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Tableau Desktop  

1. Haritalar için Çoklu İşaret Katmanı Desteği 

Haritalar için çoklu işaret katmanı desteğiyle jeo-uzamsal analizinizi geliştirin. Artık tek bir 

veri kaynağından harita görselleştirmelerinize sınırsız işaret katmanı ekleyebilir, daha iyi 

anlama ve analiz için birden çok uzamsal katmanı ve bağlamı bir araya getirebilirsiniz. 

 

 

2. Redshift Mekansal Destek 

Konum tabanlı soruları çözmeyi her zamankinden daha kolay hale getirmek için Tableau’nun 

uzamsal veritabanı bağlantıları genişliyor. Artık Redshift'te uzamsal verileri içeren tablolara 

doğrudan bağlanabilir ve bu verileri Tableau'da anında görselleştirebilirsiniz. 
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3. Tahmine Dayalı Modelleme Fonksiyonları 

İyileştirmeleri 

Varsayılan doğrusal regresyon modeline ek olarak, tahmini modelleme fonksiyonlarındaki iki 

ek modelden (düzenlenmiş doğrusal regresyon ve Gauss proses regresyonundan) seçim 

yapın. Modeli hesaplamanın kendisinden değiştirin ve bu değişikliğin geçmiş verilerle 

karşılaştırıldığında tahminleri nasıl etkilediğine dair anında görsel geri bildirim alın. 

 

4. Tarih Ekseni Uzantısı 

Tarih ekseni uzantısı, Tableau'da özelleştirilmiş zaman tabanlı tahminler yapmanızı sağlar. 

Önceden doldurulmuş bir dizi uzantı seçeneği arasından seçim yapın veya kendi aralığınızı 

seçmek için özel bir menü kullanın. Tarih uzantısı tahmine dayalı modelleme işlevleri, -

running average gibi- tablo hesaplamaları ve R veya Python gibi harici hizmetlerle çalışır. 
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5. Hesaplamalarda Blok Yorumlar 

Blok yorumlarla hesaplama pencerelerinize istediğiniz uzunlukta yorumları hızla ekleyin. 

Yorumunuzun birden çok satıra yayılmasını sağlamak için yorumunuza / * ile başlayın ve * / 

ile bitirin. 

  

6. Dinamik Parametre İyileştirmeleri 

Dinamik parametreler için daha fazla özelleştirmenin keyfini çıkarın. Artık workbook’u 

açtıktan sonra veya veri kaynağı yenilendiğinde bir parametrenin değer aralığını, bir kolonun 

minimum ve maksimum değerine ayarlayabilirsiniz. 
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7. Salesforce Connector API Güncellemesi 

Salesforce Connector API güncellemesi ile Work.com nesneleri dahil en son Salesforce nesnelerine 

bağlanın. Work.com, Salesforce’un şirketlere ve topluluklara COVID-19 ortamında güvenli bir şekilde 

yeniden açılmasına yardımcı olan danışmanlık hizmetleri ve teknoloji çözümleri sunmaktadır. 

Salesforce bağlayıcı API güncellemesi, Tableau'da görselleştirmek için Work.com verilerinden Crisis, 

Employee ve InternalOrganizationUnit gibi nesnelere bağlanmanıza olanak tanır. Bu güncelleme ile, 

Conncector API 49.0 sürümü oluşmuş olur. 

 

8. Datorama Connector 

Explain Data'nın temel modeli, daha fazla vakayı ele almak, açıklama puanlamasını iyileştirmek ve 

Tableau'nun yeni veri modelleme geliştirmeleri olan Relationships’i desteklemek için geliştirilmeye 

bu sürümde de devam ediyor. 

Salesforce Datorama, pazarlama harcaması ve performans verilerini kanallar arasında tek bir kayıt 

sisteminde birleştirerek pazarlamacıların müşteri katılımını artırmak, israfı ortadan kaldırmak, test 

etmek, öğrenmek ve tüm paydaşları hizalamak için etkiyi ölçmelerine olanak tanır. Datorama 

Entegrasyonu, Tableau'yu Datorama'ya bağlayarak müşterilerin Tableau'da uyumlu Datorama 

raporlarını kullanmaları için kolay bir yol yaratır. Datorama konektörüne Tableau Uzantı Galerisi 

üzerinden erişebilirsiniz. 
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9. Snowflake OAuth İyileştirmeleri 

Tableau ve Snowflake arasında daha kolay bağlantı sağlamak için kuruluşa yönelik OAuth desteği 

genişliyor. Artık AWS Private Link ve Azure Private Link üzerinden OAuth aracılığıyla kimlik 

doğrulaması yapabilirsiniz. 

 

 

Tableau Server  

1. Haritalar için Çoklu İşaret Katmanı Desteği 

Haritalar için çoklu işaret katmanı desteğiyle jeo-uzamsal analizinizi geliştirin. Artık tek bir 

veri kaynağından harita görselleştirmelerinize sınırsız işaret katmanı ekleyebilir, daha iyi 

anlama ve analiz için birden çok uzamsal katmanı ve bağlamı bir araya getirebilirsiniz. 
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2. Redshift Mekansal Destek 

Konum tabanlı soruları çözmeyi her zamankinden daha kolay hale getirmek için Tableau’nun 

uzamsal veritabanı bağlantıları genişliyor. Artık Redshift'te uzamsal verileri içeren tablolara 

doğrudan bağlanabilir ve bu verileri Tableau'da anında görselleştirebilirsiniz. 

 

3. Tableau Server için Çevrimdışı Harita Desteği 

Çevrimdışı harita desteği ile Tableau Server’daki uzamsal verilere erişmek ve bunları analiz 

etmek kolaylaşıyor. Artık web geliştirmede çevrimdışı harita stilini kullanarak haritalar 

oluşturabilir ve haritaların tüm kullanıcılar için erişilebilir kalmasını sağlayabilirsiniz - özellikle de 

sıkı internet erişimi gereksinimleri olan kuruluşlarda. 
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4. Linux'ta Tableau Server için Kaynak İzleme Aracı 

Daha önce yalnızca Windows için mevcut olan Kaynak İzleme Aracı, artık Sunucu Yönetimi 

Eklentisinin (Server Management Add-On) bir parçası olarak Linux üzerinde Tableau Server’ınızın 

izlenmesini sağlıyor. Donanım ve yazılım performansına yönelik gelişmiş görünürlükle sunucu 

durumunu proaktif olarak izleyin ve sorunları giderin. 
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5. Tarayıcı Üzerinde Düzenleme Geliştirmeleri 

• Highlight Aksiyonları: Artık Highlight aksiyonlarını tarayıcı üzerinde düzenleme 

yaparken de kullanabilirsiniz. 

• Label ekleme: Tableau Desktop’ta olduğu gibi, bir görselleştirmede hangi işaretlerin 

label’ının yazılacağını özelleştirin ve seçin. 

• Extract oluşturma: Tarayıcıdan çıkmadan extractler oluşturun. Web geliştirme akışında, 

artık performansı artırmak için veri kaynaklarınızı extract etmeyi seçebilirsiniz. 

• Worksheet’lere filtre uygulayın: Artık web'deki worksheetlerde bir filtrenin 

uygulanması gereken belirli sayfaları seçebilir ve daha karmaşık ve bağlantılı 

dashboardlar elde edebilirsiniz. 

• Sabit setler oluşturun: Creator ve Explorer’lar artık veri bölmesi veya hızlı analiz için 

araç ipucu komut menüsü aracılığıyla setler oluşturabilirler. 
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6. Tahmine Dayalı Modelleme Fonksiyonları 

İyileştirmeleri 

Varsayılan doğrusal regresyon modeline ek olarak, tahmini modelleme fonksiyonlarındaki iki ek 

modelden (düzenlenmiş doğrusal regresyon ve Gauss proses regresyonundan) seçim yapın. 

Modeli hesaplamanın kendisinden değiştirin ve bu değişikliğin geçmiş verilerle 

karşılaştırıldığında tahminleri nasıl etkilediğine dair anında görsel geri bildirim alın. 

 

7. Tarih Ekseni Uzantısı 

Tarih ekseni uzantısı, Tableau'da özelleştirilmiş zaman tabanlı tahminler yapmanızı sağlar. Önceden 

doldurulmuş bir dizi uzantı seçeneği arasından seçim yapın veya kendi aralığınızı seçmek için özel bir 

menü kullanın. Tarih uzantısı tahmine dayalı modelleme işlevleri, -running average gibi- tablo 

hesaplamaları ve R veya Python gibi harici hizmetlerle çalışır. 
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8. Özel Görünümler Sekmesi 

Tableau Server ve Tableau Online'da özel görünümleri görmek ve yönetmek kolaylaşıyor. Bir 

workbook’ta özel görünümlerin nasıl kullanıldığını anlamak için yeni bir özel görünümler sekmesine 

gidin. Adminler artık hem özel (private) hem de genel (public) özel görünümleri tek bir yerden 

kolayca yönetebilir, kullanılmayan görünümleri silebilir veya görünümlerinin değişikliklerden 

etkilenip etkilenmeyeceği konusunda kullanıcıları uyarabilir. 

  

 

9.  Ask Data Geliştirmeleri 

Ask Data, herhangi bir zaman serisinin sınırlarını değiştirmeyi hızlı ve sezgisel hale 

getiren yeni bir tarih aralığı iyileştirme aracına sahiptir. Ek olarak, kullanıcılar artık Ask 

Data sonuçlarının yığınlı çubuk (stacked bar) grafik olarak gönderilmesini istediklerini 

belirtebilirler. Diğer iyileştirmeler arasında veri rolü eş anlamlılarını doğrudan tanım 

sayfasında düzenleme yeteneği ve Site düzeyinde Ask Data kullanımına ilişkin yönetici 

görünümleri yer alıyor - her ikisi de daha merkezi yönetişimi mümkün kılıyor. 
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10. Dinamik Parametre İyileştirmeleri 

Dinamik parametreler için daha fazla özelleştirmenin keyfini çıkarın. Artık workbook’u 

açtıktan sonra veya veri kaynağı yenilendiğinde bir parametrenin değer aralığını, bir kolonun 

minimum ve maksimum değerine ayarlayabilirsiniz. 

 

 

11. Snowflake OAuth İyileştirmeleri 

Tableau ve Snowflake arasında daha kolay bağlantı sağlamak için kuruluşa yönelik OAuth desteği 

genişliyor. Artık AWS Private Link ve Azure Private Link üzerinden OAuth aracılığıyla kimlik 

doğrulaması yapabilirsiniz. 
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12. Tableau Server Yönetimi (TSM) İyileştirmeleri 

• Tableau Server yedeklemelerini daha hızlı oluşturun: Tableau Sunucusu 

yedeklemelerini iki kat daha hızlı oluşturan gelişmiş veri sıkıştırma performansının 

keyfini çıkarın. Yeni bir ilerleme çubuğu, yedeklemenin hangi adımda olduğuna ve ne 

kadar süre kaldığına dair görünürlük sağlar. 

• Yükleme veya yükseltme sırasında son denetim noktasından yeniden deneyin: 

Beklenmeyen bir sorun veya hata durumunda, sorunu çözdükten sonra hata 

noktasından önceki adımdan Tableau Server kurulumunu veya yükseltmesini kolayca 

devam ettirin. 

 

 

13. Tableau Server için Azure Harici Depo 

Sunucu Yönetimi Eklentisinin (Server Management Add-On) bir parçası olarak, depo meta 

verilerinin kullanılabilirliğini ve ölçeklenebilirliğini artıran PostgreSQL için Azure veritabanı 

üzerinde harici bir Tableau Server deposu yapılandırın. 
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14. Tableau Server için Azure Key Vault 

Sunucu Yönetimi Eklentisinin (Server Management Add-On) bir parçası olarak, kullanımda olmayan 

şifreleme için anahtarları yönetmek üzere Azure Key Vault ve Tableau Server'ı entegre edin. 

 

15. Tableau Server’da Çoklu Anahtar Aktivasyonu 

Artık, TSM'nin başlatılmasından önce kurulum sırasında Tableau Server’da birden çok 

anahtarı etkinleştirebilir ve kaydedebilirsiniz, bu da daha sorunsuz bir kurulum ve lisanslama 

deneyimi sağlar. 
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Tableau Online  

1. Haritalar için Çoklu İşaret Katmanı Desteği 

Haritalar için çoklu işaret katmanı desteğiyle jeo-uzamsal analizinizi geliştirin. Artık tek bir veri 

kaynağından harita görselleştirmelerinize sınırsız işaret katmanı ekleyebilir, daha iyi anlama ve 

analiz için birden çok uzamsal katmanı ve bağlamı bir araya getirebilirsiniz. 

  

 

 

2. Redshift Mekansal Destek 

Konum tabanlı soruları çözmeyi her zamankinden daha kolay hale getirmek için Tableau’nun 

uzamsal veritabanı bağlantıları genişliyor. Artık Redshift'te uzamsal verileri içeren tablolara 

doğrudan bağlanabilir ve bu verileri Tableau'da anında görselleştirebilirsiniz. 
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3. Tarayıcı Üzerinde Düzenleme Geliştirmeleri 

• Highlight Aksiyonları: Artık Highlight aksiyonlarını tarayıcı üzerinde düzenleme 

yaparken de kullanabilirsiniz. 

• Label ekleme: Tableau Desktop’ta olduğu gibi, bir görselleştirmede hangi 

işaretlerin label’ının yazılacağını özelleştirin ve seçin. 

• Extract oluşturma: Tarayıcıdan çıkmadan extractler oluşturun. Web geliştirme 

akışında, artık performansı artırmak için veri kaynaklarınızı extract etmeyi 

seçebilirsiniz. 

• Worksheet’lere filtre uygulayın: Artık web'deki worksheetlerde bir filtrenin 

uygulanması gereken belirli sayfaları seçebilir ve daha karmaşık ve bağlantılı 

dashboardlar elde edebilirsiniz. 

• Sabit setler oluşturun: Creator ve Explorer’lar artık veri bölmesi veya hızlı analiz 

için araç ipucu komut menüsü aracılığıyla setler oluşturabilirler. 
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4. Tahmine Dayalı Modelleme Fonksiyonları 

İyileştirmeleri 

Varsayılan doğrusal regresyon modeline ek olarak, tahmini modelleme 

fonksiyonlarındaki iki ek modelden (düzenlenmiş doğrusal regresyon ve Gauss proses 

regresyonundan) seçim yapın. Modeli hesaplamanın kendisinden değiştirin ve bu 

değişikliğin geçmiş verilerle karşılaştırıldığında tahminleri nasıl etkilediğine dair anında 

görsel geri bildirim alın. 

 

5. Tarih Ekseni Uzantısı 

Tarih ekseni uzantısı, Tableau'da özelleştirilmiş zaman tabanlı tahminler yapmanızı 

sağlar. Önceden doldurulmuş bir dizi uzantı seçeneği arasından seçim yapın veya kendi 

aralığınızı seçmek için özel bir menü kullanın. Tarih uzantısı tahmine dayalı modelleme 

işlevleri, -running average gibi- tablo hesaplamaları ve R veya Python gibi harici 

hizmetlerle çalışır. 
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6. Özel Görünümler Sekmesi 

Tableau Server ve Tableau Online'da özel görünümleri görmek ve yönetmek kolaylaşıyor. 

Bir workbook’ta özel görünümlerin nasıl kullanıldığını anlamak için yeni bir özel 

görünümler sekmesine gidin. Adminler artık hem özel (private) hem de genel (public) 

özel görünümleri tek bir yerden kolayca yönetebilir, kullanılmayan görünümleri silebilir 

veya görünümlerinin değişikliklerden etkilenip etkilenmeyeceği konusunda kullanıcıları 

uyarabilir. 

 

7. Ask Data Geliştirmeleri 

Ask Data, herhangi bir zaman serisinin sınırlarını değiştirmeyi hızlı ve sezgisel hale 

getiren yeni bir tarih aralığı iyileştirme aracına sahiptir. Ek olarak, kullanıcılar artık Ask 

Data sonuçlarının yığınlı çubuk (stacked bar) grafik olarak gönderilmesini istediklerini 

belirtebilirler. Diğer iyileştirmeler arasında veri rolü eş anlamlılarını doğrudan tanım 

sayfasında düzenleme yeteneği ve Site düzeyinde Ask Data kullanımına ilişkin yönetici 

görünümleri yer alıyor - her ikisi de daha merkezi yönetişimi mümkün kılıyor. 
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8. Dinamik Parametre İyileştirmeleri 

Dinamik parametreler için daha fazla özelleştirmenin keyfini çıkarın. Artık workbook’u 

açtıktan sonra veya veri kaynağı yenilendiğinde bir parametrenin değer aralığını, bir 

kolonun minimum ve maksimum değerine ayarlayabilirsiniz. 

 

9. Tableau Online için Analytics Uzantıları 

Analytics Uzantılarını kullanarak kullanıcılar, Tableau Online görselleştirmelerinde R, 

Python ve diğer platformlardaki modeller ve işlevlerle dinamik olarak gelişmiş analizler 

gerçekleştirebilirler. 
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Tableau Prep  

1. Tarayıcıda Tableau Prep Builder 

Tarayıcıdaki Tableau Prep Builder, verilerinizi bir tarayıcıya erişiminizin olduğu her yerden 

hazırlamanıza ve veri hazırlama sürecini web üzerinde tek bir entegre platforma getirmenize 

olanak tanır. Bireysel masaüstlerini yönetmeye gerek yoktur, BT yöneticileri artık kuruluştaki 

herkesin en son sürüme sahip olmasını sağlamak için Server’ı yükseltebilir. 

 

2. Tableau Prep'te Mekansal Destek 

Tableau Prep Builder artık uzamsal verileri içe aktarabilir, tanıyabilir ve çıkarılan veri 

kaynaklarına aktarabilir ve daha iyi analiz için uzamsal bağlamı veri hazırlama akışına dahil 

edebilir. 
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Tableau Prep Builder  

1. Tarayıcıda Tableau Prep Builder 

Tarayıcıdaki Tableau Prep Builder, verilerinizi bir tarayıcıya erişiminizin olduğu her 

yerden hazırlamanıza ve veri hazırlama sürecini web üzerinde tek bir entegre platforma 

getirmenize olanak tanır. Bireysel masaüstlerini yönetmeye gerek yoktur, BT yöneticileri 

artık kuruluştaki herkesin en son sürüme sahip olmasını sağlamak için Server’ı 

yükseltebilir. 

 

2. Tableau Prep'te Mekansal Destek 

Tableau Prep Builder artık uzamsal verileri içe aktarabilir, tanıyabilir ve çıkarılan veri 

kaynaklarına aktarabilir ve daha iyi analiz için uzamsal bağlamı veri hazırlama akışına 

dahil edebilir. 
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3. Snowflake OAuth İyileştirmeleri 

Tableau ve Snowflake arasında daha kolay bağlantı sağlamak için kuruluşa yönelik OAuth 

desteği genişliyor. Artık AWS Private Link ve Azure Private Link üzerinden OAuth 

aracılığıyla kimlik doğrulaması yapabilirsiniz. 

 

 

Tableau Public  

1. Haritalar için Çoklu İşaret Katmanı Desteği 

Haritalar için çoklu işaret katmanı desteğiyle jeo-uzamsal analizinizi geliştirin. Artık tek bir 

veri kaynağından harita görselleştirmelerinize sınırsız işaret katmanı ekleyebilir, daha iyi 

anlama ve analiz için birden çok uzamsal katmanı ve bağlamı bir araya getirebilirsiniz. 
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Tableau Catalog  

1. Tableau Katalog & Metrik Entegrasyonu 

Tableau Catalog, tüm akış veri varlıklarını ve bunların ilişkilerini görmenizi sağlar. Ayrıca bir 

veri varlığından hangi Metriklerin oluşturulduğunu görebilir ve herhangi bir değişikliğin sahip 

olabileceği etkileri anlama avantajından yararlanabilirsiniz. 

 

2. Metriklerde Veri Kalitesi Uyarısı 

Akış veri varlıklarında herhangi bir veri kalitesi uyarısı olup olmadığını bilerek, 

görüntülediğiniz Metriklerin durumu hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. 
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3. Yinelenen Harici Varlıkları Birleştirin 

Bazen bir veritabanı veya tablonun farklı bir adı veya host adı olabilir ve Tableau Catalog 

içinde birden çok varlık olarak görünebilir. Bu durumda birbirine ait olan alanları birleştirerek 

Dış Varlıklarınızın düzenli ve tutarlı görünümünü koruyabilirsiniz. 

 

 

Tableau Data Management Add-On 

1. Tableau Katalog & Metrik Entegrasyonu 

Tableau Catalog, tüm akış veri varlıklarını ve bunların ilişkilerini görmenizi sağlar. Ayrıca bir 

veri varlığından hangi Metriklerin oluşturulduğunu görebilir ve herhangi bir değişikliğin sahip 

olabileceği etkileri anlama avantajından yararlanabilirsiniz. 
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2. Metriklerde Veri Kalitesi Uyarısı 

Akış veri varlıklarında herhangi bir veri kalitesi uyarısı olup olmadığını bilerek, 

görüntülediğiniz Metriklerin durumu hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. 

 

3. Yinelenen Harici Varlıkları Birleştirin 

Bazen bir veritabanı veya tablonun farklı bir adı veya host adı olabilir ve Tableau Catalog 

içinde birden çok varlık olarak görünebilir. Bu durumda birbirine ait olan alanları birleştirerek 

Dış Varlıklarınızın düzenli ve tutarlı görünümünü koruyabilirsiniz. 
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Tableau Server Management Add-On 

1. Linux'ta Tableau Server için Kaynak İzleme Aracı 

Daha önce yalnızca Windows için mevcut olan Kaynak İzleme Aracı, artık Sunucu Yönetimi 

Eklentisinin (Server Management Add-On) bir parçası olarak Linux üzerinde Tableau 

Server’ınızın izlenmesini sağlıyor. Donanım ve yazılım performansına yönelik gelişmiş 

görünürlükle sunucu durumunu proaktif olarak izleyin ve sorunları giderin. 

 

2. Tableau Server Yönetimi (TSM) İyileştirmeleri 

• Tableau Server yedeklemelerini daha hızlı oluşturun: Tableau Sunucusu 

yedeklemelerini iki kat daha hızlı oluşturan gelişmiş veri sıkıştırma performansının 

keyfini çıkarın. Yeni bir ilerleme çubuğu, yedeklemenin hangi adımda olduğuna ve ne 

kadar süre kaldığına dair görünürlük sağlar. 

• Yükleme veya yükseltme sırasında son denetim noktasından yeniden deneyin: 

Beklenmeyen bir sorun veya hata durumunda, sorunu çözdükten sonra hata 

noktasından önceki adımdan Tableau Server kurulumunu veya yükseltmesini kolayca 

devam ettirin. 

 


