نرم افزار  Tableauچیست؟
هوش تجاری مجموعه ای از تکنیک ها است که در راستای کمک به مدیران در کشف نقاط قوت و ضعف
سازمان و تصمیم گیری در زمان مناسب مورد استفاده قرار می گیرد .اساس کار در این روش تحلیل
داده ها بر مبنای تکنولوژی  OLAPاست .در این تکنولوژی داده ها بر اساس ابعاد آن ها ساختاربندی
می گردند .امروزه نرم افزارهای متعددی جهت کاربرد هوش تجاری وجود دارد که نرم افزار Tableau
یکی از نرم افزارهای پیشتاز در این زمینه است.

امروزه سازمان ها جهت رقابت و بقا ،در محیط به شدت رقابتی ،نیازمند آگاهی ،درک و تحلیل به موقع
نقاط ضعف و قوت خود دارند .بسیاری از سازمان های پیشرو در ایران نیز در حال روی آوردن به استفاده
از هوش تجاری و نرم افزارهای مرتبط با آن هستند و به همین دلیل آشنایی با مفهوم هوش تجاری
و توانایی کارکرد با نرم افزارهای آن از جمله ( )Tableauجهت ورود به بازار به خصوص برای فارغ
التحصیالن رشته های مهندسی صنایع ،مدیریت و بازاریابی کار به نوعی مزیت محسوب می شود.
تبلو ( )Tableauیک ابزار هوش تجاری ( )BIو پلتفرم تجزیه و تحلیل دادهها است که با هدف کمک
به افراد و سازمانها برای دستیابی به دید و درک بهتر از دادهها و تصمیم گیری با استفاده از آنها ایجاد
شده است.

سر فصل های آموزشی
) Part 1 (introduction BI
) Part 2 (introduction and install the software - Tableau Software
)) Part 3 (Work with software(Data source
 Part 4 Making many charts - show me - Use Dimension and Measure
) Part 5 (Duall Axsis and Marks
)) Part 6 (Filtter-Page-Animation-Hirachey(Persian date
) Part 7 (use Persioan Date-Calculation fild-Group-Excloud and Incloud
) Part 8 Data mining Algoritm (Forcast-Clastering-Trend line-Averege

 Part 9 (Map in Software and Persion Map)
 Part 10 Table Calculaustion - Action-Format in all
 Part 11 (Designing Workbook and Dashbord)
 Part 12 (Designing Dashbord and Story)
 Part 13 Custom Visualization in Tableau software
 Part 14 Tableau Server(Publish Workbook and Dashbord)

.ما را در شبکه ها اجتماعی دنبال کنید
دریافت رایگان کتابهای آموزشی و جدیدترین ویژگی های اضافه شده به نرم افزار را از طریق کانال یوتیوب و
:آپارت شرکت ببینید
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