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 های هوش تجاری طراحی داشبورد

Power BI 

 
کارگاهی برگزار می شود با جدیدترین ابزار طراحی داشبوردهای هوش تجااری شارک   در این دوره که بصورت کامالً  خالصه :

آشنا خواهید شد و نحوه ایجاد گزارشات نموداری و تحلیلی قدرتمند از طریا  اتصااب باه اناوا   Power BIکروساف  بنام یما

  منابع داده ای را یاد خواهید گرف .

 

 ساع  42مدت دوره: 

 Excelآشنایی مقدماتی با مفاهیم هوش تجاری، دوره نياز:  پيش

 BIمندان به طراحی داشبوردهای تمامی عالقه مخاطب:

 اهداف دوره:

 در انتهای این دوره دانشجویان قادر خواهند بود:

 انوا  گزارشات تحلیلی و نموداری زیبا و کاربردی را طراحی کنند. Power BIبا ابزارهای  -1

 آوری و با اعماب تغییرات آنها را جه  ساخ  گزارشات آماده کنند.از منابع مختلف اطالعات را جمع -4

 اینترن  آشنا خواهند شد.با نحوه بارگزاری گزارشات بر روی  -3

 گیرند.را فرامی PowerBIبا  Excelچگونگی نحوه اتصاب و ارتباط  -2
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 و اجزای آن Power BIبخش اول : آشنایی کلی با 

 هوش تجاریو معماری مفاهيم  باآشنایی  -

 آشنایی با انواع سرویس های هوش تجاری -

 تعاریف اوليه اجزای یک سيستم هوش تجاری -

 Power BIکلی با آشنایی  -

 Power BI Report Serverآشنایی با  -

 Self Service BIآشنایی با معماری  -

 

 و پاک سازی داده ها ETLبرای فرآیند  Power Queryبخش دوم : آشنایی با ماژول 

 جهت تميز و تبدیل کردن داده ها ETLآشنایی با مفهوم  -

 واکشی داده ها از منابع داده ای مختلف -

 داده و انواع تایپ های داده ایآشنایی با ساختارهای  -

 ادغام و ترکيب داده ها از منابع داده ای مختلف -

 ویرایش داده ها و حذف داده های تکراری و فرآیند فيلترینگ -

 عمليات مربوط به مدیریت ستون ها نظير حذف و اضافه  -

 کار و تغييرات بر روی داده های مختلف نظير رشته ای ، عددی ، تاریخ و .... -

 آشنایی با مفاهيم تابع و پارامتر -

 Dim Data Shamsiاضافه نمودن بعد تاریخ شمسی  -

 Data Modelingآشنایی با مدل سازی داده ها  -
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 Power Viewآشنایی با اصول و قواعد طراحی داشبورد و :  سومبخش 

 Power Desktopمصور سازی داده ها و ترسيم نمودارها مختلف و نحوه کار با  -

 و فيلترینگ داده ها  Slicing & Dicingآشنایی با مفاهيم برش داده ها و ارزیابی آنها  -

 و .... Tooltipمباحث پيشرفته تنظيم نمودارها نظير  -

 و ....  Bookmark  ،Button ،Selectionآشنایی با تعریف  -

 معرفی نمودارهای مختلف و شرایط استفاده  -

 ترسيم داده های جغرافيایی -

 Custom Visualد معرفی چن -

 

 

 

 DAXو زبان : آشنایی با مفاهیم طراحی مدل  چهارمبخش 

 Tabularو مفاهيم   xVelocityآشنایی با موتور  -

 و ویژگی ها آن  DAXآشنایی با زبان  -

 Calculated Columnو  ستون های محاسباتی ایجاد -

 Measureایجاد سنجه ها  -

 آشنایی با انواع توابع -

o توابع فيلتر 

o  ارتباطیتوابع 

o با رویکرد تاریخ شمسی توابع زمان 

o  توابعParent-Child 
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 Power BI Report Server و پیکربندی  نصب:  پنجمبخش 

 آشنایی با سرویس  -

 آشنایی با نحوه به اشتراک گذاری -

 آشنایی با ساخت گزارشات بر بستر موبایل -

 آشنایی با نکات و پياده سازی موارد امنيت -

 RLSتعریف سطوح دسترسی به داده ها  -

 Power BI Report Serverبه اشتراک گذاری داشبود از طریق  -

 

 پیاده سازی چند نمونه سناریوی کاربردی:  تکمیلیبخش 

 پياده سازی یکی از داشبوردهای زیر:  -

 داشبورد فروش -

 داشبورد مالی  -

 داشبورد منابع انسانی -


