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Rozdzia  2.
Tabele przestawne
— wprowadzenie

W tym rozdziale:

 Tworzenie tabel przestawnych.

 Dostosowywanie pól, formatów i funkcji w tabelach przestawnych.

 Zastosowanie fragmentatorów do filtrowania danych.

 Co powiniene  wiedzie , aby zrozumie  wewn trzny model danych.

W miar  poznawania narz dzi Business Intelligence firmy Microsoft staje si  jasne, e
tabele przestawne stanowi  integraln  cz  rozwi za  s u cych do analiz BI. Wyko-
rzystuj c narz dzia PowerPivot (rozdzia y 3. i 4.), Power View (rozdzia  5.) czy Power
Map (rozdzia  6.) w celu prezentacji wyników, w pewnym stopniu posi kujesz si  ro-
dzajem struktury analogicznej do tabeli przestawnej.

Je li nie znasz jeszcze sposobu dzia ania tabel przestawnych w Excelu, to po przeczytaniu
tego rozdzia u uzyskasz podstawow  wiedz  na ich temat. Dzi ki temu b dziesz móg
kontynuowa  swoj  podró , odkrywaj c kolejne mo liwo ci, jakie oferuje zestaw narz -
dzi do analiz BI firmy Microsoft. Je li natomiast tabele przestawne nie s  Ci obce, zale-
camy, aby  zapozna  si  z podrozdzia em „Wewn trzny model danych — podstawowe
informacje”. Wewn trzny model danych jest funkcj , która po raz pierwszy pojawi a si
w programie Excel 2013. Zasadniczo umo liwia ona natywne uruchomienie narz dzia
PowerPivot w programie Excel.

Przyk ady dla tego rozdzia u znajduj  si  w pliku Rozdzia  2 — przyk ady.xlsx
na serwerze FTP pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/abizwe.zip.

Tabela przestawna — podstawowe informacje
Tabela przestawna (ang. pivot table) jest narz dziem umo liwiaj cym utworzenie inte-
raktywnego widoku opartego na danych ród owych (powszechnie okre lanego jako
raport tabeli przestawnej). Dzi ki zastosowaniu tabeli przestawnej mo liwe jest prze-
kszta cenie niezliczonej ilo ci wierszy i kolumn w sensownie zaprezentowane dane.
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W prosty sposób mo na grupowa  elementy podsumowa : na przyk ad po czy  zsumo-
wane dane dla Regionu Pó nocnego z zsumowanymi warto ciami dla Regionu Zachodniego,
wykona  filtrowanie danych za pomoc  ró nych widoków i doda  specjalne formu y,
które wykonuj  nowe obliczenia.

Tabele przestawne wzi y swoj  nazw  od mo liwo ci interaktywnego przeci gania i upusz-
czania pól w celu dynamicznej zmiany ich perspektywy dzi ki przestawieniu wierszy i ko-
lumn. Stosuj c taki zabieg, jeste my w stanie uzyska  zupe nie nowe spojrzenie na ten
sam zestaw danych ród owych. W kolejnym kroku mo liwe jest równie  wy wietlenie
sum cz ciowych i interaktywne dr enie w dó , co pozwala na osi gni cie interesuj cego
nas poziomu szczegó owo ci. Nale y przy tym zauwa y , e same dane si  nie zmie-
niaj . Nie s  równie  po czone z tabel  przestawn . Tabela tego typu ma zastosowanie
równie  w odniesieniu do kokpitów mened erskich, gdy  w ka dej chwili mo esz prze-
prowadzi  edycj  widoku tabeli przestawnej przez zmian  danych ród owych, na któ-
rych jest oparta. Pozwala to na jednoczesne przygotowanie analizy oraz warstwy pre-
zentacji. Wystarczy nacisn  przycisk, aby zaktualizowa  prezentacj .

Elementy tabeli przestawnej

Tabela przestawna sk ada si  z czterech obszarów, okre lanych jako Warto ci, Wiersze,
Kolumny i Filtry, co pokazano na rysunku 2.1. Rodzaj danych umieszczanych w tych ob-
szarach wskazuje zarówno na sposób ich wykorzystania, jak i form , w jakiej s  prezen-
towane. W kolejnych fragmentach ksi ki omówimy funkcj  ka dego z tych obszarów.

Rysunek 2.1. Cztery obszary tabeli przestawnej

Obszar Warto ci

W obszarze Warto ci mo liwe jest wykonywanie oblicze  na danych ród owych lub ich
zliczanie. Jest to du y prostok tny obszar poni ej nag ówków kolumn oraz po prawej
stronie wierszy. W przedstawionym przyk adzie obszar Warto ci zawiera sum  warto ci
pola Warto  sprzeda y.

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/abizwe
http://helion.pl/rf/abizwe


Rozdzia  2.  Tabele przestawne — wprowadzenie 33

Pola danych przeci gane i upuszczane tutaj przez Ciebie zawieraj  warto ci, których
pomiaru chcesz dokona  — mog  to by  na przyk ad pola dotycz ce sumy przychodów,
liczby jednostek lub rednich cen.

Obszar Wiersze

Po przeci gni ciu pola danych do obszaru Wiersze pionowo w wierszach w lewej cz ci
tabeli przestawnej wy wietlone zostan  unikatowe warto ci z tego pola. W obszarze
Wiersze zazwyczaj znajduje si  co najmniej jedno pole, chocia  zdarza si , e nie za-
wiera on adnych pól.

Umieszczane w tym obszarze typy pól danych to dane, które mo na pogrupowa  i ska-
tegoryzowa , takie jak produkty, nazwy czy lokalizacje.

Obszar Kolumny

W obszarze Kolumny znajduj  si  nag ówki, które rozci gaj  si  wzd u  górnej cz ci
kolumn w tabeli przestawnej. W powy szym przyk adzie obszar ten zawiera unikatow
list  segmentów produktów.

Po umieszczeniu pola danych w obszarze Kolumny unikatowe warto ci z tego pola zo-
stan  wy wietlone pionowo w kolumnie. Obszar ten jest idealny do tworzenia macierzy
danych lub do pokazania trendów w czasie.

Obszar Filtry

Obszar Filtry, znajduj cy si  w górnej cz ci tabeli przestawnej, zawiera opcjonalny ze-
staw sk adaj cy si  z jednego elementu lub wi kszej liczby elementów z list  rozwijan .
W prezentowanym przyk adzie w tym obszarze znajduje si  pole Region, a tabela prze-
stawna przedstawia dane dla wszystkich regionów.

Umieszczenie pól danych w obszarze Filtry umo liwia zmian  widoku danych prezen-
towanych w tabeli przestawnej na podstawie wyboru dokonanego w filtrze. W tym
miejscu zamieszczamy dane, które chcemy wydzieli , aby móc si  na nich skupi  — na
przyk ad region, bran a lub pracownicy. Pola danych dodawane w tym obszarze s  po-
wszechnie okre lane jako pola filtrowania.

Budowanie prostej tabeli przestawnej

Teraz, gdy znasz ju  struktur  tabeli przestawnej, mo esz przyst pi  do utworzenia swojej
pierwszej tabeli tego typu. W tym celu wykonaj poni sze kroki:

 1. Kliknij któr kolwiek pojedyncz  komórk  z danymi ród owymi
(w tabeli b d cej ród em danych dla tabeli przestawnej).

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela przestawna.

Zostanie wy wietlone 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. Okre l po o enie danych ród owych.

 4. Wska  arkusz, w którym ma zosta  umieszczona tabela przestawna.

Domy ln  lokalizacj  dla nowej tabeli przestawnej jest Nowy arkusz. Oznacza to,
e Twoja tabela przestawna zostanie umieszczona w nowym arkuszu w bie cym

skoroszycie. Je li chcesz doda  tabel  przestawn  do wybranego arkusza, wybierz
opcj  Istniej cy arkusz i okre l, który to ma by  arkusz.

 5. Kliknij OK.

W tym momencie zobaczysz pusty raport tabeli przestawnej w nowym arkuszu
(je li wybra e  tak  opcj ). Obok niego wy wietli si  tak e okno Pola tabeli
przestawnej, tak jak przedstawiono na rysunku 2.3. W kolejnym punkcie
dowiesz si , jak za pomoc  tego okna wype ni  swoj  tabel  przestawn  danymi.

Rysunek 2.3.
Okno Pola tabeli
przestawnej

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/abizwe
http://helion.pl/rf/abizwe


Rozdzia  2.  Tabele przestawne — wprowadzenie 35

Dodawanie danych do tabeli przestawnej

Mo esz doda  pola do tabeli przestawnej przez przeci gni cie ich nazw do jednego
z obszarów dost pnych na li cie w oknie Pola tabeli przestawnej — Filtry, Kolumny,
Wiersze i Warto ci oraz upuszczenie tych nazw w wybranym obszarze.

Je li nie widzisz okna Pola tabeli przestawnej, kliknij prawym przyciskiem myszy
w dowolnym miejscu w obszarze tabeli przestawnej i wybierz opcj  Poka  list  pól.
Mo esz to równie  zrobi , gdy najpierw klikniesz w dowolnym miejscu wewn trz tabeli
przestawnej, aby wy wietli  kart  kontekstow  Narz dzia tabel przestawnych,
a nast pnie wybierzesz kart  Analiza i w grupie Poka  wybierzesz opcj  Lista pól.

Zanim zaczniesz dodawa  pola do ró nych obszarów, odpowiedz sobie na dwa pytania:
„Jakie warto ci chc  uwzgl dni  w swoich obliczeniach?” i „Jak chc  wy wietli  otrzy-
mane wyniki?” Odpowiedzi na te pytania pomog  Ci w okre leniu, które pola umie ci
w poszczególnych obszarach.

Powiedzmy, e chcesz obliczy , ile wynios a warto  sprzeda y w z otówkach na po-
szczególnych rynkach. W tabeli przestawnej musisz zatem umie ci  pola Warto  sprze-
da y i Rynek.

Najlepszym sposobem na zbudowanie takiego raportu b dzie umieszczenie informacji
o rynkach pionowo z lewej strony. Warto  sprzeda y za  powinna by  obliczana obok
ka dego rynku. Trzeba wi c doda  pole Rynek do obszaru Wiersze, a pole Warto  sprze-
da y — do obszaru Warto ci. Aby to uzyska , wykonaj nast puj ce 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 nieb d cego polem numerycznym (zawieraj cego tekst lub dat )
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 Warto ci.
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Teraz, gdy w Twojej tabeli przestawnej s  ju  widoczne regiony, pora doda
do niej dane dotycz ce sprzeda y w z otówkach.

 2. Z listy pól wybierz pole Warto  sprzeda y (rysunek 2.5).

Rysunek 2.5.
Dodawanie pola
Warto  sprzeda y

Podczas dodawania nowych pól mo esz mie  trudno  z wy wietleniem w oknie wszyst-
kich pól dla ka dego z obszarów. W takiej sytuacji mo esz rozwin  okno Pola tabeli
przestawnej, klikaj c i przeci gaj c jego kraw dzie.

W a nie dokona e  analizy sprzeda y z podzia em na rynki! I to zaledwie w kilku kro-
kach! To niesamowity wyczyn, bior c pod uwag  60 000 wierszy z danymi, znajduj cych
si  w Twojej tabeli ród owej. Dzi ki zastosowaniu odrobiny formatowania ta skromna
tabela przestawna mo e stanowi  punkt wyj cia do budowy kokpitu mened erskiego
lub raportu.

Modyfikowanie tabeli przestawnej

Wspania a wiadomo  jest taka, e w ramach swojego modelu danych mo esz doda
dowoln  ilo  warstw analitycznych, zmieniaj c pola w tabeli ród owej lub ich roz-
mieszczenie. Powiedzmy, e chcesz zobaczy , ile wynios a sprzeda  w z otówkach na
ka dym z rynków z podzia em na segmenty produktowe. Poniewa  utworzona przez
Ciebie tabela przestawna zawiera ju  pola Rynek i Warto  sprzeda y, wystarczy doda
do niej pole Segment.

Kliknij w dowolnym miejscu tabeli przestawnej, aby otworzy  okno Pola tabeli prze-
stawnej, a nast pnie zaznacz pole Segment, aby doda  je do obszaru Wiersze. Na rysun-
ku 2.6 pokazano, jak teraz wygl da 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, je li taki sposób prezentacji danych nie jest Twoim zdaniem odpowiedni?
By  mo e lepiej by oby wy wietli  segmenty w górnej cz ci tabeli przestawnej, nad
wynikami. Nic prostszego. Wystarczy przeci gn  pole Segment z obszaru Wiersze do
obszaru Kolumny. Jak pokazano na rysunku 2.7, dzi ki tej zmianie mo na uzyska  po-

dany efekt.

Rysunek 2.7. Segmenty wy wietlane s  teraz w kolumnach
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Zmiana widoku tabeli przestawnej

Cz sto mo esz by  proszony o zbudowanie raportu dla jednego konkretnego regionu,
rynku, produktu itd. Zamiast godzinami budowa  oddzielne tabele przestawne uwzgl d-
niaj ce ka dy mo liwy scenariusz, mo esz wykorzysta  tabele przestawne do utworze-
nia wielu widoków bazuj cych na tych samych danych. Mo esz na przyk ad utworzy
filtr z polem Region.

Kliknij w dowolnym miejscu tabeli przestawnej, aby otworzy  okno Pola tabeli prze-
stawnej, a nast pnie przeci gnij pole Region do obszaru Filtry. W tabeli przestawnej masz
teraz do dyspozycji list  rozwijan  zawieraj c  nazwy poszczególnych regionów (rysu-
nek 2.8). Mo esz wi c u y  tej opcji, aby zobaczy  dane wy cznie dla wybranego przez
Ciebie regionu.

Rysunek 2.8. Dodawanie do filtra pola Region w celu wy wietlenia danych tylko dla okre lonego
obszaru geograficznego

Aktualizowanie danych w tabeli przestawnej

Twoje dane ród owe mog  ulec zmianie – w wierszach lub w kolumnach mog  pojawi
si  nowe warto ci. Aby nowe dane znalaz y si  w tabeli przestawnej, kliknij prawym
przyciskiem myszy w jej obszarze i wybierz polecenie Od wie .

Czasami zmienia si  równie  struktura danych ród owych dla tabeli przestawnej.
Mo esz chcie  na przyk ad doda  wiersze lub kolumny do tabeli ród owej lub usun
je z niej. Tego typu zmiany maj  wp yw na zakres danych ród owych, a nie tylko na
kilka elementów danych w tabeli.

W tym przypadku proste od wie enie danych w tabeli przestawnej nie b dzie wystar-
czaj ce. Musisz zaktualizowa  zakres danych, który jest wy wietlany w tabeli prze-
stawnej. Oto jak to zrobi :
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 1. Kliknij gdziekolwiek w obszarze tabeli przestawnej.

Zawsze, gdy jest wybrana tabela przestawna, na Wst ce staje si  aktywna karta
kontekstowa Narz dzia tabel przestawnych zawieraj ca karty, za pomoc  których
mo esz dokona  interakcji z tabel  przestawn .

 2. Na karcie Analiza kliknij przycisk Zmie  ród o danych i wybierz opcj
Zmie  ród o danych...

Otworzy si  okno Zmienianie ród a danych tabeli przestawnej, przedstawione
na rysunku 2.9.

Rysunek 2.9.
Zmiana zakresu
danych ród owych
dla Twojej tabeli
przestawnej

 3. Zmie  zakres danych tak, aby znalaz y si  w nim dodane przez Ciebie nowe
wiersze lub kolumny.

 4. Kliknij OK.

Dostosowywanie tabeli przestawnej
Tabele przestawne cz sto musz  by  modyfikowane, aby ca kowicie spe nia y nasze
oczekiwania zarówno pod wzgl dem wygl du, jak i sposobu u ytkowania. W tym pod-
rozdziale omówimy kilka sposobów modyfikacji tabel przestawnych w kontek cie ich
dalszego zastosowania w kokpitach mened erskich.

Zmiana wygl du tabeli przestawnej

Excel 2013 daje Ci mo liwo  wyboru uk adu danych prezentowanych w tabeli prze-
stawnej. Trzy uk ady przedstawione obok siebie na rysunku 2.10 to formy: kompaktowa,
konspektu i tabelaryczna. Chocia  aden z nich si  specjalnie nie wyró nia, wi kszo
osób woli uk ad tabelaryczny, poniewa  jest on bardziej czytelny. Wi kszo  u ytkow-
ników korzystaj cych z tabel przestawnych jest do niego po prostu przyzwyczajona.

Wybrany przez Ciebie uk ad nie tylko wp ywa na wygl d i sposób u ytkowania me-
chanizmów raportowania, ale mo e równie  oddzia ywa  na form  prezentacji danych
w kokpitach mened erskich, dla których ród em jest tabela przestawna, oraz na sposób
korzystania z wy wietlanych w ten sposób danych i interakcji z modelami kokpitów
mened erskich.
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Rysunek 2.10. Trzy uk ady tabeli przestawnej

Zmiana uk adu tabeli przestawnej jest prosta. W tym celu wykonaj nast puj ce kroki:

 1. Kliknij gdziekolwiek w obszarze tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Projektowanie umieszczonej na Wst ce kliknij przycisk
Uk ad raportu i z rozwini tej listy dost pnych uk adów wybierz jeden z nich.

Zmiana nazw pól

Ka de pole w tabeli przestawnej ma pewn  nazw . Pola w wierszach i kolumnach oraz
w obszarach filtra przejmuj  nazwy od etykiet w danych ród owych. Pole w obszarze
Warto ci ma na przyk ad nazw  Suma z Warto  sprzeda y.

Je li nie odpowiada Ci domy lnie nadawana nazwa, taka jak Suma z Warto  sprzeda y,
mo esz j  zmieni  na przyk ad na Sprzeda . Mo esz to zrobi , wykonuj c nast puj ce kroki:

 1. W tabeli przestawnej kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne pole, którego
nazw  chcesz zmieni , i wybierz opcj  Ustawienia pola warto ci...

Przyk adowo, je li chcesz zmieni  nazw  pola Suma z Warto  sprzeda y,
kliknij prawym przyciskiem myszy jak kolwiek warto  w kolumnie o tej nazwie.

Otworzy si  okno Ustawienia pola warto ci, przedstawione na rysunku 2.11.

 2. Wpisz now  nazw  w polu Nazwa niestandardowa.

 3. Kliknij OK.
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Rysunek 2.11.
Wykorzystywanie pola
Nazwa niestandardowa
do zmiany nazwy
pola warto ci

Je li w etykiecie danych zastosujesz tak  sam  nazw  jak w danych ród owych,
otrzymasz informacj  o b dzie. W naszym przyk adzie, je li spróbujesz zmieni
nazw  pola Suma z Warto  sprzeda y na Warto  sprzeda y, pojawi si  komunikat
o b dzie. Aby tego unikn , mo esz doda  spacj  na ko cu nazwy pola. Excel uzna,
e nazwa Warto  sprzeda y (ze spacj  na ko cu) ró ni si  od nazwy Warto

sprzeda y. W ten sposób mo esz u y  dowolnej nazwy i nikt nie zauwa y ró nicy.

Formatowanie warto ci liczbowych

Mo esz dostosowa  formatowanie liczb wy wietlanych w tabeli przestawnej do swoich
potrzeb (wstawi  walut , wy wietli  warto ci procentowe lub zmodyfikowa  sam sposób
wy wietlania liczb). Zmiany formatowania pola wprowad  m.in. za pomoc  okna dialo-
gowego Ustawienia pola warto ci. Mo esz to zrobi  w nast puj cy sposób:

 1. W tabeli przestawnej kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne pole, po czym
wybierz jeden z wariantów:

 aby sformatowa  pole warto ci za pomoc  przycisku Format liczby i zmieni
typ oblicze , którego chcesz u y  do podsumowania danych z wybranego pola1,
wybierz opcj  Ustawienia pola warto ci..., a otworzysz okno dialogowe
Ustawienia pola warto ci;

 aby zmieni  jedynie format liczb wy wietlanych w polu o warto ci numerycznej,
wybierz opcj  Format liczby..., za pomoc  której otworzysz okno dialogowe
Formatowanie komórek.

 2. Wska  wybrany przez siebie format numeryczny, tak jak robisz to w arkuszu.

 3. Kliknij OK.

Po zmodyfikowaniu formatu pola pozostanie on niezmieniony nawet wtedy, gdy od-
wie ysz dane w tabeli przestawnej lub zmienisz jej uk ad.

                                                          
1 Uzupe nienie — przyp. t um.
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Wprowadzanie zmian w podsumowaniach

Gdy tworzysz swoj  tabel  przestawn , Excel domy lnie dodaje podsumowania danych
w niej zawartych przez zliczenie lub zsumowanie warto ci. Mo esz te  zastosowa  takie
funkcje, jak rednia, Minimum lub Maksimum. cznie jest dost pnych 11 nast puj cych
funkcji:

 Suma: Sumuje wszystkie warto ci liczbowe.

 Licznik: Zlicza wszystkie elementy danych w obr bie danego pola. Mo e by
stosowana zarówno do pól o typie liczbowym lub tekstowym, jak i tych
zawieraj cych dat .

 rednia: Oblicza redni  ze wskazanych elementów danych.

 Maksimum: Wy wietla najwi ksz  warto  w ród wskazanych danych.

 Minimum: Wy wietla najmniejsz  warto  w ród wskazanych danych.

 Iloczyn: Wy wietla iloczyn wskazanych danych.

 Licznik num.: Zlicza wy cznie warto ci liczbowe w komórkach w ród
wskazanych danych.

 OdchStdc i OdchStd: Oblicza odchylenie standardowe dla wskazanych danych.
U yj funkcji OdchStdc, je li ród o danych zawiera pe n  populacj . Zastosuj
OdchStd, gdy zawiera ono jedynie próbk  danej populacji.

 Wariancja populacji i Wariancja: Oblicza wariancj  statystyczn  dla wskazanych
danych. U yj funkcji Wariancja populacji, je li dane te obejmuj  ca  populacj .
Je li natomiast zawieraj  tylko próbk  danej populacji, zastosuj do oblicze
funkcj  Wariancja.

Aby zmieni  rodzaj dzia ania przeprowadzanego w podsumowaniu dla któregokolwiek
z pól, wykonaj nast puj ce kroki:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne pole tabeli przestawnej w obszarze
Warto ci i wybierz opcj  Ustawienia pola warto ci...

Otworzy si  okno dialogowe Ustawienia pola warto ci, tak jak pokazano
wcze niej na rysunku 2.11.

 2. Z podanej listy wybierz funkcj , któr  chcesz zastosowa  w obliczeniach.

 3. Kliknij przycisk OK.

Wyst pienie cho  jednej pustej komórki w kolumnie spowoduje, e Excel zamiast
funkcji Suma zastosuje funkcj  Licznik. Innymi s owy, je li wszystkie komórki w kolumnie
zawieraj  dane liczbowe, to Excel u yje funkcji Suma. Je li chocia by jedna komórka
jest pusta lub zawiera tekst, zostanie zastosowana funkcja Licznik. Zwracaj wi c uwag
na pola, które umieszczasz w tabeli przestawnej w obszarze Warto ci. Je li nazwa
pola zaczyna si  od wyra enia Count of, Excel zliczy znajduj ce w tym polu elementy,
zamiast je zsumowa .
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Ukrywanie sum cz ciowych

Za ka dym razem, gdy dodajesz pole do tabeli przestawnej, Excel oblicza równie  sum
cz ciow  dla tego pola. Mo e si  jednak zdarzy , e tego typu podsumowania nie maj
sensu lub powoduj , e raport tabeli przestawnej staje si  nieczytelny. Na rysunku 2.12
przedstawiono przyk adow  tabel  przestawn , w której sumy cz ciowe sprawiaj , e
raport staje si  ma o przejrzysty.

Rysunek 2.12.
Zastosowanie
sum cz ciowych
czasami sprawia,
e dane staj  si

nieczytelne

Sumy cz ciowe mo esz usun , stosuj c nast puj ce sposoby:

 Usu  wszystkie sumy cz ciowe za jednym razem: Kliknij w dowolnym
miejscu w obszarze tabeli przestawnej. Na karcie Projektowanie kliknij list
rozwijan  Sumy cz ciowe i wybierz z niej opcj  Nie pokazuj sum cz ciowych.
Na rysunku 2.13 widoczny jest raport, z którego usuni to sumy cz ciowe.

 Usu  sumy cz ciowe tylko dla jednego pola: Kliknij prawym przyciskiem
myszy dowolne pole w tabeli przestawnej poza obszarem Warto ci i wybierz
polecenie Ustawienia pól... Zaznacz opcj  Brak w obszarze o nazwie Sumy
cz ciowe i kliknij OK.

 Usu  sumy ko cowe: Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym obszarze
wewn trz tabeli przestawnej i wybierz Opcje tabeli przestawnej... Na karcie
Sumy i filtry odznacz opcje Poka  sumy ko cowe wierszy i Poka  sumy ko cowe
kolumn. Kliknij przycisk OK.
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Rysunek 2.13.
Raport niezawieraj cy
sum cz ciowych

Ukrywanie i pokazywanie elementów danych

W tabeli przestawnej wy wietlane s  sumowania danych ród owych. Mo esz jednak
chcie  wy czy  wy wietlanie pewnych elementów danych w raporcie tabeli przestawnej.
W takiej sytuacji mo esz ukry  wybrany element danych.

W przypadku tabel przestawnych ukrycie elementu danych nie oznacza jedynie jego
pomini cia w kokpicie mened erskim; ukrycie elementu danych powoduje tak e
niewy wietlanie jego warto ci liczbowych w podsumowaniach.

W tabeli przestawnej na rysunku 2.14 pokazano kwoty sprzeda y dla wszystkich seg-
mentów z podzia em na rynki. Za ó my, e chcemy pokaza  warto ci sumaryczne, po-
mijaj c dane o sprzeda y w segmencie Rowery.

Rysunek 2.14.
Chcemy wy czy
z analizy
segment Rowery
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Aby to zrobi , musisz ukry  segment Rowery przez odznaczenie go na li cie rozwijanej wy-
wietlonej po klikni ciu strza ki w obszarze pola Segment, jak pokazano na rysunku 2.15.

Rysunek 2.15.
Usuni cie zaznaczenia
pola dla pozycji Rowery
powoduje, e segment
ten nie jest widoczny
w raporcie tabeli
przestawnej

Kliknij przycisk OK, a dane w tabeli przestawnej zostan  natychmiast przeliczone z po-
mini ciem segmentu Rowery. Jak wida  na rysunku 2.16, czna sprzeda  dla ka dego
rynku nie zawiera warto ci z segmentu Rowery.

Rysunek 2.16.
Analiza sprzeda y
w poszczególnych
segmentach bez
segmentu Rowery

Mo esz równie szybko przywróci  wy wietlanie wszystkich ukrytych elementów da-
nych dla danego pola. Po klikni ciu w polu Segment tabeli przestawnej z listy rozwija-
nej wybierz opcj  (Zaznacz wszystko) widoczn  na rysunku 2.15. Wszystkie segmenty
s  teraz ponownie wy wietlane.
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Ukrywanie lub wy wietlanie elementów niezawieraj cych danych

Domy lnie w tabeli przestawnej pokazywane s  tylko te elementy, dla których istniej
dane. Mo e to jednak przysporzy  pewnych trudno ci.

Na rysunku 2.17 przedstawiono tabel  przestawn  zawieraj c  pole Okres sprzeda y
w obszarze Wiersze oraz pole Region w obszarze Filtry. Zauwa , e dla pola Region wy-
brana zosta a opcja (Zaznacz wszystko), a w raporcie widnieje ka dy okres sprzeda y.

Rysunek 2.17.
W raporcie
tabeli przestawnej
wida  dane
dla wszystkich
okresów sprzeda y

Gdy w filtrze zostanie wybrany tylko region Europa, zobaczymy jedynie te okresy, w któ-
rych odbywa a si  sprzeda  w tym regionie (rysunek 2.18).

Rysunek 2.18.
Efekt zastosowania
filtra w odniesieniu
do pola Region
i wybrania wy cznie
warto ci Europa

Wy wietlenie tylko okresów zwi zanych ze sprzeda  mo e nie by  dobrym rozwi za-
niem, je li chcesz, aby Twoja tabela przestawna stanowi a ród o danych dla wykresów
lub innych elementów kokpitu mened erskiego. Maj c to na uwadze, mo na stwierdzi ,
e pomini cie po owy okresów w roku za ka dym razem, gdy klient wybierze w filtrze

region Europa, nie jest do ko ca w a ciwe.

Aby elementy tabeli przestawnej, dla których nie ma danych, nie by y pomijane, wyko-
naj nast puj ce czynno ci:
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 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne pole wewn trz tabeli przestawnej
poza obszarem Warto ci i wybierz polecenie Ustawienia pól...

W naszym przyk adzie wprowadzimy zmiany dotycz ce wy wietlania warto ci
pola Okres sprzeda y.

 2. Na karcie Uk ad i drukowanie zaznacz opcj  Poka  elementy bez danych.

 3. Kliknij przycisk OK.

Po zmianie tych ustawie  wszystkie miesi ce s  teraz wy wietlane bez wzgl du na to,
czy w danym okresie mia a miejsce jakakolwiek sprzeda . Pokazano to poni ej, na
rysunku 2.19.

Rysunek 2.19.
Wy wietlanie
wszystkich okresów
— tak e tych,
w których nie by o
sprzeda y

Teraz, gdy masz ju  pewno , e struktura Twojej tabeli przestawnej jest dopracowana,
mo esz u y  tabeli jako ród a dla wszystkich wykresów i innych elementów Twojego
kokpitu mened erskiego.

Sortowanie pól w tabeli przestawnej

Warto ci w polach tabeli przestawnej s  domy lnie sortowane w kolejno ci rosn cej na
podstawie nazwy elementu. Mo emy jednak w Excelu zmieni  kolejno  sortowania
elementów tabeli przestawnej.

Podobnie jak wiele czynno ci w programie Excel tak e sortowanie danych w tabeli
przestawnej mo na wykona  na kilka ró nych sposobów. Najprostszym sposobem, tak-
e najcz ciej wykorzystywanym, jest zastosowanie sortowania bezpo rednio w tabeli

przestawnej. W tym celu nale y klikn  prawym przyciskiem myszy dowolne pole w ta-
beli przestawnej poza obszarem Warto ci (to pole, którego sposób sortowania chcemy
zmodyfikowa ), wybra  polecenie Sortuj, a nast pnie — kierunek sortowania. Zmiany
zostan  wprowadzone natychmiast i od tej pory b d  obowi zywa .
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Czym s  fragmentatory?
Fragmentatory umo liwiaj  filtrowanie tabeli przestawnej w podobny sposób jak pola
spe niaj ce funkcj  filtrów w tej tabeli. Jak wspomniano w punkcie „Elementy tabeli prze-
stawnej” na pocz tku tego rozdzia u, pola b d ce filtrami s  umieszczane w obszarze
Filtry, umo liwiaj c u ytkownikom interaktywne filtrowanie poszczególnych elemen-
tów danych. Mimo i  tego rodzaju pola s  bardzo przydatne, maj  jednak pewne wady:

 Za pomoc  pól filtruj cych nie jest mo liwe wykonanie filtrowania
kaskadowego. Nie mamy mo liwo ci powi zania ze sob  poszczególnych
filtrów, gdy zachodzi taka potrzeba. Spójrz na przyk ad na lew  cz  rysunku
2.20. Dane s  filtrowane wed ug pola Region, a wybrana jest warto  Pó nocny.
Zwró  jednak uwag , e filtr Rynek nadal pozwala na wybór z listy rozwijanej
takich warto ci, które nie s  ograniczone do Regionu Pó nocnego — na przyk ad
Kalifornia. Poniewa  filtr w polu Rynek nie jest w aden sposób ograniczony
warto ci  wybran  w filtrze Region mo na w ten sposób wybra  rynek, dla którego
nie b dzie adnych danych, poniewa  nie znajduje si  on w Regionie Pó nocnym.

W odró nieniu od filtrów fragmentatory wzajemnie na siebie oddzia uj .
Na rysunku 2.20 po prawej stronie wida , e fragmentator Rynek oznaczy
wyra nie te rynki, które odnosz  si  do Regionu Pó nocnego. Pozosta e rynki
s  s abiej widoczne, co wskazuje na to, e nie s  cz ci  tego regionu.

Rysunek 2.20. Pola umieszczone w filtrze nie s  ze sob  powi zane (rysunek po lewej stronie);
fragmentatory wzajemnie na siebie oddzia uj  w celu pokazania odpowiednich warto ci w raporcie
tabeli przestawnej (rysunek po prawej stronie)

 Gdy w filtrach umieszczanych jest wiele elementów, nie s  widoczne
wszystkie zdefiniowane filtry. Z lewej strony na rysunku 2.21 przedstawiono
przyk ad tego typu sytuacji. Filtr Region zosta  ograniczony do trzech regionów:

rodkowy Zachód, Pó nocny i Pó nocny Wschód. W filtrze jednak widoczna jest
informacja (Wiele elementów). Jest to warto  domy lna wy wietlana w filtrze,
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gdy wybierany jest wi cej ni  jeden element. Jedynym sposobem sprawdzenia,
które elementy zosta y w nim uwzgl dnione, jest klikni cie listy rozwijanej.
Mo na sobie wyobrazi  dezorientacj  odbiorcy drukowanej wersji takiego raportu,
w którym nie ma mo liwo ci sprawdzenia, jakie filtry zosta y zastosowane.

Po wybraniu kilku elementów we fragmentatorze widzimy, jakie warto ci zosta y
przez nas wytypowane. Po prawej stronie na rysunku 2.21 mo na zauwa y ,
e w odniesieniu do danych w tabeli przestawnej zastosowano filtr Region,

w którym to wybrano tylko warto ci rodkowy Zachód, Pó nocny i Pó nocny
Wschód — oznaczone jako (Wiele elementów).

Rysunek 2.21. Gdy wybrany jest wi cej ni  jeden element w filtrze pola, wy wietlana jest warto
(Wiele elementów) — rysunek po lewej stronie, natomiast we fragmentatorach wy wietlane s
wszystkie nasze wybory w zakresie filtrowania danych — rysunek po prawej stronie

Dodawanie prostego fragmentatora

Aby utworzy  fragmentator, wykonaj nast puj ce kroki:

 1. Umie  kursor w dowolnym miejscu w obszarze tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Analiza kliknij przycisk Wstaw fragmentator.

Otworzy si  okno dialogowe Wstawianie fragmentatorów.

 3. Wybierz pola tabeli przestawnej, które chcesz uwzgl dni  w filtrze.

 4. Kliknij przycisk OK.

Po utworzeniu fragmentatorów kliknij warto ci filtra, aby przefiltrowa  dane w tabeli
przestawnej. Jak pokazano na rysunku 2.22, w wyniku wybrania we fragmentatorze
Region warto ci rodkowy Zachód filtrowana jest nie tylko zawarto  tabeli przestawnej,
ale równie  warto ci we fragmentatorze Rynek, na którym zaznaczane s  rynki znajdu-
j ce si  w regionie rodkowy Zachód.
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Rysunek 2.22. Wybierz pola tabeli przestawnej, których chcesz u y  jako filtrów we fragmentatorze

Aby wybra  kilka warto ci danego pola, wed ug których maj  zosta  przefiltrowane
dane, przytrzymaj wci ni ty klawisz Ctrl i zaznacz wybrane przyciski.

Aby usun  filtrowanie, po prostu kliknij ikon  Wyczy  filtr w wybranym fragmentatorze,
tak jak pokazano to na rysunku 2.23.

Rysunek 2.23.
Usuwanie filtrów
we fragmentatorze

Dostosowywanie fragmentatorów

Je li wykorzystujesz fragmentatory w kokpicie mened erskim, chcia by  zapewne dosto-
sowa  do niego ich wygl d i uk ad. Poni ej wymieniono kilka najcz ciej stosowanych
zmian w tym zakresie, jakie mo esz wprowadzi  we fragmentatorach.

Rozmiar i rozmieszczenie

Fragmentator mo na porówna  do standardowego obiektu graficznego programu Excel.
Mo na go przesuwa  i zmienia  jego rozmiar, klikaj c na niego i przeci gaj c jego kra-
w dzie w dowolnym kierunku. Mo na równie  klikn  prawym przyciskiem myszy i wy-
bra  polecenie Rozmiar i w a ciwo ci...
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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
urz dzenie mobilne, 351
widok, 183, 186

SQL Server Reporting Services, Patrz: SSRS
SSIS, 188
SSRS, 102, 243, 259

bezpiecze stwo, 255
portal internetowy, 244, 245
repozytorium bazy danych, 244, 245
serwer, 244, 245
subskrypcja, 257
rodowisko deweloperskie, 244, 245

tryb natywny, 354
StatSlice Systems, 357
Stinger, 342
Structured Query Language, Patrz: SQL
system analityczny, 205, 206, 222

dane
obs uga b dów, 217
prze adowanie, 210
struktura, 206
walidacja, 211
wolumen, 209
znormalizowane, 235

rejestrowanie zmian, 211
wydajno , 206, 208, 210, 219, 222

T
tabela, 21, 22, 87, 183, Patrz te : SQL Server tabela

alias, 202
analiza data mining, 282
importowanie, 87

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/abizwe
http://helion.pl/rf/abizwe


360 Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excela

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
o  czasu, 53
PowerPivot, 69, 70, 78
sortowanie pól, 47
suma cz ciowa, 43
tworzenie, 33
warto , 32
widok, 38, 39, 44, 46, 48, 52
wiersz, 32, 33

relacja, 29
table, Patrz: tabela
Temp DB, 222

U
urz dzenie mobilne, 351, 352, 353

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

W
warstwa

danych, 20
prezentacji, 20

warto , 21, 23
widok, 23, 183, Patrz te : SQL Server widok

importowanie, 87
wska nik KPI, Patrz: KPI
wykres, 110, 114
wyra enie

analizy danych, Patrz: DAX
Case, 199
wielowymiarowe, Patrz: MDX

X
xVelocity, 62

Z
zapytanie, 23, 171, 222, Patrz te : Power Query

zapytanie
Big Data, 347
Dremel, 344
MDX, 272
w ramach zapytania, Patrz: podzapytanie

z czenie, 68, 194
jeden do wielu, 68
krzy owe, 202
lewostronne, 195
pe ne, 195
wewn trzne, 194, 202
zwrotne, 202

znak
%, 200
[ ], 200
[^], 200
_, 200
wieloznaczny, 200

zysk, 297, 298
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