Formas de filtrar

Bem-vindo a este vídeo sobre formas de filtrar.
Você pode baixar a pasta de trabalho de exercícios para acompanhar os procedimentos usando sua
própria cópia do Tableau.
Formas de filtrar
Há algumas formas básicas de filtrar no Tableau: na divisória Filtros, com um filtro interativo ou na exibição.
Primeira forma: podemos arrastar um campo, como Categoria, diretamente para a divisória Filtros.
Neste caso, vamos remover Tecnologia.
Segunda forma: se quisermos permitir que o usuário interaja com o filtro, podemos usar um filtro
interativo clicando com o botão direito do mouse no campo (vamos usar Prioridade do pedido) e
selecionando “Mostrar filtro”. Pronto, ele já apareceu na exibição.
• Observe que o filtro não precisa ser um campo na exibição; adicionamos esse filtro interativo
clicando com o botão direito do mouse no campo no painel Dados
• Adicionar um filtro interativo acrescenta esse campo à divisória Filtros.
Terceira forma: na própria exibição, podemos selecionar uma marca ou um grupo de marcas, clicar para
exibir os botões de comando na dica de ferramenta e selecionar “Manter apenas” ou “Excluir”
• Também podemos clicar em um cabeçalho para ver essas mesmas opções.
• Se você estiver em uma exibição com cabeçalhos, como um gráfico de barras, poderá clicar duas
vezes em um cabeçalho para manter apenas esse elemento
• Também é possível executar as operações Manter apenas e Excluir clicando com o botão direito
em algumas legendas
Remover filtros
Todos esses tipos de filtros acrescentam uma pílula na divisória Filtros. Para remover um filtro, arraste a
pílula para fora da divisória.
Mais informações
A filtragem é um tópico complexo.
•
•
•

Para obter mais informações sobre como usar a divisória Filtros, incluindo as opções disponíveis
para dimensões, medidas e datas, confira o vídeos Usando a divisória Filtros
Há também um vídeo apenas sobre filtros interativos, que explica como criá-los e apresenta as
opções de personalização e formatação
A filtragem pode ser realizada no nível do registro ou da linha na fonte de dados, na exibição
agregada ou antes mesmo de os dados serem integrados ao Tableau. Para saber mais, assista ao
vídeo Onde o Tableau filtra.

Conceitos mais aprofundados, como filtros de contexto e incluir x excluir, são abordados em Tópicos
adicionais sobre filtragem
Conclusão
Obrigado por assistir a este vídeo sobre os aspectos básicos da filtragem. Sugerimos que você continue
assistindo aos vídeos de treinamento gratuitos para aprender mais sobre como usar o Tableau.

