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 : power biمعرفی  ❖

یک بستر هوش تجاری و مدیریت اطالعات کسب و کار است که ابزارهایی برای جمع آوری،  این نرم افزار  

تواند  می  و  کندفنی کسب و کار فراهم میها برای کاربران غیر  تجزیه و تحلیل، تجسم و به اشتراک گذاری داده

ها و رسیدن به یک مدل داده کمک کند و  های متفاوت، تبدیل و تمیز سازی دادهبه اتصال مجموعه داده

 ها ایجاد نماید. نمودارهایی را برای ارائه تصویری داده

 ند از: این نرم افزار ابزار های مختلفی در اختیار کاربران خود قرار می دهد که عبارت

1- power query.یک ابزار تبدیل داده ها و تبدیل آن ها به دیتای قابل تحلیل : 

2- power pivot ابزاری برای مدلسازی داده ها : . 

3- power view .ابزاری برای طراحی داشبورد و ترسیم نمودار ها : 

4- power map .رسم نقشۀ آنالین در نرم افزار برای داده های مکانی : 

 عبارتند از:  power biنسخه های مختلف نرم افزار 

1- Power BI desktop .نسخه معمولی نرم افزار برای ساخت و طراحی داشبورد : 

2- Power BI service .نمایش داشبورد تحت وب یا در فضای ابری : 

3- Power BI desktop RS .ساخت و طراحی داشبورد به منظور نمایش روی سرور : 

4- Power BI server یش داشبورد روی سرور سازمان. : نما 

5- Power BI mobile .نمایش داشبورد روی تلفن همراه : 

  



 داشبورد چیست؟  ❖

نوعی رابط کاربری است که از وضعیت جاری و روندهای گذشته کسب و کار شما، یک نمایش گرافیکی  

های اطالعاتی  اطالعات را از بانک توانند  دهد. این عناصر گرافیکی با پیوستن به منابع مختلف می ارائه می 

 .موجود در سازمان استخراج کرده و به صورت یکپارچه در یک صفحه نمایش دهند

می  مدیریتی  داده داشبورد  تصویری  و  گرافیکی  رابط  یک  طریق  از  همچنین، تواند  کند.  بررسی  را  ها 

های مختلف  داگانه و با دسترسیای ج های کلیدی را در صفحه تواند اعداد، شاخص داشبوردهای مدیریتی می 

 .برای مدیران سطوح باالی سازمان نمایش دهد 

  



 : power biنصب   ❖

مانند سایر نرم افزار ها است و پس از انتخاب محل نصب به آسانی نصب    power bi desktopنصب  

 می شود.

روی سیستم نصب باشدو سپس نرم افزار    Sql serverباید نرم افزار    report serverقبل از نصب  

 می کنیم. طبق مراحل زیر  را  



 : power biوارد کردن دیتا به  

و ... دیتا ها را جمع آوری    SQL،Oracleاین قابلیت را دارد که از منابع مختلفی مانند    Power BIرم افزار  ن

 کرده و نمایش دهد. 

می توان از تمام منابع مختلف حتی وبسایت ها اطالعات الزم را وارد نرم افزار    get dataبا استفاده از گزینۀ  

 کرد. 

دیتایی که در این جزوه استفاده می شود مربوط فروش محصوالت مختلف یک شرکت در ایاالت و شهر های  

 مشتریانشان است. مختلف و  

  پنجره ای نمایش داده می شود که میتوانیم از طریق آن جدول مورد نظر را مشاهده  پس از انتخاب فایل دیتا

رفته    Power queryبه پنجرۀ    Transform dataکرده و میتوانیم در صورت لزوم با استفاده از گزینۀ  

دیتا را    loadنیاز به ویرایش با استفاده از گزینۀ  و در صورت عدم    و ویرایشات الزم را روی دیتا انجام دهیم

 وارد نرم افزار می کنیم. 

 



 و ویرایش دیتا ها:  power query طمحی ❖

تخاب کنیم در قسمت  جداول وارد شده را می توانیم مشاهده کنیم و هر جدولی که ان  Queriesدر قسمت  

 میانی نمایش داده می شود. 

ام تغییرات اعمال شده بر روی دیتا ها نمایش داده می شود و از طریق نماد  تم  Query settingدر قسمت  

می توان آن را تغییر داد. )باید توجه داشت که ویرایش تغییرات قبلی روی تغییرات    عنوانچرخ دنده کنار هر  

 بعد از آن تاثیر نگذارد.(

می توان با استفاده از گزینه ها تغییراتی روی آن  با کلیک راست روی هر ستون  

 ستون اعمال کرد. 

1-  Copy .کپی کردن ستون : 

2 -Remove .حذف ستون : 

3-  Remove Other Columns .حذف ستون های دیگر : 

4-Duplicate Column .ایجاد ستون مشابه : 



 

15- Merge Queries :)ترکیب دو دیتاست به یکدیگر بر اساس ستون مشترک.)اضافه کردن ستون 

برای زمانی است که در دیتا ها عواملی    Use fuzzy matching to perform the mergeگزینۀ 

مانند غلط امالیی وجود دارد که نرم افزار این موارد را تا حد ممکن تشخیص می دهد. در تنظیمات این گزینه  

 می توان درصد شباهت دیتا ها را مشخص کرد. 

نوع ترکیب دیتاست ها را مشخص    Join Kindسمت  با استفاده از قابتدا ستون مشترک را انتخاب میکنیم و  

 در تصویر زیر می توانید انواع ترکیب ها را مشاهده کنید کنیم.



 : Mنوشتن فرمول با زبان  •

را برایمان    M= را تایپ کنیم توابع زبان    shared#عبارت    یک کوئری خالی  اگر در قسمت فرمول نویسی

 می آورد. )در یک صفحه خالی تایپ شود.(

 : Advanced Queryنمونه کد نویسی در قسمت  

 خروجی ها.  inمتغیر ها تعریف می شوند و در قسمت  letدر قسمت 

 ادامه در فایل اصلی 

  



 : Dataآشنایی با محیط  ❖

دسترسی داشت که در   Model,Data,Reportدر سمت چپ صفحۀ نرم افزار می توان به سه بخش  

 میپردازیم.  Dataاین قسمت به توضیحات بخش 

که مانند اکسل است   DAXبا استفاده از زبان و در این بخش می توانیم دیتاست های خود را مشاهده کنیم 
 در ادامه به بررسی پنل های این بخش میپردازیم.  جدول و شاخص های جدید ایجاد کنیم. ستون،

• Home : 

 به برنامه که در قسمت ابتدایی جزوه به آن اشاره شد.: وارد کردن دیتا Dataبخش  -1

2- Transform data رفتن به قسمت :Power Query  .و عوض کردن دیتا 

3-  Refresh :.به روزرسانی دیتا 

4- Manage relationships در بخش(.مدیریت ارتباطات :model ).توضیح داده خواهد شد 

  



 : DAXزبان  ❖

 این زبان ترکیبی از توابع و کتابخانه های آماده است که در مدل سازی استفاده می شود.

 حوۀ نوشتن فرمول در این زبان به صورت زیر است: ن

measure name = functioun( table name[column name] ) 

 عملگر های این زبان شامل موارد زیر است: 

 = : تخصیص  -1

 تفریق : جمع و   -+ -2

 */: ضرب و تقسیم  -3

 : توان  ^ -4

 بزرگتر و کوچکتر <> :  -5

 : و && -6

 : یا || -7

8- INشامل بودن : 

دارند باید در یک عبارت مقادیری که میخواهیم تابع روی آن ها    Expressionدر برخی توابع که نیاز به  

 اعمال شود را تعریف کنیم. 

 ادامه در فایل اصلی  :Daxدسته بندی توابع زبان 

 (Time intelligance functionsتوابع زمان ) -1

 (Date and time functionsتوابع تاریخ و زمان ) -2

 (Logical functionsتوابع منطقی ) -3

 (Statistical functionsتوابع محاسباتی ) -4

 (Mathematical and Trigonometric functionsتوابع ریاضیاتی وهندسه ) -5

 hierarchy (Parent-Child functions)توابع دسته بندی  -6

 (Text functionتوابع متنی ) -7

 ( Information functionsتوابع اطالعاتی ) -8



 : Power bi Modelشنایی با محیط آ ❖

های مختلف است. اگر هنگام داشبورد سازی و ترسیم نمودار    این محیط برای نمایش بهتر روابط میان دیتاست

روابط به درستی تشکیل نشده باشند دچار مشکل می شویم به همین دلیل این قسمت دارای  های مختلف  

 اهمیت باالیی است. 

ستون های هم نام به طور پیشفرض در این جدول ارتباط دارند و ما هم می توانیم از طریق قرار دادن ستون  

 این ارتباطات را ایجاد کنیم.  Homeدر پنل  Manage relationshipها روی هم یا از قسمت 



 : Power bi Reportآشنایی با محیط  ❖

 این محیط برای ساخت داشبورد است و شامل دو قسمت پنجره های کناری و پنل های باالیی است. 

 می پردازیم:  ی کناریها جره بررسی پنابتدا به 

❖ Fields .جداول و ستون های دیتا را به منظور استفاده در نمودار ها نمایش می دهد : 

نام   به  هایی  زیرمجموعه  روز(  و  ماه  و  فصل  و  )سال  تاریخ  مانند  ها  ستون  از  برخی 

Hierarchy    ها آن  از  یا همزمان  گانه  به طور جدا  توان  ها می  نمودار  در  دارند که 

 استفاده کرد. 

شخصی ابتدا روی ستون اصلی کلیک راست کرده و گزینۀ    Hierarchyبرای ساخت  

Create hierarchy  می کنیم. سپس به ترتیب روی زیرمجموعه ها کلیک   را انتخاب

 آن را به مجموعه اضافه می کنیم. Add to hierarchyکرده و با استفاده از گزینۀ  

همچنین در کنار ستون های عددی عالمت سیگما مشاهده می کنید. این عالمت به این  

مع یا میانگین بر  در هنگام ساخت نمودار می توان از توابع ریاضی مانند ج  معناست که

 روی این ستون ها استفاده کرد. 

❖ Visualizations  : پنجرۀ در  موجود  دیتای  از  استفاده  با  ها  نمودار  انواع  ساخت 

Fields  تنظیمات آن ها. و 

 در انتهای جزوه توضیحات انواع مختلف نمودار ها و کاربردشان آمده است. 

ظاهری آن ها می پردازیم، از آنجایی که  در ادامه به نحوۀ ساخت نمودار و تنظیمات  

 تنظیمات اکثر نمودار ها یکسان هستند با یک مثال آن ها را توضیح می دهیم. 

 

برای ساخت نمودار ابتدا نمودار مورد نظر را انتخاب کرده و مکان و اندازۀ آن را در  

 صفحه مشخص می کنیم. 

 ی مناسب خود قرار می دهیم.سپس ستون های دیتای مورد نظر را مانند شکل زیر در جا

  



 : Drill Throughاخت س ❖

ا می سازیم. سپس فیلدی که می خواهیم صفحه بر  ابتدا یک صفحۀ جدید ساخته و نمودار های آن ر

 صفحه قرار می دهیم.   Drill Throughاساس آن فیلتر شود را در قسمت 

نمودار قرار می    Drill Throughسپس به صفحۀ اصلی رفته و فیلد مورد نظر را این بار در قسمت  

 دهیم.

به صفحۀ مورد نظر    Drill Throughبرای نمایش روی هر ستون نمودار کلیک راست کرده و با گزینۀ  

  میرویم.

 

 

 

 

 

 :Visualization اصلیابزار های  معرفی  ❖

3-  Slicer .قابلیت فیلتر داشبورد را بر اساس موارد خاص مانند سال و ماه به کاربر می دهد : 

  



 انتشار داشبورد:  ❖

 انتشار داشبورد در فضای تحت وب: 

که در برخی از پنل ها وجود دارد می توان داشبورد ساخته شده را در فضای    Publishبا استفاده از گزینۀ  

 ابری منتشر کرد. 

 با استفاده از لینک داده شده به فضای ابری ذخیرۀ مایکروسافت می رویم. 

داشبورد های ذخیره شده را مشاهده می کنیم که با کلیک بر روی گزینه    My Workspaceدر قسمت  

 استفاده کنیم. Quick insightsهای مختلفشان می توانیم از قابلیت های مختلفی همچون 

  



 معرفی انواع نمودار ها:  ❖

1-  Stacked bar chart & Stacked column chart  : 

 . تغییرات در طول زمان را نشان می دهد را به صورت انباشته نمایش داده می شوند و نمودار ستون هااین 

 زمانی که مقایسۀ کلی ستون ها اهمیت داشته باشد از این نمودار استفاده می شود. 

2-  Clustered bar chart & Clustered column chart  : 

های کنار هم نمایش می دهد. این سری داده ها باید دارای یک محور  این نمودار چند سری داده را در ستون  

 مشترک باشند.

 


