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  :דרישות קדם

 קורס בסיסי נתונים

 

 :מטרות הקורס

שימוש במערכות מידע לצורך חיזוק  –מטרת הקורס הינה לימוד היבטים שונים של עולם הבינה העסקית 

 ההבנה העסקית וכבסיס לקבלת החלטות.

 . בארגון BIכמו כן, הכרת הטכנולוגיות והכלים לאפיון והטמעת מערכת 

 

 :תקציר הקורס

ידע בתכנון קונספטואלי, עיצוב, ניהול ותחזוקה של מחסני נתונים מתוך מטרה למצות את הפוטנציאל 

 האסטרטגי של נתונים הנאגרים במערכות המידע של הארגון.

ועסקיים בפתרונות בינה עסקית ויעסוק גם בנושאים טכנולוגיים בקורס יושם דגש רב על היבטים ניהוליים 

 ואלגוריתמיים.

 .ת אורחהרצא במסגרת הקורס תתקיים
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  :חובות הקורס ומפתח לקביעת הציון הסופי

 :תאריכים הינה תנאי מקדים לגשת לבחינה  ובהגשות נוכחות חובה בהרצאו האורח חובת נוכחות(

 . יפורסמו בנפרד(

 60ציון עובר בקורס  :מרכיבי הציון. 

 :בחינה .א

 . הבחינה עם חומר סגור, שעתיים -משך הבחינה

 .הנחיות יפורסמו בנפרד, הסמסטר במהלךהגשה : יקטפרו .ב

  הפרויקט יכלול הגשה בכיתה )פרזנטציה( וכן הגשה מקוונת באתר הקורס.

  .הפרויקטגם תלמידים החוזרים על הקורס מחויבים בהגשת 

 

  הסופי בקורס:מפתח לקביעת הציון 

בחינה  סוג המטלה
 נוכחות הרצאות אורח יקטרופ סופית

אחוז הציון מסך הציון 
נוכחות חובה בהרצאות  5% 25% 70% הסופי

 האורח
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