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Rozdziađ 2.

Tabele przestawne
— wprowadzenie
W tym rozdziale:
 Tworzenie tabel przestawnych.
 Dostosowywanie pól, formatów i funkcji w tabelach przestawnych.
 Zastosowanie fragmentatorów do filtrowania danych.
 Co powinieneĞ wiedzieü, aby zrozumieü wewnĊtrzny model danych.

W miarĊ poznawania narzĊdzi Business Intelligence firmy Microsoft staje siĊ jasne, Īe
tabele przestawne stanowią integralną czĊĞü rozwiązaĔ sáuĪących do analiz BI. Wykorzystując narzĊdzia PowerPivot (rozdziaáy 3. i 4.), Power View (rozdziaá 5.) czy Power
Map (rozdziaá 6.) w celu prezentacji wyników, w pewnym stopniu posiákujesz siĊ rodzajem struktury analogicznej do tabeli przestawnej.
JeĞli nie znasz jeszcze sposobu dziaáania tabel przestawnych w Excelu, to po przeczytaniu
tego rozdziaáu uzyskasz podstawową wiedzĊ na ich temat. DziĊki temu bĊdziesz mógá
kontynuowaü swoją podróĪ, odkrywając kolejne moĪliwoĞci, jakie oferuje zestaw narzĊdzi do analiz BI firmy Microsoft. JeĞli natomiast tabele przestawne nie są Ci obce, zalecamy, abyĞ zapoznaá siĊ z podrozdziaáem „WewnĊtrzny model danych — podstawowe
informacje”. WewnĊtrzny model danych jest funkcją, która po raz pierwszy pojawiáa siĊ
w programie Excel 2013. Zasadniczo umoĪliwia ona natywne uruchomienie narzĊdzia
PowerPivot w programie Excel.
Przykäady dla tego rozdziaäu znajdujñ siö w pliku Rozdziaä 2 — przykäady.xlsx
na serwerze FTP pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/abizwe.zip.

Tabela przestawna — podstawowe informacje
Tabela przestawna (ang. pivot table) jest narzĊdziem umoĪliwiającym utworzenie interaktywnego widoku opartego na danych Ĩródáowych (powszechnie okreĞlanego jako
raport tabeli przestawnej). DziĊki zastosowaniu tabeli przestawnej moĪliwe jest przeksztaácenie niezliczonej iloĞci wierszy i kolumn w sensownie zaprezentowane dane.
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W prosty sposób moĪna grupowaü elementy podsumowaĔ: na przykáad poáączyü zsumowane dane dla Regionu Póánocnego z zsumowanymi wartoĞciami dla Regionu Zachodniego,
wykonaü filtrowanie danych za pomocą róĪnych widoków i dodaü specjalne formuáy,
które wykonują nowe obliczenia.
Tabele przestawne wziĊáy swoją nazwĊ od moĪliwoĞci interaktywnego przeciągania i upuszczania pól w celu dynamicznej zmiany ich perspektywy dziĊki przestawieniu wierszy i kolumn. Stosując taki zabieg, jesteĞmy w stanie uzyskaü zupeánie nowe spojrzenie na ten
sam zestaw danych Ĩródáowych. W kolejnym kroku moĪliwe jest równieĪ wyĞwietlenie
sum czĊĞciowych i interaktywne drąĪenie w dóá, co pozwala na osiągniĊcie interesującego
nas poziomu szczegóáowoĞci. NaleĪy przy tym zauwaĪyü, Īe same dane siĊ nie zmieniają. Nie są równieĪ poáączone z tabelą przestawną. Tabela tego typu ma zastosowanie
równieĪ w odniesieniu do kokpitów menedĪerskich, gdyĪ w kaĪdej chwili moĪesz przeprowadziü edycjĊ widoku tabeli przestawnej przez zmianĊ danych Ĩródáowych, na których jest oparta. Pozwala to na jednoczesne przygotowanie analizy oraz warstwy prezentacji. Wystarczy nacisnąü przycisk, aby zaktualizowaü prezentacjĊ.

Elementy tabeli przestawnej
Tabela przestawna skáada siĊ z czterech obszarów, okreĞlanych jako WartoĞci, Wiersze,
Kolumny i Filtry, co pokazano na rysunku 2.1. Rodzaj danych umieszczanych w tych obszarach wskazuje zarówno na sposób ich wykorzystania, jak i formĊ, w jakiej są prezentowane. W kolejnych fragmentach ksiąĪki omówimy funkcjĊ kaĪdego z tych obszarów.

Rysunek 2.1. Cztery obszary tabeli przestawnej

Obszar WartoĴci
W obszarze WartoĞci moĪliwe jest wykonywanie obliczeĔ na danych Ĩródáowych lub ich
zliczanie. Jest to duĪy prostokątny obszar poniĪej nagáówków kolumn oraz po prawej
stronie wierszy. W przedstawionym przykáadzie obszar WartoĞci zawiera sumĊ wartoĞci
pola WartoĞü sprzedaĪy.
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Pola danych przeciągane i upuszczane tutaj przez Ciebie zawierają wartoĞci, których
pomiaru chcesz dokonaü — mogą to byü na przykáad pola dotyczące sumy przychodów,
liczby jednostek lub Ğrednich cen.

Obszar Wiersze
Po przeciągniĊciu pola danych do obszaru Wiersze pionowo w wierszach w lewej czĊĞci
tabeli przestawnej wyĞwietlone zostaną unikatowe wartoĞci z tego pola. W obszarze
Wiersze zazwyczaj znajduje siĊ co najmniej jedno pole, chociaĪ zdarza siĊ, Īe nie zawiera on Īadnych pól.
Umieszczane w tym obszarze typy pól danych to dane, które moĪna pogrupowaü i skategoryzowaü, takie jak produkty, nazwy czy lokalizacje.

Obszar Kolumny
W obszarze Kolumny znajdują siĊ nagáówki, które rozciągają siĊ wzdáuĪ górnej czĊĞci
kolumn w tabeli przestawnej. W powyĪszym przykáadzie obszar ten zawiera unikatową
listĊ segmentów produktów.
Po umieszczeniu pola danych w obszarze Kolumny unikatowe wartoĞci z tego pola zostaną wyĞwietlone pionowo w kolumnie. Obszar ten jest idealny do tworzenia macierzy
danych lub do pokazania trendów w czasie.

Obszar Filtry
Obszar Filtry, znajdujący siĊ w górnej czĊĞci tabeli przestawnej, zawiera opcjonalny zestaw skáadający siĊ z jednego elementu lub wiĊkszej liczby elementów z listą rozwijaną.
W prezentowanym przykáadzie w tym obszarze znajduje siĊ pole Region, a tabela przestawna przedstawia dane dla wszystkich regionów.
Umieszczenie pól danych w obszarze Filtry umoĪliwia zmianĊ widoku danych prezentowanych w tabeli przestawnej na podstawie wyboru dokonanego w filtrze. W tym
miejscu zamieszczamy dane, które chcemy wydzieliü, aby móc siĊ na nich skupiü — na
przykáad region, branĪa lub pracownicy. Pola danych dodawane w tym obszarze są powszechnie okreĞlane jako pola filtrowania.

Budowanie prostej tabeli przestawnej
Teraz, gdy znasz juĪ strukturĊ tabeli przestawnej, moĪesz przystąpiü do utworzenia swojej
pierwszej tabeli tego typu. W tym celu wykonaj poniĪsze kroki:
1. Kliknij którąkolwiek pojedynczą komórkĊ z danymi Ĩródáowymi

(w tabeli bĊdącej Ĩródáem danych dla tabeli przestawnej).
2. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela przestawna.

Zostanie wyĞwietlone okno dialogowe Tworzenie tabeli przestawnej,
tak jak pokazano na rysunku 2.2.
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Rysunek 2.2.
Okno dialogowe
Tworzenie tabeli
przestawnej

3. OkreĞl poáoĪenie danych Ĩródáowych.
4. WskaĪ arkusz, w którym ma zostaü umieszczona tabela przestawna.

DomyĞlną lokalizacją dla nowej tabeli przestawnej jest Nowy arkusz. Oznacza to,
Īe Twoja tabela przestawna zostanie umieszczona w nowym arkuszu w bieĪącym
skoroszycie. JeĞli chcesz dodaü tabelĊ przestawną do wybranego arkusza, wybierz
opcjĊ Istniejący arkusz i okreĞl, który to ma byü arkusz.
5. Kliknij OK.

W tym momencie zobaczysz pusty raport tabeli przestawnej w nowym arkuszu
(jeĞli wybraáeĞ taką opcjĊ). Obok niego wyĞwietli siĊ takĪe okno Pola tabeli
przestawnej, tak jak przedstawiono na rysunku 2.3. W kolejnym punkcie
dowiesz siĊ, jak za pomocą tego okna wypeániü swoją tabelĊ przestawną danymi.
Rysunek 2.3.
Okno Pola tabeli
przestawnej
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Dodawanie danych do tabeli przestawnej
MoĪesz dodaü pola do tabeli przestawnej przez przeciągniĊcie ich nazw do jednego
z obszarów dostĊpnych na liĞcie w oknie Pola tabeli przestawnej — Filtry, Kolumny,
Wiersze i WartoĞci oraz upuszczenie tych nazw w wybranym obszarze.
JeĈli nie widzisz okna Pola tabeli przestawnej, kliknij prawym przyciskiem myszy
w dowolnym miejscu w obszarze tabeli przestawnej i wybierz opcjö PokaĔ listö pól.
MoĔesz to równieĔ zrobiè, gdy najpierw klikniesz w dowolnym miejscu wewnñtrz tabeli
przestawnej, aby wyĈwietliè kartö kontekstowñ Narzödzia tabel przestawnych,
a nastöpnie wybierzesz kartö Analiza i w grupie PokaĔ wybierzesz opcjö Lista pól.

Zanim zaczniesz dodawaü pola do róĪnych obszarów, odpowiedz sobie na dwa pytania:
„Jakie wartoĞci chcĊ uwzglĊdniü w swoich obliczeniach?” i „Jak chcĊ wyĞwietliü otrzymane wyniki?” Odpowiedzi na te pytania pomogą Ci w okreĞleniu, które pola umieĞciü
w poszczególnych obszarach.
Powiedzmy, Īe chcesz obliczyü, ile wyniosáa wartoĞü sprzedaĪy w záotówkach na poszczególnych rynkach. W tabeli przestawnej musisz zatem umieĞciü pola WartoĞü sprzedaĪy i Rynek.
Najlepszym sposobem na zbudowanie takiego raportu bĊdzie umieszczenie informacji
o rynkach pionowo z lewej strony. WartoĞü sprzedaĪy zaĞ powinna byü obliczana obok
kaĪdego rynku. Trzeba wiĊc dodaü pole Rynek do obszaru Wiersze, a pole WartoĞü sprzedaĪy — do obszaru WartoĞci. Aby to uzyskaü, wykonaj nastĊpujące kroki:
1. Z listy pól wybierz pole Rynek (rysunek 2.4).
Rysunek 2.4.
Wybór pola Rynek
w celu dodania go
do listy pól

Wybór pola niebödñcego polem numerycznym (zawierajñcego tekst lub datö)
powoduje automatyczne umieszczenie go w tabeli przestawnej w obszarze Wiersze.
Z kolei zaznaczenie pola wyboru obok nazwy pola o typie numerycznym automatycznie
umieszcza je w obszarze WartoĈci.
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Teraz, gdy w Twojej tabeli przestawnej są juĪ widoczne regiony, pora dodaü
do niej dane dotyczące sprzedaĪy w záotówkach.
2. Z listy pól wybierz pole WartoĞü sprzedaĪy (rysunek 2.5).
Rysunek 2.5.
Dodawanie pola
WartoĈè sprzedaĔy

Podczas dodawania nowych pól moĪesz mieü trudnoĞü z wyĞwietleniem w oknie wszystkich pól dla kaĪdego z obszarów. W takiej sytuacji moĪesz rozwinąü okno Pola tabeli
przestawnej, klikając i przeciągając jego krawĊdzie.
WáaĞnie dokonaáeĞ analizy sprzedaĪy z podziaáem na rynki! I to zaledwie w kilku krokach! To niesamowity wyczyn, biorąc pod uwagĊ 60 000 wierszy z danymi, znajdujących
siĊ w Twojej tabeli Ĩródáowej. DziĊki zastosowaniu odrobiny formatowania ta skromna
tabela przestawna moĪe stanowiü punkt wyjĞcia do budowy kokpitu menedĪerskiego
lub raportu.

Modyfikowanie tabeli przestawnej
Wspaniaáa wiadomoĞü jest taka, Īe w ramach swojego modelu danych moĪesz dodaü
dowolną iloĞü warstw analitycznych, zmieniając pola w tabeli Ĩródáowej lub ich rozmieszczenie. Powiedzmy, Īe chcesz zobaczyü, ile wyniosáa sprzedaĪ w záotówkach na
kaĪdym z rynków z podziaáem na segmenty produktowe. PoniewaĪ utworzona przez
Ciebie tabela przestawna zawiera juĪ pola Rynek i WartoĞü sprzedaĪy, wystarczy dodaü
do niej pole Segment.
Kliknij w dowolnym miejscu tabeli przestawnej, aby otworzyü okno Pola tabeli przestawnej, a nastĊpnie zaznacz pole Segment, aby dodaü je do obszaru Wiersze. Na rysunku 2.6 pokazano, jak teraz wygląda Twoja tabela przestawna.
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Rysunek 2.6. Dodawanie nowej warstwy analitycznej do Twojego modelu danych jest tak proste
jak dodawanie kolejnego pola

Co jednak, jeĞli taki sposób prezentacji danych nie jest Twoim zdaniem odpowiedni?
Byü moĪe lepiej byáoby wyĞwietliü segmenty w górnej czĊĞci tabeli przestawnej, nad
wynikami. Nic prostszego. Wystarczy przeciągnąü pole Segment z obszaru Wiersze do
obszaru Kolumny. Jak pokazano na rysunku 2.7, dziĊki tej zmianie moĪna uzyskaü poĪądany efekt.

Rysunek 2.7. Segmenty wyĈwietlane sñ teraz w kolumnach
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Zmiana widoku tabeli przestawnej
CzĊsto moĪesz byü proszony o zbudowanie raportu dla jednego konkretnego regionu,
rynku, produktu itd. Zamiast godzinami budowaü oddzielne tabele przestawne uwzglĊdniające kaĪdy moĪliwy scenariusz, moĪesz wykorzystaü tabele przestawne do utworzenia wielu widoków bazujących na tych samych danych. MoĪesz na przykáad utworzyü
filtr z polem Region.
Kliknij w dowolnym miejscu tabeli przestawnej, aby otworzyü okno Pola tabeli przestawnej, a nastĊpnie przeciągnij pole Region do obszaru Filtry. W tabeli przestawnej masz
teraz do dyspozycji listĊ rozwijaną zawierającą nazwy poszczególnych regionów (rysunek 2.8). MoĪesz wiĊc uĪyü tej opcji, aby zobaczyü dane wyáącznie dla wybranego przez
Ciebie regionu.

Rysunek 2.8. Dodawanie do filtra pola Region w celu wyĈwietlenia danych tylko dla okreĈlonego
obszaru geograficznego

Aktualizowanie danych w tabeli przestawnej
Twoje dane Ĩródáowe mogą ulec zmianie – w wierszach lub w kolumnach mogą pojawiü
siĊ nowe wartoĞci. Aby nowe dane znalazáy siĊ w tabeli przestawnej, kliknij prawym
przyciskiem myszy w jej obszarze i wybierz polecenie OdĞwieĪ.
Czasami zmienia siĊ równieĪ struktura danych Ĩródáowych dla tabeli przestawnej.
MoĪesz chcieü na przykáad dodaü wiersze lub kolumny do tabeli Ĩródáowej lub usunąü
je z niej. Tego typu zmiany mają wpáyw na zakres danych Ĩródáowych, a nie tylko na
kilka elementów danych w tabeli.
W tym przypadku proste odĞwieĪenie danych w tabeli przestawnej nie bĊdzie wystarczające. Musisz zaktualizowaü zakres danych, który jest wyĞwietlany w tabeli przestawnej. Oto jak to zrobiü:
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1. Kliknij gdziekolwiek w obszarze tabeli przestawnej.

Zawsze, gdy jest wybrana tabela przestawna, na WstąĪce staje siĊ aktywna karta
kontekstowa NarzĊdzia tabel przestawnych zawierająca karty, za pomocą których
moĪesz dokonaü interakcji z tabelą przestawną.
2. Na karcie Analiza kliknij przycisk ZmieĔ Ĩródáo danych i wybierz opcjĊ

ZmieĔ Ĩródáo danych...
Otworzy siĊ okno Zmienianie Ĩródáa danych tabeli przestawnej, przedstawione
na rysunku 2.9.
Rysunek 2.9.
Zmiana zakresu
danych Ēródäowych
dla Twojej tabeli
przestawnej

3. ZmieĔ zakres danych tak, aby znalazáy siĊ w nim dodane przez Ciebie nowe

wiersze lub kolumny.
4. Kliknij OK.

Dostosowywanie tabeli przestawnej
Tabele przestawne czĊsto muszą byü modyfikowane, aby caákowicie speániaáy nasze
oczekiwania zarówno pod wzglĊdem wyglądu, jak i sposobu uĪytkowania. W tym podrozdziale omówimy kilka sposobów modyfikacji tabel przestawnych w kontekĞcie ich
dalszego zastosowania w kokpitach menedĪerskich.

Zmiana wygládu tabeli przestawnej
Excel 2013 daje Ci moĪliwoĞü wyboru ukáadu danych prezentowanych w tabeli przestawnej. Trzy ukáady przedstawione obok siebie na rysunku 2.10 to formy: kompaktowa,
konspektu i tabelaryczna. ChociaĪ Īaden z nich siĊ specjalnie nie wyróĪnia, wiĊkszoĞü
osób woli ukáad tabelaryczny, poniewaĪ jest on bardziej czytelny. WiĊkszoĞü uĪytkowników korzystających z tabel przestawnych jest do niego po prostu przyzwyczajona.
Wybrany przez Ciebie ukáad nie tylko wpáywa na wygląd i sposób uĪytkowania mechanizmów raportowania, ale moĪe równieĪ oddziaáywaü na formĊ prezentacji danych
w kokpitach menedĪerskich, dla których Ĩródáem jest tabela przestawna, oraz na sposób
korzystania z wyĞwietlanych w ten sposób danych i interakcji z modelami kokpitów
menedĪerskich.

Kup książkę

Poleć książkę

40

Czúħè I  Zastosowanie programu Excel do analiz Business Intelligence

Rysunek 2.10. Trzy ukäady tabeli przestawnej

Zmiana ukáadu tabeli przestawnej jest prosta. W tym celu wykonaj nastĊpujące kroki:
1. Kliknij gdziekolwiek w obszarze tabeli przestawnej.
2. Na karcie Projektowanie umieszczonej na WstąĪce kliknij przycisk

Ukáad raportu i z rozwiniĊtej listy dostĊpnych ukáadów wybierz jeden z nich.

Zmiana nazw pól
KaĪde pole w tabeli przestawnej ma pewną nazwĊ. Pola w wierszach i kolumnach oraz
w obszarach filtra przejmują nazwy od etykiet w danych Ĩródáowych. Pole w obszarze
WartoĞci ma na przykáad nazwĊ Suma z WartoĞü sprzedaĪy.
JeĞli nie odpowiada Ci domyĞlnie nadawana nazwa, taka jak Suma z WartoĞü sprzedaĪy,
moĪesz ją zmieniü na przykáad na SprzedaĪ. MoĪesz to zrobiü, wykonując nastĊpujące kroki:
1. W tabeli przestawnej kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne pole, którego

nazwĊ chcesz zmieniü, i wybierz opcjĊ Ustawienia pola wartoĞci...
Przykáadowo, jeĞli chcesz zmieniü nazwĊ pola Suma z WartoĞü sprzedaĪy,
kliknij prawym przyciskiem myszy jakąkolwiek wartoĞü w kolumnie o tej nazwie.
Otworzy siĊ okno Ustawienia pola wartoĞci, przedstawione na rysunku 2.11.
2. Wpisz nową nazwĊ w polu Nazwa niestandardowa.
3. Kliknij OK.
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Rysunek 2.11.
Wykorzystywanie pola
Nazwa niestandardowa
do zmiany nazwy
pola wartoĈci

JeĈli w etykiecie danych zastosujesz takñ samñ nazwö jak w danych Ēródäowych,
otrzymasz informacjö o bäödzie. W naszym przykäadzie, jeĈli spróbujesz zmieniè
nazwö pola Suma z WartoĈè sprzedaĔy na WartoĈè sprzedaĔy, pojawi siö komunikat
o bäödzie. Aby tego uniknñè, moĔesz dodaè spacjö na koþcu nazwy pola. Excel uzna,
Ĕe nazwa WartoĈè sprzedaĔy (ze spacjñ na koþcu) róĔni siö od nazwy WartoĈè
sprzedaĔy. W ten sposób moĔesz uĔyè dowolnej nazwy i nikt nie zauwaĔy róĔnicy.

Formatowanie wartoĴci liczbowych
MoĪesz dostosowaü formatowanie liczb wyĞwietlanych w tabeli przestawnej do swoich
potrzeb (wstawiü walutĊ, wyĞwietliü wartoĞci procentowe lub zmodyfikowaü sam sposób
wyĞwietlania liczb). Zmiany formatowania pola wprowadĨ m.in. za pomocą okna dialogowego Ustawienia pola wartoĞci. MoĪesz to zrobiü w nastĊpujący sposób:
1. W tabeli przestawnej kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne pole, po czym

wybierz jeden z wariantów:
 aby sformatowaü pole wartoĞci za pomocą przycisku Format liczby i zmieniü

typ obliczeĔ, którego chcesz uĪyü do podsumowania danych z wybranego pola1,
wybierz opcjĊ Ustawienia pola wartoĞci..., a otworzysz okno dialogowe
Ustawienia pola wartoĞci;

 aby zmieniü jedynie format liczb wyĞwietlanych w polu o wartoĞci numerycznej,

wybierz opcjĊ Format liczby..., za pomocą której otworzysz okno dialogowe
Formatowanie komórek.
2. WskaĪ wybrany przez siebie format numeryczny, tak jak robisz to w arkuszu.
3. Kliknij OK.

Po zmodyfikowaniu formatu pola pozostanie on niezmieniony nawet wtedy, gdy odĞwieĪysz dane w tabeli przestawnej lub zmienisz jej ukáad.

1

Uzupeánienie — przyp. táum.
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Wprowadzanie zmian w podsumowaniach
Gdy tworzysz swoją tabelĊ przestawną, Excel domyĞlnie dodaje podsumowania danych
w niej zawartych przez zliczenie lub zsumowanie wartoĞci. MoĪesz teĪ zastosowaü takie
funkcje, jak ĝrednia, Minimum lub Maksimum. àącznie jest dostĊpnych 11 nastĊpujących
funkcji:
 Suma: Sumuje wszystkie wartoĞci liczbowe.
 Licznik: Zlicza wszystkie elementy danych w obrĊbie danego pola. MoĪe byü

stosowana zarówno do pól o typie liczbowym lub tekstowym, jak i tych
zawierających datĊ.
 ĝrednia: Oblicza Ğrednią ze wskazanych elementów danych.
 Maksimum: WyĞwietla najwiĊkszą wartoĞü wĞród wskazanych danych.
 Minimum: WyĞwietla najmniejszą wartoĞü wĞród wskazanych danych.
 Iloczyn: WyĞwietla iloczyn wskazanych danych.
 Licznik num.: Zlicza wyáącznie wartoĞci liczbowe w komórkach wĞród

wskazanych danych.
 OdchStdc i OdchStd: Oblicza odchylenie standardowe dla wskazanych danych.

UĪyj funkcji OdchStdc, jeĞli Ĩródáo danych zawiera peáną populacjĊ. Zastosuj
OdchStd, gdy zawiera ono jedynie próbkĊ danej populacji.
 Wariancja populacji i Wariancja: Oblicza wariancjĊ statystyczną dla wskazanych

danych. UĪyj funkcji Wariancja populacji, jeĞli dane te obejmują caáą populacjĊ.
JeĞli natomiast zawierają tylko próbkĊ danej populacji, zastosuj do obliczeĔ
funkcjĊ Wariancja.
Aby zmieniü rodzaj dziaáania przeprowadzanego w podsumowaniu dla któregokolwiek
z pól, wykonaj nastĊpujące kroki:
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne pole tabeli przestawnej w obszarze

WartoĞci i wybierz opcjĊ Ustawienia pola wartoĞci...
Otworzy siĊ okno dialogowe Ustawienia pola wartoĞci, tak jak pokazano
wczeĞniej na rysunku 2.11.
2. Z podanej listy wybierz funkcjĊ, którą chcesz zastosowaü w obliczeniach.
3. Kliknij przycisk OK.
Wystñpienie choè jednej pustej komórki w kolumnie spowoduje, Ĕe Excel zamiast
funkcji Suma zastosuje funkcjö Licznik. Innymi säowy, jeĈli wszystkie komórki w kolumnie
zawierajñ dane liczbowe, to Excel uĔyje funkcji Suma. JeĈli chociaĔby jedna komórka
jest pusta lub zawiera tekst, zostanie zastosowana funkcja Licznik. Zwracaj wiöc uwagö
na pola, które umieszczasz w tabeli przestawnej w obszarze WartoĈci. JeĈli nazwa
pola zaczyna siö od wyraĔenia Count of, Excel zliczy znajdujñce w tym polu elementy,
zamiast je zsumowaè.
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Ukrywanie sum czõĴciowych
Za kaĪdym razem, gdy dodajesz pole do tabeli przestawnej, Excel oblicza równieĪ sumĊ
czĊĞciową dla tego pola. MoĪe siĊ jednak zdarzyü, Īe tego typu podsumowania nie mają
sensu lub powodują, Īe raport tabeli przestawnej staje siĊ nieczytelny. Na rysunku 2.12
przedstawiono przykáadową tabelĊ przestawną, w której sumy czĊĞciowe sprawiają, Īe
raport staje siĊ maáo przejrzysty.
Rysunek 2.12.
Zastosowanie
sum czöĈciowych
czasami sprawia,
Ĕe dane stajñ siö
nieczytelne

Sumy czĊĞciowe moĪesz usunąü, stosując nastĊpujące sposoby:
 UsuĔ wszystkie sumy czĊĞciowe za jednym razem: Kliknij w dowolnym

miejscu w obszarze tabeli przestawnej. Na karcie Projektowanie kliknij listĊ
rozwijaną Sumy czĊĞciowe i wybierz z niej opcjĊ Nie pokazuj sum czĊĞciowych.
Na rysunku 2.13 widoczny jest raport, z którego usuniĊto sumy czĊĞciowe.
 UsuĔ sumy czĊĞciowe tylko dla jednego pola: Kliknij prawym przyciskiem

myszy dowolne pole w tabeli przestawnej poza obszarem WartoĞci i wybierz
polecenie Ustawienia pól... Zaznacz opcjĊ Brak w obszarze o nazwie Sumy
czĊĞciowe i kliknij OK.
 UsuĔ sumy koĔcowe: Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym obszarze

wewnątrz tabeli przestawnej i wybierz Opcje tabeli przestawnej... Na karcie
Sumy i filtry odznacz opcje PokaĪ sumy koĔcowe wierszy i PokaĪ sumy koĔcowe
kolumn. Kliknij przycisk OK.
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Rysunek 2.13.
Raport niezawierajñcy
sum czöĈciowych

Ukrywanie i pokazywanie elementów danych
W tabeli przestawnej wyĞwietlane są sumowania danych Ĩródáowych. MoĪesz jednak
chcieü wyáączyü wyĞwietlanie pewnych elementów danych w raporcie tabeli przestawnej.
W takiej sytuacji moĪesz ukryü wybrany element danych.
W przypadku tabel przestawnych ukrycie elementu danych nie oznacza jedynie jego
pominiöcia w kokpicie menedĔerskim; ukrycie elementu danych powoduje takĔe
niewyĈwietlanie jego wartoĈci liczbowych w podsumowaniach.

W tabeli przestawnej na rysunku 2.14 pokazano kwoty sprzedaĪy dla wszystkich segmentów z podziaáem na rynki. ZaáóĪmy, Īe chcemy pokazaü wartoĞci sumaryczne, pomijając dane o sprzedaĪy w segmencie Rowery.
Rysunek 2.14.
Chcemy wyäñczyè
z analizy
segment Rowery
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Aby to zrobiü, musisz ukryü segment Rowery przez odznaczenie go na liĞcie rozwijanej wyĞwietlonej po klikniĊciu strzaáki w obszarze pola Segment, jak pokazano na rysunku 2.15.
Rysunek 2.15.
Usuniöcie zaznaczenia
pola dla pozycji Rowery
powoduje, Ĕe segment
ten nie jest widoczny
w raporcie tabeli
przestawnej

Kliknij przycisk OK, a dane w tabeli przestawnej zostaną natychmiast przeliczone z pominiĊciem segmentu Rowery. Jak widaü na rysunku 2.16, áączna sprzedaĪ dla kaĪdego
rynku nie zawiera wartoĞci z segmentu Rowery.
Rysunek 2.16.
Analiza sprzedaĔy
w poszczególnych
segmentach bez
segmentu Rowery

MoĪesz równie szybko przywróciü wyĞwietlanie wszystkich ukrytych elementów danych dla danego pola. Po klikniĊciu w polu Segment tabeli przestawnej z listy rozwijanej wybierz opcjĊ (Zaznacz wszystko) widoczną na rysunku 2.15. Wszystkie segmenty
są teraz ponownie wyĞwietlane.

Kup książkę

Poleć książkę

46

Czúħè I  Zastosowanie programu Excel do analiz Business Intelligence

Ukrywanie lub wyĴwietlanie elementów niezawierajácych danych
DomyĞlnie w tabeli przestawnej pokazywane są tylko te elementy, dla których istnieją
dane. MoĪe to jednak przysporzyü pewnych trudnoĞci.
Na rysunku 2.17 przedstawiono tabelĊ przestawną zawierającą pole Okres sprzedaĪy
w obszarze Wiersze oraz pole Region w obszarze Filtry. ZauwaĪ, Īe dla pola Region wybrana zostaáa opcja (Zaznacz wszystko), a w raporcie widnieje kaĪdy okres sprzedaĪy.
Rysunek 2.17.
W raporcie
tabeli przestawnej
widaè dane
dla wszystkich
okresów sprzedaĔy

Gdy w filtrze zostanie wybrany tylko region Europa, zobaczymy jedynie te okresy, w których odbywaáa siĊ sprzedaĪ w tym regionie (rysunek 2.18).
Rysunek 2.18.
Efekt zastosowania
filtra w odniesieniu
do pola Region
i wybrania wyäñcznie
wartoĈci Europa

WyĞwietlenie tylko okresów związanych ze sprzedaĪą moĪe nie byü dobrym rozwiązaniem, jeĞli chcesz, aby Twoja tabela przestawna stanowiáa Ĩródáo danych dla wykresów
lub innych elementów kokpitu menedĪerskiego. Mając to na uwadze, moĪna stwierdziü,
Īe pominiĊcie poáowy okresów w roku za kaĪdym razem, gdy klient wybierze w filtrze
region Europa, nie jest do koĔca wáaĞciwe.
Aby elementy tabeli przestawnej, dla których nie ma danych, nie byáy pomijane, wykonaj nastĊpujące czynnoĞci:
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1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne pole wewnątrz tabeli przestawnej

poza obszarem WartoĞci i wybierz polecenie Ustawienia pól...
W naszym przykáadzie wprowadzimy zmiany dotyczące wyĞwietlania wartoĞci
pola Okres sprzedaĪy.
2. Na karcie Ukáad i drukowanie zaznacz opcjĊ PokaĪ elementy bez danych.
3. Kliknij przycisk OK.

Po zmianie tych ustawieĔ wszystkie miesiące są teraz wyĞwietlane bez wzglĊdu na to,
czy w danym okresie miaáa miejsce jakakolwiek sprzedaĪ. Pokazano to poniĪej, na
rysunku 2.19.
Rysunek 2.19.
WyĈwietlanie
wszystkich okresów
— takĔe tych,
w których nie byäo
sprzedaĔy

Teraz, gdy masz juĪ pewnoĞü, Īe struktura Twojej tabeli przestawnej jest dopracowana,
moĪesz uĪyü tabeli jako Ĩródáa dla wszystkich wykresów i innych elementów Twojego
kokpitu menedĪerskiego.

Sortowanie pól w tabeli przestawnej
WartoĞci w polach tabeli przestawnej są domyĞlnie sortowane w kolejnoĞci rosnącej na
podstawie nazwy elementu. MoĪemy jednak w Excelu zmieniü kolejnoĞü sortowania
elementów tabeli przestawnej.
Podobnie jak wiele czynnoĞci w programie Excel takĪe sortowanie danych w tabeli
przestawnej moĪna wykonaü na kilka róĪnych sposobów. Najprostszym sposobem, takĪe najczĊĞciej wykorzystywanym, jest zastosowanie sortowania bezpoĞrednio w tabeli
przestawnej. W tym celu naleĪy kliknąü prawym przyciskiem myszy dowolne pole w tabeli przestawnej poza obszarem WartoĞci (to pole, którego sposób sortowania chcemy
zmodyfikowaü), wybraü polecenie Sortuj, a nastĊpnie — kierunek sortowania. Zmiany
zostaną wprowadzone natychmiast i od tej pory bĊdą obowiązywaü.
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Czym sá fragmentatory?
Fragmentatory umoĪliwiają filtrowanie tabeli przestawnej w podobny sposób jak pola
speániające funkcjĊ filtrów w tej tabeli. Jak wspomniano w punkcie „Elementy tabeli przestawnej” na początku tego rozdziaáu, pola bĊdące filtrami są umieszczane w obszarze
Filtry, umoĪliwiając uĪytkownikom interaktywne filtrowanie poszczególnych elementów danych. Mimo iĪ tego rodzaju pola są bardzo przydatne, mają jednak pewne wady:
 Za pomocą pól filtrujących nie jest moĪliwe wykonanie filtrowania

kaskadowego. Nie mamy moĪliwoĞci powiązania ze sobą poszczególnych
filtrów, gdy zachodzi taka potrzeba. Spójrz na przykáad na lewą czĊĞü rysunku
2.20. Dane są filtrowane wedáug pola Region, a wybrana jest wartoĞü Póánocny.
Zwróü jednak uwagĊ, Īe filtr Rynek nadal pozwala na wybór z listy rozwijanej
takich wartoĞci, które nie są ograniczone do Regionu Póánocnego — na przykáad
Kalifornia. PoniewaĪ filtr w polu Rynek nie jest w Īaden sposób ograniczony
wartoĞcią wybraną w filtrze Region moĪna w ten sposób wybraü rynek, dla którego
nie bĊdzie Īadnych danych, poniewaĪ nie znajduje siĊ on w Regionie Póánocnym.
W odróĪnieniu od filtrów fragmentatory wzajemnie na siebie oddziaáują.
Na rysunku 2.20 po prawej stronie widaü, Īe fragmentator Rynek oznaczyá
wyraĨnie te rynki, które odnoszą siĊ do Regionu Póánocnego. Pozostaáe rynki
są sáabiej widoczne, co wskazuje na to, Īe nie są czĊĞcią tego regionu.

Rysunek 2.20. Pola umieszczone w filtrze nie sñ ze sobñ powiñzane (rysunek po lewej stronie);
fragmentatory wzajemnie na siebie oddziaäujñ w celu pokazania odpowiednich wartoĈci w raporcie
tabeli przestawnej (rysunek po prawej stronie)
 Gdy w filtrach umieszczanych jest wiele elementów, nie są widoczne

wszystkie zdefiniowane filtry. Z lewej strony na rysunku 2.21 przedstawiono
przykáad tego typu sytuacji. Filtr Region zostaá ograniczony do trzech regionów:
ĝrodkowy Zachód, Póánocny i Póánocny Wschód. W filtrze jednak widoczna jest
informacja (Wiele elementów). Jest to wartoĞü domyĞlna wyĞwietlana w filtrze,
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gdy wybierany jest wiĊcej niĪ jeden element. Jedynym sposobem sprawdzenia,
które elementy zostaáy w nim uwzglĊdnione, jest klikniĊcie listy rozwijanej.
MoĪna sobie wyobraziü dezorientacjĊ odbiorcy drukowanej wersji takiego raportu,
w którym nie ma moĪliwoĞci sprawdzenia, jakie filtry zostaáy zastosowane.
Po wybraniu kilku elementów we fragmentatorze widzimy, jakie wartoĞci zostaáy
przez nas wytypowane. Po prawej stronie na rysunku 2.21 moĪna zauwaĪyü,
Īe w odniesieniu do danych w tabeli przestawnej zastosowano filtr Region,
w którym to wybrano tylko wartoĞci ĝrodkowy Zachód, Póánocny i Póánocny
Wschód — oznaczone jako (Wiele elementów).

Rysunek 2.21. Gdy wybrany jest wiöcej niĔ jeden element w filtrze pola, wyĈwietlana jest wartoĈè
(Wiele elementów) — rysunek po lewej stronie, natomiast we fragmentatorach wyĈwietlane sñ
wszystkie nasze wybory w zakresie filtrowania danych — rysunek po prawej stronie

Dodawanie prostego fragmentatora
Aby utworzyü fragmentator, wykonaj nastĊpujące kroki:
1. UmieĞü kursor w dowolnym miejscu w obszarze tabeli przestawnej.
2. Na karcie Analiza kliknij przycisk Wstaw fragmentator.

Otworzy siĊ okno dialogowe Wstawianie fragmentatorów.
3. Wybierz pola tabeli przestawnej, które chcesz uwzglĊdniü w filtrze.
4. Kliknij przycisk OK.

Po utworzeniu fragmentatorów kliknij wartoĞci filtra, aby przefiltrowaü dane w tabeli
przestawnej. Jak pokazano na rysunku 2.22, w wyniku wybrania we fragmentatorze
Region wartoĞci ĝrodkowy Zachód filtrowana jest nie tylko zawartoĞü tabeli przestawnej,
ale równieĪ wartoĞci we fragmentatorze Rynek, na którym zaznaczane są rynki znajdujące siĊ w regionie ĝrodkowy Zachód.
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Rysunek 2.22. Wybierz pola tabeli przestawnej, których chcesz uĔyè jako filtrów we fragmentatorze
Aby wybraè kilka wartoĈci danego pola, wedäug których majñ zostaè przefiltrowane
dane, przytrzymaj wciĈniöty klawisz Ctrl i zaznacz wybrane przyciski.

Aby usunąü filtrowanie, po prostu kliknij ikonĊ WyczyĞü filtr w wybranym fragmentatorze,
tak jak pokazano to na rysunku 2.23.
Rysunek 2.23.
Usuwanie filtrów
we fragmentatorze

Dostosowywanie fragmentatorów
JeĞli wykorzystujesz fragmentatory w kokpicie menedĪerskim, chciaábyĞ zapewne dostosowaü do niego ich wygląd i ukáad. PoniĪej wymieniono kilka najczĊĞciej stosowanych
zmian w tym zakresie, jakie moĪesz wprowadziü we fragmentatorach.

Rozmiar i rozmieszczenie
Fragmentator moĪna porównaü do standardowego obiektu graficznego programu Excel.
MoĪna go przesuwaü i zmieniaü jego rozmiar, klikając na niego i przeciągając jego krawĊdzie w dowolnym kierunku. MoĪna równieĪ kliknąü prawym przyciskiem myszy i wybraü polecenie Rozmiar i wáaĞciwoĞci...
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urządzenie mobilne, 351
wykres, Patrz: wykres
PowerPivot, 61, 65
Gallery, 305, 311
import danych, 83, 92, 95, 101
Access, 90
SQL Server, 84
tabela, 87
widok, 87
z plików páaskich, 95
z plików tekstowych, 98
ze schowka, 100
instrukcja SQL, 238
kolumna
dodawanie, 71
obliczeniowa, 71, 73, 74, 75, 76
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Skorowidz
odĞwieĪanie danych, 102, 104
pole obliczeniowe, Patrz: pole obliczeniowe
poáączenie, Patrz: poáączenie PowerPivot
wydajnoĞü, 314, 315, 316
Prediction Calculator, Patrz: Data Mining Prediction
Calculator
Presto SQL, 344
procedura skáadowana, 218, 233
z PowerPivot, 238
proces ETL, Patrz: ETL

R
raport, 25, 223, 224, 243, 319
PerformancePoint, 328
PowerPivot Gallery, 311
publikowanie, 253
SSRS, 244, 245
tabeli przestawnej, 31
udostĊpnianie, 255, 257
wspólny zestaw danych, 252
record, Patrz: rekord
Redshift, 342
rekord, 21, 22
Report Wizard, 245, 247
Ĩródáo danych, 251

S
scalability, Patrz: skalowalnoĞü
Scenario Analysis, Patrz: Data Mining Scenario
Analysis
schowek, 100
SharePoint, 155, 305, 355
skoroszyt, 308
urządzenie mobilne, 351
wymagania, 308
zalety, 306
SharePoint Enterprise, 320
Shopping Basket Analysis, Patrz: Data Mining
Shopping Basket Analysis
silnik
in-memory PowerPivot, 62
SQL Server Analysis Services, 62
xVelocity, Patrz: xVelocity
Silverlight, 108, 244
skalowalnoĞü, 18
skoroszyt
Data Mining, 282
podziaá, 19
SharePoint, 308
wielkoĞü, 19
sáowo kluczowe Distinct, 197
snowflake schema, Patrz: páatek Ğniegu
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SQL, 23, 171, 193
Big Data, Patrz: Big Data
skrypt, 205, 211, 215, 218
SQL Azure, 101
SQL Parallel Data Warehouse, Patrz: SQL PDW
SQL PDW, 101
SQL Server, 19, 23, 83, 84, 169, 171
baza danych, 179
poziom, 175
tworzenie, 180
uprawnienia, 177
utrzymanie, 181
uĪytkownik, 175, 177
eksport danych do Excela, Patrz: dane import
z SQL Server
indeks, Patrz: indeks
Integration Services, Patrz: SSIS
login, 173, 174
Management Studio, 169, 170
Relational Database Engine, 169, 170, 172
rola, 174
tabela, 183, 184
urządzenie mobilne, 351
widok, 183, 186
SQL Server Reporting Services, Patrz: SSRS
SSIS, 188
SSRS, 102, 243, 259
bezpieczeĔstwo, 255
portal internetowy, 244, 245
repozytorium bazy danych, 244, 245
serwer, 244, 245
subskrypcja, 257
Ğrodowisko deweloperskie, 244, 245
tryb natywny, 354
StatSlice Systems, 357
Stinger, 342
Structured Query Language, Patrz: SQL
system analityczny, 205, 206, 222
dane
obsáuga báĊdów, 217
przeáadowanie, 210
struktura, 206
walidacja, 211
wolumen, 209
znormalizowane, 235
rejestrowanie zmian, 211
wydajnoĞü, 206, 208, 210, 219, 222

T
tabela, 21, 22, 87, 183, Patrz teĪ: SQL Server tabela
alias, 202
analiza data mining, 282
importowanie, 87
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tabela
PowerPivot, 63
relacja, 66
projektowanie, 27, 28
przestawna, 31, 58
aktualizacja danych, 38
dodawanie danych, 35
filtr, 32, 33, 43, 44, 46, 48, 53
formatowanie, 41
fragmentator, 48, 49, 50, 52, 53
kolumna, 32, 33
modyfikowanie, 36, 39, 42
nazwa pola, 40
OLAP, 268, 270, 272, 278, 279
oĞ czasu, 53
PowerPivot, 69, 70, 78
sortowanie pól, 47
suma czĊĞciowa, 43
tworzenie, 33
wartoĞü, 32
widok, 38, 39, 44, 46, 48, 52
wiersz, 32, 33
relacja, 29
table, Patrz: tabela
Temp DB, 222

U
urządzenie mobilne, 351, 352, 353

V
value, Patrz: wartoĞü
VBA, 234
view, Patrz: widok

wartoĞü, 21, 23
widok, 23, 183, Patrz teĪ: SQL Server widok
importowanie, 87
wskaĨnik KPI, Patrz: KPI
wykres, 110, 114
wyraĪenie
analizy danych, Patrz: DAX
Case, 199
wielowymiarowe, Patrz: MDX

X
xVelocity, 62

Z
zapytanie, 23, 171, 222, Patrz teĪ: Power Query
zapytanie
Big Data, 347
Dremel, 344
MDX, 272
w ramach zapytania, Patrz: podzapytanie
záączenie, 68, 194
jeden do wielu, 68
krzyĪowe, 202
lewostronne, 195
peáne, 195
wewnĊtrzne, 194, 202
zwrotne, 202
znak
%, 200
[ ], 200
[^], 200
_, 200
wieloznaczny, 200
zysk, 297, 298

W
warstwa
danych, 20
prezentacji, 20
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