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Tableau

• Üzleti intelligencia - Business Intelligence (BI)

• Tableau’s product line includes desktop design and analysis tools for 
creating and consuming data.

• Támogatott mind Windows, mind MacOS környezetben.

• A felhasználói felület és a dokumentáció a következő nyelveken 
érhető el: angol, francia, német, olasz, spanyol, brazíliai portugál,
japán, koreai, hagyományos kínai és egyszerűsített kínai.

• Hallgatók számára egyéves ingyenes licensz

• https://www.tableau.com/
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Általános munkafolyamat

Információs rendszerek

1. Adatgyűjtés

2. Adat menedzsment

3. Adat elemzés

4. Adat megjelenítés

3



A munkafolyamat lépései Tableau-ban
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A munkafolyamat lépései Tableau-ban
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A munkafolyamat lépései Tableau-ban
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Állomány típus Méret Használata Tartalma

Tableau Workbook
(.twb)

kicsi Az alapértelmezett fájl típus 
munkánk elmentéséhez.

A vizualizációhoz 
szükséges adatok. 
Forrásadat nincs.

Tableau Datasource
(.tds)

kicis Gyakran használt adatforrások 
eléréséhez.

Szerver cím, jelszó,
további metaadatok az 
adatforrásról. 

Tableau Bookmark
(.tbm)

Normális 
esetben kicsi

Munkalapok megosztásához 
munkafüzetek között.

A vizualizálandó 
információ és az 
adatforrás, ha a forrás 
munkafüzet egy
csomagolt munkafüzet 
(.twbx).

Tableau Data Extract
(.tde)

Potenciálisan 
nagy 

Növeli a teljesítményt. Több 
funkciót tesz elérhetővé.

A kivonat képzés során 
a forrás adat szűrve és 
aggregálva lesz.

Tableau Packaged
Workbook (.twbx)

Potenciálisan 
nagy 

Tableau Reader felhasználókkal 
vagy olyanokkal való 
megosztáshoz, akiknek 
nincsenek meg a forrásadatok. 

Kivonatolt adat és a 
nézet elkészítéséhez
szükséges munkafüzet 
információ.
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1; Kapcsolódás adatforráshoz

• Kapcsolódjunk a Sample - Superstore.xls fájlhoz
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Az adatkapcsolat átnevezhető.
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A Data Source lap egyetlen táblával 

Húzzon egy táblát a vászonra.

Fedezze fel a tábla tartalmát

• Rendezés

• Alias nevek

• Adattípusok
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Adattípusok Tableau-ban

• Tableau automatikusan megállapítja az adattípusokat. 

• Ha az adattípus már hozzá van rendelve az adathoz az adatforrásban, azt 
nem írja felül, de Tableau-ban lehetőségünk van ezt megváltoztatni vagy a 
Data Source oldalon vagy a Data panelen. 

• Támogatott adattípusok
• Text 
• Date
• Date and time
• Numerical
• Boolean
• Geographic (longitude and latitude)
• Cluster group
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Mezők szétbontása több mezőre

Előfordulhat, hogy egy mező több információ egységet tartalmaz.

Ilyenkor a Split vagy Custom Split menüpontokkal szétoszthatjuk a 
tartalmát több mezőre.
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Fogalom: Tableau Data Source

Az adatforrás és a Tableau közötti kapcsolat. 
• Az adatok összessége (akár élő kapcsolat vagy egy kivonat)

• A kapcsolódási információk (hol található az adat, mint pl. fájlnév és 
elérési út vagy hálózati hely; részletek a kapcsolódásról mint pl. 
adatbázis szerver neve és bejelentkezési információk)

• Az adatokat tartalmazó táblák vagy munkalapok neve

• A Tableau-ban végrehajtott testreszabások (pl. metaadatok, hogyan
kapcsoltuk össze az adatokat).

Tartalmazhat több adatkapcsolatot (data connections)
is különböző adatbázisokhoz vagy állományokhoz.
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Egy adatbázis két táblájának használata

Húzzuk a második táblát vagy munkalapot 
a vászonra. 

• Vagy egy vonal jelenik meg jelezve, 
hogy egy automatikus viszony 
(relationship) készült, vagy 

• Az Edit Relationship ablak jelenik meg, 
ahol megadhatjuk, hogy mely mezők 
kapcsolják össze a két táblát.
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Viszonyok (Relationships)

• Rugalmas vonalként jelenik meg a logikai táblák között.

• Ki kell választanunk a két logikai tábla illeszthető mezőjét.

• Nem kell kapcsolás típust választanunk.

• A kapcsolódó táblák minden sora, oszlopa elérhető az adatforrásban.

• Minden tábla részletezettségi szintje kezelhető az adatforrásban és az analízis alatt.

• Független domainek készülnek több részletezettségi szinten. A táblákat nem vonjuk össze az 
adatforrásban.

• Analízis során a szükséges join típus automatikusan elkészül a használt mezők alapján.

• Nem duplikálja az aggregált értékeket (ha a Performance Options értéke Many-to-Many)

• A nem illeszkedő mérőszámok megmaradnak (amennyiben a Performance Options érétke Some 
Records Match)
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Dupla kattintás az első lapra, 
majd húzzuk a vászonra másodikat.

Az összekapcsolás típusok prioritást 
rendelnek a bal, vagy a jobb táblának a 
visszaadott halmazban.

• Inner join
csak azok a rekordok, melyekhez mindkét 
táblában van kapcsolódó rekord 

• Left
a baloldali tábla összes rekordja

• Right
a jobboldali tábla összes rekordja

• Full
A két tábla összes rekordja
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Összekapcsolások (Joins)

Statikusabb módja az adatok kombinálásának

• Venn diagram ikonnal van megjelenítve a fizikai táblák között.

• Ki kell választani az összekapcsolás típusát és a join clause-t.

• Az összekapcsolt fizikai táblák egy egyesített logikai táblaként jelenek meg, mely 
tartalma adataink fix kombinációja.

• Keletkezhetnek nem összeillő mértékszám értékek.

• Megduplázhatja az aggregált értékeket a mezők különböző részletezettségi szintje 
esetén.

• Számított mezővel és egyenlőtlenség operátorral is definiálható.

• Támogatja az olyan forgatókönyveket, ahol egyetlen adattábla szükséges, mint pl. 
kivonat szűrök  és sor szintű biztonság.  
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2; Analízis

Dimension 
polc

Marks 

kártya

Measures

polc

Munkaterület az adatokhoz
Filter polc
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Nézet (View)

• Egy vizualizáció vagy viz, amit Tableau-ban készít. 

• Egy viz lehet egy diagram (chart), egy gráf (graph), egy térkép (map), 
egy plot (plot), vagy akár egy szöveges táblázat (text table).

• Egy nézet készítése mezők hozzáadását jelentik a Data panelből:
• Húzzunk mezőket a Data panelből a polcokra, kártyákra. 
• Dupla kattintás egy vagy több mezőre a Data panelben.
• Válasszunk i egy vagy több mezőt a Data panelben és válasszunk ki egy 

diagram típust a Show Me -ből, amely kiemeli azokat a diagram típusokat, 
mely létrehozható a kiválasztott mezőkből. 

• Dobjunk egy mezőt a Drop field here rácsra egy
táblázatos megjelenítést tartalmazó nézet készítéséhez. 
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Az első viz

Megválaszolandó kérdések
1. Mennyi volt a teljes eladás?  

Húzzuk a Sales mezőt a Rows polcra. 

2. Mennyi volt az összes értéke termék kategóriánként?
Húzzuk a Category mezőt a Columns polcra.

3. Ezen kategóriák közül melyiknek volt a legnagyobb a 
nyeresége az eladásokhoz képest?
Nézzük meg az adatainkat színek segítségével. 
Húzzuk a Profit mezőt a Color-ra a Marks kártyán.

4. Tudjunk meg többet a bútor (furniture) kategóriáról az
alkategóriákra bontással.
Húzzuk a Sub-Category mezőt a Columns polcra a 
Category mögé. 
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Nézzük meg az adatainkat régiónként
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3; A munkánk megosztásának lehetőségei

1. Tableau Server
legbiztonságosabb, de jogosultságot igényel a 
szerverhez.

2. Tableau Desktop
A többi embernek is szüksége van Tableau Desktop-ra.

3. Tableau Reader
Ingyenes alternatíva, de a Tableau munkafüzetet 
csomagolt munkafüzetként kell elmenteni (.twbx)

4. Tableau Online
Felhő alapú megoldás. Alacsony költségű alternatíva a 
szolgáltatásra licensszel rendelkezők számára.
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Dimenziók kontra mérőszámok

• Dimenziók kvalitatív vértékeket tartalmaznak 
(mint pl. nevek, dátumok vagy földrajzi adatok). 
A dimenziókat használhatjuk a kategorizáláshoz, 
szegmentáláshoz, és adataink részleteinek 
feltárásához. 
A dimenziók befolyásolják nézetünk 
részletezettségi szintjét.

• Mérőszámok numerikus, mennyiségi értékek, 
amit mérni tudunk. A mérőszámok 
aggregálhatóak. Amikor egy mérőszámot adunk a 
nézethez a Tableau aggregálja azt 
(alapértelmezésben).
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Kék kontra zöld mezők

Attól függően, hogy egy mező diszkrét (kék szín) vagy folytonos (zöld szín), a 
Tableau különbözőképpen jeleníti meg a nézetben.
A Folytonos és diszkrét matematikai fogalmak. 
A folytonos jelentése „törhetetlen egység, szakadások nélkül"; diszkrét jelentése
„önállóan elkülöníthető és eltérő” értékek.

• Zöld mérőszámok és dimenziók folytonosak. 
A folytonos mező értékek tartománya végtelen. 
Általában a folytonos mezők használata tengelyek megjelenését eredményezik a 
nézetben.

• A kék mérőszámok                 és dimenziók diszkrétek. 
A diszkrét értékek végesek. 
Általában a diszkrét értékek fejléceket (headers) teredményeznek a nézetben.
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Tableau Packaged Workbook (.twbx)

• Megnyitható és szerkeszthető Tableau Desktop-pal.

• Megnyitható Tableau Reader-rel.

• Helyi fájl állomány forrásokat igényel
• Excel 
• Access 
• Szöveges állományok (csv, txt, stb.)
• Tableau Data Extract állományok (.tde)

Szerverről kivonatolt adatok

• Kicsomagolható (!)
Bizalmas információkat lehetőleg zárjuk ki amikor .twbx állományt 
készítünk.
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