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 Microsoft SQL Serverבסביבת  BIאפיון וניהול פרוייקט 
 שעות 24

 אודות הקורס:
. הקורס מבוסס  Business Intelligence - BI ניהול פרויקטי להתמקצע בתחום המבוקש של מסייע לסטודנטים  זהקורס 

משלב הגדרת הדרישות העסקיות והטכניות,  BIשל ניהול פרויקטים שנכונות גם עבור פרויקטי  מתודולוגיות מובנותעל 
נות מידול הנתונים עקרו, וכולל  BI תהליך האפיון, עיצוב פיתוח, בדיקה והטמעה של מערכותת, כולל עיצוב התצוגו

 .ETLי המידול, ועד אפיון תהליכ ושכבות  BI-ה בעולם

 

 קהל יעד: 
בעלי ניסיון מעשי בעולם מערכות , אנליסטים, מפתחים ITמנהלי מנתחי מערכות, ראשי צוותים, מנהלי פרויקטים, 

 המידע.

 

 תכני הקורס:

  הצלחה בפרוייקטיBI 

o  כיצד נגדיר הצלחה בפרויקטBI 
o כיצד נייצר המשכיות 
o כיצד נייצר ערך עסקי עבור הלקוח ועבורנו לאורך זמן 
o  את הפעילות העסקית של הלקוח ושלנוכיצד נגדיל 

o  מה הופך לקוח לשבע רצון בפרויקטBIכיצד נתאם ציפיות ? 
o עמידה ביעדים 
o עמידה בלוחות זמנים 
o שימוש אחראי במשאבים 
o  כמה זמן יחזיק הפרויקט? מה ה"פג תוקף" של פרויקטBI? 

  אפיון פרוייקטBI 

o השאלה העסקית 

o מילון מונחים 

o מיפוי מאפיינים וישויות 

o השכבה הסמנטית 

o מדדים, ממדים והיררכיות 

o תרגול מעשי 

o  אפיוןDWH – עקרונות, מציאות ו-Best Practices 

 Star Schema 

 Snow Flake Schema 

 Slowly Changing Dimensions 

 Data Warehouse and Data Marts 

o  אפיון תהליךETL 

 Mirroring, Staging and Pre-dwh 

 Data Validation 

 SSIS Best Practices 

o מסמכי אפיון ונספחים 

 Business Discovery 

 Source To Target 

o QA – בדיקות בפרוייקט בינה עסקית 

o תרגול מעשי 

  ניהול פיתרוןBI  בריבוי סביבות– SSIS 

o  מרכיבי פיתרוןSSIS ואפשרויות קונפיגורציה 

 Package 
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 Project 

 Parameters 

 Variables 

 Package Configurations, Table and xml 

o  ניהול סביבותSSIS 

 Environment Configuration 

o  אוטומציה בעזרתSQL Server Agent 

o הפצה ותחזוקה 

o ניטור ותחקור שגיאות 

o תרגול מעשי 

o  עקרונות בניהול סביבותSSRS ו-SSAS )מקוצר( 

 


