Data Analytics
Foundation
Η ενότητα Data Analytics - Foundation (Ανάλυση Δεδομένων)
καθορίζει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τις έννοιες
της ανάλυσης δεδομένων, την στατιστική ανάλυση,
την προετοιμασία, ομαδοποίηση, σύνοψη και απεικόνιση
συνόλων δεδομένων.

Με αφορά το Data Analytics Foundation;

Μετά την ολοκλήρωση της
ενότητας θα μπορώ να:

Αυτή η ενότητα αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για κάθε
υποψήφιο που επιθυμεί να μάθει να διαχειρίζεται μεγάλης
έκτασης δεδομένα, τα οποία προκύπτουν από πωλήσεις,
εξυπηρέτηση πελατών, παραγωγή και άλλες δραστηριότητες
μιας επιχείρησης καθώς υιοθετεί την τεχνολογία,
ανεξαρτήτως του μεγέθους της.

• Κατανοώ τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την
εφαρμογή της ανάλυσης δεδομένων σε μία επιχείρηση.
• Κατανοώ και εφαρμόζω τις βασικές έννοιες στατιστικής
ανάλυσης δεδομένων.
• Εισάγω δεδομένα σε ένα υπολογιστικό φύλλο,
προετοιμάζοντάς το για ανάλυση, χρησιμοποιώντας τεχνικές
καθαρισμού και φιλτραρίσματος.
• Συνοψίζω σύνολα δεδομένων χρησιμοποιώντας
συγκεντρωτικούς πίνακες & διαγράμματα (pivot).
• Κατανοώ και εφαρμόζω τεχνικές και εργαλεία απεικόνισης
δεδομένων.
• Δημιουργώ και παρέχω προς κοινή χρήση αναφορές και
dashboards μέσα από εργαλεία απεικόνισης δεδομένων.

Η ενότητα Data Analytics - Foundation επιτρέπει στον
υποψήφιο να αξιοποιεί τα δεδομένα προκειμένου να βοηθά
την επιχείρηση να παρακολουθεί, να βελτιώνει τις
δραστηριότητές της και να καινοτομεί.

Τι θα μου προσφέρει η ενότητα
Data Analytics - Foundation;
• Εξασφαλίζει κατανόηση των βασικών εννοιών της ανάλυσης
δεδομένων.
• Αναπτύσσει πρακτική κατανόηση σχετικά με το πώς μπορεί
να χρησιμοποιείται η ανάλυση δεδομένων σε μία επιχείρηση.

Επισκόπηση περιεχομένων ενότητας Data Analytics - Foundation
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Έννοιες και Στατιστική Ανάλυση

• Βασικές Έννοιες
• Στατιστική Ανάλυση

Προετοιμασία Συνόλου Δεδομένων

• Εισαγωγή, Διαμόρφωση
• Φιλτράρισμα

Σύνοψη Συνόλου Δεδομένων

•
•
•
•

Απεικόνιση Δεδομένων

• Έννοιες και Ρυθμίσεις
• Απεικόνιση
• Δημοσίευση και Κοινή Χρήση

Συνάθροιση Δεδομένων Συγκεντρωτικού Πίνακα
Ανάλυση Συχνότητας Συγκεντρωτικού Πίνακα
Φιλτράρισμα Συγκεντρωτικού Πίνακα
Χρήση Συγκεντρωτικών Διαγραμμάτων

Πώς μπορώ να ξεκινήσω;

Η PeopleCert είναι παγκόσμιος ηγέτης στην πιστοποίηση επαγγελματικών και γλωσσικών
δεξιοτήτων. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις με στόχο την ανάπτυξη
και διάθεση κορυφαίων εξετάσεων πιστοποίησης. Η PeopleCert διενεργεί εξετάσεις σε 200
χώρες και σε 25 γλώσσες, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, και δίνει τη δυνατότητα
σε επαγγελματίες να κάνουν τις φιλοδοξίες τους πραγματικότητα, μέσω της κατάρτισης.
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Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να βρείτε ένα πιστοποιημένο κέντρο κοντά σας,
επισκεφθείτε το www.ecdl.gr

