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 Qlikאודות 
מדי שנה בשנים  10%נמצא בגידול מתמיד של  BIגרף צרכי הארגונים העסקיים לפתרונות וליישומי 

 האחרונות.

 פתרונות  נחשבת לחברה פורצת דרך בתחום ומספקת פלטפורמה רחבה של  Qlikחברת

 לצרכים אלו.

Qlik Sense  היא הפלטפורמה החדשה והמובילה שלQlik  היא מנגישה את המידע בארגון לכל

 משתמש בהתאם לדרג שלו, באופן אינטואיטיבי, מחברת בקלות בין מקורות מידע שונים,

 מחוץ לשדה החיפוש.כדי לספק גישה לתוצאות הנמצאות מנוע אסוציאטיבי ונעזרת ב

הפלטפורמה מציגה את כל תוצרי האנליטיקה בגרפיקה חכמה שמספקת תובנות עסקיות בצורה 

 מהירה ויעילה ומאפשרת לארגון שיפור מתמיד.

 

 אודות הקורס
ולבנות  הנדרש על מנת לשלוף נתונים ממקורות מידע מגווניםהבסיסי ידע הקורס זה מכסה את 

 שתתמוך בדרישות העסקיות לבניית ממשק המשתמש. Qlik Senseסכמת נתונים בפלטפורמת ה 

ובעבודה עם מסדי נתונים  Qlik Senseהמובנה של  ETL-כלי הבמהלך הקורס יתנסה הסטודנט עם 

 מסוגים שונים.

ל חי ע"פ הקורס בנוי משילוב בין דוגמאות ותרגילים מעשיים, כשבסופו לכל משתתף יהיה מוד

 .Qlik Senseתרחיש לקוח ומבוסס על הטכנולוגיה הייחודית של 

 

 

 מטרות הקורס 

o  מטרת העל 

ובניית סכמת נתונים תוך שימוש  Qlik Senseשל  ETLהיכרות טובה עם כלי ה 

 .בפונקציות השונות

o מטרות ביניים 

 בתום ההכשרה הלומד

  ב את מתודולוגיות העבודה המקובלותיכיר -  Qlik 

 ללטעון נתונים  דעי- Qlik Sense ממקורות מידע שונים 

 בעת בניית סכמת נתונים  בין הבעיות הנפוצות ודרכי הפעולה הנדרשות יבחין 

 פונקציות הקיימות בב שתמשי- Qlik Sense  בעת בניית מודלים 
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 משך הקורס 

 שעות אקדמאיות 10.66של  –מפגשים   3

 שעות 32סה"כ 

 

 קהל היעד 

 , יועצים  מנהלי מערכת,  BIאנאליסטים, מפתחי 

 

 דרישות קדם 

o  הכרות טובה עם יישומייOffice 

o  ידע בSQL - יתרון 

 

 

 הקורסתכני 
 פירוט הנושא נושא השיעור מפגש
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Developer 
(Script) 

  הכרות עם עולם המושגים –טרמינולוגיה 

  הכרות עם שיטת העבודה  –מתודולוגיה
  Qlikהמומלצת ב

 מקורות מידע  ב- Qlik Sense  

 הכרות עם סביבת העבודה 

  התחברות למסד הנתונים דרךODBC /OLE DB 
 וטעינת נתונים

 שינוי שמות שדות 

 יצירת שדות חדשים ומחושבים 

   בדיקת סקריפט באמצעותDebug Mode 

 Data Model Viewer 
 System fields 
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 : abnormalities in the data structure 
o Synthetic Key 
o Circular Reference 

 יצירת מפתח מורכב :Composite Key 

 Additional Data Loads: 
o Inline  
o Resident / Where 
o Autogenerate 
o Cross Table 
o Qualify /Unqualify 

 Advanced Scripting: 
o Variables 
o Conditions – If 
o Aggregation 
o Concatenation 
o Joining tables 
o Preceding Load 
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 פירוט הנושא נושא השיעור מפגש

o Mapping Load and Apply 
Map 

o Master Calendar 

  Store/Drop Table Statement 

  שימוש בקבציQVD 

 הפונקציות השימושיות ביותר 
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Final Exercise 
 
 
 
 

 Workshop" :Building a BI Model  from 
scratch" 

  .הצגת פתרונות של המשתתפים בקורס 

 .הצגת פתרון לדוגמא ע"י המרצה 

 Review/Conclusion 

 
 

 הלינק הבא למידע נוסף על הקורסים ניתן ללחוץ על 
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