
 

 BI - 80 Hoursניתוח מערכות 

 

בעולם החדש הנתונים, המידע והידע הם הנכס המשמעותי שיש בידי כל ארגון ובפרט, שידע  

לאסוף את הנתונים הרבים הקיימים אצלו ומחוצה לו לצורך ניתוח המידע והפיכתו למידע עסקי  

נדרשים מנהלי הפרויקט, מנתחי המערכות  ואינטגרטיבי בעל ערך לקבלת החלטות. מתוך כך, 

וראשי הצוותים לדעת ולהבין את היתרונות העסקיים הטמונים בעולם זה ולהכיר ברמה גבוהה 

בעלי תפקידים אלו מטרתם לייצר עבור הגורמים המחליטים בארגון או האנליסטים  ,  את מרכיביו

מה של הנתונים הנצברים  בארגון כלי פשוט אך חכם תומך החלטות המתבססות על כמות העצו 

לתכנן את הדרך/ ארכיטקטורה / ויזואליזציה הנכונה והמתאימה     BI-בארגון. תפקיד אנשי ה

 ביותר.  

 

 

 



 

 נושאי הקורס: 

 

 DATAוה  BIפתיחה והיכרות עולם ה 

 פתיחה והיכרות  •

 רקע וצורך   - מבוא  •

 כלים ושימושים  •

   BIמי הוא מנתח מערכות  •

   BIמחזור חיי פיתוח פרויקט  •

   BIארכיטקטורה בעולם ה  •

 וחלוקה לקבוצות פרוייקט  –הצגת פרויקט קורס משותף ע"י המרצה  •

 

 מידמול מנורמל 

 בניית מודל נתונים מנורמל  •

 

 מידול מחסן נתונים שלב ראשון 

 ( DWHמידול מחסן נתונים) •

• (DWH) o  רכיבים ומאפיינים של מודלים 

• (FACTS & DIMENSIONS ) o  )סוגי מודלים )כוכב, פתיתי שלג 

 סוגיות במידול ושמירת היסטוריה   •

 גרעיניות המידע  •

 תרגול מכל הסוגים  •

 

 

 

 

 

 



 

 חוקים , ניתוח צרכים , התאמת נתונים לתרשים הנכון  – ממשק משתמש 

 שילוב בעבודה על הפרוייקט הכיתתי  •

 

 הכרות ראשונית ETLתהליך ה 

 (  source, mirror, stg, dwhהכרות השכבות ) •

 בין השכבות  ETLהבנת תהליכי ה  •

 הבנת הצורך בבקרות  •

   ETLהבנת משמעויות תשומות נדרשות בתהליך ה  •

 source to targetהתחלת תכנון מסמכי ה  •

 

 ניתוח מצב קיים לעומק 

 בדגש על הבנת הצורך העסקי בכמה פגישות הבשלה  – חקר מצב קיים  •

 עולמות חקר וכו' שקיימים ללקוח וכל אחד מהם איזה מידע מספק  \ דוחות מובנים \ הבנת הדשבורד  •

 ( CRעדיין משתמש , מה להוריד והיכן יש פער בין הקיים לנדרש )במה  . •  •

 

 פרוייקט 

  SOURCE TO MIRROR –ראשוני   ETLבניית תהליך  •

    ראשוניים  source to targetכתיבת מסמכי  •

 

 

 

 

לתקופות רגישות  חוקי בחירת דאשבורד מתאים לפי צרכים )סוג אוכלוסיה , היררכיה ארגונית, בהתאם   •

 וכדומה( 
מסוגים שונים, זום אין   kpiחוקי בחירת רכיבי דאשבורד לפי צרכים ואילוצים) התאמת גראף לסוגי נתונים,  •

 לרוחב או לעומק...( 
• Ui ux  בעולם הBI   

•  Self service bi   מה זה ? למי זה מיועד , מה זה דורש מהמאפיין, כיצד נראה אפיון ל ,self service bi   

 מבנה נכון הכולל   •

o סרגל סינונים 
o אריחי KPI 
o תרשימים 



 

 אפיון על המסמך 

 בניית מסמך אפיון על כולל פרוייקט קבוצתי  •

 מצגת אפיון  

 בפני הכיתה ובמרצה לקבלת משוב. כל קבוצה מציגה את התוצר שלה   •

 

 שכבות -העמקה בנושא מודל הנתונים 

 העמקה בנושאים הבאים :  

 (DWH)מידול מחסן נתונים   •

  ( FACTS & DIMENSIONS)רכיבים ומאפיינים של מודלים  •

  סוגי מודלים )כוכב, פתיתי שלג(  •

 סוגיות במידול ושמירת היסטוריה   •

 גרעיניות המידע   •

 טיפול בשלדים  -   DIMs  RIמול   FK-PK  FACTמפתחות  •

 איסוף טיוב וניתוח נתונים 

 סוגי מקורות מידע  •

 ניתוח והכרות מקורות המידע )גורם אנושי, אופן/מתן גישה לנתונים(   •

 סוגי נתונים   •

• Preprocessing 

• Data validation 

 עומק היסטורי נדרש  •

 בקרות בקרות בקרות   •

היסטוריה וטעינות אינקרמנטלי מה ההבדל ביניהם ואיך    -פעמי טעינות חד    - הגדרת תזמוני איסוף נתונים  •

 לנתח כל אחד מהם . 

 

 

 

 

 

 



 

 ETLהעמקה בנושא תהליך ניתוח  

 STGוה  MRRלשכבת ה   ERDהגדרת הטבלאות / בניית  •

 לאיזו שכבה ומתי (   FACTואז  DIM, מה קודם למה ובאיזו שכבה )טעינת  ETLעקרונות תהליך ה  •

היסטוריה וטעינות אינקרמנטלי מה ההבדל ביניהם ואיך    -נתונים טעינות חד פעמי   עקרונות ותהליך שינוי •

 לנתח כל אחד מהם . 

 ניהול התהליך  •

 source to targetאפיון ובניית מסמכי  •

 חיבורי מפתחות  – האם החלק החדש והישן מגיעים מאותם המקורות ואם לא איך הם מתחברים  •

 הראשונים  TYPES 4לפחות ה   – SCD - ניהול הסטוריה  •

 ניהול שינויים וגרסאות  •

 .מתי זה נכון ומתי זה לא נכון במבנה -   VIEWSעבודה מול  •

 מומלץ אנפורמטיקה  -  ETLבעזרת כלי   ETLהצגת  •

 

 פיסי למרצה לפי קבוצות  ERDהצגת תוצרי 

 csvכולל קבצי  Source to target – source to mrrשילוב מקורות מידע בדגש על  •

 

 תחקורים מסוגים שונים 

• Excel Services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בלשוניות שונות באקסל   STTכתיבת מסמכי אפיון  •
o Source to target – source to mrr 
o Source to target – mrr to stg 
o Source to target – stg to dwh 

 מה זה– Qlik Sense -הכשרה בסיסית ב  •
 תוכניות )לא פיתוח(קריאה של  -תחקור אינפורמטיקה •
בכל הקשור לקשרים בין הטבלאות, לצפייה בפרטישן כדי להבין איזה סינונים  -תחקור טאבולר •

 מבוצעים על טבלאות המקור
 OLAP לחקור •
   data martלבחון שוב את הצורך ב  •



 

 

 הצגת מודל הנתונים הסופי  •

 מסמך אפיון מפורט 

 הכוללת דגשים מתוך מסמך אפיון על ואפיון מפורט    PPTמצגת  –הצגת פרוייקט סיום   •

 

  

 ניהול הסטורייה ושינויים   - SCDאפיון בתוספת  – ETLהצגת תהליך  •

 דגשים ודוגמאות ל:   •
 מבנה מסמך אפיון על 


