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 آموزشگاه پردیس نیکان

 (Tableauابزار هوش کسب و کار با تبلو )

 های دوره :سرفصل

 

 Tableauدر تبلو  یتیریساخت داشبورد مد یازهایشنیکامل پ یمعرفبخش اول: 
 (BI) یهوش تجار هیپا میمفاه -

 KPIعملکرد  یدیکل یشاخص ها میمفاه -

 Data Warehousingانباره داده  میمفاه -

 یداده کاو ،یآمار یها لیداده، تحل یادیبن میمفاه -

 داده ها یساز یبصر یمبان -

 نرم افزار طیامکانات و مح یمعرف -

 (ینرم افزار هوش تجار نی)برتر Tableauنحوه کار با نرم افزار تبلو بخش دوم:  
 (Getting Startedنرم افزار تبلو ) طیمنوها و مح یمعرف -

 صال آن ها به نرم افزارو نحوه ات یمنابع مختلف اطالعات یمعرف -

 Connecting to Dataداده ها  یساز آماده -

- Clean کردن داده ها 

 Visual Analytics زشنیژوالیو و یساز یبصرخش سوم: ب
 Tableau یساز یبصر یها تیقابل -

 یو سلسله مراتب Drill down میمفاه -

 یساز مرتب -

 یبند گروه -

 ( setsها ) مجموعه -

 روند و مرجع یخط ها جادی، اFormatting، پارامترها،  یتعامل یلترهایف -

 Dashboards and Stories یو استور یتیریمد یساخت داشبوردهاخش چهارم: ب
 GIS – Mapping یمکان یداده ها یداده ها برو لیتحلبخش پنجم: 

 Tableauبا نقشه ها در  ییآشنا -

 یمکان یبا داده ها کار -

 ییایجغراف یگذار کد -

 یسفارش یها نقشه -

 نهیپس زم عکس -

 Calculations یمحاسبات یلدهایساخت فخش ششم: ب
 لدهایف یمحاسبات بر رو -

 یجدول محاسبات -

 (Clustering)یبند خوشه -

 (Forecasting) ینیب شیپ -
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 آموزشگاه پردیس نیکان

 Data analytics یداده کاو یها میالگورت یو برخ یآمار یها لیتحلخش هفتم: ب
 کسب و کار لیو تحل یتیریمد یدر قالب ساخت داشبوردها یپروژه واقع نیچند یاجرابخش هشتم: 

 یلیآموزش نکات تکمبخش نهم: 
 Tableau Prepدر خصوص  ینکات کاربرد -

 Tableau Serverدر خصوص  یکاربرد نکات -

 تلفن همراه یدر داشبوردها بر رو یساز یسفارش -

 کاربران یبرا یسطح دسترس نییتع -

 داشبوردها یلحظه ا یجهت به روز رسان یزمانبند -

 رهیغ و -

 


