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Felvezető előadás ….

Self - Service  Reporting fogások, technikák és  megoldások  

controllereknek, nem  csak Excel alapon

• A Microsoft Excel lehetőségeinek a kihasználtsága

• Kimutatások (Pivot Tables) készítése Microsoft Excelben

• Programozás Microsoft Excelben (VBA)

• Microsoft Excel – Access kapcsolat



A konferencia programjából ….

• A mai felgyorsult világban nagy az igény arra, hogy az 

üzleti kérdésekre azonnal választ tudjunk adni.

• Fontossá vált, hogy ne kelljen várni, amíg az IT vagy 

BI fejlesztők kifejlesztik a kérdés megválaszolásához 

szükséges lekérdezést a meglévő BI rendszerben.



Ingyes Excel dashboard szoftverek

http://www.butleranalytics.com/5-free-excel-dashboard-software/

• ClicData

• Bittle

• Inetsoft

• Qlik Sense

http://www.butleranalytics.com/5-free-excel-dashboard-software/


R Statistics

• Szabad forráskódú statisztikai rendszer és programozási környezet

• Az egész világon elterjedt

• Az egész világ fejleszti

• Minden területre kiterjedő programcsomagok (11 637 db)

• Több programnyelven programozható

• Összekapcsolható más programokkal

• Több platform

• Nagyon fejlett grafikai lehetőségek

https://www.r-project.org/

https://www.r-project.org/


R Statistics – MS Excel

• XLConnect csomag

teljes kommunikáció az Excellel az R-ből

https://cran.r-project.org/web/packages/XLConnect/vignettes/XLConnect.pdf

• BERT (ingyenes)

https://bert-toolkit.com/

• RExcel (csak személyes használatra ingyenes még)

http://rcom.univie.ac.at/download.html#statconnDCOM

https://cran.r-project.org/web/packages/XLConnect/vignettes/XLConnect.pdf
https://bert-toolkit.com/
http://rcom.univie.ac.at/download.html#statconnDCOM


Dashboard-ok az R-ben

• flexdashboard - http://rmarkdown.rstudio.com/flexdashboard/

• knitr - https://yihui.name/knitr/

• Plotly - https://plot.ly/r/

• Shiny - https://shiny.rstudio.com/

• sparkTable - https://journal.r-project.org/archive/2015/RJ-

2015-003/RJ-2015-003.pdf

• Markdown - http://rmarkdown.rstudio.com/articles_intro.html

http://rmarkdown.rstudio.com/flexdashboard/
https://yihui.name/knitr/
https://shiny.rstudio.com/
https://journal.r-project.org/archive/2015/RJ-2015-003/RJ-2015-003.pdf
http://rmarkdown.rstudio.com/articles_intro.html


flexdashboard és shiny az R-ben I.



flexdashboard és shiny az R-ben I.

---

title: "ggplot2 Diamonds Explorer"

output: 

flexdashboard::flex_dashboard:

orientation: columns

social: menu

source_code: embed

runtime: shiny

---

```{r global, include=FALSE}

library(ggplot2)

library(mgcv)

dataset <- diamonds

```



flexdashboard és shiny az R-ben II.

Inputs {.sidebar}

```{r}

sliderInput('sampleSize', 'Sample Size', min=1, max=nrow(dataset),

value=min(1000, nrow(dataset)), step=500, round=0)

checkboxInput('jitter', 'Jitter', value = TRUE)

checkboxInput('smooth', 'Smooth', value = TRUE)

selectInput('x', 'X', names(dataset))

selectInput('y', 'Y', names(dataset), names(dataset)[[2]])

selectInput('color', 'Color', c('None', names(dataset)))

selectInput('facet_row', 'Facet Row’,  c(None='.', names(diamonds[sapply(diamonds, is.factor)])))

selectInput('facet_col', 'Facet Column’,  c(None='.', names(diamonds[sapply(diamonds, is.factor)])))

```



flexdashboard és shiny az R-ben III.

Outputs

```{r}

dataset <- reactive({

diamonds[sample(nrow(diamonds), input$sampleSize),]

})

renderPlot({

p <- ggplot(dataset(), aes_string(x=input$x, y=input$y)) + geom_point()

if (input$color != 'None') p <- p + aes_string(color=input$color)

facets <- paste(input$facet_row, '~', input$facet_col)

if (facets != '. ~ .') p <- p + facet_grid(facets)

if (input$jitter) p <- p + geom_jitter()

if (input$smooth) p <- p + geom_smooth()

print(p)

})

```



flexdashboard és shiny az R-ben

Diamonds explorer

https://jjallaire.shinyapps.io/shiny-ggplot2-diamonds/


Oracle R Enterprise

• Szabad forráskódú statisztikai rendszer és programozási környezet

• Nagy adatbázisok használata

• Az Oracle Database és az R integrációja

• Bármely R csomag használható

• További speciális programcsomagok fejlesztése

• Több platform

http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/r/r-

enterprise/overview/index.html

http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/r/r-enterprise/overview/index.html


Oracle R Enterprise - OBIEE

• Az Oracle R Enterprise lehetővé teszi az Oracle Business Intelligence

Enterprise Edition használatával a grafikák, az elemzések és statisztikai 

számítások vállalati szintű alkalmazását.

• A paraméterezhető dashboard-ok és egyéb alkalmazások képesek a 

különböző R parancsfájlok meghívására, ezáltal testreszabott 

eredményeket biztosítva, miközben különböző felhasználási 

lehetőségeket illeszthetünk hozzá.

http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/r/r-

enterprise/2016-ore-component-datasheet-2895652.pdf

http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/r/r-enterprise/2016-ore-component-datasheet-2895652.pdf


Oracle R Enterprise - Adatfeldolgozás



Köszönöm a figyelmet!


