دوره جامع و بلند مدت Data To Insight
این دوره جامع و بلند مدت هوش تجاری که از این پس آن را دوره  Data To Insightمی نامیم در  80ساعت و در سه مرحله برگزار
میشود و شامل دوره های زیر است:
 27ساعت
 27ساعت

SQL
SSRS

KPI
SSAS

 27ساعت

مرحله اول
ETL

DW

مرحله دوم
مرحله سوم

Power BI

مرحله اول KPI :و SQL
این مرحله شامل دو دوره است و بصورت همزمان توسط آقای میرزاخانی ( )SQLو ایمن پور ( )KPIدر دو روز متفاوت برگزار می شود.
 27ساعت

SQL

KPI

مرحله اول

سرفصلهای دوره:

 -1علت استفاده از شاخص کلیدی عملکرد و تعریف KPI
 -2تفاوت شاخص های کلیدی نتیجه و عملکرد
 -3باید های شاخص های کلیدی عملکرد
 -4شاخص های کلیدی عملکرد مالی
 -5شاخص های کلیدی عملکرد حوزه مشتریان

 -6شاخص های کلیدی عملکرد فروش
 -7شاخص های کلیدی عملکرد بازاریابی
 -8شاخص های کلیدی عملکرد منابع انسانی
نام دوره : Microsoft SQL Server :چگونه طراحی کنیم؟ چگونه استفاده کنیم؟
شما به عنوان یک توسعه دهنده نرم افزار ،دانشمند ،مهندس یا تحلیل گر داده ،نیاز دارید که بتوانید با پایگاه های داده دست و پنجه نرم کنید.
بیش از  60درصد از اطالعات موجود در دنیا بر روی پایگاه داده های از نوع  SQLنگهداری می شوند و شما با یادگیری اصولی یکی از این
انواع پایگاه داده ،راه خود را برای ورود به این دنیای جذاب باز می کنید.
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سرفصلها:


پایگاه داده های رابطه ای چگونه به وجود آمدند؟



گام به گام با طراحی پایگاه داده یک فروشگاه اینترنتی



پایگاه داده طراحی شده را بسازیم.



 :T-SQLمن یک زبان جدید یاد می گیرم.



فروشگاه خود را با انواع گزارش ها بررسی کنیم.
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3  صفحه--------------------------------------------------------------------- Data To Insight دوره جامع و بلند مدت

 طراحی و پیاده سازی سیستم هوش تجاری در:مرحله دوم
SQL Server
مرحله دوم

 ساعت27
ETL
DW
SSAS
SSRS
. ساعت برگزار خواهد شد27  درSQL Server  دوره طراحی و پیاده سازی سیستم هوش تجاری در،بعد از اتمام مرحله اول
:سرفصلها
Accumulating Snapshot Fact o
Tables
Fact less Fact Tables o
Aggregate Fact Tables or OLAP o
Cubes
Consolidated Fact Tables o
Dim تکنیک های طراحی
Dimension Table Structure
Dimension Surrogate Keys
Natural, Durable, and Supernatural
Keys
Drilling Down
Degenerate Dimensions
DE normalized Flattened
Dimensions
Multiple Hierarchies in Dimensions
Flags and Indicators as Textual
Attributes
Null Attributes in Dimensions
Calendar Date Dimensions
Role-Playing Dimensions
Junk Dimensions
Snow flaked Dimensions
Outrigger Dimensions
Integration via Conformed
Dimensions
Conformed Dimensions
Shrunken Dimensions
Drilling Across

4(  هوش تجاری و مدل چند بعدی داده ها،) مخزن داده1
)ساعت
مقایسه جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها

•

اهداف مخزن داده و هوش تجاری

•

برنامه های هوش تجاری

•

مقدمه ای بر مدل سازی چند بعدی

•

•








OLTP ,OLAP سیستم های



معماری سیستم های چند بعدی



Fact جداول



Dim جداول



معماری باال به پایین و پایین به باال در مخزن داده

•

) ساعت6( ) تکنیک کیمبال در مدل سازی چند بعدی2














) ساعت6( ETL ) طراحی و پیاده سازی فرآیند3

مفاهیم اساسی

•

تحلیل نیازمندی ها

•

فرایند طراحی چهار مرحله ای در مدل چند بعدی

•

فرآیندهای کسب و کار

o

ریزدانگی داده ها

o

Dim o
Fact o
معماری مدل های چند بعدی

•

Fact تکنیک های طراحی

•

Fact Table Structure
Additive, Semi-Additive, NonAdditive Facts
Nulls in Fact Tables
Conformed Facts
Transaction Fact Tables
Periodic Snapshot Fact Tables
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o
o
o
o
o
o

4  صفحه--------------------------------------------------------------------- Data To Insight دوره جامع و بلند مدت
Fact Table Surrogate Keys
Centipede Fact Tables
Numeric Values as Attributes or
Facts
Lag/Duration Facts
Header/Line Fact Tables
Allocated Facts
Profit and Loss Fact Tables
Using Allocations
Multiple Currency Facts
Multiple Units of Measure Facts
Year-to-Date Facts
Multi pass SQL to Avoid Fact-toFact Table Joins
Timespan Tracking in Fact
Tables
Late Arriving Facts
Advanced Dimension
Techniques
Dimension-to-Dimension Table
Joins
Multivalued Dimensions and
Bridge Tables
Time Varying Multivalued
Bridge Tables
Behavior Tag Time Series
Behavior Study Groups
Aggregated Facts as Dimension
Attributes
Dynamic Value Bands
Text Comments Dimension
Multiple Time Zones
Measure Type Dimensions
Step Dimensions
Hot Swappable Dimensions
Abstract Generic Dimensions
Audit Dimensions
Late Arriving Dimensions

o
o
o

•

 در سیستم هوش تجاریETL فرآیند

•

طراحی برنامه در سطح کالن



انتخاب ابزار



تدوین استراتژی های پیش فرض



نفوذ به عوق داده در جداول هدف



 هاDim جمع آوری اطالعات مربوط به



تدوین برنامه جمع آوری و مدل بروز رسانی در



o
o
o
o
o
o
o
o

ETLبررسی اجمالی فرایند

Fact جداول
تدوین برنامه جهت جمع آوری اطالعات تجمیعی
ETL زمانبندی اجرای




o
) ساعت6( ) تکنیک های پیشرفته مدل سازی بعدی4

o
o

 مربوط به کسب وکارBus Matrix •ساخت

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

) ساعت12( Tabular ) مدل5
Tabular مفاهیم مدل

•

Tabular پیاده سازی مدل

•

Slowly Changing معرفی و پیاده سازی

•

Dimension
Type 0: Retain Original o
Type 1: Overwrite o
Type 2: Add New Row o
Type 3: Add New Attribute o
Type 4: Add Mini-Dimension o
Type 5: Add Mini-Dimension o
and Type 1 Outrigger
Type 6: Add Type 1 Attributes o
to Type 2 Dimension
Type 7: Dual Type 1 and Type 2 o
Dimensions
مدیریت ساختار سلسه مراتبی

•

Fixed Depth Positional o
Hierarchies
Slightly Ragged/Variable Depth o
Hierarchies
Ragged/Variable Depth o
Hierarchies with Hierarchy
Bridge Tables
Ragged/Variable Depth o
Hierarchies with Path string
Attributes
Fact تکنیک های پیشرفته در

•
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•

مقایسه مدلهای چند بعدی و Tabular

•

اضافه کردن Translation

•

واکشی داده ها

•

پارتیشن بندی

•

طراحی مدل داده و درک روابط

•

پردازش

•

رابطه فعال و غیرفعال

•

روابط دو طرفه

•
•

Deployment
مدیریت امنیت

•

آشنایی با زبان  DAXعبارات تحلیل داده ها

•
•
•
•
•

Calculated Attributes
Calculated Tables
Measures
KPI
مدیریت ساختار سلسله مراتبی

•

Perspectives

 )6گزارشگری و طراحی داشبورد ( 6ساعت)
•

مقدمه ای بر ابزارهای گزارشگری در پلت فرم مایکروسافت

•

پیکربندیSSRS

•

اجرای گزارشهایSSRS

•

اجرای گزارش پارامتری
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دوره جامع و بلند مدت  --------------------------------------------------------------------- Data To Insightصفحه 6

مرحله سوم :طراحی و پیاده سازی سیستم هوش تجاری با
Power BI
مرحله سوم

 27ساعت
Power BI
بعد از اتمام مرحله دوم ،دوره طراحی و پیاده سازی سیستم هوش تجاری با  Power BIدر  27ساعت برگزار خواهد شد.
سرفصلها:
 )1شروع کار ( 1ساعت)

•

معرفی معماری Star Schema

•

درک ابزارهایPower BI

•

مدیریت مقادیر تکراری

•

نصب  Power BIو اتصال به داده ها

•

ایجاد جداول ابعاد Dim

•

نصب  Power BI Reporting Serviceو تنظیمات

•

وارد کردن داده ها به صورت دستی

آن

•

ادغام داده ها

•

نحوه کار با Query Editor

•

ستون تکراری و اطالعات استخراج

•

آشنایی با الیه داده ،مدل و نمایش

•

ایجاد ستون های شرطی

•

طرح کلی دوره

•

ایجاد جدول FACT

•

انجام عملیات ریاضی پایه

•

بهبود عملکرد و بارگیری داده ها در مدل داده

 )2آشنایی با  1(Power BI Desktopساعت)
•

مروری بر Workflow in Power BI Desktop

 )4کار با الیه مدل سازی ( 4ساعت)

•

معرفی الیه های مختلف در Power BI

•

مقدمه

•

نگاهی دقیق تر به Query Editor

•

مقایسه  Query Editorبا الیه مدل

•

قبل از اینکه شیرجه بزنید تنظیمات توصیه می شود

•

معرفی و درک روابط

•

ویرایش روابط

•
 )3مقدمه ای  6(Query Editorساعت)

درک کاردینالیتی

•

•

 Query Editorچیست

فعال و غیر فعال سازی روابط

•

•

اتصال  Power BI Desktopبه منابع داده ما

درک تفاوت بین  M-LanguageوDAX

•

•

مقدمه ای بر DAX

ویرایش سطر ها

•

•

درک Append Queries

ستون های محاسباتی

•

•

اندازه های محاسباتی

ویرایش ستون ها

•

•

طبقه بندی داده ها

جایگزینی مقادیر

•

قالب بندی داده ها

•

Pivotingو Un pivotingستون ها

 )5طراحی و مدیریت داشبورد ها ( 12ساعت)

•

جدا سازی ستون ها

•

مقدمه ماول

•

گروهبندی داده ها

•

درک واسط نمای گزارش
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دوره جامع و بلند مدت  --------------------------------------------------------------------- Data To Insightصفحه 7
•

ایجاد اولین داشبورد

•

مدیریت نحوه تعامل کنترل ها

•

مدیریت و ایجاد ساختار سلسله مراتبی

•

قالب بندی نمودارها

•

نفوز به عمق داده

•

مدیریت نقشه ها و ساختار درختی

•

پیمایش نقشه ها با طول و عرض جغرافیایی

•

طراحی و پیاده سازی فیلتر ها

•

معرفی انواع کنترل های نمایش در  Power BIو

 )7اتصال منابع داده ای دیگر به  4( Power BIساعت)

کاربرد آنها

•
•

درک واسط نمای گزارش

•

وارد کردن داده هایJSON

•

وارد کردن داده ها از Web

•

وارد کردن داده ها از SQL Server DW

•

وارد کردن داده ها از SQL Server SSAS

 )8سفارشی سازی  2( Power BIساعت)

 6( Power BI Service Power BI Mobile )6ساعت)
مقدمه ماول

•

مقدمه

•

نحوه دسترسی به فایل های JSON

•

سفارشی سازی ساختار فایل

 )9تحلیل های پیشرفته در  4(Power BIساعت)

•

مدیریت نحوه تعامل کنترل ها

•

ارتباط  Power BIو Python

•

مدیریت و ایجاد ساختار سلسله مراتبی

•

پیش بینی

•

قالب بندی نمودارها

•

سری های زمانی

•

نفوز به عمق داده

•

خوشه بندی

•

مدیریت نقشه ها و ساختار درختی

•

ارتباط ویژوال های پایتون با ویژوال های Power BI

•

طراحی و پیاده سازی فیلتر ها

•

معرفی انواع کنترل های نمایش
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