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Irányítópultok (Dashboards)

Több nézet gyűjteménye mely lehetővé teszi sokféle 
adat szimultán megtekintését, akár több 
adatforrásból is.

Ha pl. van pár nézete, melyre minden nap rápillant, 
akkor készíthet egy irányítópultot ami egyszerre 
tartalmazza az összes nézetet és nem kell navigálni a 
különböző munkalapok között.

A munkafüzet alján lévő fülek segítségével érhető el. 

A lapok és az irányítópult adatai kapcsolatban vannak; 
ha módosítja a lapot, akkor bármelyik pult ami 
tartalmazza vele változik oda-vissza. Mind a 
munkalapok, mind a pultok frissítődnek az adatforrás 
legfrissebb adataival.
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Irányítópultok

Az irányítópultok típusai

• Monitoring
gyakran változó adatok esetén

• Felfedező
a felhasználó saját kérdéseinek megválaszolása

• Informatív
gyorsan megtekintheti és megértheti az adatokat azáltal, 
hogy egy nézetbe foglaljuk a célunk szerint fontosakat, vagy 
amelyek specifikus információkat osztanak meg.
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Irányítópultok (Oil_and_Gas.twbx)
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Írányítópult,
mely nézetekből áll

Írányítópult szerkesztő panel

Device Preview
hogyan fog az irányítópult 
kinézni különböző eszközökön.

Sizing options - méretezés

Sheets
A munkafüzet lapjainak neve, 
melyek az irányítópulthoz 
felhasználhatóak.

Objects
Tárolók, képek, szövegek, weblapok 
listája, amelyek az irányítópulthoz 
adhatóak.

Elrendezés típusa (Tiled /Floating)
Az objektumok egy rácshálóhoz 
igazodnak.
Az objektumok szabadon mozgathatóak.



Irányítópult – Elrendezés panel (Layout pane)

Az iránytópult minden elemét (lebegő vagy rögzített 
objektumok) itt listázza a Tableau hierarchikus
elrendezésben.

A kiválasztott elemek kiemelésre kerülnek a nézetben.

A kiválasztott lebegő objektumok pozíciója és mérete 
fokozatosan módosítható, illetve a rögzített objektum 
lebegővé módosítható. 
A rögzített objektumok poziciója és mérete nem 
változtatható.

A kiválasztott tároló a nézetben kék keretben jelenik meg, 

a lapok pedig szürkében.
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Irányítópult készítése

A munkafüzet alján kattintsunk a New Dashboard ikonra.

Érdemes a méretét első lépésként beállítani. Előre definiált 
méretek elérhetőek, de manuális szerkesztés is 
megengedett. 

A baloldali Sheets listából húzzunk nézeteket a jobboldali 
irányítópultra. 

Minden lap hozza a jelmagyarázatait és a szűrőit is. 

A tárolók széleinél megjelenő dupla-hegyű nyilak 
mozgatásával átméretezhetőek.

Az objektumok új helyre mozgatásával a többi is 
átrendeződik.

Ha a munkalapon lévő nézet megváltozik, az irányítópult is 
is automatikusan frissítődik.
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Irányítópult készítése

Készítse el ezt az irányítópultot.

A jelmagyarázat nézetre való 
mozgatásához módosítsa 
lebegővé (More options / Floating) 
és húzza az új pozícióba.
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Jelmagyarázat kiemelés használata 
(legend highlights)
Segít, hogy az adat kitűnjön a többi közül.

Egy jelmagyarázatból aktiválható.

Kattintson a jelmagyarázat lenyíló 
menüjére és válassza a
Highlight Selected Items menüpontot.
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Nézet szűrőként használva

Az irányítópult nézetei szűrőként is 
használhatóak.

A nézetben kiválasztott markerek az 
irányítópult további nézeteinek 
szűrőjeként tud működni.

A többi nézet csak a kiválasztott adattal 
kapcsolatban lévő markereket fogja 
mutatni.

Egy nézet szűrőként való használatához 
kattintson a Use as Filter gombra.
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1. Feladat (interactive dashboard.twbx)

Készített néhány nézetet a bevételek szegmensenkénti, régiónkénti és 
nyereségenkénti ábrázolásához. Szeretné ha egyszerre tudná monitorozni 
mindhárom nézetet. Továbbá szeretné ha tudna bizonyos régiók és szegmensek 
bevételeire is koncentrálni. 

Készítsen egy irányítópultot a nézeteiből és adjon hozzá szűrőket.

Kérdések

1. A Corporate szegmensben melyik EMEA régióbeli országnak volt a legnagyobb a 
bevétele?

2. Az Asia Pac régió melyik termék kategóriájának nyeresége nagyobb : 
a Home Office szegmens legnyereségesebb termékének, vagy
a Consumer szegmens legnyereségesebb termékének?
Melyek ezek a termékkategóriák?
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Az 1. feladat lépései

1. Készítsen egy új Laptop Browser-méretű
irányítópultot ’Sales Dashboard’ címmel és 
felirattal.

2. Helyezze el rajta mindhárom nézetet. A Sales by 
Segment és a Plot of Sales töltse ki a teljes 
nézetet.

3. Távolítsa el a Sales jelmagyarázatot, módosítsa a 
cím pozícióját és tegye láthatóvá a többi 
jelmagyarázatot és szűrőt.

4. Állítsa be a Region gyors szűrőt és a Sales by 
Segment nézetet, hogy az irányítópult teljes 
tartalmát szűrje.

5. Tekintse át a létrehozott nézetet és tesztelje a 
szűrőket.
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1. Feladat / 1. kérdés

1. Egyiptom
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1. Feladat / 2. kérdés

Tables: 225 221 <  Telephones and Communication: 228 647
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Szűrő alkalmazása minden munkalapra

Egy nézet szűrőit több nézetre is 
alkalmazhatjuk.

Ha a Filter kártya nem látható az 
irányítópulton, akkor kattintsunk a nézet 
lenyíló menüjére és válasszuk ki a szűrő 
nevét a Filters menüpontnál.

Cím is adható az irányítópultnak 
Dashboard / Show Title

A nézet címének részeként utasításokat is 
megfogalmazhatunk a felhasználóinknak.
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Műveletek (Actions)

A munkalapoknak és az irányítópultoknak is lehetnek műveletei

• Kiemelés művelet 
Fókuszálás bizonyos adatokra

• Szűrő művelet
A nézethez tartozó adat meghatározása

• URL művelet
A felhasználó weblap alapú adatforrással való 
összekötése

Dashboard / Actions vagy

Worksheet / Actions
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Egy művelet futtatási lehetőségei

• Rámutatás (Hover)
hagyja az egeret egy marker felett, hasonlóan működik, mint 
a tooltip, a legjobb kiemelés műveletnek, de szűréshez is 
használható

• Kiválasztás (Select)
kattintson egy markerre vagy válasszon ki néhány adatot a 
nézetben, ideális szűrő műveletekhez, de máshoz is 
elképzelhető

• Menü (Menu)
jobb kattintás a nézetben egy markerre, a menü bekerül a 
tooltip-be és a felhasználó eldöntheti, hogy futtatja-e a 
műveletet. Url művelethez javasolt, de szűrőknél is 
alkalmazható.
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Kiemelés művelet (Highlight Actions)

• Felhívja markerekre a figyelmet néhány marker átszínezésével, 
míg  mások elhalványításával.

• Segíti a felhasználót, hogy bizonyos adatpontokra tudjon 
koncentrálni.

• Target highlighting
• Selected fields

A céllap markerei lesznek kiemelve a kiválasztott mezőbeli egyezés 
alapján.

• Dates and Times
A céllap azon markerei lesznek kiemelve, melynek dátuma és ideje  
megegyezik a forráslapon kiválasztott adat dátumával és idejével. 

• All fields
A céllap markerei ki lesznek emelve, ha megegyeznek a forráslapon 
kiválasztott markerekkel. Minden mezőt figyelembe veszünk az egyezés 
megállapításához.

• Az eszköztár Highlight gombjára való kattintással érhető el.
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Jelmagyarázat kiemel gombja – nem művelet

• A jelmagyarázatnak van egy Highlight 
gombja ami a kiemelés ki és 
bekapcsolására használható.

• Bekapcsolt állapotban ha rákattint a 
jelmagyarázat egy elemére kiemeli a 
nézetben az adatpontokat minden  
munkafüzetben. 
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Eszköztár Highlight gombja – nem művelet

Lehetőségek

• A kiemelés engedélyezése vagy tiltása

• Bekapcsolhatja a kiemelést minden mezőre (All fields) 
vagy dátumra, időre (Date and Times)

• A kiemelés bekapcsolása bizonyos mezőkre

Amint ki van emelve a középső nézetben, az 
egész év ki van jelölve.

Kapcsolja be a Well name-re, majd kattintson 
egy oszlopra ...
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Szűrés művelet (Filter Actions)
Szűrő készítése a cél lapon a forrás lapon kiválasztott 
adatok alapján.

A szűrők a szűrő kártyáról vezérelhetőek, míg a szűrő 
műveletek nézetből.

A legegyszerűbb mód: kattintsunk a nézet Use as Filter 
gombjára.

Például:

Válasszunk ki egy kutat az oszlopdiagramon, szűrjük a 
vonaldiagramot és a kereszttáblát, hogy csak a 
kiválasztott kút adatait mutassa.

Az adatok a kutak szintjén jelennek meg minden 
nézetben.

Mi történik ha az Exclude van kiválasztva a Clearing the 
selection will opciónál?

Mivel a műveletek nem jelennek meg direkt módon a 
felhasználói felületen, ezért a címeknek kell utalni a 
használatuk módjára.
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A Clearing the selection will opciói

Meghatározza, hogy mi történjen miután a kiválasztás megszűnik a 
nézetben

• Leave the filter
A cél lapokon érvényben marad a szűrő.

• Show all values
A nézet újra az összes értéket tartalmazza.

• Exclude all values
A szűrő kizáróvá válik, azaz a nézetből kizárjuk a korábban kiszűrt 
adatokat. 

21



URL műveletek
Az URL művelet egy hyperlink, mely egy 
weblapra, vagy más web-alapú Tableau-n
kívüli forrásra mutat.

URL művelettel készíthet egy emailt vagy egy 
linket adataival kapcsolatos további 
információkhoz. A link adatainkhoz való 
csatolásához egy kiválasztás mező értékeit 
behelyettesítheti az URL-be paraméterként.

A dinamikus műveletek a Name –ben és az 
URL-ben is tartalmaznak mezőneveket, 
melyek a legördülő listából választhatóak ki.
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URL műveletek

• URL Encode Data Values
Adatai olyan értékeket tartalmaznak, melyeket a böngészők nem 
engedélyeznek URL-ekben. Például ha egy adat értéke tartalmazza a & 
karaktert (“Sales & Finance”), akkor azt át kell formálni egy olyan 
karakterré, melyet a böngésző megért.

• Allow Multiple Values
Olyan weblapra hivatkozunk, mely az URL-ben paramétereken keresztül 
értéklistát kap. Például tegyük fel, hogy több terméket is kiválaszt egy 
nézetben és látni szeretné a részleteket mindegyik termékről egy honlapon. 
Ha a szerver képes betölteni több termék adatait egy azonosító lista alapján 
(product ID vagy product name), akkor többszörös kiválasztás is lehetséges 
az azonosítók listájának paraméterként való küldéséhez.
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2. Feladat  (actions_to_a_dashboard.twbx)

Készítsen egy interaktív irányítópultot, mely lehetővé teszi, hogy a felhasználó 
rákattintva egy országra és egy sportágra megnézhesse, hogy volt-e érmes az adott 
országból az adott sportágban a 2014-es téli olimpián. 

Tegye lehetővé a felhasználó számára, hogy egy hiperlinkre kattintva többet tudjon 
meg az adott sportolóról illetve sportágról.

Kérdések

1. Hány német sportoló nyert aranyérmet síugrásban (Ski Jumping)?

2. Melyik ország nyert több érmet, Lengyelország vagy Cseh Köztársaság? 

3. Melyik ország nyert több érmet műkorcsolyában, Németország vagy 
Olaszország?
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A 2. feladat megoldásának lépései

1. Készítsen egy 900x600 méretű irányítópultot ”2014 Sochi Olympics Results” névvel.

2. Adja hozzá a Medals by Country nézetet és a ”Click a country” alcímet.

3. Adjon hozzá egy függőleges tárolót az irányítópulthoz majd a két munkalapot.

4. Adjon hozzá egy térképet szűrő műveletet.

5. Adjon hozzá egy sportolókat szűrő műveletet.

6. Tesztelje az előző műveleteket.

7. Méretezze át a Total Medals by Sport és az Medals by Athlete nézetet.

8. Módosítsa a címeket és adjon meg 
utasításokat a használathoz.

9. Készítsen egy URL műveletet a sportágakhoz.

10. Készítsen egy URL műveletet a sportolókhoz.
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Kiválasztott sportág



2. lépés
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3. lépés
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4-5. lépés
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6. lépés

Egy országra kattintás után:                       Egy sportágra kattintás után:
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7. lépés Használjuk mindkét szűrőt: válasszuk ki 
a térképen Oroszországot és sportként 
pedig Bobsleigh-t.
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8. lépés
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9. lépés
Hozzáadás után:
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10. lépés Hozzáadás után:
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2. Feladat / 1. kérdés

Válasz: 5
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2. Feladat / 2. kérdés
Válasz: 

Poland :11 (Cross Country, Speed Skating, Ski Jumping)

Czech Republic: 11 (Biathlon, Speed Skating, Snowboarding)
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2. Feladat / 3. kérdés

Válasz: Germany
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3. Feladat  (task3.twbx)

1; Szeretné kimutatni, hogy mennyi volt a bevétel és a nyereség a hét 
napjain a hónapok és évek során.

Melyik évben volt a nyereség a legkisebb péntekenként augusztusban? 

Mennyi volt a teljes bevétel péntekenként augusztusban? 
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3. Feladat

2; Készítsen egy oszlopdiagramot a kategóriánkénti nyereségről.

A nyereség mellett az eladásokat és a szállítási költségeket is jelenítse 
meg a nézetben. 

Melyik kategóriának volt a legnagyobb az eladása?
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3. Feladat

3; Készítsen egy oszlopdiagramot, mely az országonkénti mennyiségeket 
mutatja régió szerinti színkódolással. 
Használjon szűrőt, hogy kizárja a 2000-nél kisebb mennyiségeket. 

Melyik két ország van a lista végén?

A Karib térségből hány ország látható a nézetben? 
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3. Feladat / 1. kérdés

2012

252 354 $
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3. Feladat / 2. kérdés

Technology
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3. Feladat / 3. kérdés

New Zeeland és Nigeria                       Kettő: Dominican Republic, Cuba
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4. Feladat (CO2_emission.twbx)

Az adatforrás az országok CO2 kibocsátásáról 
tartalmaz adatokat az 1960 és 2011 közötti időből.

Készítsen egy irányítópultot két nézettel:

Az első nézet egy térkép, mely az átlagos fejenkénti 
CO2 kibocsájtást mutatja (a tooltip tartalmazza az 
ország nevét is). 

A második nézet egy vonaldiagram, mely a 
fejenkénti össz CO2 értéket mutatja országonként 
évenkénti bontásban (a régiók is jelenjenek meg a 
tooltipben, és szűrje ki a null értékeket). 

Az országok térképen történő kiválasztása 
meghatározza az alsó diagram vonalait.

Biztosítson lehetőséget a tooltip-ben, hogy a 
Wikipedia –ból további információt kaphassunk az 
országokról.
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