
Tableau Professional – מקצוענ/ית טאבלו

יתרונות :

אוריינטציה אנליטית 
אוריינטציה למחשבים ואינטרנט 

אנגלית ברמה טובה (קריאה) 
הכרה בסיסית של אקסל

ברוכים הבאים
תפקידים בתחום הדאטה

התמונה הגדולה
עולם התוכן 

.BI Tableau -הקורס יכשיר אותך לפתח דוחות, לנתח נתונים ולהפיק תובנות בעזרת ויזואליזצית נתונים בכלי ה
טאבלו - הוא אחד הכלים המובילים בעולם לניתוח נתונים והפקת דוחות אנליטים, היתרון המשמעותי של הכלי הוא נוחות 

.Drag & Drop השימוש ללא רקע סטטיסטי או מתמטי ופיתוח דשבורדים בעזרת
בקורס זה ילמדו המשתתפים לפתח דוחות ודשבורדים אינטראקטיביים למנהלים ולמחלקות שונות מתוך העולם האמיתי 
ייעודים לקורס, כך שאפשר להשתמש בדוחות שנלמדו בקורס להטמעה , הקורס מועבר  עם שימוש בבסיסי נתונים 

בשיטה של ״ללמוד בידיים״ - כך שכל מה שנלמד מתורגל באופן מלא במהלך הקורס.

שימוש ב  Dashboards ,Reports ו KPI לאנליזה וויזואליזציה של נתונים  
פרויקט הגמר המשלב את כלל הכלים שנלמדו בקורס וזמין כתיק עבודות

כל הסביבה בענן , אין צורך בהתקנות , ישר מתחילים ללמוד
לימודים בקצב שלך עם הכוונה ותמיכה 

משתמשי מחשב המעוניינים לקחת את יכולות הניתוח שלהם צעד אחד קדימה בעבודה עם נתונים 
עובדים אשר רוצים להשתמש בתוכנה ייעודית להפקת דוחות ודשבורדים בצורה נוחה ופשוטה 

מי שמעוניינים לחזק את קורות החיים שלו באחד מכלי הבינה העסקית (BI) המובילים ביותר בעולם 

Business intelligence  - הקדמה
Northstar ,KPIs

Tableau - מבוא ל
סקירת ההבדלים בין המוצרים השונים

 Tableau Public -יצירת יוזר וכניסה ל
היכרות עם ממשק המשתמש של התוכנה

היכרות עם סוגי גרפים (ויזואליזציות שונות)
עקרונות בויזואליזציה, אילו תרשימים יתאימו לאילו מצבים

פיתוח חשיבה עסקית

מקור נתונים שני 
חיבור לנתונים 

פיתוח מדדי KPI עם בנצ'מרק לתקופה קודמת
פיתוח נוסחאות 

פונקציות של תאריכים
שימוש בנוסחאות בתוך נוסחאות 

 IF -שימוש ב
שימוש באייקונים שילוב נוסחאות 

אחוזי שינוי ובניית KPI מורכבים 

LOD expressions
ריבוי מקורות נתונים וחיבור ביניהם ע״י שדה משותף

treemaps - תוך שילוב של נתונים ממקורות מידע שונים 
גרף ברים עם מיון ושילוב מקורות 

תרשימי קו וניתוח הגרפים לתובנות עסקיות 
גרפים אינטראקטיביים אשר משמשים כפילטרים

ריחוף של מקרא מעל גרפים בדשבורד
ניתוח הנתונים בעזרת הדשבורד

פרסום הדשבורד

 Cohort הקדמה למהו
הקדמה לדשבורד והבנה עסקית 

חיבור לנתונים 
Extract הבנת

calculated field פיתוח
פיתוח פרמטר

שילוב של פרמטר ושדה מחושב 
השפעה של הפרמטר על הגרפים 

 LOD ו Fixedשימוש ב
בניית התפלגות 

פיתוח Bin - טווחים בהתפלגות
גרף ברים

LTV- התפתחות ערך לקוח 
הבנה עסקית של שימוש בקוהורט והתפתחות הכנסות מלקוחות

פיתוח cohort בטאבלו
partition ושימוש בפונקציות מתקדמות 

פונקצית חישובים מהירים  
בניית פילטרים 

context filter - פילטר
פיתוח דשבורד אופרטיבי

storytelling יצרית
התמודדות עם שינוי משימה באנליזה 

גרף מפות 
שימוש בהיררכיות 

מקור נתונים שלישי 
הקדמה למהו לדשבורד המוצרים

חיבור לנתונים 
שילוב מקורות מידע שונים 

 Top 10 בניית דוחות של
index שימוש בפונקציית

stack bar בניית גרפים

מקור נתונים רביעי 
חיבור בין נתונים שונים 

inner join
 left join

right join
 full outer join

tableau desktop הורדה של
אופציות לחיבור מקורות מידע שונים 

tableau public -ל tableau desktop הבדלים בין

שילוב של כמה מימדים בגרף אחד
תובנות מתוך הגרף 

scatter plot בטאבלו וניתוח הנתונים 
detail הבנה של הפרטים ע״י שימוש ב

פיתוח של פילטר מימד הזמן 
שימוש בגרפים כפילטרים בתוך הדשבורד

פרסום הדשבורד לענן הציבורי 

הקדמה לפרויקט גמר 
הנחיות כלליות

אחסון הפרויקט בענן להטמעה בקורות החיים 

בעולם הדאטה

תיאור המסלול

למי המסלול מתאים:

דרישות קבלה למסלול: 

 הקדמה

Dashboard - Daily report 

Product analysis

Dashboard - Marketing Overview 

Cohort analysis

נושאים מרכזיים בקורס

 יחידה  יחידה  1 

 יחידה  3 

 יחידה  4 

 יחידה  5 

 יחידה  6 

 יחידה  8 

 יחידה  7 

פרויקט גמר - תיק עבודות:
פרויקט גמר ישלב את כלל הכלים שלמדנו בקורס:

Business intelligence
Tableau-(בינה עסקית) ומבוא ל 2

מקור נתונים ראשון 
חיבור לנתונים 

KPI פיתוח מדדי
שנוי פורמטים וטקסטים

סוגי נתונים
אגרגציות שונות  
תרשימי עמודות

תרשימי קו וטרנדים 
שינוי מימדי זמן
קו מגמה לינארי 

ליבלים 
בניית Dashboards דינמיים

לוגיקה בבניית דשבורד נכון 
פרסום הדשבורד לענן הציבורי 

הרשאות בענן הציבורי של טאבלו

 ,BI אורי ליכטמן, מהנדס תעשייה וניהול, מומחה באנליזה והקמת מערכות 
חברות  בנקים,  כגון  גדולים  בארגונים  סטטיסטיים  מודלים  להצלחת  שותף 
מתקדמות  בטכנולוגיות   BI תשתיות  מקים  קמעונאות.  וחברות  תקשורת 
 BI כיום מכהן כמנהל תחום  Big Data. -בסטארטאפים מובילים, חיי את עולם ה

ו Analytics בחברת סטארט-אפ בינלאומית.

אודות המנהל האקדמי, אורי ליכטמן: 

מוצרים שונים והיסטוריה בחיבור הנתונים 

בפרק זה נלמד את השלבים הראשונים בבניית דוחות ודשבורדים ע״י עבודה בידיים

בפרק זה נלמד נושאי השלמה מההיסטוריה של טאבלו 

בפרק זה נלמד את נושאים מתקדמים בבניית אנליזה ודשבורד ע״י עבודה בידייים

בפרק זה נלמד את נושאים מתקדמים בבניית אנליזת קוהורט ודשבורד ע״י עבודה בידייים

בפרק זה נלמד את נושאים מתקדמים בבניית דוחות ודשבורדים ע״י עבודה בידיים

בפרק זה נלמד על תפקידים שונים 
בתחום והקדמה לקורס

 ,(KPI) מדדים,יעדים ,BI -בפרק זה נלמד על מטרת ה
Tableau-ויזואליזצית שונות  ומבוא למוצרי ה


