талбарыг Color- руу чирэхэд Show Me цэсний Symbol maps
дараах байдлаар харагдана.
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Зураг 31 Ялгах газрын зургийн харагдац
Show Me цэсний Fillter Maps буюу дүүргэлтийн газрын зургийг сонгоход танд илүү
ойлгомжтой харагдах болно.

Зураг 32 Дүүргэлтийн газрын зургийн харагдац

13.1. Газрын зургын тохиргоо
Газрын зураг дээр ажиллаж байхдаа тухайн газрын зургыг форматад оруулж болдог.
• Map цэсний товчийг дарж Map Layers-ийг сонгоно.
• Data самбарын оронд Map Layers гэсэн самбар гарч ирнэ.
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o Газрын зургын хэв загварыг Dark, Light, Normal гэж өөрчилж болно.
o And control map layers, such as borders and names.
o Мөн газрын зураг дээрх шошго, хил, нэрийг өөрчилж болно.

13.2. Хос тэнхлэгт газрын зураг
Хэрэв газрын зураг дээр олон өгөгдлийг оруулахыг хүсвэл хос тэнхлэгт газрын зургыг
ашиглах нь зөв шийдэл юм.
Longitude-ийг Columns дахин чирч оруулна. Ингэснээр 2 адилхан газрын зурагтай болно.

Зураг 33 Хос тэнхлэгт газрын зураг

13.3 Газрын зургийн багажийг ашиглах
Тухайн газрын зургийн Toolbar хэсгийг нээхийг хүсвэл тухайн талбар дээр хулганын
баруун товчлуурыг дарна. Таньд сонголтын хэсгүүд гарж ирэх ба Show View Toolbar
сонголтыг сонгоно.
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Томруулж харахын тулд харах цонхны Zoom In товчийг дарна. Тухайн томруулах гэж
буй хэсэгтээ товчлуурынг хоёр дарна.

Газрын зурганд тухайн талбарын хэмжээг гаргаж болох ба доорх зургийг дагаж хийнэ.
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13.4 Mapbox map
Tableau дээрх газрын зургийн байршилыг бий болгохын тулд Маpbox-г ашиглаж
болно. Үүнийг Tableau Desktop дээр Background Image болгон ашиглаж болдог.
Mapbox map газрын зургийг цонхонд нэмэхдээ Map > Background Maps > Map
Service сонголтыг сонгох ба Map Service-г цонхыг нээхэд дараах цонх нээгдэнэ.
Add товчлуур дээр дарахад сонголт гарж ирэх ба Mapbox Maps –г сонгон нээнэ.

Дараа нь Mapbox-г нэмэхдээ Classic товчийг даран газрын зургийн нэрийг өгөх мөн
хүссэн Mapbox-н API-г нэмж өгнө.
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Газрын зургийн ID-гаар нь дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой мөн Та урьдчилан
тогтоосон загвараас сонголтыг хийх боломжтой.

14.

Тооцооллын тойм

Хүснэгтэн тооцолол нь Measure утган дээр суурилсан практик тооцоолол юм.

Levels Control
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Түвшин
Quick Table
Calculation
Add Table
Calculation
Edit Table
Calculation
Custom Table
Calculation

Тодорхойлолт
Ямарч тооцоололл хийх шаардлагагүйгээр тоон утгыг өөрчлөх болон
харахад илүү хялбар байна.
Шинээр тоон утгыг үүсгэх
Тооцооллыг засварлах өөрчлөх боломжийг олгоно
Тооцооллыг хялбарчилж өмнөх Calculated Field editor тооцооллыг
ашиглана.

Quick Table Calculations
Quick Table Calculations
Running Total
Difference
Percent Difference
Precent of total
Rank
Percentile
Moving Average
YTD Total
Compound growth rate
Year over growth
YTD Growth

Тодорхойлолт
Хүснэгийн нийт урсгал
Өмнөх болон дараагийн хүснэгтийн өөрчлөлт ялгаа
Хувийн ялгаа
Хүснэгтйин хувийн нийт дүн
Хүснэгтийн Rank-г тодорхойлох
Статикаар гаргасан үзүүлэлт
Дунджид суурилсан утга
Урсгал үнийг тоооцоолох
Өсөлтийн үнэ
Жил жилийн өсөлт
Жилийн өсөлтийн өөрчлөлт

Тооцоолол хийхэд ашиглагдах өнгөнүүдийн тайлбар
Журам
Green Text
Orange Text
Blue text
Puple text

Тайлбар
Тайлбар хэсгийг нэмэн оруулах
Талбарын нэр
Функцууд
Параметр

Syntax and Calculation Type
Syntax-н бүтэц
{Keyword [Column],[Column1], [Column N]:Aggregate Expression }
For Example
{Fixed[State] : Sum([Sales])}
LOD-н гурван ялгаатай түлхүүр үг байдаг.
Түлхүүр
үг

Тодорхойлолт

Жишээ
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15.

Fixed

Нарийвчилсан илэрхийлэл

Include

Харгалзуулж тооцооллыг гаргах

Exclude

Хооронд нь харгалзуулж
хэмжээсийг хасах

Example: { FIXED [Region] :
SUM([Sales])
Example: { FIXED [Region] :
SUM([Sales]) }
Example: {EXCLUDE [Region]:
SUM([Sales])}

Calculated Fields

Excel-ийн томъёоны адил өгөгдлийн тоон утгуудыг тооцоолох боломжтой. Analysis
цэсийг сонгон Create calculated fields- г сонгоно. Дарахад дараах талбар гарж ирэх ба
нэрийг өгөн томъёог оруулан OK товчийг дарна. Та дэлгэцэнд байрлах сонголтоос
Number, String, Date төрлүүдээс сонгох боломжтой ба жишээ тайлбартайгаар гарж
ирэх болно.

Зураг 34 Тооцооллын талбар
Өөр нэг боломж нь та тоон төрлийн мэдээллийн сонголтын товчийг дарахад Quick
Table Calculating гэсэн сонголт гарч ирэх ба үүнийг сонгоход нарийн тоцоололуудыг
ямарч томёолол бичих шаардлагагүйгээр олох боломжийг таньд олгох болно.
Number- Тоон тооцооллын үйлдлүүдийг хийх боломжтой
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Date- Сар, өдөр, жилийг тооцоолон гаргаж ирэх ба ашиглагдах функцууд жишээтэй
сонголтын хамт цонхон дээр гарж ирнэ.

Logic- тооцоолоход шаардагдах зүйлүүдийг логик үйлдлээр хийх ба ашиглагдах
функцуудыг ашиглах.

Аggregate –Tableau нть урьдчилан тооцоолсон агрегат төлөвүүдтэй ба өгөгдлийг
нэтгтэх боломжтой байна.

Өгөгдлийн эх үүсвэрийг үүсгэх болон удирдах
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Өгөгдлийн эх үүсвэрийг холбосны дараа тухайн өгөгдөлд анализ хийхэд бэлдэхийн тулд
Data Source page-ийг ашигладаг. Аналаз хийхийн өмнө олон тохиргоог Data Source page
дээр хийж болно.

16.

Өгөгдөл нэгтгэх

Харьцаат өгөгдлийн сан нь хоорондоо тусгай баганаар холбогдсон хүснэгтээс бүрддэг.
Эдгээр хүснэгтийг хооронд нь нэгтгэх замаар тухайн хүснэгтийг нэгдсэн байдлаар
ашиглаж болох юм.
Нэгтгэх алхам
1. Өмнө дурдсаны дагуу өгөгдлийн эх үүсвэртэй холбох
2. Сонгосон хүснэгтэн дээр давхар товших эсвэл зургын талбар руу чирж оруулна.

Зураг 35 Нэгтгэх алхам
3. Үүний дараа өөр нэг хүснэгтийг ажлын талбарт оруулна. Хүснэгтийг оруулахад
нэгтгэх цонх гарч ирнэ.
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Зураг 36 JOIN нэгтгэл
4. Нэгтгэх цонхноос нэгтгэх төрлөө сонгож, тухайн хүснэгтүүдийн хоорондоо
холбогдох тусгай баганыг зааж өгнө. Доорх зурганд огтлолцлоор нэгтгэж, Region
гэсэн талбараар холбосон байна.

Зураг 37 Нэгтгэлийн төрөл
5. Тохиргоо хийж дууссаны дараа “х” дүрс дээр дарж нэгтгэх цонхноос гарна.

Left Join
A болон B хүснэгтэн дэх утгуудыг хооронд нь нэгтгэн А хүснэгт дэх харгалзах
утгуудад B хүснэгтийн утгуудыг нэгтгэдэг. Хоосон утга байвал NULL утга заана.
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Right JOIN
A болон B хүснэгтэн дэх утгуудыг хооронд нь нэгтгэн B хүснэгт дэх харгалзах
утгуудад А хүснэгт дэх утгыг нэгтгэдэг. Хоосон утга байвал NULL утга заана.

Inner Join
А болон B хүснэгтийн мэдээллийг хооронд нь нэгтгэн хоёр хүснэгтийн харгалцах
утгуудыг хооронд нь нэгтгэн огтлолцуулдаг.
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Full Outher
A болон B хүснэгт дэх бүх мэдээллийг нэгтгэж нэг хүснэгт болгох. Хоосон утга
байвал NULL утга авна.

Та ямар хувьсагчаар хоёр хүснэгтийг хооронд нь нэгтгэхийг сонгох боломжтой. Сонгох
гэж буй JOIN-г сонгоно. Дараах зурган дээрхтэй адил сонголтын харагдац гарч ирэх ба
сонголтын товчин дээр даран утгыг зааж өгнө.
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Өгөгдөлд ямар холболт хийсэн талаар хүснэгтүүд болон багануудыг өнгөөр ялган
харуулдаг.
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16.1 Өгөгдөл нийлүүлэх (Data blending)
Хүснэгт нэгтгэх явцад тухайн хүснэгт нь өөр өөр өгөгдлийн эх үүсвэрт агуулагдаж
байвал тэдгээр эх үүсвэрүүдийг нийлүүлэх шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл ажлын
хуудсанд өөр өөр эх үүсвэрээс өгөгдлүүдийг авч нэгтгэхийг хэлнэ.

Өгөгдөл нийлүүлэх үед шинээр хэмжээс болон мөр бичлэг үүсэхгүй. Цаашилбал өөр өөр
эх үүсвэрүүдийг нийтлэг хэмжээсээр нь харагдац болгон гаргахын тулд өгөгдөл
нийлүүлэх зарчмыг ашигладаг.
Өгөгдөл нийлүүлэхийн тулд анхдагч болон хоёрдогч өгөгдлийн эх үүсвэрийн нийтлэг
хэмжээсийг тодорхойлно.
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Шинээр Relationships үүсгэх
Relationship нь автоматаар үүсдэг ба түүнд өөрчлөлт засвар хийх бол Data цэсний Edit
Relatsionship хэсгийг сонгоно.

Үүссэн relationship дээр нэмж өөрчлөх боломжтой ба
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16.2 Хоёрдогч өгөгдлийн эх үүсвэрийг нэмэх
Хоёрдогч өгөгдлийн эх үүсвэр гэдэг нь дан ганц ажлын хүснэгт дээр олон эх үүсвэрт
анализ хийх боломжыг олгож байгаа юм. Мөн анхдагч өгөгдлийн эх үүсвэр байх нь
зайлшгүй юм.

Харагдац дээр хамгийн түрүүнд ашигласан өгөгдлийн эх үүсвэр нь анхдагч болдог
бөгөөд цэнхэр өнгийн зөв тэмдэг гарч ирнэ.

Үүний дараа өөр өгөгдлийн эх үүсвэр рүү шилжих үед тухайн эх үүсвэр нь улбар шар
өнгийн зөв тэмдэгээр тэмдэглэгдэнэ. Энэ нь хоёрдогч эх үүсвэр гэсэн үг юм.
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Анхааруулж хэлэхэд хоёрдогч өгөгдлийн эх үүсвэрийг олон хэмжээст хүснэгт буюу
өгөгдлийн кубаар үүсгэж болдоггүй бөгөөд зөвхөн анхдагч өгөгдлийн эх үүсвэрийг
кубаар үүсгэх боломжтой юм.
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16.3 Өгөгдөлийн эх үүсвэрүүдийн хоорондын холбоо хамааралыг
тодорхойлох
Та өөрийн ашиглаж буй өгөгдлийг хоорондоо хэрхэн холбогдож ажиллахыг тохирууулж
өгч болно. Ингэхийн тулд та дараах зааврыг дагана уу
Ажлын талбар дээрх Data цэсний Edit Relationships сонголтыг сонгоно.
Үүний дараа таньд Relationships гэсэн харагдац цонх гарч ирэх ба доорх Primary Data
Source сонголтоос өөрийн өгөгдлийн эх үүсвэрийг сонгоно.
Дараа нь түүнтэй холбогдох хоёрдогч их үүсвэрийг Secondary Data Source хэсгээс
сонгоно.

Харагдац хэсэг дээр таньд Automatic болон Custom гэсэн сонголт гарч ирэх ба Custom
сонголтыг даран Add хэсгийг дарна.
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Ингэснээр таньд тухайн өгөгдлийн утгууд харагдах ба та боломжит утгаар
өгөгдлүүдийн холбоо хаамаарлыг үүсгэж өгч болно. Мөн хийсэн үйлдлээ засварлах,
өөрчлөх, шинэчлэх устгах боломжтой.
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17.

График үүсгэх талаар жишээ тайлбар

17.1 Greate parameter (Параметр үүсгэх)
Та өгөгдөл үүссэн талбар дээр тулгуурласан шинэ параметрийг үүсгэж болно. Эсвэл
параметрийг ашиглаж болох байрлалаасаа параметрийг үүсгэж болно.
1. Data талбар дээр баруун товчийг дарахад Create Parameter сонголт гарч ирнэ.

Параметрийг хэрхэн хүлээн авахыг тодорхойлж болох ба та доорх сонголтуудаас
сонгох боломжтой.
•
•
•

All- Параметер нь энгийн төрлийн Field
List- Боломжит утгуудын жагсаалтыг харуулна.
Range- Тодорхой утгуудыг сонгох боломжийг олгодог.

Хэрэв та List сонголтыг сонгосон бол утгыг оруулж өгөх ёстой. Paste from Clipboard
даран утгуудын жагсаалтыг хуулж болох ба Add from Field дарж талбаруудыг нэмэх
боломжтой.
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Үүсгэсэн параметр нь Measures-н доод хэсэгт дараах байдалтай үүснэ.

17.2 Bump Chart үүсгэх
Эсрэг хоёр хэмжигдэхүүнийг хооронд харьцуулахад ашигладаг.

Measure тоон утгын сонголтоос Quick Table Calculation->Rank-г сонгоно. Дараа нь
дахин тоон утгын сонголтон дээр даран Compute Using цэснээс өөрт ашиглагдахыг
сонгоно. Мөн өөр нэмэлт үйлдлүүдийг та хийх боломжтой.

Хуудас 78/163

Tableau guide

17.3 Control Chart
Хяналтын графикийг ашигласанаар их өгөгдөл дээр ач холбогдолтой цэгэн дохио
нарийн хэлбэлзлийн статистикийн дүн мэдээ гаргах боломжтой.

Control chart-нь дараах үндсэн элемэнтүүдийг агуулдаг.
•
•

•

Дундаж шугам-Тоглолт бүрт шийдэгдсэн арифметик дундаж хэмжээ
Хязгаарлалтууд (UCL,LCL)
UCL-дээд хязгаарлалт
LCL- доод хязгаарын хязгаарлалт
Outliers- өгөгдлийн цэгүүд нь хязгаарлалтын UCL болон LCL-ээс дээгүүр байна.

Талбарлуу тоон утга бодит мэдээллийг үүсгэнэ. Row болон Column дээр цэнхэр болон
ногоон өнгөөр ялгагдан харагдана. Y тэнхлэг дээр баруун товчлуурыг дарж "Add
Reference Line" сонгон дор үзүүсэн цонх шиг бөглөн дундаж мөрийг нэмээд (өөрийн
сонгох дундаж мөр) OK дарна.
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Мөн нэмэлт үйлдлүүдийг Quick Table Calculation болон Calculate Field-г ашиглан
өөрчлөх хөгжүүлэх боломжтой.

17.4 Funnel Charts
Зарим субъектуудын олон үе шаттай үйл явцыг харуулахын тулд юүлүүр графикийг
ашигладаг.
Rows-руу тоон утгыг чирэн зөөнө. Дараа нь тохирох бодит мэдээллийг өнгөөр ялган
харуулна.

SUM(Number of Prospects)-г Size талбарлуу чирэн хэмжээг гарган Standart гэсэн
сонголтыг дарахад Entire View гэсэн сонголтыг сонгоно.
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Ингэснээр харагдац нь дараах байдлаар харагдах ба тоон болон мэдээллүүдийг
дэлгэцэн дээр гарган харуулах боломжтой болно.

17.5 Waterfall Charts
Дараалалсан эерэг болон сөрөг утгуудын үр дүнг үр дүнтэй харуулдаг.
SUM(Profit) тоон утгын сонголтоос Quick Table Calculate цэсийг сонгон Running
Total буюу урсгалын үзүүлэлтийг сонгоно.
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Marks талбараас Gantt Bar-г сонгоно.

Үүний дараа Sum(Profit) хэсгийг өнгөөр ялгах талбарлуу чирэн байршуулах ба
мэдээллийг тайлан хэлбэрээр харуулах болно.
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17.6 Pie Chart
Тоон харьцаа харуулах дугуйрсан хүснэгтийг ашиглах.
Pie Chart-г үүсгэхдээ дараах алхамуудыг дагана уу.
1. Багананд тоон утгыг зөөх
2. Мөрөнд бодит мэдээллийг чирэн зөөнө.

Show me цэснээс Pie Chart төрлийг сонгоно. Хариу үр дүн нь дараах байдлаар
харагдана.
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Хэрэв томруулах бол Ctrl + Shift (hold down  +  on a Mac) болон Marks талбарын
Size-н хэмжээг өөрчлөх боломжтой.

17.7 Histogram
Histogram бол хувиарлалтыг харуулсан диаграмм юм. Show me цэсний Histogram
диаграмын төрлийг сонгоно.
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Мөн dimension, measure хэсгээс багана болон мөрний хэсэгрүү чирэнэ. Measure
хэсгийн агрегат төлөвийг өөрчлөх хэрэгтэй

Та өөрийн хүссэнээр Marks талбарлуу утгуудыг чирэн зөөж үзүүлэлтийг илүү
дэлгэрэнгүй байдлаар харах боломжтой.
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17.8 Area chart
Тухайн талбарын шугам болон тэнхлэг хоорондын зайг өнгөөр ялган бүрхэн харуулсан
диаграм юм. Мөрүүдийг хооронд нь ялгаж харуулах арга юм.
Dimensions хэсгээс ажлын талбарын багана хэсэгт чирэн зөөнө. Measure хэсгээс
мөрний талбарлуу чирэн оруулна. Бусад Dimensions хэсгийн талбараас Marks цэсний
Color хэсэгрүү чирэн зөөнө.
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Marks цэсний сонголтын хэсгээс Area цэсийг сонгоно.

Area диаграмм дээр Format-г өөрчлөх нэмэх боломжтой. Жишээ нь өнгийн нь өөрчлөх
хил хязгаарыг тогтоох.
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17.9 Dual Axis
Dual Axis-г ашиглан олон өгөгдлийг хооронд нь харьцуулж харуулж болно. Ингэснээр
илүү ойлгомжтой байдлаар тайланг харуулах боломжтой юм.
Харагдац хэсгийг үүсгэж тэнхлэгийг бий болгох.

Хоёр давхар тэнхлэгийг ашиглан харьцуулсан мэдээ гаргаж болно. Measures хэсгээс
талбарлуу зурагт үзүүлсэнээр чирэн зөөнө.
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Measure-н ногоон өнгөөр тэмдэглэгдэх тоон утгын сонголтын товчин дээр дарахад
сонголтууд гарч ирэх ба Dual Axis сонголтыг сонгоно.

17.10 Combined Axis
Хоёр өгөгдлийг нэг талбар дээр нэгтгэн харьцуулан харах боломжийг олгодог.
Measure хэсгээс ажлын талбарын мөрийн хэсэгрүү чирэн зөөнө.
Хоёр дахь утгыг measure хэсгээс босоо тэнхлэгрүү чирхэд ногоон өнгийн хос тэмдэгт
болон тэнхлэгрүү зөөгдөнө.

Хуудас 89/163

Tableau guide

Харагдац хэсэг нь дараах байдлаар харагдана.
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Ажлын талбар дээрх Column хэсгийн Measures Names-г татахад дараах байдлаар
харагдана.
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17.11 Scatter Plot
Хоёр тоон утгын харьцуулалт хийхэд Scatter Plot –ашигладаг. Тоон хувьсагчийн
ашиглан хооорондын холбоог дүрслэн харуулдаг.
Багана болон мөрийн хэсэгт Measures хэсгийн тоон утгыг байрлуулна.
Автоматаар нийлбэрийг олон дэлгэцэнд харуулна.

Dimensions хэсэгээс баганад утгыг нэмэн оруулах боломжтой.
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Өгөгдлийг задлан харуулах бол Analysis >Aggregate Measures сонголтыг сонгоно.
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Show Me цэснээс Scatter Plot сонголтыг сонгоно.
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17.12 Creating Crosstab
Crosstab нь өгөгдлийн хамгийн түгээмэл дүрслэлүүдийн нэг бөгөөд тодорхой тоон
утгыг харахад ашиглагдах ба таньд илүү ойлгомжтой хялбар байдлаар харах
боломжийг олгож байдаг.
Ажлын талбарын багана болон мөр хэсэгрүү Dimension хэсгээс утгыг чирэн авчирна.
Measure хэсгээс Marks талбарын Text хэсэгрүү утгыг чирнэ.
Show Me цэсний Crosstab хэсгийг сонгон үүсгэх боломжтой.
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Та тухайн ажлын хуудасаа хуваахыг хүсвэл хуудасан дээр очин баруун талын
товчлуурыг дарахад Duplicate Crosstab гэсэн сонголт гарж ирнэ. Үүнийг сонгоход
таны хуудас дахин үүссэн байх болно.
Өөр нэг сонголт нь Worksheet цэсний Duplicate Crosstab сонголтыг сонгоно.

17.13 Bar in Bar Graph
Ажлын талбарлуу бодит болон тоон утгыг чирэн оруулна. Хоёр тоон утгыг хооронд нь
харьцуулалт хийн графикийг харуулах. Жишээ нь Тarget болон Pureamount-г үзүүлэв.

Хуудас 96/163

Tableau guide

Хуудас 97/163

Tableau guide

Дараа нь тоон утгын сонголтын хэсгийг сонгоно. Сонголтоос Dual Axis хэсгийг

сонгоно.
Ингэснээр хооронд нэгтгэн Mark хэсгийн өөрчлөлтийн хэсгээс өөрчлөлтүүдийг хийх
боломжтой.

Marks талбарын хэсгээс өнгийг ялган Color талбарын Opacity өнгөний өөрчлөлтийг
бууруулан бие биенээсээ ялгарах байдлаар өнгийг тохируулж болно.
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Marks талбарын Size хэсгийн хэмжээг өөрчлөн харуулна. Үүн дээр нэмэлт гаргахыг
хүссэн тайлан мэдээг reference line- уудыг нэмэн өөрчлөх боломжтой.
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17.13 Highlight Table
Та өөрийн тоон үүзүүлэлтийн мэдээллүүдийг хооронд нь ялгахыг хүсвэл эсвэл тайлан
мэдээллийг илүү ойлгомжтой болгох үүднээс хүснэгтийг өнгөөр ялгаж өгөх
боломжтой. Ингэснээр илүү ойлгомжтой харагдана.
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Highlight table-г үүсгэхдээ дараах байдлаар үүсгэнэ.
Show Menu хэсгийн Highlight Table талбарыг сонгоно.

Тоон болон бодит утгын мэдээллийг мөр болон багана хэсэгрүү зөөнө.
Measure хэсгийн тоон утгыг Marks талбарын Техt хэсэгрүү чирэн зөөнө.
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Дараа нь утгуудыг Color талбараас сонгон өнгөөр ялгана.

17.13.1 Highlihght Table Show Total

Analysis цэсний Totals-г Show Column Grand Totals цэсийг сонгон. Color хэсгийн
сонголтоос өөрийн хүссэн өнгөө төөруулж сонгоно.

Marks талбарын Color хэсгийн сонголтон дээр дарахад Edit Color гэсэн цонх гарч ирэх
ба Include Total хэсгийг сонгож Apply дарна.
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18.

Show Grand Totals

Үр дүнг нэмэлт мөр болон багана байдлаар нэмэн харуулах боломжтой.
Grand Total-н сонголтыг сонгохдоо Analysis > Total хэсгийг сонгоно. Баганаар болон
мөрөөр нэмэх сонголт гарч ирнэ.

Мөн Total хэсгийн тоон үзүүлэлтийг автоматаар өөрчлөх боломжтой. Ингэхийн тулд
Total хэсэг дээр баруун товчлуурыг дарахад Automatic гэх сонголт гарч ирэх ба түүн
дээр дарахад сонголтууд гарч ирэх болно.

Мөн дэлгэцийн зүүн талд байрлах Analytics хэсгийн Total-г ажлын талбарлуу чирхэд
таньд нэмэх сонголтууд гарч ирнэ.
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Format-н өөрчлөлтийг хийвэл та Format цэсний Border сонголтыг сонгоно.

Нийт дүнг сонгохдоо Analysis > Total > Total All Using сонголтыг сонгоход дараах
сонголтуудаас сонгох боломжтой.
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Мөр болон Баганаар нь ялгаж харуулахыг хүсвэл Row Divider-н Level хэсгийг өөрчлнө.

19.

Format

Та тухайн Worksheet-н өнгө, фонт, хил хязгаар мөр болон хэлбэр хэмжээг нь өөрчилж
чадна.
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Жишээ нь текстэн хүснэгтийн хил хязгаар тавин устгах ман багануудыг өнгөтөөр харах
гэх мэт үйлдлүүдийг хийх боломжтой.

19.1 Format Fonts
Та өнгө, фонтын хэмжээ, текст болон толгойн текст гэх мэт зүйлүүдийг тодорхойлж
өгё болно.
Жишээ нь доорх харагдацаар толгойн текст нь Tableau Bold фонтыг ашиглахаар
тохируулагдсан байна.

Total болон Grand Total-г харагдац хэсэг дээр өнгөөр ялгаж өгөн фонтыг өөрчлөх
боломжтой. Ингэснээр хүснэгттэй ажиллахад илүү хялбар болдог.
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19.2 Format text alignment
Та тухайн текстийг хүссэнээрээ өөрчлөх боломжтой. Жишээ нь толгой текстийн
чиглэлийг хэвтээ болон босоо чиглэлээр өөрчлөх боломжтой.
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Текстийн талбар бүрийн хувьд дараах тохируулгын сонголтуудыг зааж өгч болно:
•
•
•
•

Horizontal- Текстийг баруун, зүүн, төврүү чиглэсэн тохируулгыг хянадаг
Vertical Alignment – Текстийг дээд, дунд, доор байрласан эсэхийг хянадаг
Direction- Чиглэлийг хянадаг
Wrap- текстийг дараагийн мөрөнд хуулахь товчилсон эсэхийг хянадаг.

19.3 Format Borders
Тухайг талбарын хил хязгаарыг зааглан өгөх ба тухайн зааглаж өгсөнөө өнгөөр ялган
харуулж өөрчлөх боломжтой.
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19.4 Format Line
Мөрийн харагдах байдлыг хянах форматыг өөрчлөх боломжтой.

19.5 Format highlighters
Тодруулагчийг ашигласанаар ажлын талбар дээрх мэдээллийг илүү нарийвчлан харах
боломжийг олгодог
Хуудас харуулсан талбар дээр хулганы баруун товчлуурыг дарахад Show Highlighters
сонголт гарч ирнэ.
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Дэлгэцэн дээр хайх хэсгийн талбар гарч ирэх ба түлхүүр үгээр хайх эёвэл жагсаалтаас
сонгох боломжтой.
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19.6 Hierarchy
Tableau дахь хэрэгтэй зүйлсийн нэг нь шаталсан бүтэц үүсгэх явдал юм. Жишээ нь
бараа бүтээгдэхүүний сар сарын борлуултын мэдээ, жилийн шаталсан мэдээ ,улиралын
шаталсан мэдээнүүдийг тайлан хэлбэрээр гаргахад ашиглаж болно.
Та доорх зурганд үзүүлсэнээр тавиур дээр байрласан хэмжээс дээр дарна. Мөр болон
баганын талбар дээр харагдах нэмэх болон хасах талбар дээр дарж болно.
(+) тэмдэг дээр дарахад дэд ангилалыг харуулдаг.
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Ажлын талбар дээрх хүснэгтэн дэх шатлал үүсгэх талбар дээр хулганын баруун
товчлуурыг даран Drill Down сонголтыг сонгоно.
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Хэрэв та шинээр үүсгэхийг хүсвэл тухайн талбарын ашиглаж буй өгөгдөл дээр даран

хулганын баруун товчлуурыг даран сонголтын хэсгээс Hierarchy хэсгийн Greate hierarchy
хэсгийг сонгоно.

Дараа нь Шинээр үүсгэсэн hierarchy нэрийг оноож өгнө.

20.

Build Heat Map

1 болон 2 өгөгдлийг өнгө ашиглан хооронд нь харьцуулах.
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1. Show Menu хэсгийн сонголтын хэсгээс сонгох
2. Marks card-н Shape Size болон өнгийг өөрчлөх боломжтой.
Тохиргоо хийхийн тулд Marks карт цэсний Color талбар дээр даран харагдац хэсэг дээр
өөрчлөх цонх гарч ирэх болно.
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Та харьцуулсан өнгийг өөрийн хүссэн өнгөөр өөрчлөх боломжтой ба ингэхийн тулд
Edit Color хэсэг дээр даран Palette сонголтын хэсгээс өнгийг сонгон Use full Color
Range хэсгийг сонгон Apply товчлуурыг дарна

Measure хэсгийн тоон утгыг Marks талбарын Size болон Color хэсэгрүү чирнэ. Size-н
хэмжээг өөрчилөхийг хүсвэл Marks-с талбараас сонголтууудаас сонгож өөрчилнө.
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Хэмжээг өөрчлөхдөө дараах байдлаар өөрчилнө.

Өгөгдлийн харагдах хэсэг өөрчилөгдсөн байхыг та харах болно.
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21.

Format Titles, Captions, Tooltips

Та ямарч хуудсан дээр гарчиг болон тайлбар текстийг бичиж болно. Та гарчиг болон
текстийг оруулсны дараа түүнийгээ засварлах болон өөрчлөх текстийг хэлбэржүүлэх
үсгийн фонт зэргийг өөрчлөх боломжтой.

Дараах үйлдлийг дагаж хийх
1. Өөрчлөхийг хүссэн хэсгийн хулганы баруун товчлуурыг дарахад Edit item хэсэг
гарна.
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2. Харилцах цонхонд текстийг өөрчлөх, өнгө, хэмжээ хэв маягийг өөрчлөх болно.
Insert цэсийг сонгосноор динамик текст болон утгуудыг оруулж өгөх
боломжтой.

Format Title and Caption
Газрын зургийн өөрчлөлтийг доорх зурганд харуулснаар өөрчлөх боломжтой байна.

22.

Null Value

Харагдац дэлгэцийн доор Unknown гэсэн тэмдэглэгээ гарч ирэх ба түүн дээр дарахад
эдгээр утгыг хэрхэн зохицуулах шийдхэд туслах болно. Гэхдээ өгөгдлийн төрлөөс
хамаарч өөр өөр байна. Газарзүйн өгөгдөл, тоон, огноон сонголтууд гарч ирнэ.
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Газрын зургийг ашиглахдаа үл мэдэгдэх байршилыг тодорхойлж өгөх бол Edit location
гэж гарч ирэх бөгөөд түүн дээр товшиход аль улсын ямар муж вэ? Гэдгийг сонгох
сонголтууд гарч ирэх ба өөрт хэрэгтэй улсыг болон мужийг зааж өгнө.

Хэрэв тоон болон огноо нь тэнхлэгт Null утга агуулсан бол өгөгдлийг өөрчлөх, Null
утгыг болон тооцооллыг хасах, өөрчлөлт хийхгүй байх.
Дараах хүснэгтийг харна уу

Хуудас 120/163

Tableau guide

23.

Story

Story нь workbook болон dashboard ажлын мэдээллийг хамтад нь багтаасан. Өөрийн
баримтыг хэрхэн холбогдож байгааг харуулах хэрхэн үр дүнтэй шийдвар гаргахын
тулд Story-г ашигладаг.
Story-үүсгэхийн тулд

цонхыг дарна.
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Story-г үүсгэхдээ Worksheet болон Dashboard талбарлуу чирэн зөөнө.

Format-г өөрчлөх бол Format > Story сонгоно. Та арын зургийн өнгийг солих гарчиг
болон зарим нэг талбарыг өөрчлөх боломжтой.
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24.

Gantt Chart

Gantt диаграмм нь өөр өөр хувьсах хэмжигдэхүүний хоорондох холбоо хамааралыг
харахад илүү хялбар байна. Tableau нь Grantt диаграмыг ашиглан өгөгдлийг үзүүлнэ.
Та мөр болон баганын хэсэгт утгуудыг чирэн зөөх ба Automat-р хэмжээсийг
байрлуулна.
Marks цэсний сонголтын хэсгээс Grantt Bar сонголтыг сонгоно. Нэмэлт талбаруудыг
нэмэн оруулсанаар дараах байдалтай харагдана.
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25.

Shape Mark

Багана болон мөрийн утгуудыг оруулана. Marks цэсний Shape сонголтыг сонгон
өгөгдлийг дүрсээр ялган харуулах болно.

Доорх зургын дагуу үйлдлийг хийнэ.
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Нэмэлт дэлгэрэнгүй мэдээллийг Marks цэсэнд талбарыг байрлуулж болно. Талбар дахь
утгуудын дагуу тэмдгийг салгана.

26.

TreeMap диаграм

Өгөгдлийн талбарыг өнгөөр ялган илүү хялбар харах боломжийг олгох TreeMap
диаграмм юм. Show me цэсний TreeMap сонголтыг сонгоно.
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Нэмэлт мэдээллүүдийг харах шаардлагатай бол Marks цэсрүү талбаруудыг байрлуулна.
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Marks цэсэн дэх талбарт байрлуулсан утгыг өөрчлөх сонголтыг сонгож, өнгийг
өөрчлөх боломжтой. Мөн нэмэлт өөрчлөлтүүдийг зааж өөрчлөх.

Хуудас 127/163

Tableau guide

27.

Visual Analytics

27.1 Filter ашиглалт
Та өөрийн хүссэн тайлангаа гаргахын тулд өөрт хэрэгтэй мэдээлэлээ ашиглан гаргах
боломжийг Filter талбар олгодог. Ингэснээр та олон өгөгдөл дотроос зөвхөн өөрт
ашиглагдах өгөгдлөө сонгох боломжтой.
Та Dimensions цэснээс бодит мэдээллийг Filter хэсэгрүү чирэн ашиглах гэж байгаа
өгөгдлийг сонгоно. Өгөгдлөөс Exclude товчийг даран хасах ч боломжтой.
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Харилцах цонхонд 4-н төрлийн тэмдэглэгээ гарч ирнэ.
Төрөл
General

Тодорхойлолт
General хэсэгт оруулж болох утга болон хасах утгыг сонгох боломжтой
байна.
Wilcard
Шүүлтүүрт загварыг тодорхойлохын тулд Wilcard хэсгийг сонгоно.
Condition Талбарын утгуудад суурилан тооцоолол болон хязгаарыг тогтоох
талбаруудыг тодорхойлж болно.
Top
Өгөгдлийг тооцоолох томёог тодорхойлох
Filter талбарын Condition хэсэгт By Field-г сонгосноор тухайн талбарын тоцооллыг
хийх боломжтой байдаг нь давуу байдаг.
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Measures-с тоон утгын мэдээллийг чирэн зөөхөд дараах байдалтай харагдах ба All
values сонголтон дээр дарахад хийж болох утгын мэдээлэлүүд гарж ирэх ба сонголтоо
хийх боломжтой байна.
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Тухайн өгөгдлийг шүүх хэсэгрүү чирэн зөөвөрлөхөд дараах хэсэг гарж ирнэ.
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Та өөрийн ашиглах гэж байгаа өгөгдлөө он сар өдрөөөр нь болон дан ганц оноор нь
өдрөөр нь сар жилээр нь сонгон ашиглаж болно. Жишээ нь та 2009 оны 3 сарын 1-ээс
2009 оны 6 сарын 1 хүртлэх тайлан мэдээг харая гэвэл дараах байдлаар сонгох
боломжтой.
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Сонголтууд
Range of Value
At least
At Most
Special

Тодорхойлолт
Оруулсан бүх утгын хил хязгаарыг тодорхойлж өгнө.
Өмнөх утгыг тодорхойлно
Оруулсан утгын доод утгыг тодорхойлно.
Non-null болон null утгыг тодорхойлно.

Талбарт үүссэн Filter-н сонголтын хэсгийн Show Filter сонголтыг сонгоход дэлгэцэнд
харагдана.

27.2 Эрэмбэлэх (Sorting)
Талбар дээрх мэдээллийг тооцооллох хамгийн хурдан арга нь эрэмбэлэх юм. Өгөгдөл
өөрчлөх болгонд шинэчлэгдэнэ.
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Sort-н харилцах цонхыг нээнэ.
Баруун товчлуурыг даран сонгох хэсгээс Sort хэсгийг сонгоно.

Ангилах сонголтыг зааж өгнө.
Sort Order -Өсөх болон Буурахаар эрэмбэлэх сонголтын хэсгийг харуулна.
Sort by төрөл дээр
•
•
•

Data source order –Өгөгдлийн эх сурвалжаар нь эрэмбэлэх
Alphabetic – Цагаан толгойн дарааллаар эрэмбэлэх
Field – Холбогдох өөр талбаруудтай эрэмбэлэх

Мөн дэлгэцэн дээрх талбарын эрэмбэлэх товчлуурыг сонгон эрэмбэлж болно.
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Төрөл
Constant Reference Line

Сонголтууд

Average Line, Reference
Line
Bands

Trend Line

Forecast

27.3 Trend line
Тухайн өгөгдлийн чиг хандлагыг харахад ашигладаг ба хоорондын хамааралыг
ажиглахад тусалдаг.
Analytics хэсгийн Trend Line-г сонгоход Add a Trend Line гэсэн хэсэг гарж ирнэ. Энэ
нь дараах сонголтуудтай байна.
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•
•
•
•

Linear
Logarithmic
Exponential
Polynomial

Ажлын талбарт баруун товчлуурыг дарахад Trend Line сонголт гарж ирэх ба Edit
Trend Lines дээр дарахад Trend Lines Options хэсгүүд гаран ажлын талбарыг өөрчлөх
хэсгүүд гарж ирэх болно.
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27.4 Reference Line
Талбар дээрх тооцоолсон тогтмол утгууд дээр Reference Line нэмж болно. Энэ нь
тэнхлэг дээр утгуудыг тодорхойлох хязгаарыг бий болгохын тулд ашиглагддаг.

Reference Band
Тооцоолсон утгуудын хоорондох зайн ард талыг сүүдэрлэж утгыг оноож өгнө.

Reference Distributions
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Тэнхлэг дэх утгуудын тархалтыг заана. Тархалтыг стандарт хазайлт , хувь, тоо
хэмжээгээр нь тодорхойлж болно.

Reference Line нэмэх
Та Reference Line-г тэнхлэг дээр нэмэн харж болно.
Analytics хэсгийн Reference Line-сонгоход Tableau боломжит сонголтуудыг харуулна.
Төрлөөс нь хамаарч өөр өөр байна.
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Table, Cell, Pane тухайн зүйлийн хамрах хүрээy өөрчлөлтийг тодорхойлдог.
Процессын хувьд ижил ч интерфэйсын хувьд өөр өөр байдаг.

Tableau Desktop, Web-н Edit хэсэг нь дараах байдлаар харагдана.

Та Tableau Desktop-н талбар дээр Box Plots-г нэмж чадна. (Web дээр боломжгүй)
Box Plot-г нэмэхдээ Show me цэсний Boxplots-г сонгоно.
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Box Plot-г нэмэхдээ дэлгэцийн тэнхлэг дээр хулганы баруун товчийг даран Add
Reference Line-г сонгоно.
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Харагдацын хувьд дараах байдлаар харагдах ба Box Plot-г сонгоно.

28.

Export Image

Одоогийн байгаа ажлын талбарыг зурган файл болгон хадгалах болно.
Worksheet цэсний Export сонголтын Image-г сонгоно.
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Export Image гэсэн харилцах цонх гарч ирэх ба ямар зураг оруулах гэж буйгаа
сонгоно. Тэгээд SAVE товчийг дарна.

29.

Export Image Dashboard

Дараах үйлдлийг дагаж хийнэ үү
Үйлдэл
Copy Image
Export
Image

30.

Хийх дараалал
1. Copy Image хэсгийг сонгоно
2. Хуулж таваих талбартаа зургийг хуулна.
1. Export Image хэсгийг сонгоно.
2. Save Image гэсэн харилцах цонх гарч ирэх ба format-г өөрчлөх
боломжтой
3. Save товчийг дарна.

Хийсэн ажлаа хадгалах

Харагдацаа үүсгэж дууссаны дараа хийсэн ажлаа хадгалахдаа дараах дарааллаар хийнэ:
•

File > Save гэсэн сонголтыг сонгох, Ctrl + S хосолсон товчийг дарах
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•
•

Хийсэн ажлаа хадгалах байршилаа зааж өгөх
Хийсэн ажлын нэрийг зааж өгөх

Зураг 38 Хадгалах форм
•

Тухайн файлын хадгалах төрлийг зааж өгөх
o Tableau Workbook (.twb) – бүх хуудас холболтын мэдээлэл хадгалагдана.
Өгөгдөл шаардлагагүй.
o Tableau Packaged Workbook (.twbx) – бүх хуудас холболтын мэдээлэл
болон өгөгдөл хадгалагдана.

•

Save товч дээр дарна.

30.1 Tableau Public
Та өөрийн ажлын хүснэгтийг өөрийн өгөгдөлтэй хамт зохион байгуулалттай Cloud
Service болох Tableau Public-т хадгалж болох ба ингэснээр та бусадтай хуваалцах
бусдад түгээх боломжийг нээж өгнө.
1. Tableau дээр өөрийн ажлын номоо нээнэ. Server > Tableau Public > Save to
Tableau Public сонгоно.
! Энэ сонголтыг дор хаяж нэг ажлын талбар агуулсан байгаа тохиолдолд үүсгэх
боломжтой.
2. Та Tableau Public нэвтрэх хэсгээрээ UserName болон Password хэсгийг бөглөн
нэвтрэн орно.
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s
! Хэрэв таньд нэврэх эрх байхгүй бол шинээр үүсгэх хэрэгтэй .
3. Хадгалах гэж буй талбарыг сонгон Save товчийг дарна. Нэрийг сонгохдоо
бусад хүмүүст туслах өвөрмөц нэр авах нь чухал.

30.2

Өгөгдлийн санг хадгалах болон засварлах

Tableau-н өгөгдлийн эх үүсвэр дэх хэрэгтэй өгөгдлийг хадгалах, холбох мөн засвар
хийх боломжтой. Жишээ нь та Dimensions болон Measures талбарын шинж
чанаруудыг өөрчлөх , нэрийг өөрчлөх хадгалах файлын өргөтгөлийг өөрчилж
чадна.
Шинээр тооцоолол , багц үүсгэх, груп болгох, параметр шинээр үүсгэн хадгалах
боломжтой.

Өгөгдлийг 2 аргаар хадгалана.
To
Файлыг хувийн зорилгоор
ашиглахаар хадгалах
Tableau сервер болон ажлын
групт хуваалцахаар хадгалах.

Do this
Data цэсэн дээр даран холболт хийх гэж буй
өгөгдлийн эх үүсвэрийг сонгон Add to Saved Data
Sources сонгоно.
Data цэсийг сонгон өгөгдлийн эх үүсвэр дээр
баруун товчийг даран Publish to Server сонголтыг
сонгоно.

Хуудас 144/163

Tableau guide

31.

Story үүсгэх

Шинээр Story үүсгэх олон арга байдаг. Ялгаатай Dashboard-д тулгуурлан, үзүүлэн
болон шаталсан байдлаар үүсгэж болдог. Компанийн уулзалт бизнесийн уулзалтуудад
ашиглах боломжтой.
New Story дээр товшино.

Tableau-н New Story цонх нээгдэнэ.

Дэлгэцийн доод булан дахь сонголтоос өөрийн түүхийн хэмжээг сонгоно. Урьдчилан
тодорохойлсон хэмжээнээс нэгийг сонгож болно.
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Мөн өөрчлөлт хийх боломжтой. Гарчиг болон хуудасын нэрийг өөрчлөх, засварлах
боломжтой.
Өөрийн Story- г эхлүүлэх, мөн нэмэхийг хүсвэл Story хуудсанд давхар товшино.

Хуудас 146/163
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Story-г товчилохыг хүсвэл Add Caption сонголтыг сонгоно.
Tableau-д та текстийн обьектыг ажлын хуудасны түүх рүү чирж, сэтгэгдэл бичих
замаар тодруулж болно. Илүү тодорхойлохыг хүсвэл Filter-г өөрчлөх эрэмбэлэх
боломжтой. Өөрчилсөн өөрчлөлтөө хадгалахын тулд Toolbar хэсгийн Update
сонголтон дээр дарж өөрчлөх боломжтой.

Дараах зүйлийн аль нэгийн сонгон Story-г нэмж оруулна. New Storypoint хэсгийн
Blank хэсгийг сонгоно.

Layout хэсэг дээр дарна.
Navigator хэсгийн Number хэсгийг сонгосноор өмнөх болон дараагийн Story-руу
шилжих болно.

Хэрэв та устгахыг хүсвэл Caption хэсгийн X товчийг дарна.
Хуудас 147/163
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31.1 Story Format
Та өөрийн хүссэнээр тухайн story-н Format-а өөрчлөх боломжтой. Ингэснээр та илүү
сайжруулах болно.
Format хэсгийн Story хэсгийг сонгоно. Дараах харагдац хэсэг харагдах ба хэрэв
format-г өөрчлөх устгах хүсвэл Clear сонголтыг сонгоно.

Хуудас 148/163
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31.2 Layouts
Хяналтын самбарыг бий болгосны дараа Tableau Desktop дээр Layout-г үүсгэх
боломжтой ба илүү тодорхойлж онцгой болгож болгоно.
Та хяналтын самбараас шалтгаалж хэмжээг нь өөрчлөх бүтэц агуулгыг өөрчлөх
боломжтой. Тableau Server болон Tableau Online-д нийтлэвэл хэрэглэгч түүнийг Tablea
Desktop болон гар утас, Tablet төхөөрөмжөөр харах боломжийг олгохын тулд эдгээр
төхөөрөмжрүү хувиргаж болно.
Хяналтын самбарыг нээнэ.

Хяналтын самбарын зүүн талд байрлах Device Preview сонголтыг сонгоно.

Хуудас 149/163
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Талбарын дээд хэсэгт Device Type (Desktop, Phone, Tablet гэсэн төрлийг сонгоно)
Model (загвар болон хэмжээг сонгоно)

Хуудас 150/163
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Хэмжээг нь босоо болон хөндлөнгөөр болговол дэлгэцэн дээр харагдах
сонгоно.

сонголтыг

Device Type сонголтоос Tablet төрлийг сонгоно.

Дараа нь Device Type хэсгийн баруун талд байрлах Add Layout сонголтыг сонгоно.
Өөрөөр

Хуудас 151/163
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Dashboard > Device Layouts > Add <device type> сонгож болно.

Layout-г өөрийнхөөрөө тодорхойлж өөрчлөх боломжтой. Custom хэсэг дээр дарахад
харагдац хэсэг нь дараах байдалтай харагдана.

Хуудас 152/163
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Хэрэв та Remove хийхийг хүсвэл дараах байдлаар хийнэ.

Дэлгэцийн зүүн хэсэгт байрлах хэсэг дээр талбарууд харагдах ба цэнхэр өнгөөр
зөвөлцөн байгаа хэсэг нь одоо ашиглагдаж байгаа талбаруудыг ялган харуулж буй
хэсэг юм.

Хуудас 153/163
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Device Model хэсгээс загвар болон хэмжээн тодорхойлж өгсөн сонголтоос сонгон
өөрчлөх боломжийг олгодог.

Size-н хэмжээг дараах сонголтоос өөрчлөх боломжтой.

•

•

•

Default- Өмнө байсан хэмжээтэй адилаар дараагийн загвар хэмжээг яг адил
болгодог. Жишээ нь Desktop Browser (1000 x 800) байсан бол Tablet (1000 x 800
болгох.
Fit All- Сонгосон загвар төрлөөс хамаарч автоматаар өөрчлөх. Tableau Mobile
App сонголтыг сонгоно.

Fit Width- Өргөнийг нь өөрчлөдөг ба өндөр нь тогтмол байна.
Хуудас 154/163
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Гар утас тохиргоо
Device Type хэсгээс Phone төрлийг сонгоно.

Өмнөх хяналтын самбарын тайланг өөрчлхгүйн тулд дахин хуудасуудыг хуваах
хэрэгтэй.

Хэрэв та бүүр онцгой болгож өөрчилөхийг хүсвэл Жишээ нь газрын зургийн хэсгийг
өөрчилөхөөр бол (Maps > Map Options) сонголтыг дарснаар дараах харагдац гарч
ирнэ.

Хуудас 155/163
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Мөн гарчиг нэрийн солих бол тухайн талбар дээр хоёр товшиход өөрчлөх Format-н
хэсэг гарч ирнэ.

Хуудас 156/163
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Тохиргоо хийх Сontainer-г хянах самбарт нэмэхийн тулд

Хуудас 157/163
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Дэлгэцийн зүүн талд байрлах босоо болон хэвтээ сонголтийг чирэн өөрчлөх
боломжтой.

Хуудас 158/163

Tableau guide

32.

Custom Dates

Магадгүй та огноог өөрчлөн тохируулж илүү нарийн тодорхойлж тайлан мэдээ гаргахын
хүсвэл Custom Dates-г үүсгэх хэрэгтэй. Дэлгэцийн зүүн талд байрлах Dimensions

хэсгийн Date төрлийн утга дээр товшин Create цэсний Custom Date-г сонгоно.

Create Custom Date гэсэн харагдац хэсэг гарч ирэх ба Date Value, Date Part
сонголтуудтай байна.
Detail хэсгээс огноон сонголтууд гарч ирнэ.

Date Value- Огноог салангид байдлаар харуулна
Date Part- үргэлжсэн байдлаар харуулна.
Сонголтыг хийж дууссаны дараа OK товчийг дарна.
Доор харагдаж буй харагдац нь сар, өдөр, жилээр нь харуулж байна.

Хуудас 159/163
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33.

Table Calculation

Та тусгай тооцооллыг ашиглан хүснэгтэн тооцооллыг тохируулах боломжтой. Та тоон
утгын сонголтын хэсгээс Add Table calculation нэмэх цэсийг сонгоно. Table
Calculation гэх дэлгэцэнд цонх үүсэж харагдана.
Calculation Type-г сонгох
Таньд тооцооллын дараах хэсэг харагдана. Тооцооллын төрөл тус бүрт тусгайлсан
сонгох багц хэсгүүд байдаг. Жишээ нь Difference From төрөл дээр хоёр талбарын хэсэг
байрлана.

Хуудас 160/163
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•
•
•
•
•
•
•

Diffrence From гэдэг нь хоёр утгын хоорондын утгын зөрүүг тооцоолно.
Percent Diffrence From-Өнөөгийн утга болон хүснэгтэд байгаа өөр нэг утга
хоорондын зөрүүг хувиар илэрхийлдэг.
Percent From- Хүснэгтийн тэмдэглэгээ бүрийн хувьд хувийг бодох
Percent Total- Бүх утгыг хувиар илэрхийлэх
Rank-Хүснэгтийн утгын эрэмбийг тооцоолно.
Running Total- хүснэгтийн тоон урсгалын дүнг олох
Moving Calculation- Утгын (max,min,avg) тооцооллыг олох

Хуудас 161/163
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Бүтцийн хувьд өөрчлөлт хийхийг хүсвэл тоон утгын сонголтын хэсгийг даран Compute
Using-г сонгож нэмж өөрчлөх боломжтой.
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•
•
•
•
•
•
•

Table (across)- хөндлөн чиглэлтэй
Table (Down) – босоо чиглэлтэй
Table (across then down)- хөндлөн дараа нь босоо чиглэлтэй
Table (down then across)-босоо дараа нь хөндлөн чиглэлтэй
Pane (across)- хөндлөн
Pane (across then down)- хөндлөн болон босоогоор
Pane (down and across)- босоо болон хөндлөнгөөр

Мөн Edit Table-г сонгож засварлах өөрчлөх боломжтой.

Хуудас 163/163

