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 چکیده

Power BI های و ابزاری قدرتمند در به تصوير کشیدن دادهها ربردی در تهیه و تنظیم گزارشار کاافزيک نرم

کید بر اشتراک گذاری ايمن اين ها، تاًهای تصويری از دادهها است. عالوه بر تهیه گزارشآماری يک سازمان

 امکانات گامبهگام معرفی و بررسینامه به در اين پايان افزار است.ها از ديگر ويژگی های اين نرمها و دادهگزارش

های عملی، برای ها در هر مرحله با ارائه مثالپردازيم. اين بررسیمی Microsoft Power BIافزار نرمکاربردی 

 Introducingنامه کتاب تر شدن موضوع، انجام گرفته است. گفتنی است، شالوده اصلی کار در اين پايانروشن

Microsoft Power BI شده توسط انتشارات  چاپMicrosoft Press  باشد. در پايان نیز می 6152در سال

. المللی ارائه شده استيک شرکت بزرگ بین ITهای بخش افزار در تهیه گزارشيک مثال عملی از کاربرد اين نرم

 نامه، ارائه شده است.ها نیز، به ضمیمه پايانفايل مربوط به اين گزارش
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 مقدمه

 Self-service Businessکاری هوشمندانه  هایگزارشتهیه  یهايد 6113شرکت ماکروسافت در سال 

Intelligence (Bi)   افزارنرمرا مطرح کرد که منجر به انتشار Power BI  برایMicrosoft Excel  در سال

برای مدت زيادی برای کاربران ناشناخته بود و اين باعث تعجب و شگفتی کارمندان  افزارنرماين  شد.6151

بنابراين  استفاده کردند. هادادهبیشتر برای يک برآورد ساده از  افزارنرمت شده بود و کاربران از اين ماکروساف

 هادادهو بصری سازی  هاگزارشی را تهیه کنند که عالوه بر تهیه افزارنرمشدند که  آنبر مهندسان ماکروسافت 

شد که البته هنوز  Power BIانتشار اولین نسخه از  اين منجر به باشد ورا هم داشته  هادادهکردن   shareامکان 

 در حال پیشرفت است.

رفع نقص شد و  رفتهرفته Power BI افزارنرم، Power BIبعد از دريافت بازخورد فراوان از طرف کاربران 

من هم اضافه کرد.در ض Excelيک افزونه به  عنوانبه توانمیرا  Power BIدر حال حاضر  بهبود پیدا کرد.

  Pow er BI افزارنرماين نسخه از  کردن است. اجراقابلهم  Excelمجزا هم بدون  طوربه Power BI افزارنرم

در ضمن امکاناتی چون  نیست. ایجداگانه افزارنرمرا دارد و نیاز به  هاگزارش گذاریاشتراکد قابلیت به خو

بروز و  هاآنکردن  shareآنالين،  صورتبه هاگزارش های ابری مختلف، گسترشاز سورس هادادهکردن  بارگذاری

و  هابحث، هاکنفرانسدر  گیرهمهابزاری  Power BIناگهان بعد از گذشت چند ماه  مجهز است. هارسانی داده

 را ياد بگیريد. افزارنرمکه کار با اين  کنندمیتوصیه  کردند قطعاً  را تجربه Power BIافرادی که  بود. هادرس

معرفی  ،قصد نامهپايانکنیم.در اين  ارائهرا  افزارنرمآموزشی از اين  کنیممینیز ما سعی  نامهپاياناين  در

  Pcروی  توانمیرا  شدهارائهمراحل  است. آن هایقابلیتو  هاظرفیتو  آنو امکانات اساسی  Power BI افزارنرم

 دنبال کرد.  Power BI مجهز به 
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 Power BIمعرفی  -1 فصل

. او باشدمیدر مورد ديويد  هامثالاستفاده خواهد شد، اين  هايیمثالاز  Power BIدر اين فصل برای معرفی 

اين شرکت تولیدات الکترونیکی را در سطح جهان در چندين  .است Contosoيک مدير بودجه در شرکت 

در مورد  هاشکلنمودارها و  تهیه ، مديرها مسئول در اين شرکت .رساندمیبه فروش  سايتوب فروشیخرده

چنین  بنابراين ديويد هم موظف به تهیههستند،  شودمیکه در کشورها و مناطق مختلف صرف  هايیبودجه

اجازه دهید کار کردن با  انجام خواهد داد. Power BI  ی برای رئیس خود است و او اين کار را باهايگزارش

Power BI  دنبال کنیم. پلهپلهرا 

ناحیه، برند و ماه  /کشور بر اساسمحتوی فروش در سه سال گذشته،  Excelيک گزارش  IT ويد از بخشدي

فروش  برندهاوابسته به برند اجناس است، بنابراين خیلی از  شدتبه Conosoدريافت کرده است. فروش در 

که ديويد برای  Excelيک نمونه از فايل خام  5-5شکل فصلی دارند که ديويد بايد اين را هم لحاظ کند، 

است ،  Excelجدول  برحسبکه  هادادهيک قسمت کوچک از اين  .کندمیاستفاده  آنبودجه از  هایريزیبرنامه

 .دهدمینشان 

 

 .کندمیاستفاده  آنبودجه از  هایریزیبرنامهکه دیوید برای  Excelیک نمونه از فایل خام  1-1شکل 

د توانمی و کندمیاستفاده  6151ورژن  Power BI افزارنرمدهد،از  ارائهی که قرار است هايگزارشيد برای ديو

و  شودمی www. Power BI.com سايتوببنابراين وارد  با بقیه به اشتراک بگذارد. افزارنرمرا با  هاگزارشاين 

 .شودمیمواجه  Power BIصفحه خوشامدگويی  6-5شکل  آمد گويیخوشه با صفح

 Power BIاز  خواهدمیکه آيا  شودمی او پیشنهادو به  کندمیکلیک  get started freeبرای شروع روی 

فرق چندانی  .دهدمیتصوير مربوطه را نشان 9-5شکل . Power BI ديسکتاپ برای ويندوز استفاده کند يا فقط

روی سیستم اجرا کرد و دومی تحت  توانمیدر واقع اولی را  وجود ندارد. Power BIديسکتاپ و Power BIبین 

او  .کار کند Power BIبا  فقطکه  کندمیديويد انتخاب  امکانات هر دو يکسان است. تقريباً و  شودمیوب اجرا 

 است. شدهدادهنشان 4-5شکل  و در کندمیکلیک  sing upروی 
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 Power BIصفحه خوشامدگویی  2-1شکل 

 

 وجود شروع کنید.م هایراهید کار را با هر یک از توانمیشما  3-1شکل 

 

 

 شما نیاز به یک آدرس ایمیل معتبر دارید. Power BIبرای دسترسی به  4-1شکل 

انجام   Emailید با يکتوانمیکنید . اين کار را   sing inشما احتیاج داريد که ابتدا  Power BI افزارنرمدر 

 .شويدمی روروبه 1-5شکل ، با شکل صفحه sing in و sing upاحل پس از طی مردهید. 
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 .Power BIصفحه معرفی پورتال  5-1شکل 

 Power BIدر  هادادهآپلود کردن  -1-1

او ذخیره است.  لب تاپ. اين فايل روی هارد آپلود کند Power BIرا در   Excelيک فايل خواهدمی ديويد

 هایانتخابو به او پیشنهاد  شودمیظاهر  2-5شکل  و کندمیکلیک  1-5شکل  در getبنابراين روی کلید 

 . دهدمیرا  هادادهگوناگون برای آپلود 

 

 .Power BIطرق مختلف آپلود فایل در  6-1شکل 

. پس از کندمیرا انتخاب  load fileخود دارد، گزينه  لب تاپرا روی  Sales.xlsxديويد فايل  ازآنجاکه

 .دهدمینتیجه را نشان  ،7-5شکل  .شودمیپس از چند ثانیه آپلود  Power BI در هادادهمربوطه، فايل انتخاب 
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 .Excelبعد از آپلود یک  Power BIنمای ظاهری  7-1شکل 

 Myدر صفحه سمت چپ با نام  .دهیممیتوضیح  7-5شکل  هایآيتمابتدا در مورد  هر کاریقبل از 

workspace  ن گزينه وجود دارد :چندي 

Dashboards  :  پس از آپلود کردن فايل شودمینشان داده  ايدساختهکه  داشبوردهايیاينجا همه در .

workbook خود ،Power BI با نام همان  يک داشبوردworkbook  کندمیتولید. 

Reports  هیچ گزارشی را 7-5شکل در  فعالً . بینیدمیی آپلود شده را هادادهمربوط به  هایگزارش: در اينجا

 با مراحل تولید گزارش آشنا خواهید شد. بعداً ، بینیدمین

Datasets   يی که درهاداده: در اينجا تمام Power BI شودمیديده  ايدکردهآپلود. 

 Askهنوز خالی است و فقط فريم  ست، قسمت داشبوردارشی تهیه نکرده اچون هنوز ديويد گز 7-5شکل در 

A Question  در موردSales.xlsx  به يک داده  داشبورداين  دهدمیکه نشان  شودمیديدهExcel متصل 
 است.

 

 تعریف پرسش و پاسخ به زبان طبیعی -1-2

از به استفاده از به زبان ساده انگلیسی وجود دارد و نی هادادهامکان پرسش و پاسخ در مورد  Power BIدر 

تايپ  سؤالبرای مثال در جعبه  نام دارد. natural-language queriesزبان مخصوصی نیست. اين ويژگی 

به  برندها. در اين شکل دهدمی ارائهرا  8-5شکل پاسخ  show sales 2015 by brand  ،Power BI:  کنیممی

در سال  موردنظرمتناسب با میزان فروش برند  آندر  طول بارها. اندازه اندشدهده داترتیب حروف الفبا نشان 

 است.  6151

وی را  سؤالديگر مربوط به  سؤالديويد است بلکه چند  سؤالپاسخگوی  تنهانهقسمت پرسش و پاسخ 

را به  سؤالکه يک  ازدسمیهم وجود دارد و اين امکان را فراهم  'pin'يک عالمت  سؤال. روی هر کندمیپیشنهاد 

يک پاسخ پین 3-5شکل را مشاهده کنیم.  سؤالاين  شويممی داشبوردپین کنیم تا هر زمان که وارد  داشبورد

 .دهدمیشده را نشان 
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 .گذاردمیی مربوطه را به نمایش هادادهو  شودمیرا متوجه  شوندمیعی وارد را که به زبان طبی سؤاالتی Power BI 8-1شکل 

 

 

را در داشبوردهای موجود یا یک داشبورد جدید پین  هاچارتید توانمی Pin To Dashboardبا استفاده از گزینه  9-1شکل 

 کرد.

 

،  Power BI. پس يک راه آنالیز داده در دهدمیرا نشان  داشبوردشده در نیز يک پاسخ پین  51-5شکل 

 است. آنو پاسخ  قسمت پرسش

 

 .اندشدهساختهاست که بر اساس دیتاست ها  هایگزارشو  هاچارت شاملداشبورد  11-1شکل 
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 Quick Insightتعریف     -1-3

يا همان نگاه اجمالی است. در اين قسمت  Quick Insightقسمت  Power BIيک ويژگی ارزشمند در 

اين قسمت، روی دايره  سازیفعالبرای  استفاده کرد. هادادهبرای تهیه گزارش  موردعالقهی هاچارتاز  توانمی

کلیک کنید. از را  Quick Insightسپس  ( کلیک کنید55-5شکل در  شدهدادهسمت راست ديتاست )نشان 

 استفاده کرد. هاچارتبرای تغییر  توانمی ظاهرشدهمنوی 

 

 کنید. در منوی داشبورد فعال  Quick Insightرا با کلیک بر روی  Quick Insightید توانمی 11-1شکل 

يک نمونه از  56-5شکل ی مختلف باشد. هاچارتشامل تعداد زيادی از د توانمی داشبورددر ضمن يک 

 .دهدمیی ديويد را نشان هاداده

 

 تغییر کند. شاناندازهند جابجا شوند یا توانیمد شامل چندین چارت باشد که توانمییک داشبورد  12-1شکل 

 تعریف گزارش  -1-4

، در قسمت ود را تهیه کند. برای تهیه گزارشدلخواه خ هایگزارشدستی  صورتبهبخواهد  فرض کنید ديويد

Datasetروی يک ديتاست کلیک کنید. در اينجا ، Power BI  ش خالی را باز ، يک گزار59-5شکل ، مطابق

 .کندمی
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 .کندمیبا کلیک کردن روی دیتاست یک گزارش خالی را مبتنی بر این دیتاست ایجاد  13-1شکل 

 

هستیم. در وسط شکل نیز قسمتی وجود دارد  روروبه Power BIاستاندارد  هایگزينهدر قسمت چپ شکل با 

 و Visualizationدر قسمت راست هم دو سنجش وجود دارد:  بسازيد. آنرا در  هاگزارشید توانمیکه شما 

Field .در قسمت Visualization  و در قسمت  دهدمیممکن بصری سازی را نشان  هایحالتتمامیField ،

به تصوير ی ديويد را هادادهاز فیلد  ایشدهبزرگنمای هم 54-5شکل . شودمینشان داده  هاداده فیلدهایتمامی 

 .کشدمی

 

 .شودمییک آیکن کوچک نمایش داده  صورتبهها  Fieldتعداد زیاد ستون در  14-1شکل 

 

و بعد روی  Brand، ديويد روی 59-5شکل مثال در  عنوانبهتهیه گزارش، يک فیلد را انتخاب کنید. برای 

Sales 2015  است. شدهدادهنشان  51-5شکل .گزارش مربوطه درکندمیکلیک 
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 .Sales 2015و  Brandی هادادهاولین تصویرسازی مبنی بر  15-1شکل 

چارت نشان  صورتبه،  Brand بر اساسرا  Sales 2015ی مربوط به هاداده، 52-5شکل مثال  عنوانهب

 .دهدمی

 

 .کنندمیبا یک تصویرسازی دقیق، اعداد بیشتر معنا پیدا  16-1شکل 

 CountryRegionبرای مثال، ديويد روی قسمت  را روی نقشه هم نشان داد. هاداده توانمیهمچنین 

 .دهدمیاين مثال را نشان 57-5شکل . کندمیانتخاب و آيتم نقشه را کلیک کرده  Sales 2015و

 

 .دهدمینمایش  هاییحباب صورتبهین که میزان فروش را در کشورها/مناطق مختلف را تصویری از نقشه کره زم 17-1شکل 
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 بصری هایتعاملتعریف  -1-5

بین  هايیتفاوتتهیه کند. البته  Excelد در توانمیاين ويژگی بسیار شبیه به چیزی است که ديويد 

را مفصل  هاتفاوتاين  نامهپاياناين  ، وجود دارد. در ادامهشودمیتهیه   Power BI و Excelی که با هايگزارش

 58-5شکل در  خواهیم پرداخت. Power BI هایگزارشال حاضر به تعامل ذاتی در ، اما در حکنممیبررسی 

ی مختلف نشان برندهادر  Germanyدر رابطه با  فقط هاچارتلیک کنید. با اين کار ک  Germanyروی ستون

 .دهدمیاين شکل را نشان 53-5شکل . شودیمداده 

 

 زارش می تواند حاوی چندین تصویرسازی باشد.یک گ 18-1شکل 

 

شوند و میزان مشارکت های مربوط به آن ستون فیلتر میروی یک ستون داده با کلیک کردن 19-1شکل   

 شوند.ها بارنگی دیگر نشان داده میهای فیلتر شده در کل دادهداده

با يک کلیک ساده روی  فیلترها. اين کندمیيک فیلتر عمل  صورتبه هاتصويرسازیگفتنی است که تمامی  

 فیلترسازی. برای شودمیشناخته ( visual intraction) تعامل بصری عنوانبهممکن است. اين ويژگی  هاچارت

 اين کار را به تصوير کشیده است. 61-5شکل کلیک کنید.  visual Interactionروی   reportروی جعبه باالی 
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 تعامل وارد هاچارت گرید با چارت نیا چگونه که دیکن نییتع دیتوانمی د،یکن روشن ار یبصر تعامل نهیگز هرگاه 21-1شکل 

 .شود

را  هاچارتاز  هرکدام. شوندمیظاهر  هاآيکون، روی هر چارت نوعی از کنیدمیرا روشن تعامل بصری  هرگاه

با  Sales 2015) هاچارت ديگر کهدرحالی( آيکون استاندارد خواهد بود، Sales 2015 که انتخاب کنیم )برند

 ید انتخاب کنید:توانمیکه  دهندمیکشور و منطقه( سه آيکون را نشان 

  شدهانتخاب، فیلترينگ چارت کنیدمیگزينه اول، تعامل فیلترينگ است. وقتی اين گزينه را انتخاب 

 .شودمیروی چارت مقصد کپی  دقیقاً 

 تعامل  ،گزينه دومPie دهدمیزان مشارکت را نشان چارت است، که در واقع می. 

 هم بدين معناست که هیچ تعامل فیلتری صورت نگیرد. ،گزينه سوم 

ید يک تعامل فیلترينگ از میزان فروش با برند فروش، منطقه و کشور را انتخاب توانمیمثال شما  عنوانبه

که کدام کشور/  بینیدمیدر گزارش روی برند کلیک کنید،  حال اگر .دهدمیاين مثال را نشان  65-5شکل کنید. 

 منطقه بیشترين فروش را داشته است.

 

 

 

 .کنندمیمعنای بیشتری پیدا  CountryRegionتوسط  Sales 2015با استفاده از فیلترینگ اندازه بارها در  21-1شکل 
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 هاگزارشچینش  -1-6

را با ديگران به اشتراک بگذارد.  آن خواهدمیشرکتش تهیه کرد، حال  هایتحلیلديويد گزارشی از  عدازاينکهب

 افزارنرم را برای همکارانش ايمیل کند؟ آنبگیرد و عکس  هاگزارشآيا او بايد يک اسکرين شات از صفحه 

Power BI   دارد؟ هاگزارش زيباسازیو  گذاریاشتراکچه ابزاری برای بهPower BI   اين امکان را به کاربر

 ترراحتبرای ديگران  آنخود اضافه کند تا خواندن و درک  هایگزارشو تصاوير را به  هانوشته، هاشکلتا  دهدمی

 .دهدمیرا نشان  هاگزارشيک نمونه از اين زيباسازی  66-5شکل باشد، 

 

 

 .کندمیفهم گزارش را برای خواننده بسیار آسان  در یک گزارش هاچارتچینش مناسب  22-1شکل 

شروع به تايپ  ظاهرشدهکلیک کرده و سپس در پنجره  Text Boxبرای افزودن متن به گزارش، روی 

است قرار  مدنظرجايی که  را در ظاهرشده. برای افزودن فلش در باالی قسمت وسطی کلیک کرده و فلش کندمی

در قسمت مرکزی کلیک کنید  objectید روی توانمی، کنیدمیاضافه  هاگزارشفلشی را به  و يامتن  هرگاه دهید.

 را ببینید. 69-5شکل از قبیل رنگ، اندازه و... را تغییر دهید.  آن هایويژگیو 

 

 دلخواه تغییر داد. طوربهرا  هاآن توانمیی است که هایویژگیهر چارت دارای  23-1شکل 

و با ورود دوباره  مانندنمیباقی  هاگزارشدائم در  طوربهقرار داديم،  هاگزارشدقت کنید که فیلترهايی که در 

. قرار دهیممکانی  در چهابزار مناسبی هستند تا نشان دهند فیلترها را  هالشف، بنابراين روندمیبه برنامه از بین 

 .دائمی کنیمچگونه فیلترها را  داد کهالبته در آخر اين فصل نشان خواهیم 



13 

 

 هاگزارش سازیذخیره -1-7

شکل ) کلیک کنید saveروی   File را ذخیره کند. برای اين کار در قسمت هاگزارش خواهدمیديويد حال 

 Northwind را ذخیره کنید. ديويد اسم فايل خود را آن( و سپس يک اسم برای گزارش بگذاريد و 5-64

Trades گذاردمی. 

 

 خواهد بود.همیشه ایده خوبی  آنهرگاه ویرایش یک گزارش به پایان رسید، ذخیره کردن  24-1شکل 

را  آنببینید و هر زمان که الزم باشد  workspaceرا در قسمت  آنید توانمیگزارش  سازیذخیرهپس از 

 آنرا بخوانید. برای اينکه بتوانید  آنید توانمی ، فقطکنیدمیشده را باز   saveفراخوانی  کنید. وقتی يک گزارش 

 .دهدمیاين کار را نشان  61-5شکل . کلیک کنید Edit Reportرا تغییر دهید، بايد روی 

 

 کلیک کنید.  Edit Reportبرای برگرداندن یک گزارش به مد ویرایش روی  25-1شکل 

 پین کردن گزارش -1-8

گزارش با  سازیذخیره:  هایگزينه افزارنرم، کنیدمیباز  read-only شده را در مد  saveهرگاه يک گزارش 

. ولی يکی از دهدمینام ديگر، ويرايش يا پرينت گزارش يا استفاده از ابزار بصری سازی ديگر را پیشنهاد 

 .(62-5شکل )است  Pin live pageمهم، گزينه  هایگزينه

 

 را پین کرد. هاگزارش توانمیدر داشبورد پین کرد. حتی  توانمیتنها چیزی نیستند که  هاتصویرسازی 26-1شکل 

 و پین کردن تمام گزارش وجود دارد؟ ین کردن يک تصويرتفاوتی بین پچه 
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ديگر تصوير ولی ، کندمیکه هست ذخیره  طورهمانرا هم  آن  Power BI، کنیدمیرا پین تصوير  وقتی يک

 نیست. هاگزارشبرای تعامل بین  داشبورداست، چون مطلوب  ندارد. اين يک ويژگی داشبوردهیچ ارتباطی با بقیه 

، برای اين کار، بايد يک خود برقرار کنید داشبورد، گاهی ممکن است بخواهید تعامل بین محتوای حالبااين

در  باهمگزارش  تصويرهایپین کنید. در اين صورت  liveه يک صفح عنوانبهرا  آنگزارش تهیه کنید و همه 

 ندارد. ديگر تصويرهاروی  تأثیریهیچ  هاآنفیلتر کردن  کهدرحالی تعامل خواهند بود،

 بودجه workbook بروز رسانی -1-9

ه را با مديريت ب هاگزارش خواهدمی درنهايترا ياد گرفته و   Power BI ایپايه هایمهارتديويد  حالتابه

بروز را برای مديران  آند توانمیاشتراک بگذارد. اما او نگران است که اگر گزارش را به اشتراک بگذارد، چطور 

  Power BI در هاداده بروز رسانیزيادی برای  هایراهدر حقیقت  يک شکل تازه را اضافه کند. مثالًکند،  رسانی

آپلود کرده متفاوت است.  قبالً  آنچهخود دارد که با  ابلب تدر  workbookديويد در حال حاضر يک  وجود دارد.

شکل ولی با هشدار  دهدمیاين است که ديويد فايل جديد را آپلود کند. ديويد اين کار را انجام  هاراهيکی از 

 .شودمیمواجه  5-67

 

 .دهدمی هادادهپیغام هشداری درباره از دست دادن  Power BIآپلود کنید،  دو باررا  workbookهرگاه یک فایل  27-1شکل 

 

او با فايل آپلودشده متفاوت نیست، فقط يک تفاوت کوچک دارند. اما  لب تابالبته تمام فايل موجود در 

ب اين است که با جايگزينی فايل جديد، . البته نکته جالکندمیکلیک   Replace it ديويد روی هرحالبه

مثال يک ستون اضافه  طوربهی جديد، هاداده. حال که مانندمیها به همان شکل قبلی باقی داشبوردو  هاگزارش

 ی جديد تهیه کند.هادادهجديدی را مربوط به اين  هایگزارشد توانمیدارند، ديويد 

 فیلتر کردن گزارش -1-11

، آشنا شديم. شودمیگزارش استفاده  هایبخشکردن که برای برقراری تعامل بین  با مفهوم فیلتر حالتابه

 هم دارند: هايیمحدوديتبصری  هایتعاملالبته اين 

  هاگزارشفیلترها روی save شوندمین. 

  به چشم کاربر نیايند. هاارتباطهستند، شايد بخواهید  مشاهدهقابل هاگزارشفیلترها در 

)در مقابل  که فیلترينگ استاندارد دهدمینوعی ديگر از فیلتر کردن را پیشنهاد  Power BI ،بر اين اساس

 به سه اليه متفاوت اعمال کرد: توانمیفیلترينگ بصری( نام دارد. اين فیلترينگ را 

  فیلترهایvisual-level :  اين فیلترها هم کنندمیکار  تصويرها يکيکاين نوع فیلترها روی .

 ه و هم محاسبات را فیلتر کنند.ند دادتوانمی
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  فیلترهایPage-level :  متفاوت در  هایصفحه. شوندمیگزارش اعمال  هایصفحهروی  فیلدهااين

 متفاوت داشته باشند. Page-levelند فیلترهای توانمیيک گزارش 

 ی فیلترهاReport-level :  شوندمیهای گزارش اعمال تصويراين فیلترها روی تمام صفحات و .

 68-5شکل اعمال کنید،  تصوير در بخش Filterید تمام اين فیلترها را در قسمت توانمیشما 

 که از هر سه اين فیلترها استفاده کرده است. دهدمیگزارش ديويد را نشان 

 

 تعیین کنید. Visualizationدر بخش  Filtersفیلترها را در قسمت  هایویژگیید توانمی 28-1شکل 

 هایويژگی ،تصوير، از سويی فیلترهای سطح کنندمیمثل هم عمل   reportو   pageفیلترهای سطح 

 هم دارند : ایاضافه

ید چارت باال توانمیمثال  عنوانبه فیلتر کنند. هاچارتو متريک مربوطه را روی  هاداده هردویند توانمی هاآن

اين  نتیجه 63-5شکل  را نشان دهد. 11111باالتر از  یبودجهمقدار  کنید کهدر سمت راست را طوری تنظیم 

اده نشان د وجههیچبهو  شوندمیيک جز از گزارش ذخیره  عنوانبهتمامی فیلترها در ضمن  .دهدمیکار را نشان 

 .شوندمین
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 را فیلتر کند. هاچارترسم  هایشاخصد توانمی visual-levelفیلتر  29-1شکل 

 گیرینتیجه -1-11

 : ايمگرفتهچه چیزی ياد  اآلناست که ببینیم تا  آن، وقت   Power BIمرور بر  بعدازاين

 Power BI  دهدمی ارائه آنازی زاری برای آنالیز داده و بصری سيک سرويس است که اب. 

 ديتاست منبع را داشته باشید.  داشبوردرد، ابتدا بايد ديتاست، سپس گزارش و بعد وببرای تولید داش

و يا  هاسازیاز بصری  ایمجموعه داشبوردی بصری سازی داده است و داده است ، گزارش برا

 است. هاگزارش

 در قالب  انتومیرا  تصويرسازیnatural-language queries ،Quick Insight  يک گزارش کامل

 تهیه کرد.

 متن ، عکس، شکل و غیره اضافه کرد.هاگزارشدر  توانمی ، 

 ها در گزارش وجود دارند. اگر در تصوير بین هاتعاملهیچ تعاملی ندارند.  باهم داشبوردها در تصوير

 پین کنید. داشبورددر  liveيک صفحه  عنوانبهيک گزارش را ید توانمیتعامل الزم داريد  داشبورد

 را از طرق مختلف در هادادهید توانمی Power BI   .ديويد از روش آپلود کردن  حالتابهآپلود کنید

Excel workbook های ديگر را در ادامه خواهیم يافت.هاستفاده کرده است. را 

  با آپلود کردن نسخه جديدworkbook ،بهتر را در  هایروشکنید. اما  بروزيتان را هادادهید وانتمی

 خواهید يافت. 6فصل 

 توانمی( ید فیلترها را با فیلترهای تصويریvisual filtersاعمال کنید.  برای اين کار )،  فیلترهای

 کهدرحالی، شوندمیجزئی از گزارش ذخیره  عنوانبهوجود دارد. اين فیلتر  reportو   Pageسطح 

 .شوندمیذخیره ن visualیلترهای ف
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 داشبورد گذاریاشتراک -2 فصل

ی هاداده، اولین داشبورد خود را از روی Contosoديديم که ديويد يک مدير بودجه در شرکت  5در فصل 

است.  6152بودجه سال  هایگیریتصمیمفروش ساخت. ولی ايجاد کردن يک داشبورد تنها نقطه شروعی برای 

را  هاگزارشاين  گذاریاشتراک هایراهان خود را در جريان اين گزارش بگذارد و همچنین بايد ديويد بايد همکار

 طورهمینکند.  آوریجمعرا نیز  گیردمیهايی که از مديران ديگر بداند. در ضمن بايد فیدبک Power BIتوسط 

 ارد. بايد بداند که چگونه چه اطالعات خاصی را با چه افراد خاصی به اشتراک بگذ

 داشبورددعوت یک کاربر برای دیدن  -2-1

( به اشتراک بگذارد. برای اين Wendyکارمندش وندی ) با همکاریداشبوردی را که ساخته  خواهدمیديويد 

 .کندمیرا کلیک  Shareکلید 5-6شکل و سپس مطابق  کندمیخود، داشبوردش را باز  Power BIکار در اکانت 

 
 در گوشه سمت راست باال کلیک کنید Shareیک داشبورد، روی کلید  گذاریاشتراکبرای به  1-2شکل 

 دارای دو قسمت است: گذاریاشتراکپنجره 

 Invite and share with( جايی است که6-6شکل : در اين قسمت )  بايد يک ايمیل از کسی که

 ی را با او به اشتراک بگذاريد وارد کنید.هاداده خواهیدمی
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 هاآنید برای توانمی طورهمینوارد کنید.  آنید لیستی از افراد را برای دیدن توانمی Share Dashboardدر پیغام  2-2شکل 

 اه ارسال نمایید.پیغامی دلخو

 

 Access( در 9-6شکل : در اين قسمت )Dashboard Link  يکURL  بینیدمیبرای داشبورد .

ارسال نکرده باشید، برای اينکه شخصی را که  کنندگاندريافتاگر شما در مرحله قبل پیغامی را به 

در  طورهمینکپی کرده و برای وی ارسال کنید. را  URLمطلع نمايید، بايد اين  ايدکردهدعوت 

 .ايدگذاشتهداشبوردها را به اشتراک  هاآنبا  قبالًکه  بینیدمیاز کاربران را لیستی  Accessقسمت 

 

یک لینک برای  طورهمینو  کاربرانی است که به داشبورد دسترسی دارند دهندهنشان Accessسربرگ  3-2شکل 

 .دهدمی ارائه آن گذاریاشتراک
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کلیک کند،  شدهارسالاست. اگر وندی روی لینک  4-6شکل  صورتبه کندمیايمیلی که وندی دريافت 

)به روالی که در نداشته باشد بايد مثل ديويد برای خود يک اکانت ايجاد کند  Power BIاکانت  حالتابهچنانچه 

 .شودمیبیان شد(. اگر هم از قبل اکانت داشته باشد، به داشبوردی که ديويد برای او فرستاده منتقل  5فصل 

 

 
 .کندمیرسال است ا شدهگذاشتهبه اشتراک  هاآنیک ایمیل به افرادی که داشبورد با  Power BI افزارنرم 4-2شکل 

 

پین شده  تصويرهای، هاگزارشد داشبوردی که ديويد فرستاده را ببیند. اين داشبورد شامل توانمیحال وندی 

را بخواند. برای اينکه او  آند توانمید محتويات اين داشبورد را تغییر دهد و فقط توانمیو غیره است. ابتدا وندی ن

در همین فصل  بعداً( بسازد، که Workspaceد از قبل يک فضای گروهی )اين قابلیت را داشته باشد، ديويد باي

د توانمیکه او فقط  گويدمیاست به وندی  شدهدادهنشان  1-6شکل که در  آيکونیبدان اشاره خواهیم کرد. 

 را بخواند.  شدهارسالداشبورد 

 
 .شودمیقبل از نام داشبورد نشان داده  "Shared"با یک آیکن  شدهگذاشتهداشبورد به اشتراک  5-2شکل 
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 دعوت کاربران بیرون از سازمان -2-1-1

 دعوت به ديدن داشبوردش کند بايد چه کند؟ کندمیحال اگر ديويد بخواهد شخصی را که در سازمان او کار 

در يک سازمان طراحی  هاگزارش گذاریاشتراکبرای  Power BI هرچندد: برای پاسخ به يک مثال توجه کنی

را ارسال کنید.  داشبوردهابرای افراد خارج از سازمان هم  Power BIید با استفاده از توانمیشده است، اما 

 زير است: صورتبه، کندمیرا شناسايی  "سازمان"يک  Power BIی که هايراه

 هر کاربر يک ايمیل از دا( منهdomain .يک شرکت نیاز دارد ) 

  مثل  هايیدامنه. آيندمی حساببه، جزو يک سازمان کنندمیتمام کاربرانی که از يک دامنه استفاده

Hotmail.com  ياGmail.com .پذيرفته نیستند 

را به ید برای افراد خارج از سازمان داشبوردهای خود توانمیبهتر است بدانید که مانند مراحل قبل شما 

خواهید  2-6شکل اشتراک بگذاريد. در اين راستا اگر ايمیل خارج از دامنه سازمان خود وارد کنید، پیغامی مطابق 

 ديد. 

 
 .شودمیسازمان ظاهر  یک داشبورد با فردی خارج از گذاریاشتراک هنگامپیغامی که در  6-2شکل 

که تفاوت کاربر در سازمان )کاربران داخلی( و کاربر خارج از سازمان )کاربران خارجی( را خیلی مهم است 

خود را به اشتراک بگذاريد. البته از اين طريق  هاگزارشید از طريق وب هم توانمیبدانیم. در آخر اينکه شما 

شکل مطابق  Publish To Webريد. برای اين کار از منوی فايل روی ید داشبوردی را به اشتراک بگذاتوانمین

ید توانمیدسترسی خواهند داشت و شما ن صفحهکلیک کنید. دقت کنید که با اين کار همه افراد به اين  6-7

 ديدن کنند.  آنکنترل کنید که چه کسانی از 

 
 .کندمیکه امکان ارسال یک داشبورد را در اینترنت فراهم  Publish to Webشامل گزینه  Fileمنوی  7-2شکل 

 که خواستید ارسال نمايید. هرکسیرا برای  آنید توانمیتولید شد،  URL بعدازاينکه
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 Power BIدر  Workspaceخلق یک گروه  -2-2

را که ساخته بود برای وندی ارسال کرد. بر اين اساس او بايد تمام  ديديم که ديويد داشبوردی اآلنتا 

برای وندی ارسال کند. حتی اگر او بخواهد داشبوردش را با ديگر افراد  تکتکداشبوردهايی را که ساخته است 

نجام دوباره، برای هر شخص جداگانه ا يکيکغیر از وندی به اشتراک بگذارد، مجبور است تمام کارهای فوق را 

افراد زيادی به اشتراک  با راحتیبهرا  داشبوردهايک گروه تشکیل داد تا  توانمی Power BIدهد. خوشبختانه در 

 Powerحق تغییر دادن داشبورد را به افراد خاص اعطا کرد. برای ساخت يک گروه بايد نسخه  طورهمینگذاشت. 

BI Pro شکل د گروه بسازيد. برای ساخت گروه روی کلید بعالوه در یتوانمین آنداشته باشید. با نسخه رايگان  را

 کلیک کنید. 6-8

 
 گروه تشکیل دهید. یک( +ید با کلیک بر روی )توانمی 8-2شکل 

ید نام گروه )در اينجا توانمی. در اين جدول شودمیباز  3-6شکل بعد از کلیک روی بعالوه، جدول مطابق 

budget2016 را تعیین کنید.  هاآن(، نام افراد گروه و سطح دسترسی 



22 

 

 
 دهد. را تغییر هاآند توانمی adminیک گروه شامل اعضا و تنظیمات خصوصی است که  9-2شکل 

را تغییر هم بدهد. با  آنید تعیین کنید که آيا شخص فقط داشبورد را ببیند يا اينکه بتواند توانمیدر اينجا 

کند. در اين صورت وندی و ديويد  کاریدست، ديويد به وندی اجازه داده تا بتواند داشبورد را 3-6شکل توجه به 

 مشاهده خواهند کرد. 51-6شکل  صورتهبرا  Workspaceگروه 

 
 است. هاآنکه کاربر عضوی از  workspace هایگروهلیستی از   11-2شکل 

  Microsoft OneDive For Businessتوسط  گذاریاشتراک -2-3

به  هايشگروهی باهمو داشبوردها بلکه ديتاست ها را هم  هاگزارش تنهانه حال ديويد به دنبال راهی است که

 5نیز استفاده کند. در فصل  شوندمیيی که توسط ديگر افراد تغییر داده هادادهاز  طورهمیناشتراک بگذارد. 
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 آناست و از روی دريافت کرده بود را آپلود کرده  Country/regionرا که از مدير  Excelديديم که ديويد فايل 

تغییری  Excelروشی پیدا کند که اگر کسی بتواند روی فايل  خواهدمیرا تهیه نموده است. حال او  هاگزارش

خودکار تغییر کنند. برای اين کار ديويد يک  صورتبه آنو داشبوردها بر اساس  هاگزارشايجاد کند 

Worksheet  جديد را در همان فايلExcel  کندمیکپی  آندر  55-6شکل يی را مطابق هاداده و سازدمیقبلی . 

 
 دارد. Brandو  Country/regionودجه دیوید اکنون حداقل یک ردیف برای هر یک از جدول ب 11-2شکل 

هم بتوانند تغییرات دلخواه را  هاآنبه اشتراک بگذارد تا  ديگران را با Workbookاين  خواهدمیحال ديويد 

  OneDrive for Business برای انجام اين کار استفاده از سرويس  هاروشانجام دهند. که از بهترين  آنروی 

را  OneDriveکلیک کنید و سپس گزينه  Power BIاست. برای اين کار روی کلید سمت چپ در باالی صفحه 

 (56-6شکل د.)مطابق انتخاب کنی

 
به  OneDrive بر رویو سپس کلیک  Power BIید با کلیک روی گزینه باال در گوشه سمت چپ در سایت توانمی 12-2شکل 

 دسترسی داشته باشید. OneDriveامکانات 

( را آپلود کند. اين کار را مطابق Excelخود)فايل  موردنظرد فايل توانمی، ديويد شودمیکه باز  ایصفحهدر 

 .دهدمیانجام  59-6شکل 
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 انجام داد. OneDrive for Businessکارهایی که باید برای آپلود یک سند در فولدر گروه در  13-2شکل 

. بعد از ايجاد کندمیرا مشاهده  Syncکلید  طورهمین، بیندمیرا  54-6شکل بعد از آپلود ديويد تصوير 

. تمام اين شودمی، تمام تغییرات روی فايل آپلود شده اعمال  Syncو فشردن  Excel تغییرات روی فايل

د از روی فايل آپلود شده شروع به تهیه توانمیان گروه نیز فراهم است. حال ديويد برای ديگر کاربر هادسترسی

 گزارش کند.

 
لیست  Budget 2016در دسترس است و در فولدر گروه  "Sales 2015 and Budget 2016"پس از آپلود، فایل  14-2شکل 

 .شودمی

شکل و داشبورد خالی هستند.)  هاگزارشالبته قسمت  گرديمبرمی Power BIهیه گزارش به حال برای ت

6-51) 
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 جدید خالی است. workspaceلیست داشبورد، گزارش، و دیتاست اولیه برای گروه  15-2شکل 

انتخاب فايل از روی  جایبهاقدام کرد. البته در اينجا  5مطابق فصل  دقیقاً زارش بايد حال برای تهیه گ

  کرد. دهیآدرس 52-6شکل را مطابق  OneDriveروی   شدهگذاشتهکامپیوتر، بايد فايل به اشتراک 

 

 .OneDriveدر سیستم و  هافایلشامل  Power BI موردنیاز هایفایلبع موجود برای دسترسی به منا 16-2شکل 

 .کندمیرا انتخاب  OneDrive، فايل موجود در 57-6شکل سپس مطابق 

 
 .OneDrive در دسترس در هایفایللیست   17-2شکل 

وجود دارد. اولین حالت برای زمانی است که بخواهید  Excel دو حالت برای انتخاب فايل 58-6شکل مطابق 

ی را هايگزارشید توانمی هادادهاست که عالوه بر  آنی خام آپلود کنید و حالت دوم برای هاداده عنوانبهرا  هاداده

 گزارش آپلود کنید. عنوانبهرا نیز  ايدکردهتهیه  Excelدر  قبالًکه 

 
 کلیک کنید. Importروی کلید  OneDrive Excelدر  شدهرهیذخکردن محتوای فایل  بارگذاریبرای  18-2شکل 

خودکار برای  طوربهفه کند، اين تغییرات اضا  Excelيکی از اعضای گروه داده جديدی را به فايل  هرگاهحال 

مثال گزارشی  طوربه. کندمیاست. اکنون مانند قبل ديويد شروع به تهیه گزارش  مشاهدهقابلهمه افراد گروه 

 .سازدمیرا  53-6شکل مطابق 
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 شده است. بندیکالسی هاچارتدارای ماتریس و  Budget Totalsگزارش  19-2شکل 

و  کندمیرا نیز برای تهیه داشبورد پین  هاتصويرسازی طورهمین. کندمی Saveديويد گزارشی را که ساخته 

شود و روی فايل   OneDrive. حال اگر وندی وارد گذاردمیوندی به اشتراک  و داشبورد را با هاگزارشاين 

Sales 2015  و Budget 2016  شکل را مشاهده کند و همچنین مطابق  هافايلد محتويات توانمیکلیک کند

 را اصالح کند. هاآن  6-61

 
 ه است را ویرایش کند.ذخیره شد OneDriveکه در  Excel workbookد فایل توانمیوندی  21-2شکل 

 هستند. 65-6شکل مطابق  جادشدهياتغییرات 
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بروز  OneDriveموجود در  workbookبالفاصله ذخیره شده و در  شوندمیآنالین  Excelاعدادی که وارد فایل  21-2شکل 

 .شودمی

خودکار  طوربهتغییراتی که انجام داده در داشبورد  کندمیو مشاهده  گرددبرمیی به داشبورد حال وند

  (.66-6شکل ) اندشدهاعمال

 
را بروز  هاشمارهخودکار  طوربهشبورد ، دادهدمیرا تغییر  OneDriveموجود در  Excelوقتی شخصی فایل  22-2شکل 

 .کنندمی

 در موبایل داشبوردو  هاگزارشبازدید از  -2-4

را روی موبايل نیز  داشبوردها ها وگزارشند تمامی توانمیدسترسی دارند   Power BIتمام افرادی که به 

 و اندرويد وجود دارند. iOSويندوز،  هاینسخهمشاهده کنند. برای اين کار 

که روی تبلت وی  51در جريان يک مالقات از ويندوز خواهدمیوع ديويد برگرديم. فرض کنید که او به موض

نصب شده استفاده کند. در ضمن در اتاقی که او قرار است جلسه داشته باشد، دسترسی به اينترنتی خوبی ندارد 

، داشبوردها و هاگزارشتمامی  هکطوریبهاستفاده کند  Power BIد از قابلیت آفالين بودن توانمیفلذا او 

را  هاگزارشنمايی از  69-6شکل روی تبلت مشاهده کند.  بروز رسانیآفالين طبق آخرين  صورتبهديتاست ها را 

 است.  Power BIکه بسیار شبیه نسخه آنالين  دهدمیتبلت ديويد نشان  51روی ويندوز
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 .11در اپلیکیشن ویندوز Power BI  23-2شکل 

نمايی از  64-6شکل ديگر نیز استفاده کنید.  هایدستگاهاز   Power BIممکن است شما برای استفاده از 

زوم کنید تا بهتر از جزئیات آگاه  ید روی نمودارهاتوانمی iPad. در دهدمینمايش  iPadرا روی يک  هاگزارش

 .دهدمیرا نشان  64-6شکل از  ترنزديکنمايی  61-6شکل شويد. 

 
 .iPadدر اپلیکیشن  Power BIمشاهده گزارش  24-2شکل 

 
 .iPadدر اپلیکیشن  Power BIنمای نزدیک از تصاویر داشبورد روی  25-2شکل 
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زوم هم انجام  هاآنروی  iOSید مثل توانمیاندرويد کمی متفاوت است و شما  هایدستگاهنمايش گزارش در 

 .کشدمیرا به تصوير  آننیز نمای نزديک  67-6شکل و  دهدمین يک نمونه را نشا 62-6شکل دهید. 

 
 .در اپلیکیشن اندروید Power BIمشاهده گزارش  26-2شکل 

 

 
 در اپلیکیشن اندروید. Power BIتصاویر داشبورد روی  نمای نزدیک از 27-2شکل 

استفاده  Excelموبايل  هاینسخهید از توانمیوارد کنید  Excelيی را در فايل هادادهاگر بخواهید  طورهمین

 Salesمربوط به   Workbook، 68-6شکل است.   Excelکنید. اين کار خیلی بهتر از استفاده از نسخه آنالين

 .دهدمیرا در يک موبايل اندرويد نشان  2015
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 .Salesبرای اندروید در حال نمایش فایل  Excelاپلیکیشن  28-2شکل 

که البته در  دکننمیديگر امکانات متفاوتی را برای کاربر فراهم  هایدستگاهروی   Power BIديگر  هاینسخه

شما به فراخور نیاز خود، خودتان اپلیکیشن  شودمینیست و پیشنهاد  هاتفاوتاين امکانات و  ارائهاينجا هدف 

 مربوطه را امتحان کنید.

 گیرینتیجه -2-5

ی خام را با ديگران در يک سازمان به هادادهو  داشبوردها، هاگزارشدر اين فصل مشاهده کرديد که چگونه 

 اريد.اشتراک بگذ

  دعوت کنید. آنمربوط به  هایگزارشید افرادی را در سازمان خود به ديدن داشبورد و توانمیشما 

  بسازيد. ایاجارهبرای اشخاصی که خارج از سازمان هستند بايد يک اکانت 

 دسترسی خواهند  آنرا روی وب هم منتشر کنید، البته در اين صورت همه به  هاگزارشید توانمی

 ی محرمانه و خصوصی سازمان را روی وب بگذاريد.هادادهنبايد داشت پس 

 بسازيد. هاداده، داشبوردها و هاگزارش گذاریاشتراکید در سازمان يک گروه برای توانمی 

 ید برای چنین گروهی يک دسترسی به توانمیOneDrive for Business   فراهم کنید تا هر

خودکار بروز  طوربهمربوطه  هایگزارش آن تناسببهکند و وارد  مستقیماًرا  هادادهشخص بتواند 

 شوند.

 های موبايل را با استفاده از اپلیکیشن هاگزارشو  داشبوردهاید توانمیPower BI  .مشاهده کنید

اپلیکیشن ها برای  چراکهاز اين است که از نسخه آنالين استفاده کنید.  ترمناسباين کار بسیار 

 هستند. در ضمن قابلیت نمايش را در حالت آفالين را نیز دارند. ترمناسبيش نما ترکوچکصفحات 
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 هاداده بروز رسانیمفهوم  -3 فصل

را با ديگر مديران  هاآنو داشبوردهايی را ساخت و  هاگزارش  Power BI افزارنرمديديم که ديويد با  تاکنون

Contoso  شدهگذاشتهستند اين اطالعات به اشتراک توانمی ديويد نیز هایگروهیهمبه اشتراک گذاشت. تمامی 

 را در هر دستگاهی مشاهده کنند. 

صبح اين کار را  هرروزکند. او  بروز رسانیرا  Excelی موجود در فايل هادادهحال ديويد نیاز دارد که 

انجام داد يا نه! در  خودکار صورتبهد اين کار را توانمیو در اين فکر است که آيا  دهدمیدستی انجام  صورتبه

 فراهم ساخته است. هادادهخودکار  بروز رسانی ريزیبرنامهراهی را برای  Power BIواقع 

 هادادهتعریف بروز رسانی  -3-1

و  Excelياد گرفتیم: آپلود کردن فايل جديد  هاداده بروز رسانیبرای  ایپايه هایراهقبل  هایفصلدر 

، ديويد هاروشاين  هردویدر  برای خودکار سازی پروسه آپلود کردن.  OneDrive for Businessاستفاده از 

دارد که قبل از  هارسانیبروز امکانات بیشتری برای اين  Power BI، اما کردمیرا بروز  هادادهدستی  طوربهبايد 

 بايستی به بعضی از جزئیات توجه کرد. آنبیان 

ی هادادهبه اين معنا نیست که  بروز رسانیبدانیم. در اينجا را  "(refresh)بروز رسانی"ابتدا بايد معنای 

Excel Workbook در عوض منظور اين است که يک شوندمیدستی بروز شوند و جايگزين فايل قدي طوربه .

Workbook  کند. بیايد  بروز رسانیخودکار  طوربهبا استفاده از برقراری ارتباط با ديتاست ها، محتوای خود را

 ی ديويد را نگاهی بیندازيم:اهداده

در اختیار ديويد قرار داده  Excelيی را در مورد فروش شرکت در قالب يک فايل هادادهشرکت،  ITبخش  

سپس  .کندمیاست، وارد  Workbookکه يک   Sales 2015را در فايل  هادادهدستی اين  طوربهديويد  ست.ا

 آنو بر اساس  گیردمی   OneDriveنیز محتويات فايل را از  Power BI .کندمیآپلود  OneDriveرا در  آن

را خودکار  4د مرحلهتوانمیديويد ياد گرفته فقط  حالتابهی که هايروش. با دهدمیی خود را تغییر هادادهمدل 

د داخلی را نیز خودکار کند. برای اين کار ابتدا بايد در مورد نحوه کارکر 6و5موارد  خواهدمیکند، اما حاال او 

Power BI .بیشتر بدانیم 

  Power BI بروز رسانیتعریف معماری  -3-2

به پروسه  تردقیق؟ بیايید نگاهی کنیدمیآپلود  Power BI را در Workbookوقتی يک  افتدمیچه اتفاقی 

 .دهدمیرا نشان  هادادهجريان  9-5شکل . آپلود فايل توسط ديويد بیندازيم
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 .Power BIجریان داده از دیتاست اصلی به سمت  1-3شکل 

(. پس اين دهدمی)ديويد اين کار را انجام رودمی Excelبه يک فايل  SQLی ديويد، ابتدا از سرور هاداده

را بخواند. بعد از خواندن فايل،  آناست  قرار Power BI، جايی که شودمیآپلود  OneDriveروی  Excelفايل 

Power BI  يک ديتاست SSAS(SQL Server Analysis Service تولید )داشبوردهاو  هاگزارشو  کندمی 

مخفی  کامالً  طوربهتمام اين کارها را  Power BI! اما رسدمی. خیلی پیچیده به نظر شوندمیبروز  آنمطابق 

 به جريان داده داشته باشید. ترنزديک. اما در اينجا نیاز است که نگاهی بینیدیمرا ن آنو شما  دهدمیانجام 

( استخراج SQL)در اين مثال سرور  را از منبع داده هاداده، نیاز داريد که هاداده بروز رسانیبرای استفاده از 

، شما بايد يک ديگرتعباربهتولید شده،ارسال کنید.  Power BIکه توسط  SSASرا به مدل  آنکنید و سپس 

(، را دور بزنید تا شودمیانجام  Power BI)که هر دو خارج از OneDrive و Excelجريان داده تولید کنید که 

آبی  بارنگ ایجعبهکه بايد حذف شود در  هايیقسمتتولید کنید. در اين شکل  6-9کل شيک جريان مطابق 

 .اندشدهمشخص 

 
 .زنیممیموجود در مستطیل آبی را دور  هایقسمت هاداده بروز رسانیبرای بهینه کردن روند  2-3کل ش

 زير را انجام دهید: هایگامبرای اين کار بايد 

 ند يک جدول ساده توانمین هادادهExcel باشند زيرا Power BI  هاداده هاآننه از بايد بداند چگو 

شده باشد تا  بندیفرمولباشد(. اين روش بايد طوری  SQL)در اينجا بايد سرور  را استخراج کند

Power BI  را بفهمد. آنبتواند 
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  موتورSSAS  که رویPower BI  اجرا شده است، نیازمند اين است که به ديتاست ها دسترسی

نیاز  افزارنرم(. بنابراين شما يک ايدکرده ذخیرهخود  پلب تايی که روی هاداده مثالًداشته باشد )

 ايجاد کند. Power BIداريد که ارتباطی با 

 دسکتاپ Power BIتعریف  -3-3

 Powerاستفاده کرد. يکی استفاده از Power BIاز  توانمیبه ياد داريد به دو طريق  5که از فصل طورهمان

BI  نسخه آنالين و ديگریPower BI نسخه دسکتاپ امکانات بیشتری را برای تهیه يک مدل نسخه دسکتاپ .

 .کندمیداده فراهم 

، 5، مرحله9-9شکل را مطابق  آننسخه دسکتاپ را نصب کنید. برای اين کار بايد اول  Power BI بايد ابتدا

 اين شکل عمل کنید. 6دانلود کنید و سپس مطابق مرحله Power BIاز سايت 

 
 است، در منوی سمت راست. دسترسیقابل دانلودهادر لیست  Power BIدر  دانلودها 3-3شکل 

 .بینیدمی 4-9شکل گويی مطابق  آمدخوشيک پیغام  آنو باز کردن  Power BIبعد از نصب 

 
 است. Power BI سایتوببسیار شبیه  Power BI Desktop UIنسخه  4-3شکل 

 Power چیزی است که در  آناين است که اين صفحه خیلی شبیه  کندمی توجهجلبکه در اينجا  اینکته

BI است. در ادامه کار داده را  ترکاملين آنالين ديديم. البته در ادامه خواهید ديد که نسخه دسکتاپ از نسخه آنال

 آپلود کنید. Power BIروی  2-9شکل و  1-9شکل مطابق 
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 .Excelست؛ در اینجا یک فایل اهدادهبار کردن  Power BIاولین قدم در استفاده از نسخه دسکتاپ  5-3شکل 

 
 را از چه منبعی وارد نسخه دسکتاپ کنیم. هادادهکه  کندمیکمک  Power BIراهنمای  6-3شکل 

دسکتاپ به تهیه گزارش اقدام  Power BIتوسط  Fields and Visualization ید از قسمت توانمیدر اينجا 

شبیه همان چیزی است که توسط نسخه آنالين  دقیقاً که  دهدمیيک نمونه گزارش را نشان  7-9شکل کنید. 

 تهیه کرده بوديم.

وجود دارد. چنین  هاگزارش Pasteو  Copyالبته خواهید که در نسخه دسکتاپ امکانات بیشتری نظیر 

 ید پیدا کنید.توانمیامکاناتی را در نسخه آنالين ن
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 توسط نسخه دسکتاپ. شدهتهیه هایگزارشیک نمونه از  7-3شکل 

 Power BIمنتشر کردن در  -3-4

 Sales POWER BI خود با نام  PCرا روی  ايدکردهتهیه  Power BIفرض کنید مدلی را که در 

DESKTOP  را بر روی سرويس  آن خواهیدمیشما  عاً. قطايدکردهذخیره Power BI  منتشر کنید تا از مزايای

موبايل است، استفاده کنید. برای اين کار در  هایدستگاهو نمايش روی  گذاریاشتراککه شامل  افزارنرماين 

اين کلیک کنید. در  Publishو روی کلید  Share Groupروی  Home، در سربرگ Power BIنسخه دسکتاپ 

که نسخه دسکتاپ بدون داشتن اکانت هم کار  دانیدمیکنید.  Sign inکه ابتدا  خواهدمیاز شما  افزارنرمهنگام 

کردن بايستی حتمًا يک اکانت ايجاد کنید. بعد از انجام مراحل فوق پیغامی حاوی  Publish اما برای  کندمی

را هم  Publishرا مشاهده خواهید کرد. همچنین در اين پیغام لینک مربوط به  8-9شکل اتمام کار مطابق 

 .بینیدمی

 
 را مشاهده کنید. آن شدهدادهید بالفاصله با استفاده از لینک اختصاص توانمیپس از انتشار مدل  8-3شکل 

، ديتاستی را با نام کنیدمیرا باز  ايدکردهفايلی را که از قبل ذخیره  Power BIوقتی توسط نسخه آنالين 

Sales POWER BI DESKTOP  در هنگام کار با نسخه  چراکهنام خواهید ديد؛  با همینو گزارشی را نیز

را منتشر  هاآن هردوی Publishو در هنگام  ايدکردهدسکتاپ  شما هم مدل و هم گزارش را تولید و ذخیره 

 خالصه بررسی کنیم: طوربهرا  ايمدادهانجام  حالتابه. حال بیايید کارهايی که ايدنموده

  نسخه دسکتاپPower BI  بر روی يک  توانمی، اما کندمیهمان امکانات نسخه آنالين را فراهم

PC  بدون اتصال به اينترنت هم اجرا شود. البته دقت داشته باشید که نسخه دسکتاپPower BI 

 .شودمیمجهز به ويندوز اجرا  PCط بر روی فق
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 روی  بررا  آنو ید مدلی را در نسخه دسکتاپ بسازيد توانمیPC .ذخیره کنید 

 را روی  ايدساختهید مدلی را که توسط نسخه دسکتاپ توانمیPower BI  آنالين بفرستید

(Publish  .ولی برای اين کار نیاز به يک اکانت داريد )کنید 

دسکتاپ چه ربطی به  Power BIداده بود. خوب  بروز رسانیه به ياد داريد اين فصل در مورد ک طورهمان

بروز برای  موردنیازحاوی تمامی اطالعات  ايدساختهاين موضوع دارد؟ در واقع فايلی که توسط نسخه دسکتاپ 

دسکتاپ  Power BI و مدل Excelمدل است. در حقیقت با تولید اين فايل يک لینک بین فايل اصلی  رسانی

 .ايدکردهايجاد 

، که در واقع Excelدسکتاپ به فايل  Power BIاين است راهی برای دسترسی  ماندمیتنها کاری که باقی 

دسترسی  آنذخیره شده است نسخه آنالين به  PCروی  Excelاست، برقرار کنید. چون فايل  هادادهمنبع اصلی 

 اختصاص دارد. ندارد. موضوع قسمت بعدی به اين امر

 Power BI Personal Gateway افزارنرمنصب  -3-5

آنالين متصل شود و تغییرات انجام  Power BIد با توانمیابزاری است که   Power BI Gateway افزارنرم

را از همان  افزارنرمید اين توانمیدسکتاپ را بر روی نسخه آنالين اعمال کند. شما  Power BIشده در فايل 

که يکی از  خواهدمی، بگیريد. در هنگام دانلود صفحه از شما ايدکردهدسکتاپ را دانلود  Power BIکه  ایصفحه

 . Enterpriseو يا  Personalرا انتخاب کنید: نسخه  افزارنرمدو نسخه 

 adminيک  عنوانبه 3-9شکل را نصب کرده است و مطابق  افزارنرم Personalحال فرض کنید ديويد نسخه 

 Sign. بعد از پرسدمیامنیتی از ديويد  سؤاالتيک سری  Power BI Gateway. بعد از اجرا، کندمیرا اجرا  آن

in   شودمیپرسیده  51-9شکل محرمانه ديگر نظیر  سؤاالتشدن، يک سری. 

 
 نصب کنید. adminیک  عنوانبهرا  آنراست کلیک کنید و  Gatewayروی فایل نصبی  9-3شکل 
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 استفاده کند. آنتا در هنگام اجرا از  پرسدمییوزر و پسورد را  Gatewayبخشی از تنظیمات،  عنوانبه 11-3شکل 

مراجعه کرده  powerbi.com. شما بايد به سايت ماندمیفقط يک کار ديگر باقی  هاپرسشن بعد از تکمیل اي

بکند.  افزارنرم بندیشکلو مراحل نصب را در آنجا تکمیل کنید. پس از کامل کردن نصب، ديويد بايد اقدام به 

باز  ایپنجره. حال دزنمیرا  Settingسپس کلید  .کندمیکلیک  Configurationبرای اين کار روی کلید 

اين پنجره را نشان  55-9شکل د تنظیمات مربوط به هر داده را در آنجا تکمیل کند. توانمیکه او  شودمی

 .دهدمی

 
 است. Power BIدیتاست دادن اجازه دسترسی به  Gatewayگام آخر در تنظیمات  11-3شکل 

 :شودمی روروبهدر اين صفحه تنظیمات ديويد با دو اخطار 

 افزارنرم gateway  آنالين است و روی  صورتبهPC  با نامHARRY .در حال اجرا است 

 ده کردن داده نیاز است که کارهای امنیتی برای ااين ديتا هنوز آماده نیست. در واقع برای آم

 انه انجام گیرد.جداگ هاداده تکتک

امنیتی پاسخ داد؟ جواب هم اين است که هر  هایسؤالاينجاست که چرا بايد دوباره در اين مورد نیز به  سؤال

 PCروی  Sales POWER BI DESKTOPمنبع داده ممکن است کاربران متفاوتی داشته باشد. برای ما، فايل 

اجازه داده  هاآنبه  Personal Gatewayديويد در  ديويد ذخیره شده است پس اين فايل برای تمام کسانی که
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تا روش احراز هويت  شودمی، از او خواسته کندمیکلیک   Editاست. برای همین وقتی ديويد روی  دسترسیقابل

 .کندمیايت برای منابع ديگر داده فقط وارد کردن يوزر و پسورد کف درهرحال(. 56-9شکل را تعیین کند )

 
 یک قید دسترسی ایجاد کرد. توانمیبرای هر منبع داده  12-3شکل 

 خودکار  بروز رسانی دهیشکل -3-6

د اين توانمی Power BIخواهند بود. حال  بروز رسانیآماده  هادادهاحراز هويت،  هایروشبعد از تعیین 

 Schedule Refreshکند. در قسمت  رسانی خودکار بروز طوربهکاربر و چه  درخواست بر اساس را چه هاداده

را  بروز رسانی بندیزماننمونه از  يک، 59-9شکل  شوند. بروز رسانی هادادهید تعیین کنید که چه زمان توانمی

 .دهدمیرا نشان  اندشدهتعیین  Pm 4:00و  Am 9:00 هایساعت  آنکه در 

 
 متفاوت انجام دهید. هایزمانروزانه و هفتگی در  صورتبهخودکار را  بروز رسانیید تنظیمات توانمی 13-3شکل 

دريافت کنید. در  با خطا مواجه شد، شما يک ايمیل هارسانیبروز  هرگاهید تعیین کنید که توانمی طورهمین

انجام شود يا اينکه برنامه را مجبور کنید که در  خودخودبهید منتظر بماند بروز رسانی توانمیاين صورت شما 

، روی بیضی سمت Datasetدر قسمت  نوارابزاررا انجام دهد. برای اين کار در سمت چپ  بروز رسانیهمان لحظه 

 (.54-9شکل را بزنید )  Refresh Nowکلیک کرده و سپس کلید  هادادهراست 
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 کرد. بروز رسانیدیتاست را بالفاصله  توانمی Refresh Nowبا کلیک کردن روی  14-3شکل 

 گیرینتیجه -3-7

 بررسی کنیم.  اجماالً را  هاآنديگر  ربايکرا آموختیم. بیايید  هادادهدر اين فصل مبانی بروز رسانی 

  را توسط  آنيک مدل داده را آپلود کرده و  سادگیبهید توانمیشماPersonal Gateway  بروز

های محلی را  PCامکان دسترسی به ديتاست های ذخیره شده روی  افزارنرمرسانی کنید. اين 

 .کندمیفراهم 

  نیاز است که حتمًا  ترپیچیده هایمدل بر اساس هادادهبرای بروز رسانیPower BI  دسکتاپ را

 نصب کنید.

  و کار با  هاداده بروز رسانیاطالعات الزم برای  آنید مدلی را که در توانمیتوسط نسخه دسکتاپ

Personal Gateway .را تعیین کنید 

 چند بروز "رای را انجام دهید ولی ب "در روز باريک" بروز رسانیید با حق اشتراک رايگان توانمی

 را تهیه کنید. ایحرفهبايد حتماً حق اشتراک  "رسانی در يک روز

را تهیه کنید که  هادادهمدل  دهدمیامکانات بسیار زيادی دارد که به شما اجازه  Power BIنسخه دسکتاپ 

 .دهدمیرا تشکیل  4اين موضوع فصل 
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 Power BI Desktopاستفاده از  -4 فصل

را  Power BIست يک مدل توانمیصحبت کرديم و ديديم که ديويد  هاداده بروز رسانی در مورد 9در فصل 

 Powerبود را بروز کند. برای اين کار او بايد مبانی نسخه  شدهتهیه Excel workbookکه بر اساس يک فايل 

BI  گذشته را از بخش ی مربوط به سه سال هاداده، ديويد بايد بروز رسانیدسکتاپ را بداند. البته در اينIT 

 هادادهمستقیم  طوربه، Power BI Desktopد توسط توانمیشرکت دريافت کند. اما ديويد کشف کرده است که 

ی هاداده، آخرين کندمیرا بروز  هاداده Power BIبار کند. حال هرگاه  Microsoft SQLبه  Contosoرا از 

 .کندمیخودکار دريافت  طوربهفروش را 

 خالصه ديويد بايد کارهای زير را انجام دهد: طوربه

  فايل  جایبهمستقیم  طوربهی فروش را هادادهاو بايدExcel  بار کند. البته برای اين کار بايد از

 را داشته باشد. هادادهاجازه دسترسی به اين  ITقسمت 

 برای سال آينده را از فايل  بینیپیشی هادادهExcel  فايل را مدير بار کند. اينcountry/region 

 .کندمیآپديت  هرروز

 Power BI Desktop  را بررسی خواهیم  آنکه  گذاردمیابزار مناسبی را برای اين کار در اختیار

 کرد.

 وصل شدن به یک دیتابیس: -4-1

را از  هادادهبار کند. او اين  Power BI Desktopرا در  Excelی فايل هادادهکه چگونه  داندمیديويد از قبل 

. اما او اکنون بايد چگونگی کار با ديتابیس را ياد بگیرد. برای دسترسی به کندمیدريافت  هرروز ITبخش 

همان  هااينکه اين اجازه را به او بدهد.  خواهدمی( Contoso)مدير بخش ديتابیس  او از کارين هاديتابیس

. کارين هم از اينکه ديگر مجبور نیست دادمیديود تحويل  را به آن Excelفايل  هرروزيی هستند که کارين هاداده

و اجازه مشاهده   کندمیمیل درخواست ديويد را قبول  باکمالرا تهیه کند، خوشحال است و  excelفايل  هرروز

را ببیند و  هادادهد اين توانمی. البته ديويد فقط دهدمیبه ديويد  Contosoرا از سرور  Sales 2015ديتاست 

 .کندمیمکان تغییر ندارد. پس خطری سرور را تهديد نا

 SQLو اين بار   کندمیکلیک  Get Data، ديويد روی Homeدر سربرگ  Power BI Desktopدر 

Server  شکل ) کندمیاطالعاتی که کارين به او داده را وارد  شودمیکه ظاهر  ایصفحهو در  کندمیرا انتخاب

4-5.) 
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 ، باید مختصات سرور را وارد کنید.SQLبرای اتصال به سرور 1-4شکل 

Power BI Desktop  ی هادادهبه ديتابیس متصل شده و جدولSales 2015  (.6-4شکل ) دهدمیرا نشان 

 
 دیتابیس استفاده کنید. هایجدول، برای انتخاب از میان Navigatorاز  2-4شکل 

 Okاستفاده کرده و  Importاز گزينه  هاآن، برای باز کردن کندمیرا انتخاب  موردنیازی هادادهوقتی ديويد 

 .زندمی 9-4کل ش مطابقرا 

 
 ، باید نحوه بارگذاری را مشخص کنید.SQLاز دیتابیس  هادادهقبل از وارد کردن 3-4کل ش

 Powerکردن ديتاست،  Importرا بررسی کنیم. بعد از  آنبیايید به دلیل اهمیت اين ارتباط، کمی بیشتر 

BI Desktop ن اتصال به ديتاست کار ودب هادادهید با اين توانمیحال  و کندمیذخیره داخلی  صورتبهرا  هاداده

 را بروز کنید بايد دوباره با سرور ارتباط برقرار کنید. آن خواهیدمیکنید و تنها زمانی که 

 شوندمیداخلی باز ن صورتبه هاداده، ديگر زنیدمی Power BI Desktopرا در  DirectQueryهرگاه گزينه 

، اين تفاوت وجود دارد که در Direct Queryو  Importبین کارکرد  .باشدمیارتباط دائمی با سرور برقرار  و يک

ی هادادهولی در دومی همیشه به آخرين  ايدگرفتهکه آخرين بار از سرور  کنیدمیيی کار هادادهاولی همیشه با 

خیلی بهتر است اما دقت کنید که  DirectQueryبا  که کار آيدمیبروز شده دسترسی داريد. در نگاه اول به نظر 

شويم و در اين  روروبهبا دردسر  هاگزارشو تهیه  هادادههر دقیقه بروز شوند، ممکن است در آنالیز  هادادهاگر 

 است. ترمناسبخیلی  Importصورت کار با 

خوب  DirectQuery، کنیدمیر کا لب تاپروی  Power BI Desktopآخرين نکته، تا زمانی که با  عنوانبه

سرويس ابری نیاز دارد که راهی برای به ، کنیدمیمنتشر  Power BIولی وقتی مدل خود را در سرور  کندمیکار 

نیاز داريد که بايد با  Enterprise Gatewayارتباط با ديتابیس داخلی پیدا کند. برای اين کار به نسخه 

Personal Gateway هنگام کار با  جايگزين کنید. درPower BI Desktop ید تغییراتی نظیر عوض توانمی
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را انتخاب کنید.  Renameرا انجام دهید. برای اين کار روی جدول راست کلیک کنید و گزينه  هاجدولکردن نام 

 است. شدهدادهنشان  4-4شکل اين کار در 

 
 استفاده کنید. Renameید برای تغییر نام جدول از گزینه توانمی4-4شکل 

 از چند منبع هادادهباز کردن  -4-2

ی هاداده کهدرحالی گیردمی SQL Serverی فروش را از هادادهاست. او  روروبهحال ديويد با يک مسئله  

را در قالب يک  هاآن، Country/regionمدير  چراکهرد؛ بگی SQL Serverد از توانمیرا ن هاقیمت بینیپیش

. برای حل اين مشکل دقت کنید، دهدمیهر وقت که الزم باشد بروز کرده و در اختیار ديويد قرار  Excelفايل 

يک  افزارنرم، کنیدمیيک مدل ايجاد  Power BI Desktopگفتیم، زمانی که توسط  9که در فصل  طورهمان

query  اين سازدمیبرای هر ديتابیس داخلی .query را  آنید در صورت تمايل توانمینیست اما  مشاهدهقابل

 تغییر دهید.

. برای تغییر گیردمیقرار  مورداستفاده Query Editorتوسط  Power BI Desktop افزارنرم queryزبان 

Query Editor  درPower BI Desktop  در سربرگHome  رویEdit Queries کلیک  1-4شکل طابق م

 کنید.

 
 کلیک کنید. Edit Queries، روی گزینه Query Editorبرای دسترسی به  5-4شکل 

 .شودمیباز  2-4شکل مانند  تغییرقابل، با دنیايی از تنظیمات Query Editorصفحه 
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 ، یک محیط بسیار کامل در نوع خود است.Power BI Desktop افزارنرم 6Query Editor-4شکل 

 خواهدمیدسترسی دارد و حال  Contosoاز ديتابیس  6151ی فروش هادادهدر مورد کار ديويد، او از قبل به 

بار برای  بار کند. Excel  workbookبودجه را از فايل  بینیپیشاطالعات  طورهمینديد بسازد و ج queryيک 

کلیک  New Source، روی Home، در سربرگ New Query نوارابزاردر  داده از يک ديتاست جديد، کردن

ر سمت چپ پنجره بار کنید. اين کار دو جدول د budgetرا از جدول  هادادهکنید و سپس انتخاب کنید که 

Query Editor کندمیايجاد  7-4شکل ، مانند. 

 
 د چندین دیتاست مانند این شکل بسازد.توانمی 7Query Editor-4شکل 

اين کار، دو منبع را در صفحه کلیک کنید. پس از انجام  Close & Applyپس از اتمام ويرايش، روی 

 (.8-4شکل )مطابق  Contosoدر ديتابیس  SQL Serverو جدول  Excelخواهید ديد: جدول موجود در 

 
  را لیست کرده است. Desktop Power BI( کههاییستون)و  هاجدول، تمام Fieldsدر قسمت  8-4شکل 

 Query Editorاستفاده از  -4-3

شکل که  طورهمانبسازد ولی  Sales 2015و  Budget هایجدولی را از هايگزارشد توانمیديويد اکنون 

 يکسان است. هاستوندر تمام  هابودجه، مقدار تمام دهدمینشان 4-3
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 یکسان است. هاستوندر همه  budget 2016در این چارت، مقدار 9-4شکل 

را که توسط  Budgetبرای رفع اين مشکل نیاز است که دو جدول را با يکديگر ترکیب کنید، ستون 

Country/region را که توسط  ایدادهو  شدهارائهbrand کار را ترکیب کنید. برای اين  شدهدادهQuery 

Editor گذاردمی، ابزار مناسبی را در اختیار. 

. دهدمیرا تغییر  Sales 2015مربوط به  Query Editor ،queryدر پنجره  Power BI Desktopديويد در 

 Merge Queriesروی  Homeرا انتخاب کرده و سپس از سربرگ  Sales 2015 queryبرای اين کار ابتدا 

 (.51-4شکل ) کندمیکلیک 

 
 را در یکی ادغام کنید. queryکلیک کنید تا چند  Merge Queriesروی 11-4شکل 

 (.55-4شکل ) کندمیرا از هر دو جدول انتخاب  Brandو  Country Regionی هاستونسپس 

 
 استفاده شوند. هاجدولدر هنگام ادغام  هاییستونید انتخاب کنید که چه توانمی، Mergeدر پیغام 11-4شکل 

ورد سطح و در م ظاهرشده 56-4شکل ، يک پیغام مطابق کنیدمیانتخاب  ادغامرا برای  هايیستونوقتی 

 .پرسدمی سؤالدسترسی منبع داده 
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 ام بداند. بودن منابع داده را در هنگام ادغ باید سطح خصوصی 12Query Editor-4شکل 

 دهدمیرا نشان  New Columnی جديدی به نام هاستونجدول  Okپس از تنظیمات و کلیک کردن روی 

 است. شدهدادهنشان  59-4شکل توياتش يک جدول است و در که مح

 
 ستونی دیگر از نوع جدول. اضافهبه، نتیجه همان ستون اصلی کنیدمیادغام  باهموقتی دو جدول را 13-4شکل 

 Tableاز نوع  هايیستون، نتیجه همان ستون اصلی همراه کنیدمیغام اد باهمدر واقع وقتی دو جدول را 

جدول اصلی در ارتباط است. در مورد  هایرديفاست که با  هايیرديفخواهد بود. اين ستون جديد شامل تمام 

برای را الزم دارد.  Budgetو فقط ستون  خواهدمیکار ديويد جدول يک رديف دارد. البته ديويد تمام جدول را ن

کار  بعدازاين. کندمیانتخاب  خواهدمیرا که  هايیستونرا باز کرده و همان  New Columnجدول  ،اين کار

 .شودمیظاهر  54-4شکل پیغامی مطابق 

 
 در دیتاست حاصل قرار بگیرد.ید انتخاب کنید که کدام ستون، توانمی14-4شکل 

، ستون New Column جایبه درنتیجهرا انتخاب کرده و  Budget 2016در اين مثال ديويد ستون 

Budget 2016  را برای هر رديف جدولSales ( 51-4شکل خواهد داشت.) 

 
 .شودمی، جایگزین ایدکردهکه انتخاب  هاییستون، توسط کنیدمیوقتی یک ستون را باز 15-4شکل 

کلیک کنید. سپس پیغامی  Add Custom Columnید روی گزينه توانمیبرای اضافه کردن ستون هم 

ون جديد چه اطالعاتی را بايد بايد تعیین کنید که ست آننشان داده خواهد شد که طبق  52-4شکل مطابق 

 داشته باشد.
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، دستور الزم را تایپ Custom Column Formulaید در نوار توانمی، کنیدمییک ستون جدید ایجاد  کهوقتی16-4شکل 

 کنید.

. در آخر هم ديويد دهدمیاست، نشان  Budgetکه شامل ستون جديد نتیجه کار را  57-4شکل  ،درنهايت

او  طورهمین. کندمیرا که ديگر ارزشی ندارد، پاک   Budget 2016روی جدول راست کلیک کرده و ستون 

 هادادهکند. برای اين کار او بايد نوع  گیریمیانگین خواهدمی درنهايترا هم عوض کند؛ چون  هادادهد نوع توانمی

است. سپس جدول حاصل را ذخیره  شدهدادهنشان  58-4شکل تغییر دهد که در  Decimal Numberرا به 

 .کندمی

 
 .شودمیدر منتها علیه سمت راست جدول ظاهر  Budgetستون جدید 17-4شکل 

 
 .Budgetعوض کردن نوع داده در ستون 18-4شکل 

قبلی  Excelظاهری شبیه همان فايل  ازنظراست و  Sales 2015اکنون ديويد يک جدول دارد که همان 

بروز  هادادهو هرگاه  آيدمی SQL Serverاز  آناست اما اين جدول تفاوت زيادی با قبل دارد، مقادير فروش در 

 .آيدمیبدون هیچ دخالت کاربر،  Sales 2015در جدول  آن، آخرين ورژن شوندمی

 پنهان کردن یا حذف جدول -4-4

هنوز جدول  Fieldرا از روی جدول بودجه ساخت اما در قسمت  Sales 2015ديديم که ديويد جدول  اآلنتا 

Budget  باشد.  کنندهگیج، کندمیاين گزارش نگاه  که به هرکسی. اين ممکن است برای وندی يا دهدمیرا نشان

يا پرهیز از بار  Fieldsاز لیست  Budgetاز دو طريق اقدام کرد: پنهان کردن جدول  توانمیبرای رفع اين مشکل 
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کلیک راست کنید و سپس روی  Fields. برای پنهان کردن يک جدول، روی نام جدول در باهم هاجدولکردن 

Hide کلیک کنید. 53-4شکل ، مطابق 

 
 جدول را پنهان کنید. آن، Hideید با راست کلیک روی نام جدول و انتخاب گزینه توانمی19-4شکل 

را  View Hiddenگزينه  Fieldsکنید، در قسمت  مشاهدهقابلرا  شدهپنهاندوباره برای اينکه يک جدول 

 انتخاب کنید.

بار نکند. در واقع تمام اطالعاتی که او نیاز دارد، در جدول  باهمرا  هاجدولکه  دهدمیاما ديويد ترجیح 

Sales 2015  وجود دارد و جدولBudget  توسطQuery Edition برای ساخت جدول ،Sales 2015  استفاده

خواهد بود. برای  زائد Budgetوجود دارد و ديگر جدول  Sales 2015در  Budgetشده است. پس تمام اطالعات 

راست کلیک کرده و گزينه  Budgetروی  Queriesدر قسمت  Query Editorپرهیز از بار شدن يک جدول در 

Enable Load  فعال کنید. 61-4شکل مانند  را نیز 

 
 خاموش و روشن کنید. Query Editorید قابلیت بار شدن را در جدول با استفاده از توانمی21-4شکل 

، جدول از مدل پاک خواهد شد و فقط Continue با . در صورت زدنشويدمی 65-4شکل با اين کار با اخطار 

 خواهیم داشت. Sales 2015يک جدول 
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 . دهدمیرا  هادادههشدار امکان حذف برخی از  Query Editorقبل از حذف یک جدول 21-4شکل 

 گیرینتیجه -4-5

از امکانات  گیریبهرهقدرتمند برای  افزارنرميک  عنوانبه Power BI Desktopامکانات  در مورددر اين فصل 

Power BI  رویPC ا شديد.آشن 

بسیار  هایقابلیت افزارنرمبود و اين  Power BI Desktop آموختیم يک تعريف اولیه از حالتابهالبته آنچه 

 نامهپايانپرداخته خواهد شد و امکانات ديگر در حوصله اين  هاآنزيادی دارد که از ادامه اين کتاب به برخی از 

 زير است: قراربه هاويژگی. اين گنجدنمی

 Power BI Desktop  مثال از  عنوانبهرا از هر منبع بار کند. در اين فصل  هادادهد توانمی

Microsoft SQL Server .استفاده کرديم 

  باPower BI Desktop را از چندين منبع بار کند. در اين فصل از دو منبع فايل  هادادهید توانمی

Excel  و ديتابیسSQL Server م.را بار کردي هاداده 

 Power BI Desktop  ازQuery Editor  در اين فصل ما کندمیاستفاده  هادادهبرای بار کردن .

 های مختلف و اضافه کردن نتايج را ذکر کرديم.  queryی نظیر ادغام هايويژگی

  برخی ازquery  ید توانمیمفید بوده و بقیه ارزشی ندارند.  هاآن. برخی از شوندمیمدل بار  داخلها

query  .های مختلف و اضافه کردن نتايج را ذکر کرديم 

 ید مدل توانمیPower BI Desktop  را روی سرويس آنالينPower BI  ،آن هایويژگیبار کنید 

 ید مدل را در ابر بروز کنید.توانمی Personal Gateway. همچنین با استفاده از مانندمیثابت 

بتوانید کارهايی که در اين  کهدرصورتیر برسد. پیچیده به نظ Query Editorدر آنجا ممکن است کار با 

امکانات خیلی  Power BIید خود را يک طراح مدل بدانید. البته توانمیفصل پیشنهاد شده را انجام دهید، 

 دارد که در ادامه بیان خواهد شد. هااينبیشتری از 
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 محتوا هایپکو  هاسرویسگرفتن داده از  -5 فصل

د توانمی شدهدادهشرکت قرار  سايتوبيی که در هادادهسال آينده، ديويد متوجه شده  هایبینیپیشبرای 

( برای گرفتن داده از Content Packو  Connectorابزارهای بسیار قوی )شامل  Power BIبسیار مفید باشد. 

و به  آوریجمعی برای ( نیز ابزار مفیدContent Packی ابری ديگر فراهم کرده است. پک محتوايی )هاسرويس

را از  هادادهمختلف  هایروشست. در اين فصل خواهیم ديد که ديويد چگونه با هاگزارشو  هامدل گذاریاشتراک

Google Analytics  بهPower BI  برای دسترسی به بسیاری از  هاشروازاينید توانمی. شما کندمیوارد

 استفاده کنید. هاسرويس

 ی پک یک سرویساستفاده از محتوا -5-1

، اندکردهدر مناطق مختلف ديدن  آنشرکت از شعبات  سايتوبادی که در از روی تعداد افر خواهدمیديويد 

پس س چگونه خواهد بود. هاروش( فCountry/regionکند که در سال آينده در کدام منطقه ) بینیپیش

 را انجام دهد. هاآن بین ایمقايسه

و طی تحقیقاتی که  کندمیاستفاده  Google Analyticsشرکت از  سايتوبديويد متوجه شده است که 

ديويد وارد  .کندمیرا پشتیبانی  Power BI ،Google Analyticsانجام داده است، پی برده که سرويس 

Power BI و در گوشه پايین، سمت چپ، روی  شودمیGet  و سپس با صفحه  کندمیکلیکGet Data  در

 .شودمی روروبه 5-1شکل 

 
 .Power BIدر  هادادهممکن برای بارگذاری  هایانتخاب1-5شکل 

يک منبع داده، يک  خودکار طوربه Power BI، کنیدمیبار  Power BIيک داده را از يک سرويس در  هرگاه

از  خواهدمیديويد را تغییر دهید.  هاآن بعداًید توانمیکه  سازدمیسرويس  آنمرتبط با  گزارش و يک داشبورد

در  Content Pack libraryاز قسمت  Get Dataمحتوای پک برای يک سرويس استفاده کند. در صفحه 

Service  روی کلیدGet  ی موجود نشان هاسرويسلیستی از  6-1شکل . در اين صورت مطابق کندمیکلیک

 .شودمیداده 
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 در دسترس هستند. Content Pack Libraryیی که در هاسرویسقسمتی از لیست 2-5شکل 

 9-1شکل را مطابق  دهدمیکلیک کرده و پیغامی که اين سرويس را توضیح  Google Analyticsروی 

 .کندمیمشاهده 

 
 .Google Analyticsتوضیحی در مورد  پک محتوای 3-5شکل 

 Google Analyticsتا روشی برای دسترسی به  شودمیکلیک کرده و از او خواسته  Connectسپس روی 

 است. شدهدادهنشان  4-1شکل است که در  oAuth2 انتخاب کند. در اينجا تنها روش

 
 انتخاب کنید. Google Analyticsشما باید یک روش امنیتی در هنگام مرتبط شدن با 4-5شکل 

 الزم دارد. 1-1شکل مطابق کردن يک يوزر و پسورد گوگل،  Sign inدر مرحله بعد، برای 
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 در گوگل. sign inصفحه 5-5شکل 

 .کندمیکلیک  2-1شکل در  Allowسپس روی 

 
 .Power BIدر  Google Analyticsدسترسی آفالین به تأیید  6-5شکل 

وارد محتوای پک کند.  خواهدمیداده را  هایقسمتاز  يککدامد انتخاب کند که توانمیدر صفحه بعد، ديويد 

 (:7-1شکل برای اين کار، او سه انتخاب دارد )

 Account يک نام کاربردی برای :Google Analytic. 

 View.نمايش نام در مشخصه : 

 
 دریافت شود.  Google Analyticsی هادادهانتخاب اینکه چه قسمتی از 7-5شکل 

انتخابی  Workspaceکتابخانه محتوا را در  Power BI، سرويس کندمیکلیک  Importوقتی ديويد روی 

 Workspaceهم  درنهايت. کندمیبروز  شدهداده قبالًاطالعاتی که  ارتباط خود را بر اساس سپسکند و میکپی 

. حال او صاحب يک داشبورد، يک گزارش و کندمینتشر مخوانده است،  Google Analyticsکه از  ایدادهرا با 

تغییر دهد. داشبورد  د اين نام راتوانمیاست، که در صورت لزوم  Google Analyticsيک ديتاست به نام 

Google Analytics  (.8-1شکل روز گذشته است ) 91شامل اطالعات ترافیکی دريافتی در 



52 

 

 

 .Google Analyticsاز پک محتوای  شدهساختهیک داشبورد 8-5شکل 

تولید شده توسط محتوای پک را تغییر دهد يا يک گزارش جديد مبنی بر د گزارش توانمیحال ديويد 

توسط پک  شدهتهیهاست که ديتاست  روروبهاو با اين مشکل  داشبورد تولید شده بسازد. در هر دو حالت، اوالً 

ته هستند. حداکثر برای چند روز گذش شدهارائه هایتمامی داده ممکن را ندارد و ثانیاً هایشاخصمحتوا، تمامی 

موجود در  هایشاخصموجود فقط کسری از  هایشاخصو  هانسبت، هاجدولکه تعداد  دهدمینشان  3-1شکل 

Google Analytics .هستند 

 

 .Google Analyticsمحتوای موجود در دیتاست پک  هایشاخصو  هانسبت، هاجدول9-5شکل 

، تنها برای يک بررسی اولیه مناسب است اما انتظارات ديويد را هم Google Analyticsمحتوای پک 

 خواهدمیبه چند روز گذشته محدود نباشند و در ضمن او  هادادهکه آنالیز  خواهدمیاو  پاسخگو نیست. چون اوالً

نشان دهد. اين کارها يک ديتاست را  هادادهرا با ديگر  Google Analyticsی هادادهگزارشی تهیه کند تا ارتباط 

ید توانمیید مدل داده ديتاست يک محتوای پک را تغییر دهید و فقط توانمی. چون شما نطلبدمیبا چند ارتباط 

فقط  را بورداز يک محتوای پک را ويرايش نمايید. بر اين اساس، ديويد بايد يک داش شدهگرفتهگزارش و داشبورد 

 ، بدون استفاده از يک پک محتوا بسازد.Power BI Desktopدر   Google Analytics با استفاده از ارتباط با
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 ساخت یک دیتاست از یک سرویس -5-2

و  China، Germanyفقط مرتبط با  Google Analyticsی از هايشاخصدر يک گزارش  خواهدمیديويد 

United state  که(بخش موردعالقه  Country/ region  را داشته باشد. او برای اين کار از )هستندPower BI 

Desktop  با  ارتباطبرایGoogle Analytics  و سپس ديتاست  کندمیاستفادهGoogle  در موردBudget  را

 کندمیساخته بود، شروع  Power BI Desktopتوسط  4. بنابراين ديويد با مدلی که در فصل کندمیانتخاب 

ی مختلف بود(. برای وارد کردن هاستونی مربوط به فروش و بودجه در هادادهين مدل يک جدول شامل )ا

 Googleبرای وارد کردن داده از  هايیدهندهارتباط، او بايد از Google Analyticsديگر از  هایجدول

Analytics مستقیم به  طوربهPower BI Desktop.استفاده کند ، 

و سپس  کندمیکلیک  Get Dataروی  Home. در سربرگ کندمیرا باز   Power BI Desktopديويد 

more  روی طبقه  شودمیو در پیغامی که نشان داده  زندمیراOther  کلیک کرده و سپس در قسمت سمت

 (.51-1شکل ) کندمیکلیک  Google Analyticsراست، روی 

 
 است. دسترسیقابل Get Dataدر صفحه  Google Analytics دهندهارتباط11-5شکل 

 Powerشود. حال  Google Analytics،Sing in که به شودمی، از او خواسته Connectپس از کلیک روی 

BI Desktop  به اطالعاتGoogle Analytics  پس از شودمیسترسی دارد، متصل اجازه د هاآنکه ديويد به .

Sign in  ی هاسرويسکردن، لیستی ازGoogle Analytics پس از انتخاب سرويس، شوندمیشان داده ن .

اطالعاتی هستند که توسط گوگل  هانسبت. شوندمینشان داده  هاشاخصو  هانسبتشامل  ،لیستی از فولدرها

مرتبط )سال، ماه و روز ...(، اطالعات آماری و جغرافیايی در  هایيختاربا  هايیستون، مانند اندشده آوریجمع

د برای فیلتر توانمی)نظیر سن، جنس، منطقه، شهر و ...( و بسیاری از اطالعات ديگر که  بازديدکنندگانمورد 

ها را خدادمورد تعداد دفعات و اندازه ر. شاخص هم اعدادی هستند که اطالعاتی در شودمیاستفاده  هادادهکردن 

شکل زمان بار شدن يک صفحه و ... . برای مثال  ، متوسطبازديدها. مثل تعداد کاربران، تعداد دهندمینشان 

، Timeاز فولدر  Year، نسبت Geo Networkاز فولدر  Country/regionنتايج مربوط به انتخاب  1-55

 .دهدمی را نشان Userاز فولدر  Usersو  New Users هایشاخص و Sessionاز فولدر  Sessionsشاخص 
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 یی در مدل داده وارد شوند.هانسبتو  هاشاخصکه چه  کنیدمیانتخاب  Google Analyticsبعد از ارتباط با 11-5شکل 

 خواهدمی. چون او کندمیکلیک  Edit Queryروی ،  Home، ديويد روی سربرگ Power BI Desktopدر 

قرار دهد، او بايد يک فیلتر روی  موردبررسی( را China ، Germany ،United Statesمناطق محدودی )

Query Editor  است. شدهدادهنشان  56-1شکل در  آمدهدستبهبگذارد. نتیجه 

 
 .Google Analyticsبرای گرفتن داده از  Query Editorاستفاده از 12-5شکل 

به سمت  queryيک  Power BI Desktop، کندمیرا انتخاب  موردعالقه هایآيتمديويد  بعدازاينکه

Google Analytics  کندمیوارد 59-1شکل ارسال کرده و نتايج را در جدول جديدی مطابق. 

 
 است. Google Analyticsاز  هاداده، نتیجه دریافت  Websiteجدول 13-5شکل 

افزايش يافته  6151در سال  country/regionديويد به دنبال اين است بداند که چه تعداد کاربر به ازای هر 

چنین   Google Analytics سرويس  کهدرحالینیاز دارد.  6151و  6154ی هادادهين کار او به است. برای ا

، اندشدهوارد  Power BI Desktopيی که در هاداده. جالب اين است که شودمیپیشینه تاريخی را شامل ن
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 نويسیبرنامهد بايد زبان ديوي هادادهدرست از اين  گیرینتیجهبرای يک  درهرحالمحدوديت تاريخی را ندارند. 

Power BI (DAX.را بداند ) 

 Definitiveخوبی نظیر  هایکتابمعرفی شده بود. البته  Excel افزارنرمدر  6151در سال  قبالً  DAXزبان 

to DAX  .مبنای  2در فصل  ضمناً هم برای راهنمايی بیشتر موجود هستندDAX  بیان شده است. ديويد با

 .کندمیدستورات زير را وارد  New Measureو سپس  Homeکلیک روی سربرگ 

 
 .دهدمینشان  54-1شکل جداگانه در جدولی مطابق  طوربهرا  نويسیبرنامهی حاصل از اين هادادهسپس 

 
 .Google Analyticsی هاداده، با استفاده از آنو رشد  New Usersخص شا دهندهنشان تصویرسازیدو عدد 14-5شکل 

د با پین کردن نمودارها، توانمید گزارشی را که تهیه کرده است را منتشر کند. در ضمن توانمیسپس ديويد 

ی هادادهکه اين داشبورد،  دهدمین از داشبوردی که او ساخته را نشا اینمونه 51-1شکل داشبورد نیز بسازد. 

 .کندمیدريافت  Google Analyticsخود را از 

 
 .دهندمیرا نمایش  Google Analyticsی هادادهکه  تصویرسازییک داشبورد شامل دو 15-5شکل 
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 ساختن یک پک محتوا برای سازمان -5-3

آموخته  قبالً خود به اشتراک بگذارد. در حقیقت او  با همکارانرا  هاآن خواهدمی، ديويد اهگزارشپس از تهیه 

 Googleی را مبتنی بر هايگزارشاست که چگونه يک داشبورد را به اشتراک بگذارد، اما اکنون او تصمیم دارد 

Analytics  يک داشبورد،  گذاریاشتراکبه  کهدرحالیرا به اشتراک بگذارد.  شدهساختهکه توسط ديگر همکاران

 .سازدمیخواسته او را برآورده ن

د شامل ديتاست، گزارش و توانمیخوب برای خواسته ديويد است. يک پک محتوا  حلراهيک  ،پک محتوا

 خودکارند روی نسخه دريافتی توانمی هرکدام، کنندمیرا دريافت  آنداشبورد باشد. همکارانی که يک کپی از 

. برای اين کار روی کندمیهمزمان از نسخه اصلی دريافت  طوربهی خود را هاداده هاآننسخه  کهالیدرحکنند، 

Setting  52-1شکل در گوشه سمت راست کلیک کنید و سپس مانند ،Create Content Pack  .را بزنید 

 
 .Settingدر منوی  Create Content Packگزینه 16-5شکل 

بسازد، وارد  خواهدمیيی را در مورد پک محتوايی که هاداده، ديويد بايد 57-1شکل در  ظاهرشدهدر پنجره 

 My Entireد. ديويد باش مشاهدهقابلد تعیین کنید که پک محتوا برای چه گروهی از همکارانش توانمیکند. او 

Organization  کندمیرا انتخاب. 

ی بايد منتشر شوند. هايآيتمکار اين است که انتخاب کنید چه  ترينمهم، Create content packدر پنجره 

و ديتاست ها وجود دارد. اگر يک داشبورد را انتخاب کنید، تمام  هاگزارش، داشبوردهاسه لیست برای همه 

که داشبورد  بینیدمی 57-1شکل مثال در  عنوانبه. شوندمینیز انتخاب  آناست های مربوط به و ديت هاگزارش

Sales And Website گزارش و ديتاست با نام  آناست و به فراخور  شدهانتخابSales And Website  نیز

و ديتاست های مربوط به داشبورد را حذف  هاگزارشاين  یدتوانمی. در ضمن شما ناندشدهانتخابخودکار  طوربه

 .شودمینیز انتخاب  آن، ديتاست مربوط به کنیدمیوقتی يک گزارش را انتخاب  طورهمینکنید. 
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شر کردن در پک محتوای جدید انتخاب تا مواردی را برای منت خواهدمیاز شما  Create Content Packپیغام 17-5شکل 

 کنید.

محتوا )که با کلیک بر  هایپکید اين پک محتوا را در لیست توانمی، کنیدمیکلیک  Publishوقتی روی 

را مشاهده کنید(.  1-53)شکل اضافه کنید (، شودمیظاهر  Settingدر منوی  View Content Packروی 

 .دهدمیمحتوای ديويد را نشان  هایپکهم لیست 58-1شکل 

 
 .توسط کاربر جاری منتشرشدهمحتوای  هایپکلیست 18-5شکل 

ند از توانمیهمکارانش در سازمان نیز  طورهمینرا حذف يا ويرايش کند.  هاپکد توانمیدر اين لیست ديويد 

 برایمحتوا استفاده کنند. در قسمت بعد تفاوت بین بکار بردن يک پک محتوا و ايجاد يک کپی  هایپکاين 

 ويرايش وجود دارد.

 استفاده از پک محتوای یک سازمان -5-4

د استفاده کند. توانمیدر اين قسمت خواهید آموخت که چگونه وندی از پک محتوايی که ديويد ساخته است، 

 .شودمیظاهر  53-1شکل ، پنجره آشنايی مشابه کندمیکلیک  Get dataروی او  کهوقتی

 
 .Power BIدر  Get Dataصفحه 19-5شکل 

حتوا را باز م هایپک. با اين کار لیستی از کندمیکلیک  My Organizationدر اين پنجره وندی روی 

را مشاهده  61-1شکل تحت عنوان ايجاد يک پک جديد نیز مشاهده خواهد شد.  ایگزينه. همچنین کندمی
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است که ديويد  Sales And Website 2015د انتخاب کند همان توانمیکنید. در اينجا تنها  پکی که وندی 

 منتشر کرده است.

 

 .My Organizationمحتوای موجود در  هایپکلیست 21-5شکل 

 .شودمیبه وندی نشان داده  65-1شکل پس از انتخاب اين پک محتوا، اطالعات 

 

 .شدهانتخابمحتوای جزئیات در مورد پک 21-5شکل 

( و يک گزارش جديد و يک Sales And Website، وندی يک داشبورد جديد )Connectپس از زدن کلیک 

 (.66-1شکل ) بیندمی( را Sales And Websiteديتاست جديد )هر دو با نام 

 
 .شودمیشخصی وارد   workspaceموارد موجود در پک محتوا که در 22-5شکل 

ی که را مشاهده کند و هر تغییر آند توانمیدسترسی دارد و بدون مشکل  هاگزارشحال وندی به ديتاست و 

ی يا ديتاست ها سع  هاگزارشرا مشاهده خواهد کرد. اگر وندی در تغییر داشبورد،  آنديويد ايجاد کند، وندی نیز 

 کند.  سازیشخصیکه محتوای پک را  خواهدمیکه از او  شودمی روروبه 69-1شکل کند، با پیغام 
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 .پک محتوا سازیشخصی درخواست23-5شکل 

را  آنکرده و اجازه تغییر يا پاک کردن محتويات پک محتوا را تولید  ازرا بزند، يک کپی  Saveاگر او کلید 

 طوربهخواهد داشت. به بیانی ديگر، اگر وندی يک کپی شخصی برای خود بسازد، هر تغییری توسط ديويد 

. اما اگر يک کپی شخصی برای خود بسازد، ديگر تغییرات ديويد را نخواهد شودمیخودکار برای او نیز بروز رسانی 

را تغییر دهد و امکان تغییر ديتاست را  داشبوردهاو  هاگزارشد توانمیی شخصی، وندی فقط ديد. البته در کپ

خالصه برای هر آيتم  طوربهد ويرايش کند. توانمیندارد و در حقیقت ديتاست را تنها کاربر اصلی که ديويد است، 

 انجام داد: توانمیکارهای زير را 

  د توسط پک محتوا به اشتراک گذاشته شوند يا يک کپی نتوانمی: اين دو هاگزارشداشبورد و

ند توسط توانمیکپی شده، ديگر ن هایگزارشو  داشبوردهاگرفته شود. اما اين  هاآنشخصی از 

 خود بروز رسانی شوند. منتشرکننده

  پک محتوا قابل بروز رسانی و ويرايش هستند. منتشرکنندهديتاست ها: ديتاست ها تنها توسط 

 نی پک محتوای سازمانبروز رسا -5-5

 Powerسرويس  رویاولین پک را  هرگاهدارد.  Sales And Website 2015ديويد يک پک  محتوا به نام 

BI  اگر بخواهد در داشبورد  مثالً. کندمیمنتشر کند، به ازای هر تغییری که بخواهد انجام دهد، يک پیغام دريافت

 را دريافت خواهد کرد. 64-1شکل يک تصوير را تغییر دهد، پیغام  جای

 
 .شودمی، ظاهر منتشرشدهاخطاری که پس از انجام تغییرات در پک محتوای 24-5شکل 

ز که متأثر ا منتشرشدهکلیک کند، در لیست، پک محتواهايی که  View content packاگر ديويد روی 

که  کنیدمیمشاهده 61-1شکل ، مشخص خواهند شد. در اندبوده هاگزارشو  داشبوردهادر  ايجادشدهتغییرات 

 .دهدمیيک پیغام هشدار را نشان  Sales And Website 2015پک محتوای 

  
 .شودمیشدار در کنار پک محتوایی که شامل تغییرات منتشر نشده است، ظاهر یک آیکون ه25-5شکل 

 شود. بروز رسانیاين است که برای اعمال تغییرات، پک محتوا بايد  دهندهنشانکه 

تغییرات  آند يک نسخه جديد از پک محتوا را منتشر کند که در توانمی کلیک کند، Editديويد روی  هرگاه

 Update Content Packکه پیغام مربوط به  دهدمینشان  62-1شکل قبلی خواهد شد.  جديد جايگزين نسخه

 جايگزين شده است. Updateبا  Publishاست، با اين تفاوت که کلید  Create Content Packشبیه پیغام 
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در  Publishاست، با این تفاوت که کلید  Content Pack  Createشبیه پیغام  Update Content Packپیغام 26-5شکل 

 جایگزین شده است. Updateبا  آن

منتشر  هاآنيی که ديويد پک را برای هاآن، تمام تغییرات روی پک محتوا برای همه Updateپس از فشردن 

، يک پیغام اندساختهه يک کپی شخصی از پک محتوا برای خود . البته برای کسانی کشودمیکرده است، اعمال 

ند تغییرات را در نسخه خود توانمیهشدار تغییر پک محتوای اصلی را دريافت خواهند کرد و در صورت تأيید 

 اعمال کنند.

 گیرینتیجه -5-6

یم. همچنین استفاده کن آنبسازيم و از  Power BIدر اين فصل، آموختیم که چگونه يک پک محتوا را در 

. دهدمین ارائهشما را  موردنیازید يک ديتاست دلخواه از سرويسی تهیه کنید که مدل توانمیديديم که چگونه 

 موختیم:خالصه آنچه آ

  د توانمیپک محتوا  کنندهدريافتو ديتاست ها است.  داشبوردها، هاگزارشيک پک محتوا شامل

 د ديتاست ها را ويرايش کند.توانیمو داشبوردها را تغییر دهد اما ن هاگزارش

 محتوا فقط در سرويس  هایپکPower BI .در دسترس هستند 

  ید يک ديتاست دلخواه را در توانمیشماPower BI Desktop  تهیه کنید. البته اين کار با يک

 ، انجام دهید.کنیدمیکار  آنرابط مخصوص سرويس که با 

  ند اين پک را تغییر دهند توانمیتشر کند، اما ديگران ند يک پک محتوا را منتوانمیهر کاربری

 صاحب اصلی پک. جزبه

  ايجاد  آنرا بخواند و اگر بخواهد تغییراتی روی  آند توانمیپک محتوا، فقط  کنندهدريافتيک کاربر

 اعمال کند. آنکند، ابتدا بايد يک نسخه کپی برای خود بسازد و تغییرات روی 

  خودکار روی پک محتوای  طوربهروی پک تغییر ايجاد کند. اين تغییرات د توانمیهر صاحب پک

 .شودمی، اعمال کنندمیاستفاده  "فقط خواندن"کاربران ديگری که از مد

 هستند که  شدهتعريفاز قبل  هایگزارشو  داشبوردهامحتوا، ابزاری بسیار مهم برای تولید  هایپک

 .شودمیدر سازمان تأمین  شدهآمادهديتاست های  ی خارجی ياهاسرويساز  هاآنی هاداده
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 (data modelمدل داده ) یکساخت  -6 فصل

. در دهیممیرا آموزش  Power BI Desktopديگری از  هایقابلیتو  رويممیدر اين فصل يک گام باالتر 

مسلط  کامالً را  DAXآموخته و زبان  خوبیبهگذشته را  نامهپاياندر اين  آنچهواقع فرض کرديم که ديويد تمامی 

 است.

، دريافت کرده است. او از روی اين Contosoيی را در مورد فروش از کارين، مدير ديتاست هادادهديويد 

نیز او  هادادهی فروش، تاريخ مربوطه و نوع تولیدات را ساخته است. از روی اين هاداده، جداولی را در مورد هاداده

آماده کرده است. در اين فصل هدف ما بر روی  داشبورد، يک DAXوشتن چند خط اولین آنالیز را انجام داد و با ن

ی هاداده، ديويد بايد با کارين صحبتی داشته باشد تا به 9نحوه تهیه يک پروژه کامل است. با توجه به فصل 

SQL Server ظری د از منتوانمی، برای سه سال گذشته دسترسی پیدا کند. ديويد تاکنون آموخته است که

ی هاديتابیسکه  دهدمی، آنالیز را انجام دهد. کارين توضیح گذاردمیکارين در اختیار او  از آنچهديگر، غیر 

 که شامل: اندشدهذخیره  ایجداگانه هایجدولشرکت در 

Product حاوی اطالعاتی در مورد انواع محصوالتی که توسط :Contoso .فروخته شده است 

Salesبرای يک محصول است. آن رديفوش، که هر : شامل جزئیات فر 

Stores :اندکردهکه با شرکت معامله  هايیفروشگاه. 

Date مربوطه است. هایتقويم، هاتاريخ: جدولی شامل 

. برای کندمیو او برای تهیه يک مدل، از ابتدا شروع  دهدمیکارين اجازه دسترسی به اين جداول را به ديويد 

 Sales 2015، درست مانند آنچه با کندمیرا باز کرده و اين چهار جدول را بار  Power BI Desktopاين کار او 

 ( .5-2شکل بار کرده است ) باهمانجام داده بود، با اين تفاوت که در اينجا چهار جدول را 

 
 ید چندین جدول را همزمان بارگذاری کنید.توانمی Navigatorه از با استفاد1-6شکل 

)در سربرگ  Edit Queryاين کار را با  توانمی، Navigatorاز طريق  هادادهبار کردن مستقیم  جایبه

Home روی قسمت ،External Data  را تغییر دهید  هاجدولید نام اولیه توانمی( انجام داد. در اين صورت

 نبود(. آنامکان انجام  قبالًکه )کاری 

. البته اين کندمیيک رابطه برقرار  هاآنخودکار بین  طوربه Power BI Desktop، هاجدولبعد از بار کردن 

. برای کندمیمشخص ن درستیبهارتباط بین جداول را  Power BI Desktopو  شودمیکار بدون نقص انجام ن

و روی  کندمیباز  Power BI Desktopرا در  Budget-Start. Pbixل ديويد فاي توضیح بیشتر، فرض کنید
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که ارتباطی  بینیدمیخواهید ديد و  6-2شکل  مطابقرا  هاارتباط. او کندمی،کلیک Relationship viewآيکون 

 برقرار نشده است. Salesو  Date هایجدولبین 

 
 پیدا کند. Dateو  Salesبین  ایرابطهد توانمین Power BI Desktopآشکارساز روابط در 2-6شکل 

 Dateبه  Salesاز جدول  Date Keyید با کشیدن توانمیالبته برقراری اين ارتباط کار سختی نیست، شما 

Key   جدولDate برقرار کنید. 9-2شکل ، اين ارتباط را مطابق 

 
 در اطراف قرار دارند. هاجدولدر وسط و بقیه  Salesساختار مدل داده بسیار ساده است. 3-6شکل 

 هاشاخص سازیپیاده -6-1

. برای اين کار کندمیزم ندارد، پنهان را که ال ایدادهی هاستونبه اصالحات دارد. ديويد ابتدا  مدل هنوز نیاز

را  Hideراست کلیک کرده و  هاآن، روی يکی از کندمیرا انتخاب  هاستون، رودمی Report Viewابتدا به 

 طوربه Power BIداريم.  Quantity and Net Priceيی را در مورد هاداده، Sales. برای مثال در جدول زندمی

يی منطقی هادادهجمع کردن چنین  کهدرحالی، دهدمیو نمايش  کندمیجمع  باهماين مقادير را  فرضپیش

از جمع  ترقویی يک جدول به ابزار هادادهبرای خالصه کردن  نیست و ديويد بايد چنین نتايجی را حذف کند.

 تعريف کنیم. DAXرا با زبان  هاشاخصنیاز داريم. برای اين کار بايد  هاآنکردن 

تعريف کند. برای اين کار، او در  خواهدمی، يک شاخص را جديد را Sales Amountمحاسبه  ديويد برای

Report View در قسمت ،Fieldsر ،New Measure  جایبه، ظاهرشده. در نوار زندمیرا "Measure= " 

 .کندمیفرمول زير را جايگزين 

 
 

 دول خواهد داشت.ی جهادادهبا اين کار، او يک ابزار قدرتمند برای  تحلیل 

 ی محاسباتیهاستونساخت  -6-2

ينجا داشتن يک ستون که روش در سه سال گذشته داريد، در ايی را مربوط به فهادادهفرض کنید برای مثال 

ی فروش برحسب ماه هاداده، هاجدولد بسیار مفید باشد. برای مثال در توانمیرا مشخص کند،  هادادهارتباط اين 
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ماه از يکديگر مجزا خواهند بود، نه  برحسبفقط  هادادهو اگر ديويد ستون سال را حذف کند،  اندشدهو سال جدا 

که هم شامل ماه باشد و هم شامل سال. چنین ستونی در  خواهدمی.  پس ديويد ستونی و سالبرحسب ماه 

برای اضافه  Query Editorد اين ستون را بسازد: استفاده از توانمیوجود ندارد. حال او از دو راه  اولیهجدول 

 (.Calculated columnيا خلق يک ستون محاسباتی ) Date queryکردن ستون به 

يک ستون جديد بسازيم. بیايید در اينجا به بررسی  Query Editorياد گرفتیم که چگونه با  4در فصل 

روی سربرگ  ،Power BI Desktopچگونگی ساخت يک ستون محاسباتی بپردازيم. برای اين کار، در 

Modeling روی ،New Column ( 4-2شکل کلیک کنید.) 

 
 ، ستون جدیدی را به جدول اضافه کنید.New Columnید با استفاده از گزینه توانمی4-6شکل  

 تايپ کردن دستورات زير در نوار فرمول اقدام کنید.ید با توانمیدر ستون  آنبرای اضافه کردن 

 
و اين کار با  کندمیو ستون دوم، ستون اول را مرتب  دهدمیستون اول نسخه کوتاه شده سال و ماه را نشان 

 Monthرا با  Month Name. حال اگر قسمت دهدمیبحث کرديم، انجام  قبالً، که Sort By Columnويژگی 

Year رفتار مقدار فروش در  یدهندهنشانکه انتظار داشتید،  شودمیدرست همان  تصويرسازید، جايگزين کنی

 (.1-2شکل گذشته است )سه سال 

 
 شود.، تصویرسازی مطلوبی حاصل میline chartدر  xمحور  برایاستفاده از ستون محاسباتی  5-6شکل 

 :هاشاخصبهبود گزارش با استفاده از  -6-3

، هیچ محدوديتی نداريد، کنیدمیاستفاده  هادادهبرای تحلیل  هاشاخصی محاسباتی و هاستوناز  کهوقتی

را ببینید.  2-2شکل  مثالًتنها محدوديت شما قوه تصور شما برای خلق يک تصويرسازی جديد است.  کهطوریبه

میزان  هاحباباست. بزرگی  شدهدادهرنگی نشان  هایحبابمنطقه توسط  برحسبدر اين گزارش، تعداد فروش 

 .دهدمیفروش را نشان 
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 .دهدمی چارت حبابی حجم زیادی از اطالعات را در یک چارت نشان 6-6شکل 

 .شودمیی که برای ساخت اين گزارش الزم هستند، بسیار ساده از فرمول زير ساخته هايشاخص

 

 اطالعات بودجه آوریجمع -6-4

اطالعات  آوریجمعهدف او  کهدرحالیديويد انجام داده است، برحسب میزان فروش بود،  حالتابهکارهايی که 

 .گرديمبرمیمورد بودجه سال آينده  اطالعات در آوریجمعبودجه بوده است. پس به 

، اما مشکل اينجاست که جدول بودجه هیچ کندمیبار  Excelديويد اطالعاتی مربوط به بودجه را از فايل 

 (.7-2شکل ارتباطی با ديگر جداول ندارد )

 
 هیچ ارتباطی با دیگر جداول ندارد. Budgetمدل جدول  در این 7-6شکل 

، در اينجا او برقرار کندست بین جداول رابطه توانمیاتصال  کلیدهایبرخالف قسمت قبل که او با کشیدن 

 .شودمی روروبه 8-2شکل د چنین ارتباطی را به اين سادگی ايجاد کند و با انجام اين کار، با خطای توانمین

 
 .دهدمیاین پیغام خطا را نتیجه  Storeو  Budget هایجدولتالش در جهت ایجاد ارتباط میان  8-6شکل 

که هیچ ارتباطی بین اين دو جدول وجود ندارد و شايد يک جدول میانی بتواند مشکل  کندمیاين پیغام بیان 

 بکنیم. آنا برطرف کند. اما قبل از حل اين مشکل بهتر است کمی وقت صرف فهمیدن ر

، کنیدمیستونی را که برای ارتباط استفاده  کهطوریبهید بین دو جدول يک رابطه برقرار کنید توانمیشما 

، Date Keyتون ، مبتنی بر سDateو  Salesید بین دو جدول توانمیشما  مثالًيک کلید در جدول مقصد باشد. 

، مقادير متفاوتی در هر رديف دارد. داشتن مقادير متفاوت Dateدر جدول  Date Keyارتباط برقرار کنید چون 

يک کلیک عمل کند. به بیانی ديگر اگر  عنوانبهدر هر رديف يک شرط الزم برای يک ستون است که قرار است 
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مشخص کنید. در مدل، بین جدول  Dateرا در جدول  نآید رديف مربوط به توانمیيک تاريخ به شما بدهند، 

Budget  و جدولcountry/region  يا جدولStore ید بینشان رابطه برقرار توانمیکلید نیستند و شما ن يکهیچ

 کنید.

و ديگری روش مبتنی بر مدل )که در پیغام  DAXدو راه برای رفع اين مشکل وجود دارد. يکی استفاده از 

است و به اين صورت است که اگر يک جدول بسازيد که حاوی تمامی  ترآساناره شد(. روش دوم اش آنخطا به 

جدول خواهد بود. پس  آنيک کلید برای  country/regionباشد، آنگاه  country/regionمقادير ممکن 

ید اقدام توانمیيق به دو طر شدهاشارهبرقرار کنید. برای ساخت جدول  Salesو  Budgetید يک رابطه بین توانمی

 calculatedو ديگری با استفاده از تکنیک جدول محاسباتی ) Query Editionکنید: يکی با استفاده از 

Table).  ديديم. اما برای روش دوم بايد از زبان  4روش اول را در فصلDAX  استفاده کرد. برای اين کار در

 زير را تايپ کنید. DAXفرمول، دستور  کلیک کنید. در نوار New Tableروی  Modelingسربرگ 

 
 .دهدمینتیجه کار را نشان  3-2شکل 

 
 .CountryRegionزیبا کردن یک جدول محاسباتی توسط مقادیر مجزای  9-6شکل 

د جدول توانمی. مرجع اين اطالعات شوندمیصل نشان داده در اين صورت، تمامی مقادير ممکن در جدول حا

Budget  ياStore  د جداول توانمیباشد. حال ديويد يک جدول واسط دارد وStore  وBudget  مرتبط  باهمرا

 (.51-2شکل کند )

 
 .کندمیعمل  Budgetو  Storeمانند یک واسط بین  CountryRegionجدول  11-6شکل 

را تعريف کرد. برای مثال  هاآنديگری را نیز با اين تکنیک ساخت و ارتباط بین  هایجدول توانمیحتی 

 اضافه شده است. آندادی جدول در تع 51-2شکل که در مقايسه با  درا مشاهده کنی55-2شکل 
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 است. شدهدادهاست و با خط واسط مقطع نشان  غیرفعال Budgetو  Brandارتباط بین  11-6شکل 

، ارتباط بینیدمیکه  طورهمان، برقرار شده است. Brandsو  Product ،Budgetدر اين شکل ارتباط بین 

چیست؟ اين ارتباط يک رابطه  غیرفعالاست. اما يک ارتباط  غیرفعالوجود دارد ولی  Brandsو  Budgetبین 

 Power BI. اما چرا شودمیولی در کارهای فیلترينگ خودکار استفاده ن شودمیاست که در مدل نشان داده 

Desktop  کرده است؟ واضح است اگر اين کار را  غیرفعالاست که ساختیم( را  ایرابطهاين رابطه را )که آخرين

دو جدول با چندين مسیر  آن. يک مدل مبهم، مدلی است که در شدمی، مدل دچار يک ابهام بزرگ دادمیانجام ن

 .اندارتباطبا يکديگر در 

ن . برای مثال در مدل بیاشودمیاز ابتدا اين مشکل حل اکثر موارد، با دنبال کردن مسیر برای رفع ابهام، در 

را  Product، جدول Salesرا فیلتر کند يا نیازی نیست که   Store، جدول Salesشده، هیچ نیازی نیست که 

و در واقع نیاز  کندمیرا فیلتر کنند، کفايت   Salesهر دو  Productو  Storesفیلتر کند. در عوض اينکه جداول 

با اين ک خط ارتباطی، دو بار کلیک کنید. د روی يیتوانمی. برای اين اصطالحات، کندمیبه مسیر اولیه را حذف 

 ظاهر خواهد شد. 56-2شکل کار پیغام 

 
 ید تنظیمات زیادی روی روابط صورت دهید.توانمی Edit Relationshipدر پیغام  12-6شکل 

تغییر دهید. البته اين  Singleرا به  Cross Filter Directionترينگ بايد بخش برای حذف کردن يک فیل

با  Budget، بین Productو  Sales، بین Storeو  Salesکار را بايد برای چند ارتباط ديگر نیز انجام دهید: بین 

Country Region  وBrands  است.آمده  59-2شکل . مدل نهايی در 
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 .کندمیکردن روابط دو جهته در اکثر خطوط ارتباطاتی، ابهامات را رفع  غیرفعال 13-6شکل 

 کار خواهد کرد. خوبیبهپس از حذف ابهامات و فعال کردن ارتباط صحیح، مدل 

 گیرینتیجه -6-5

بتوانیم يک گزارش  هاآنترفندهايی را آموختیم که توسط  در اين فصل مبحث جديدی آموزش نديديم بلکه

 از: اندعبارت، بسازيم. اين ابزار Power BI Desktopخوب با استفاده از ابزار وسیع 

  :ی خام را از هادادهدر شروع کار، جدول  کهوقتیساخت يک مدلSQL Server  کنیدمیبار ،

ی ترقویبسیار  آنالیزهایید توانمی، شودمیل حاص فرضپیش سازیخالصهنتايجی که از  جایبه

 انجام دهید. هادادهروی 

  زبانDAX زبان :DAX در  هاداده، بهترين ابزار برای آنالیزPower BI  است. البته هدف اين

را در اين فصل بیان کرديم. برای  آن هایقابلیتاز  ایگوشهنیست، فقط  DAXآموزش  نامهپايان

)انتشارات  The Definitive Guide to DAXید به کتاب توانیم، DAXآموزش زبان 

Microsoft 2015.مراجعه کنید ) 

  ی مخصوص: گاهی اوقات برای تهیه يک چارت نیاز به ستون هاچارتبرای  هايیستونساخت

 اين کار را انجام دهید. راحتیبهید توانمی، هیچ مشکلی وجود ندارد و بارهدراينداريد.  ایويژه

به  ،کندمیساده تولید  هایگزارشی که افزارنرمرا از يک  Power BIید توانمیآموختن چند تکنیک ساده،  با

 آنالیزهایید توانمیکه  سازیمدلجز يک ابزار قدرتمند  نیستچیزی  آنو  آنچه واقعًا هست، تبديل کنید

 ی خود انجام دهید.هادادهزيادی را روی 
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 Power BI هاگزارشهبود ب -7 فصل

نتايج، پرداخته  گذاریاشتراک، انتشار و به هادادهدر مورد مدل  Power BIگذشته، به ويژگی  هایفصلدر 

هیچ صحبتی نشد. دوست ما  قبولقابلدر مورد چگونگی آماده کردن يک گزارش خوب و  هافصلشد. اما در اين 

، استفاده کرد. اما حاال نوبت به Contoso  برای پردازش بودجه ساالنه  شرکتش Power BI هایويژگیديويد از 

 .خود را بهبود نمايد هایگزارشو  داشبوردهارسیده است که ظاهر  آن

اس، در اين فصل خواهید را بیان خواهیم کرد. بر اين اس Power BIظاهری  هایويژگیدر اين فصل ما 

، هاتصويرسازیران، تغییر دلخواه توسط کارب شدهشناختهی هاتصويرسازی هایقابلیتگونه از آموخت که چ

برای رفع مشکالت معمول، بهره ببريد. همچنین، چگونگی ساخت يک گزارش با  DAXاستفاده از 

 ی زياد را خواهید آموخت.هاتصويرسازی

 صحیح تصویرسازیانتخاب یک  -7-1

، موارد هازیتصويرساید به اين توانمیشما  طورهمینی زيادی وجود دارد. هاتصويرسازی، Power BIدر 

 (.5-7شکل انجام داد ) توانمی، چه کارهايی هاتصويرسازی، ببینیم با اين آندلخواه را اضافه کنید. اما قبل از 

 
 .Power BIتصویرسازهای استاندارد در  1-7شکل 

 از: اندعبارتکه  بینیدمینوع مختلف را  67ی استاندارد، شامل هاتصويرسازیاز در لیست باال، لیستی 

Stacked bar chart ،Stacked column chart،Clustered column chart  ،100% Stacked bar 

chart ،100% Stacked column chart ،Line chart ،Area chart ،Stacked area chart ،Line and 

stacked column chart ،Line and clustered column chart ،Waterfall chart ،Scatter chart ،Pie 

chart ،Tree map ،Map ،Table ،Matrix ،Filled map ،Funnel ،Gauge ،Multi-row card ،Card ،

KPI ،Slicer ،Donut chart ،R script visual. 

ی ممکن استفاده کنید. بلکه بهتر است يک هاتصويرسازیبرای يک داده ساده نیازی نیست از همه 

 شدن بهتر قضیه آمده است. ترروشنبرای  هايیمثالپیدا کنید. در ادامه  را تصويرسازی مناسب داده

. با انتخاب يک دهدمیرا نشان  Sales for Contosoبرای مثال، يک داشبورد را فرض کنید که مقادير 

يک نمونه را  6-7شکل کنید.  ارائه درستیبهی اين داشبورد را هاداده یدتوانمیمناسب  هایرنگتصوير درست و 

و کالس، از  زيرمجموعه. در اين شکل مقدار فروش، حاشیه و مقادير هدف توسط تاريخ، برند، دهدمینشان 
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پیدا  Sample-Sales.pbixز فايل ا "Sales 2015"ید در صفحه توانمی. اين داشبورد را اندشدهيکديگر تفکیک 

 کنید.

 
 با استفاده از تصویرسازهای استاندارد 2115در سال  Contosoنسخه اولیه گزارش فروش شرکت  2-7شکل 

جا فقط از دو رنگ سیاه و زرد استفاده شده وجود دارد اين است که در اين 6-7شکل اولین نکته در مورد 

. ضمناً در اين شکل از دهدمیرا نشان  ایمقايسه هایشاخصاست. سیاه نشانگر مقدار فروش و رنگ زرد ديگر 

انتخاب اين تصويرسازها  در مورد استفاده شده است. column chartو  Line chart ،bar chartی هاتصويرسازی

، بهترين راه نمايش فهمقابلآموختیم که يک تصويرسازی ساده و  فعالً . اما کنیممیدر قسمت بعد صحبت 

 اطالعات است.

 انتخاب تصویرسازی استاندارد -7-1-1

 Lineرا توسط چارت خطی ) Target valuesرا با  Sales Amount، مقادير 6-7شکل اولین تصوير در 

chart مراجعه کنید(. 9-7شکل زئیات بیشتر به )برای ج کندمی( مقايسه 

 
 .تاریخ برحسباز میزان فروش  line chartیک 3-7

 کهطوریبه. گیردمیقرار  مورداستفاده، شودمیزمانی که شاخص در طی زمان بیان  Line chartمعموالً  از 

 مطابق Data colorsرا با استفاده از  هاشاخصید رنگ وانتمی طورهمینو  دهیممیرا محور زمان قرار  Xمحور 

 تغییر دهید. 9-7شکل 



71 

 

 
 .line chart  تصویرساز آمیزیرنگ هایویژگی 3-7شکل 

ید توانمینشان دهید. برای اين کار  Line chartگاهی ممکن است بخواهید فاصله میان دو شاخص را در 

 .دهدمیرا نشان  Sales costو  Sales amountتفاوت  آن، که در 4-7شکل را رنگ کنید.  مانند  هازيرخط

 
 .تاریخ برحسبفروش و قیمت  فروشاز میزان  area chartیک تصویرساز  4-7شکل 

 area chartید از توانمیترسیم شده است. البته بايد دقت داشته باشید زمانی  area chartاين شکل توسط 

 استفاده کنید که دو منحنی يکديگر را قطع نکنند.

متفاوت در تصويرسازی نشان دهید. برای اين کار بايد دو  هایسیکلگاهی نیاز است که چند شاخص را با 

و  Line، دو منحنی با 1-7شکل مثال  طوربهداده خاص اختصاص دارد.  يکبهيکداشته باشید که هر  yر محو

Stacked column chart  دهدمینشان. 

 
 .طبقه و کالس برحسب Marginروش و درصد فاز میزان  stacked column chartو  line chartیک  5-7شکل 

سمت چپ و شاخص ديگر )درصد  yشاخص اصلی )مقدار فروش( توسط محور  مقیاسدر اين شکل، 

شکل . دهدمیرا نمايش  هابخشنیز نام  x. محور شوندمی گیریاندازهسمت راست،  y( توسط محور ایحاشیه

 .شودمیرا شامل  subcategoryو  Category. در اينجا دو مقدار دهدمیويرسازی را نشان جزئیات اين تص 7-2
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 stacked column chartو  line chartدر  هادادهمنحنی  هایویژگی 6-7شکل 

، شدهانتخابید برای ستون توانمی. سازدمیممکن  Power BIرا در  drill-downاين امر استفاده از خاصیت 

شکل مانند شکل  drill-down، کلید سازیفعالفعال کنید. بعد از  drill-downاين ويژگی را با کلیک بر روی 

 .آيدمی، به رنگ سیاه در 7-7

 
 در حالت روشن قرار دارد. drill-downسیاه یعنی  زمینهپس. تصویردر  drill-downکلید  7-7شکل 

ستون دسترسی داشته باشید.  آن هایگروهید با کلیک روی يک ستون به زيرتوانمی، drill-downبا خاصیت 

 .دهدمیرا نشان  1-7شکل در  computersنتیجه کلیک بر روی ستون  8-7شکل  مثالً

 
و کالس برای  زیر طبقه برحسب Marginاز میزان فروش و درصد  stacked column chartو  line chartیک  8-7شکل 

 .Computersطبقه 

شکل  مطابقگوشه باال سمت راست يک تصوير، در  drill-downید روی توانمیبرای رفتن به گروه باالتر، 

 کلیک کنید. 3-7شکل 

 
 .تصویردر  drill-upکلید  9-7شکل 



72 

 

سمت چپ که با ید با زدن کلید باال توانمیبرويد. اين کار را  هاگروهتمامی  هایگروهید به زيرتوانمیهمچنین 

 است، انجام دهید. شدهدادهنشان  51-7شکل  مطابقدو فلش 

 
 .یک تصویر در drill-downکلید  11-7شکل 

نشان داده  55-7شکل  مطابق، Margin percentageو  Sales Amount هایزيرمجموعهبا اين کار تمامی 

 .شودمی

 
و کالس برای  زیر طبقه برحسب Marginفروش و درصد  میزاناز  stacked column chartو  line chartیک  11-7شکل 

 . هاطبقهتمامی 

 ی دلخواههاتصویرسازیاستفاده از  -7-2

را به  هاآن، Power BIی استاندارد هاتصويرسازیيی داشته باشید که نتوانید با استفاده از هادهداممکن است 

در سايت زير  اندشدهساخته Power BIتصوير بکشید. برای اين کار تعداد زيادی از تصويرسازها که توسط گروه 

 در دسترس و قابل دانلود هستند.

 
. البته دقت داشته پردازيممیاستفاده از اين تصويرسازهای دلخواه  در ادامه اين بخش، به بررسی چگونگی

 بررسی خواهد شد. هاآنرا پوشش داد و تنها چند نمونه از  هاآنتمام  توانمیکه در اينجا نباشید 

 ی دلخواههاتصویرسازیاولین قدم در استفاده از  -7-2-1

کنیم. در هنگام استفاده از   آمیزیرنگرا  %Marginو  Sales Amount خواهیممیاولین قدم،  عنوانبه

 هستند. 56-7شکل دارای رنگ ثابت مطابق  هاکارت، standard  cardتصويرساز 
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 .standard cardدر تصویرساز  شدهدادهنمایش  Marginو درصد  فروشمیزان  12-7شکل 

. اما کندمیتغییر دهید، اما اين رنگ ثابت است و تغییر ن Data labelرا در قسمت  cardید رنگ اين توانمی

در  آنسبز باشد زمانی که مقدار افزايش  Sales Amount کهطوریبهمتغیر باشد  cardرنگ اين  خواهیممیما 

درصد بیشتر  591مقدارش از  کهوقتیشد هم سبز با Marginباشد و درصد  %61مقايسه با سال قبل بیش از 

درصد  511زرد شود و زمانی که مقدارش کمتر از  آندرصد باشد رنگ  591و  511مقدارش بین  کهوقتیشود، 

 باشد، قرمز شود.

اين کار نیاز داريد که از يک تصويرسازی دلخواه که رنگ متغیر دارد، استفاده کنید. برای اين  سازیپیادهبرای 

 انتخاب کنید. 59-7شکل  مطابقرا  Card with State By SQLBIید تصويرساز توانمیکار 

 
 .Card with State By SQLBIدلخواه  تصویرسازتوضیحی در مورد  13-7شکل 

، با کلیک بر Visualizationید در قسمت توانمی، Pbiviz.وند با پس آنبعد از دانلود اين تصويرساز و ذخیره 

 (.54-7شکل  مطابقرا نصب کنید ) آن Import From Fileروی 

 
 Visualation.در قسمت  Import From Fileکلید  14-7شکل 
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 card with stateرا با  آنید توانمید، حال ايدادهنشان  card Standardرا توسط  Sales Amount قبالًاگر 

By SQLBI  عوض کنید. برای اين کار، روی کلید اين تصويرساز در قسمتVisualizations .کلیک کنید ،

 .دهدمیاين کلید را نشان  51-7شکل 

 
 .Card with State By SQLBIکلید اضافه شده تصویرساز دلخواه  15-7شکل 

 استفاده کنید. 52-7شکل  مطابق، در سمت چپ، Fieldsید از قسمت توانمیبرای تنظیم اين تصويرساز 

 
 .Card with State By SQLBIبرای تصویرساز دلخواه  Formatو  Fieldsقسمت  16-7شکل 

خواهد  57-7شکل  مطابقنتیجه کار  درنهايتید به طريق مشابه عمل کنید و توانمیهم  %Marginبرای 

 بود.

 
 .Card with State By SQLBIبا تصویرساز دلخواه  شدهدادهنمایش  Marginیزان فروش و درصد م 17-7شکل 

با اين مثال، نحوه استفاده از تصويرساز دلخواه را مشاهده نموديم. در ادامه هم بررسی خواهیم کرد که در چه 

 زمان يک تصويرساز دلخواه، مفید و در چه زمانی الزم است. 
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 ا استفاده از تصویرسازهای دلخواهب هاگزارشبهبود  -7-2-2

مثال، شايد بخواهید مقدار فروش هر برند را با  همین مقدار فروش در سال گذشته و مقدار هدف  عنوانبه

 .گذاردمیمقادير فروش را به نمايش  58-7شکل  مطابق، مقايسه کنید. چارت ابتدايی تنها موردنظر

 
 .برند برحسباز میزان فروش  Clustered bar chartیک  18-7شکل 

را تغییر دهید.  هاآنرا اضافه کنید و رنگ  هاآنديگر را در اين چارت نشان دهید، بايد  هایشاخصبرای اينکه 

 .دهدمیرا نشان  6151و  6154 هایسالدر  مقدار هدف موردنظر و فروش 53-7شکل 

 
 .برند برحسب موردنظراز میزان فروش و اهداف  Clustered bar chartیک  19-7شکل 

 61-7شکل ی ديگر استفاده کنید. هاتصويرسازیی اضافه شده، از هادادهممکن است برای نشان دادن اين 

خواهد  ترراحت شدهارائه. با اين کار خواندن و فهم چارت دهدمینشان  Bullet chart By SQLBIاين کار را با 

 بود.

 
برند  برحسب موردنظرو هدف میزان واقعی فروش  دهندهنشانکه  Bullet chart By SQLBIیک تصویرسازی  21-7شکل 

 .است
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از تصويرسازهای دلخواه استفاده کرد )دقت کنید در اينجا استفاده از  توانمیاما برای تهیه اين تصويرسازی، 

از دو  آنی که در هايگزارش، 65-7شکل تصويرساز دلخواه الزامی نیست، بلکه توصیه شده است(. در آخر 

 .دهدمیساز دلخواه استفاده شده است را نشان تصوير

 
. در نسخه از تصویرسازهای استاندارد و دلخواه May 2015در  Contosoفروش  دهندهنشاننسخه نهایی گزارش  21-7شکل 

 .استفاده شده است

داد، اما دقت کنید که  ارائهگزارش بهتری را  توانمیونه تا اينجا ديديم که با تصويرسازهای دلخواه، چگ

ستیم با تصويرسازهای استاندارد هم کار کنیم. در قسمت بعد توانمیاجباری در استفاده از اين تصويرسازها نبود و 

می لزااه برای رسیدن به کمترين اهداف ااستفاده از تصويرسازهای دلخو هاآنرا خواهید ديد که در  هايیمثال

 است.

 استفاده از تصویرسازهای دلخواه الزامی است آنشناسایی حاالتی که در  -7-2-3

استفاده از برخی تصويرسازها، به چه  دهدمیکه نشان  کنیممیمتفاوتی استفاده  هایگزارشدر اين قسمت از 

. با نگاهی به ددهمیباشد. مثالی که در اينجا انتخاب کرديم، وضعیت سهام را نشان  معنیبید توانمیمیزان 

يک گزارش اولیه  66-7شکل تاريخچه قیمت سهام، به رفتار قیمت اين سهام در طی زمان خواهیم پرداخت. 

 .دهدمیرا نشان  بارهدراين

 
 .ان با استفاده از تصویرساز استانداردزم برحسبارزش سهام  دهندهنشانیک گزارش  22-7شکل 

. دهدمیرا نشان  هاآن هرروزاست که قیمت پايان  ، برای هر يک از سهامLine chartاين گزارش شامل يک 

. دهدمیاز کل را نشان  آنمتعلق به يک شرکت و درصد  هاسهميک جدول دارد که مقدار  طورهمیناين گزارش 

، هر سهم با يک رنگ متفاوت آناست و در  سهامکه متعلق به تمامی دارد  ديگر نیز وجود Line chartيک 

تعیین کرد  توانمی. با اين چارت دهدمیاست. اين خط، کل ارزش يک سهم در طی زمان را نشان  شدهدادهنشان 
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 ارائهرا  کمکی برای ارزيابی قیمت کلیه سهام گونههیچولی شته که کدام سهم در طی زمان بیشترين ارزش را دا

 Error! Reference source notاين تصويرسازی را به تصويرساز ناحیه، مانند  توانمی درهرحال. دهدمین

found. .تغییر داد 

 
 .نام سهم برحسب شدهبندیطبقهاست، ولی این بار  شدهدادهنشان    22-7شکل  چه درنارزش سهام مشابه آ 23-7شکل 

وزن هر سهم را در کل سهام تخمین زد. در  توانمیتقريبی  طوربهپس  دهدمیهر رنگ يک سهم را نشان 

 کند. د انتظارات را برآوردهتوانمیکه انتخاب يک تصويرسازی، چقدر  بینیدمیاين شرايط، 

چهار چارتی که  آن، اصالً مفید نیستند. Power BIی ديگر تصويرسازهای استاندارد هاچارت، در درهرحال

داده، شامل  هایمدل. در واقع گذارندنمی، اصاًل اطالعات کافی را در اختیار دهندمیقیمت سهام را نشان 

هنگام بستن بازار. خیلی  متیو قترين قیمت ی متفاوت است: قیمت بازگشايی بازار، کمترين قیمت، بیشهاقیمت

 Powerنشان دهیم. البته اين چارت جزو استانداردهای  Candlestick chartرا با  هاقیمتخوب است که اين 

BI  مثال، تصويرساز  طوربهرا دانلود و نصب کنید.  آننیست و شما بايستیCandlestick by SQLBI تصوير از ،

 .شودمی، گزارش نهايی پس از تغییرات فوق را شامل 64-7شکل . دهدمی ائهارچهار شاخص مذکور را 

 
 .توسط تصویرساز دلخواه شدهدادهنشان  زمان برحسبارزش سهام مشابه قبل  24-7شکل 

باشد. گاهی  کنندهکمکيک گزارش بهتر  ارائهد در توانمیچقدر  که تصويرسازهای دلخواه، کنیدمیمشاهده 

د، انتظار نمايش مقاديری خاص را داشته باشد. برای اين کار، ايدادهاوقات، ممکن است از تصويرسازی که تشکیل 

 باشد. در بخش بعد در اين مورد صحبت خواهیم کرد. کنندهکمکد بسیار توانمی DAXزبان 

 در مدل داده DAXاستفاده از  -7-3

و حتی استفاده از  هاآن هایويژگیی استاندارد، تنظیم هاچارتتا اينجا در اين فصل، چگونگی استفاده از 

را خودتان  هاشاخصتصويرسازهای دلخواه را نیز آموختیم. البته ممکن است برای بهتر کردن تصويرسازی، برخی 

. اما کنیدمیبرای محاسبات عددی استفاده  DAXاز محاسبه کنید و نمايش دهید. شما معمواًل  DAXتوسط 

 گزارش است نیز استفاده کرد. هایاليهکه کنترل  DAXاز مزايای ديگر  توانمی
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در اين  Closer open High Lowی هاقیمترا در نظر بگیريد. تمامی  64-7شکل برای مثال، گزارش 

روز،  جایبهماه يا حتی سال،  برحسبرا  هاآن. اما شما ممکن است بخواهید اندشدهروز بیان  برحسبگزارش 

 زير را استفاده کنید. DAXید خطوط توانمیبرای اين کار  نشان دهید.

 

 
بدون تغییر باقی بمانند.  آنی هادادهکه طوریها تغییر دهید، بر هاشاخص، نام DAXید توسط توانمیحتی 

عوض کنید. ولی با اين  Legendید نام يک شاخص را در توانمی، نPropertiesاز قسمت  حتی دقت داريد که

 هاآنرا با سال  Currentو  Previousنام  خواهیدمیمثال  طوربهید اين کار را انجام دهید. توانمی راحتیبهترفند 

 نمايش دهید. برای اين کار، خطوط زير را بنويسید. Legendدر 

 
 از قبل را تهیه کرد. ترمطلوبگزارش  توانمیس بر اين اسا

 ساخت گزارش با تعداد تصویرهای زیاد -7-4

گاهی ممکن است تعداد زيادی تصوير در يک گزارش داشته باشیم، در اين صورت بايد تعداد اين 

اهید ديد، که در ادامه خو طورهماندچار سردرگمی نشود.  هاآنرا مديريت کرده تا کاربر با ديدن  هاتصويرسازی

 61-7شکل خیلی بهتر از افزودن تصاوير گوناگون به گزارش است. در  هادادهداشتن يک ايده خوب برای نمايش 

را به تصوير  DAX Formatter سايتوبدر مورد  Google Analyticsی هادادهنسخه اولیه يک گزارش که 

 صرفاً و هشت قسمت ديگر که  slicerدارد، بعالوه يک  تصويرسازی 68 گزارش . اينکنیدمی، را مشاهده کشدمی

 ، عکس، ...(.وارهنشان) اندشدهرش استفاده ابرای زيبايی گز

 stacked/cluster)مانند  هاآننوع متفاوت تصويرسازی وجود دارد و برخی از  7گزارش تنها از  68در اين 

bar/column chart )کنندمیجنبه مشابه بررسی را از يک  هاداده. 



79 

 

 
 .Google Analyticsی هاداده برحسبیک گزارش فشرده  25-7شکل 

تعداد  کلیت گزارش شامل سه بخش: سمت چپ، مرکزی و سمت راست است. بخش سمت چپ در مورد

است شامل اطالعاتی در مورد زمان متوسط باال آمدن و بخش سمت ر هانشستد کاربران، بخش مرکزی در مور

 ، مرورگر و کیفیت تصوير استفاده شده توسط کاربر است.عاملسیستمصفحات، نوع سیستم، 

 اگر بخواهید چنین گزارشی را از اول بسازيد، بايد راهنمای زير را دنبال کنید:

 نی خودداری کنید.کاهش متن: کمترين متن ممکن را بکار ببريد. از توضیحات طوال 

  توانمیعالئم اختصاری را حذف کنید: سعی کنید تا( ید عالئم اختصاریlegend  .را حذف کنید )ها

 مخصوصاً اگر فقط يک شاخص در تصوير داريد.

  آندر  قبالًحذف محورها: برای يک تصويرسازی فشرده، که label قسمت  ايدکردهرا روشن  هاداده(

Data Label را روی حالت On  ،).ید محور مربوطه را حذف کنید. تمامی توانمیبگذاريد

clustered bar chart  شوندمیها در اين گزارش با اين کار بسیار کوچک. 

  هادادهبرای توضیح مفاهیم از تصاوير استفاده کنید. از يک آيکون يا تصوير معنادار برای نشان دادن 

برای  61-7شکل مثال در باالی  عنوانبهران کلمه است. استفاده کنید. يک تصوير ارزشمندتر از هزا

 هر قسمت از گزارش يک شکل در نظر گرفته شده است. 

استفاده شده است. البته استفاده از اين چارت ايده خوبی نیست چون  donut chartدر اين گزارش از يک 

برای مقايسه درصد تعداد  donut chart. در اينجا از شودمیاده استف آنمعموالً برای مقايسه دو شاخص از 

، نسبت به Google. مشخص است که تعداد جستجوها در ايمکردهاستفاده  Googleو  Bingجستجوها توسط 

هدايت کرده است. نگاه کردن به درصدها کمک چندانی  موردنظر سايتوب، افراد را بیشتر به Bingجستجوها در 

 .کندمیدن قضیه نبه روشن ش

را بهبود بخشیم. در باالی گزارش يک چارت  آندر گزارش فوق سه تصويرسازی وجود دارد که قصد داريم 

sparklines  قرار دارد که هیچ محور، برچسب وlegend  به حالت  هاآنکه همه  بینیدمی 62-7شکل ندارد. در

off  .قرار دارند 
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 .استفاده شده است آناز  sparklineیک  عنوانبهکه  line chart هایویژگی 26-7شکل 

همین وقتی  ید تغییر دهید. برایتوانمی، قطر خطوط را نکنیدمیاستفاده  line chart، هرگاه از درهرحال

که از  sparklinesید از تصويرساز توانمی. برای همین شودمیکل خواندن اين چارت مش ی زيادی داريد،هاداده

را در به تصوير  sparklinesو  line chart 67-7شکل ، استفاده کنید. ايدکردهدانلود  Power BI سايتوب

 است. ترفهمقابلده بسیار ترسیم ش  sparklinesکه شکلی که توسط  بینیدمی. کندمیکشیدن يک داده مقايسه 

 
 sparklineبا استفاده از  و دیگریاستاندارد  line chartدو مثال تصویرسازی از یک داده، یکی با استفاده از  27-7شکل 

 .دلخواه

است که در سمت  country/regionرا بهبود بخشیم، میزان نفوذ  آنتصويرسازی ديگری که قصد داريم 

با اندازه  Pieاستفاده از نقشه استاندارد که در هر منطقه يک  جایبهچپ، گوشه پايین گزارش قرار دارد. در اينجا 

استفاده کنید. نتیجه نشان دادن  Synoptic designsید از تصويرساز توانمیمتناسب با جمعیت ترسیم کرده، 

 است. شدهدادهنشان  68-7شکل ن تصويرساز در توسط اي User Per Million شاخص

 
 .نسبت کاربرها به جمعیت است دهندهنشانبا یک نقشه زمین که  Synoptic designsتصویرساز  28-7شکل 

تصوير گوشه پايین، سمت راست است که تعداد  را بهبود بخشیم، آن خواهیممیآخرين تصويرسازی که 

 هایکیفیتی اصلی، تعداد زيادی عدد مربوط به هاداده. در دهدمی، با کیفیت تصاوير متفاوت را نشان مرورگرها

با اين  هاداده. بنابراين، تعداد زيادی از دهدمیرا نشان  هادادهفقط اعداد اول اين  bar chartتفاوت داريم، اما م

بايد اين مشکل را حل کنیم. در قدم اول يک ستون، که تعداد کاربران  روازاين. شوندمیيرسازی نشان داده تصو

. عرض تصوير مرورگر، مربوط به کیفیت کنیممی، ايجاد کندمی بندیطبقهمتفاوت را  هاینمايشصفحهبا عرض 
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را آموخته  آنکار با  قبالًکه  دهیممیانجام  DAX. البته ايجاد اين ستون را توسط باشدمی مورداستفادهتصوير 

. البته نمودار را به درصد کشیممیبه تصوير  Waterfall chartرا توسط  ايجادشدهبوديم. در قدم دوم، اين ستون 

 .دهدمینتیجه کار را نشان  63-7شکل . دهیممیمحاسبه کرده و نمايش 

 
 .مختلف تصویری مرورگرها هایاز کیفیتاز میزان توزیع استفاده کاربران  Waterfall chartیک  29-7شکل 

 است: شدهنوشته زير  صورتبهمربوط به تولید ستون درصد تعداد کاربران،  DAXخطوط 

 

 
، اين گزارش تغییر اساسی بینیممیکه  طورهمان. دهدمینهايی را نشان  تهبهبودياف، گزارش 91-7شکل 

 شده است. ترراحتبسیار  آنخاصی با قبل نکرده است اما فهم و خواندن 

 
 Google Analytics.ی هاداده برحسبیک گزارش فشرده  31-7شکل 

بسیار شلوغ، بايد روی کیفیت و خوانا بودن گزارش  هایگزارشدر  خصوصبهفته شد، با توجه به آنچه گ

ی زيادی وجود دارد که ذهن خواننده را به خود مشغول کند، که شما نبايد با يک هاداده قدرآنتمرکز کنیم. 

به تصوير کشیده  يی کههادادهکنید و او تنها بايد توجهش به  مشغول تصويرسازهای خود گزارش بد فکر او را

 شده، معطوف باشد.
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 گیرینتیجه -7-5

شامل انتخاب بهترين  هاروش، آموختید. اين Power BI هایگزارشی برای بهبود هايروشدر اين فصل، 

 زير است: صورتبهاين رويه  هایگامتصويرساز و استفاده از تصويرسازهای دلخواه است. 

 دی در انتخاب بهترين نوع تصويرسازی: تصويرهای زياPower BI  وجود دارد و شما نیاز نداريد که

يتان باشد را انتخاب هادادهرا که متناسب با  هاآن استفاده کنید، فقط بايد بهترين هاآناز همه 

بهترين انتخاب  کنیدمی؛ اگر فکر کنیدمیکنید. نگران نباشید، اگر يک تصويرساز را بارها انتخاب 

 است.

 جداگانه  طوربهاز تصويرسازها را  هرکدامید ويژگی توانمیتنظیم کنید:  تصويرسازی را هایويژگی

 ، مناسب برای تصويرسازی از اهمیت بااليی برخوردار است.هارنگتنظیم کنید. انتخاب 

  از تصويرسازهای دلخواه، در صورت لزوم، بهره ببريد: در گالریPower BI تصويرسازهايی وجود ،

احساس کرديد اين  کهدرصورتیی استاندارد اضافه کنید. هايرسازیتصوید به توانمیدارد که 

 استفاده کنید. هاآن، حتمًا از دهندمی ارائه، پاسخ بهتری هاتصويرسازی

  ازDAX ی محاسباتی استفاده کنید: برای يک هاستونجديد و  هایشاخص، برای خلق

ی از کارها ساده نظیر تغییر نام يک بعض چراکهاستفاده کنید؛  DAXید از توانمیتصويرسازی خوب 

انجام  راحتیبهاين کار  DAXاست ولی با  غیرممکن، هاويژگیاز طريق تنظیم   legendداده در 

 .شودمی

  را از يک گزارش فشرده حذف کنید: در يک گزارش شلوغ و فشرده، اطالعاتی  غیرضروریاطالعات

 او نشود. سردرگمیعث را حذف کنید تا با کنندمیکه کمکی به خواننده ن

مواردی که ذکر شد، قدم اول در خلق يک گزارش خوب بود. برای بهبود گزارش بايد به بازخورد گزارش 

 ، توجه کرده و مشکالت احتمالی را برطرف کنید.ايدکردهارسال  هاآنخود از سوی کسانی که گزارش را برای 
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 در شرکت Power BIاستفاده از  -8 فصل

 هادادهکه چطور  ياد گرفتیم طورهمینآموختیم که چگونه يک مدل داده، گزارش و داشبورد بسازيم.  حالتابه

مختلف استفاده کنید.  هایدستگاهروی  Power BIديديد که چگونه از  طورهمینرا از منابع مختلف اخذ کنیم. 

 خواهد شد. ارائههای موجود، افزارنرمو  هاسیستمبه امکانات  ترعمیقبرای دستیابی  هايیتکنیکدر اين فصل 

ی يک داشبورد را هاتصويرسازیید توانمی طورهمینید از هر منبعی در شرکت، داده بگیريد. توانمیشما 

، يک REST APIید با توانمیهستید  نويسبرنامهادغام کنید. حتی اگر يک  Microsoft Officeدر  راحتیبه

را  Power BI، برقرار کنید. هاداده بروز رسانی، برای Power BIو  ايدنوشتهکه  یافزارنرمارتباط زنده بین 

 هايیمثال ارائهتحت وب يا موبايلی مرتبط کرد. در اين فصل با  هایافزارنرمبه  REST APIتوسط  توانمی

 از اهمیت بااليی برخوردار است. Power BIخواهیم آموخت که چرا چنین ويژگی 

 ی موجودهاسیستم گرفتن داده از -8-1

 هاآناز  Power BIدر  هاآنید با کپی کردن مستقیم توانمیهر شرکت دارای منابع اطالعاتی است و شما 

خودکار در  طوربه هادادهاست که با اين کار تغییرات روی  gueryگزارش تهیه کنید. البته راه ديگر، ايجاد يک 

Power BI  آموخت که چگونه . در اين فصل خواهیم شودمیاعمالPower BI  را با منبع ديتابیس مجاز و يا

 ديتابیس در يک ابر مرتبط کنید. قبل از شروع، چند اصطالح در اين زمینه وجود دارد که بايد بدانید:

  با نام  پسازاينتحت نظارت شرکت شما وجود دارد، اين منبع را  هادادهمنبع مجاز: اگر منبعی از

 .شناسیممیمجاز 

 :در سرويس  هادادهاگر از  ابرMicrosoft Azure  را از ابر دريافت  هاداده، در واقع کنیدمیاستفاده

 .ايدکرده

  که با يکديگر در ارتباط هستند. است ديتابیس نسبی: اين ديتابیس از جداولی تشکیل شده

ع مجاز نسبی که مناب ازجملهساخت.  query يک  توانمی، SQLبا زبان  هادادهاز اين  طورمعمولبه

Power BI  شامل کندمیپشتیبانی ،Microsoft SQL ،Microsoft Accsess ،Oracle ،IBM 

DB2 ،MySQL ،PostgreSQL ،Sybase  وTeradata .ی نسبی ابری که هاداده طورهمین

Power BI  شامل کندمیپشتیبانی ،Asure SQL Database  وAzure SQL Warehouse 

 است.

 هستند و  هاداده-و هم متا هادادهيی هستند که  هم شامل هاديتابیس هاايناتیک: سیستم هایمدل

، تسهیل Power BI هاگزارشو  Excel PivotTableتوسط ابزارهايی مثل  هاآندر  وگذارگشت

 SADبه  توانمی، هامدلاز اين نوع است. از ديگر اين  Microsoft SQL server مثالًشده است. 

Business Worehouse .اشاره کرد 

 افزارنرم Power BI Personal Gateway افزونه به  افزارنرم: اين يکPower BI  است. که امکان

خودکار فراهم  طوربه Power BIی موجود را با سرويس هاسیستمی موجود در هادادهارتباط 

 .کندمی
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 و ارتباط زنده هاداده بروز رسانیتفاوت بین  -8-1-1

خیره شده است، ذ Power BIکه در  هادادهید از کپی توانمی، کنیدمیمراجعه  Power BI یهادادهوقتی به 

زنده با منبع داده در ارتباط هستند، بهره ببريد. بدون آنکه  طوربههايی که  queryاستفاده کنید يا اينکه از 

، دو راه پیش رو SQl Serverبیس ديديم، در هنگام ارتباط با ديتا 4که در فصل  طورهمانرا کپی کنید.  هاداده

کپی  هاداده، Direct Queryاستفاده کنیم. در  DirectQuery( يا اينکه از Importرا وارد کنیم ) هادادهداريم، 

 Directيا  Importو سرور وجود دارد. در هر دو صورت ) Power BIو در واقع يک ارتباط زنده بین  شوندمین

Query ن زنده بی ارتباط(، يکPower BI  و سرور برقرار خواهد بود. البته در مورد منابع ديتابیس نسبیDirect 

Query را وارد کنید، به تمام امکانات  هاداده، ابزار مناسبی برای يک ارتباط زنده است. البته دقت کنید که اگر

Power BI  ن کنید. در ضمن برای اينکه تعیی هاداده بروز رسانیرا برای  بندیزماندسترسی داريد ولی بايد يک

را وارد کنید. البته اگر هم بخواهید از ارتباط زنده  هادادهبخواهید از چندين منبع استفاده کنید، بايد حتمًا 

، شوندمیمختلف را شامل  هایگزارشی هاتصويرسازیید از داشبوردهايی که توانمیاستفاده کنید،  بارهدراين

در ادامه خواهیم ديد که چطور از ارتباط  .کندمیر گزارش از يک منبع زنده استفاده که هطوریهاستفاده کنید ب

 ی شرکت، استفاده کنید.هادادهزنده و وارد کردن 

 ی مجازهادیتابیساستفاده از  -8-1-2

. ارتباط ايدکردهدر واقع از يک منبع داده مجاز استفاده  سازيدمی Power BIيک مدل داده توسط  هرگاه

Power BI  وارد کردن داده يا  صورتبهد توانمیبا منبعDirectQuery   باشد. در هر دو مورد، برای منتشر

 Enter Priseيا  Personal افزارنرمبايد از  Power BIروی سرويس  Power BI Desktopکردن فايل 

Gateway  استفاده کنید. البته با نسخهPersonal ی هاداده توانمینDirectQuery و فقط  تشر کردرا من

 الزم است. Enter Priseنسخه 

 استفاده از دیتابیس نسبی در ابر -8-1-3

، هیچ نیازی به کنیدمیدر ديتابیس نسبی که روی يک ابر ذخیره است، استفاده  Power BIاگر از مدل داده 

 Azureمستقیم را با ، ارتباط Power BI افزارنرمنداريد.  هاداده بروز رسانیبرای  Gateway افزارنرماستفاده از 

SQL Database  وAzure SQL Data Warehouse  مستقیم بدون  طوربهید توانمیو  کندمیرا پشتیبانی

 کنید.  بندیزمانرا  هارسانیبروز  Gatewayاستفاده از 

نشان  5-8شکل (. Direct Queryيا  Importدر اينجا هم دو سناريو برای ارتباط با سرورها وجود دارد )

بروز در اختیار داريد و برای  Power BIاز سرويس  هادادهيک کپی از  Importکه با استفاده از گزينه  دهدمی

 نداريد. Gatewayنیازی به  هاآن رسانی
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متصل  Azure SQL Data Warehouseو  Azure SQL Databaseمستقیم به  طوربهد توانمی Power BI 1-8شکل 

 .کند بروز رسانیرا  Power BIشود و مدل 

، در بینیدمیکه  طورهماناست.   DirectQueryتوسط  Power BIنحوه ارتباط  دهندهنشان، 6-8شکل 

( هاتمامی دادهکپی  جایبهاده در اختیار دارد )فقط يک تعريف سیستماتیک از مدل د Power BIاينجا سرويس 

نیازی به  بروز رسانیبعالوه اطالعات الزم برای بازيابی اطالعات اصلی موجود در ديتابیس. در اينجا برای 

Gateway .نداريد 

 
 Azure SQLو  Azure SQL Databaseطور مستقیم به  Power BI افزارنرم DirectQuery در مد کاری  2-8شکل 

Data Warehouse  شودمیمتصل. 

، استفاده Azure SQL Data Warehouseو  Azure SQL Databaseاگر ديتابیس ابری ديگری، غیر از 

را  gatewayکه گفته شد، استفاده کنید. برای اين کار نیاز داريد  قبالً ی مجاز که هاداده، بايد از معماری کنیدمی

 استفاده کنید. DirectQueryنصب کنید يا از 

 Analysis Serviceاستفاده از ارتباط زنده در  -8-1-4

، در واقع يک مدل کنیدمیبرقرار  Power BI Desktopدر  Analysis Serviceوقتی يک ارتباط زنده با 

مدلی را در سرويس  هرگاهريد. پس هم در اختیار ندا PBIXيک کپی از فايل  طورهمین، ايدکردهن داده ايجاد

Power BI  فايل کنیدمیمنتشر ،PBIX فقط حاوی تعريفی از گزارش است ولی تمامیت گزارش در فايل ،

Analysid Service  طوربه، تمامی اين تغییرات کنیدمیموجود است. هرگاه روی گزارش تغییراتی ايجاد 

را  9-8شکل . شودمیمنتقل  Analysis Serviceبه  Power BI Enterprise Gatewayمستقیم از طريق 

 ببینید.
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مجاز متصل  Analysis Serviceرا به  queryیک   Power BI کندمیوقتی یک مدل از ارتباط زنده استفاده  3-8شکل 

 .کندمی

از يک يا دو منبع را در  شدهخواندهی هادادهيک کپی از  Analysis Serviceعمواًل دقت داشته باشید، م

ايجاد کرده باشید( پس بايد برای بروز  DirectQueryرا توسط  Analysis Serviceاختیار دارد )مگر اينکه مدل 

 کنید. Refreshرا همواره  آن، Analysis Service داشتننگه

 Officeبا  Power BIارتباط  -8-2

 Powerتاکنون آموختیم که چطور گزارش و داشبوردها را توسط نسخه آنالين، نسخه دسکتاپ و يا موبايلی 

BI  تهیه کنیم. حال ممکن است بخواهید يک گزارش از اين اطالعات فراهم آمده را درExcel  بسازيد يا اينکه

ی دارد که هايويژگی Power BI، که خواهید ديد طورهمانبسازيد.  Microsoft PowerPointدر  ارائهيک 

 .کندمی ترراحت Officeارتباط با 

 Power BIدر  Excelانتشار مدل داده  -8-2-1

، در حقیقت روی يک کپی از اين کنیدمیمنتشر  Power BIرا روی  Power BI Desktopيک فايل  هرگاه

از  Excel. حال اگر يک فايل دهیدمیاست، را در ابر قرار  queryفايل، که شامل مدل داده، يک کپی از داده و 

منتشر کنید. در حقیقت يک ارتباط بین  Power BIید اين فايل را مانند قبل در توانمیمدل داده داشته باشید، 

Power BI  وExcel :وجود دارد 

  مدلPower BI   مدل دادهExcel  که با نام مدل(Power Pivot  شودمیهم شناخته) 

 Power BI Gateway Editor  Workbook Queries  که با نام(Power Query  هم

 (شودمیشناخته 

  گزارشPower View  Power BI  

فايل  هایويژگیبارگذاری کنید و تمامی  Power BIرا در  XLSX، فايل  Pbix.فايل  جایبهید توانمیشما 

Excel  در فايل  هاگزارشحفظ کنید.  تمامی  آنرا درExcel  ر فايل د هاگزارشبهPower BI  شودمیتبديل .

که  دهدمی. اين شکل نشان دهدمینشان  Excel 2016را در  Publish To Power BI، ويژگی 4-8شکل 
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منتشر  Power BIرا در  Power Pivot، يک مدل Power BI سايتوبحتی بدون باز کردن  توانمیچطور 

 داشتیم(. Power BI Desktop کرد  )درست مثل آنچه در

 
 . Excel 2016را در  Publish To Power BIویژگی  4-8شکل 

از  Pbix.بار کنید، آنگاه يک فايل  Power BI Desktopرا در  Power Pivotمهم است که بدانید اگر مدل 

را در  Pbix.را از يک مدل داريد. حال اگر فايل  Pbix.و هم فايل  xlsx. و حاال هم فايل ايدساختهمدل را  آن

Power BI  ،ید از توانمیمنتشر کنیدExcel  استفاده کنید. اين کار با ويژگی منتشرشدهی هادادهبرای ويرايش ،

Analyze In Excel کنیممیاست. در بخش بعد در اين مورد صحبت  پذيرامکان. 

 Excelدر  Power BIی استفاده از محتوا -8-2-2

 Analyze Inاستفاده کنید، بايد از ويژگی  منتشرشده Power BIکه در  Excelی هادادهاگر بخواهید از 

Excel  که در سرويسPower BI  دهدمیاين ويژگی را نشان  1-8شکل استفاده کنید.  شدهدادهقرار. 

 
 .Power BIدر  Analyze In Excelویژگی  5-8شکل 

نشان  Google Analyticsروی ديتاست  Analyze In Excelنیز نتیجه کار را بعد از درخواست  2-8شکل 

 .دهدمی

 
در  Analyze In Excelبا استفاده از   Google Analyticsدر ارتباط با مدل  Excelدر  PivotTableیک  6-8شکل 

.Power BI 
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که در  Power BIمدل  هایشاخصو  هاستون، هاجدول، شما تمامی PivotTableپس از ايجاد ارتباط با 

PivotTable  آنچه در ید مانند توانمیرا در اختیار خواهید داشت. البته ن اندشدهلیستPower BI  انجام

ی که الزم هايشاخصيم، يک شاخص جديد تعريف کنید. پس اين نکته خیلی مهم است که از قبل تمامی دادمی

 .دهدمینشان  Excel PivotTableرا از مدل  مثاليک  7-8شکل داريد را بسازيد. 

 
 Powerدر  Analyze In Excelبا استفاده از   Sales 2015-Analyticsدر ارتباط با  Excelدر  PivotTableیک  7-8شکل 

BI. 

استفاده کنید.  Power BIبرای پردازش مدل  Excelشما ممکن است بنا به دلیل زيادی بخواهید از  درنهايت

را از منابع مختلف همراه با محاسباتی که  هادادهد توانمیاست که  پذيرانعطاف افزارنرميک  Excelدر حالت کلی 

 کند. آوریجمعانجام داديد،  Excelدر فايل 

 باوجودموجود نیست.  Power BIدر  Excelدر  PivotTable هایويژگیگفتنی است که هنوز خیلی از 

Analysis In Excel  ازآنچهحتی بیشتر  داده در اختیار داريد،آنالیز مدل شما نهايت انعطاف و امکانات را برای 

 موجود است. Power BIدر 

 Office Storeدر  Power BI Tilesاستفاده از  -8-2-3

وجود  Power BIچند تصويرسازی از  آنرا که در  PowerPointيا  Excelرا در  Officeید يک فايل توانمی

تصويرسازها خودکار بروز شوند.  آنازيد که در بس PowerPoint ارائهید يک توانمیدارد، بسازيد. جالب است که 

 Power BI Tilesبه نام  ایافزونه افزارنرم باوجود هاايننیز چنین امکاناتی وجود دارد؛ و همه  Excelدر 

برای تولید  نويسبرنامه. اگر شما يک بردمیبهره  Power BI APIsاز امکانات  افزارنرماست. اين  پذيرامکان

 Power BI افزارنرم، نظر شما را جلب خواهد کرد. Power BI APIsم نباشید، حتماً اين امکانات ه افزارنرم

Tiles  ید از توانمیراOffice Store  .دانلود و نصب کنید 

شامل چند تصويرسازی در  PowerPoint ارائهيک  خواهدمیبیايد به بحث در مورد ديويد بازگرديم. حال او 

، او روی PowerPointتهیه کرده است، داشته باشد. برای اين کار، در  Power BIکه در  یابودجهمورد گزارش 

Insert  کلیک کرده و سپسStore  است. شدهدادهنشان  8-8شکل که در  طورهمان، زندمیرا 
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 .PowerPoint نوارابزاردر  Storeکلید  8-8شکل 

 .شودمی 3-8شکل و نتیجه مانند  کندمیرا تايپ  "Power BI tiles"، ديويد عبارت ظاهرشدهدر پنجره 

 
 .اندشدهفیلتر  "Power BI tiles"که با عنوان  Office هایافزونهلیستی از  9-8شکل 

-My Add، در لیست Insert، در قسمت PowerPointدر نوار  آن، گزينه Power BI Tilesپس از نصب 

In شودمیظاهر  51-8شکل ، مانند. 

 
 .My Add-Ins نوارابزاردر  PowerPointدر  Power BI Tilesافزونه  11-8شکل 

که محتويات گزارش يا  شودمی، يک مستطیل در اساليد جاری ظاهر Power BI Tilesپس از کلیک روی 

حتماً  Power BIکه با يک اکانت  شودمیشما خواسته  ر است نشان دهد. در اين مستطیل ازداشبورد را قرا

Login  یح داديم که چگونه گزارشی را روی وب منتشر توض 6کنید يا اينکه از يک گزارش عمومی )در فصل

 ، استفاده کنید. 55-8شکل کنیم( مطابق 

 
اب انتخ Power BI Tilesو یک گزارش عمومی، یکی را در  Power BIید از بین وصل شدن به اکانت توانمیشما  11-8شکل 

 .کنید

که هويت  شودمیخواسته  56-8شکل ، از او مطابق شودمی Power BIبرای اولین بار که ديويد وارد 

Power BI Tiles .را تأيید کند 
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 .Power BI Tiles.برای دسترسی به  Power BIدرخواست  12-8شکل 

را وارد اساليد  هاآند توانمیدسترسی دارد و  PowerPointی خود در داشبوردهاو  هاگزارشحال ديود به 

. اگر بخواهید به دهدمیدسترسی دارد را نشان  هاآنی که ديويد به هايگزارش، لیستی از 59-8شکل کند. 

 کلیک کنید. Dashboardsه باشید بايد روی هم در اينجا دسترسی داشت داشبوردها

 
 .برای نمایش یک گزارش PowerPointدر یک اسالید  Power BI Tilesگزینه اضافه شده  13-8شکل 

. در اين شودمیاساليد نشان داده  ، در54-8شکل ، مانند موردنظرپس از انتخاب گزارش، تصويرسازی 

 ، فیلتر بگذاريد و نحوه نمايش تصويرسازها را تغییر دهید.Power BI هایگزارشید مانند توانمیتصويرسازی 

 
 .دهدمیرا نشان  Budget Totalsکه محتوای گزارش  PowerPointیک اسالید  14-8شکل 

 است. شدهدادهنشان  51-8شکل را از داشبوردها انتخاب کنید، مانند آنچه در  هاتصويرسازیید، توانمیحتی 
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 .دهدمیرا نشان  Budget Totalsکه محتوای داشبورد  PowerPointیک اسالید  15-8شکل 

که در سمت راست، در پايین  Refreshرا بروز کنید، روی کلید  هاداده، ارائهکه در حین  خواهیدمیاگر 

Power BI Tiles ( 51-8شکل کلیک کنید .)ید در توانمیهمین کارها را  دقیقاً را ببینیدExcel .نیز انجام دهید 

 هادادهمدیریت امنیت دسترسی  -8-3

با ديگر را کاربران آموزش داديم. در اين قسمت،  هاداده گذاریاشتراکمختلف  هایراهگذشته، در فصول 

. لیستی که در ادامه متن کنیممیرا مرور  هادادهو کنترل دسترسی به  گذاریاشتراکدر  Power BI هایويژگی

 بران است.به کار هادادهچگونگی نمايش  برای هاانتخابانواع  دهندهنشانآمده است، 

 My Workspace ،و ديتاست ها که در  هاگزارش: تمامی داشبوردهاMy Workspace  اندشدهذخیره ،

 را با ديگران به اشتراک بگذاريد. هاآنهستند. مگر اينکه به طريقی  مشاهدهقابلفقط برای شما 

 Group Workspace ،در  و ديتاست ها که هاگزارش: تمامی اعضای گروه به داشبوردهاGroup 

Workspace  دسترسی دارند.اندشدهذخیره ، 

 Shared Dashboard با ايمیل  نامهدعوت، يک گذاريدمی: وقتی يک داشبورد را با شخصی به اشتراک

ید در لیستی که در اختیار داريد، توانمی. همچنین شما شودمیمشاهده داشبورد ارسال  منظوربهبرای او 

داشبوردی را با شخصی  کهدرصورتید دسترسی دارند را اضافه يا کم کنید. افرادی را به اين داشبور

و ديتاست های مربوطه را  هاتصويرسازید اين توانمیشخص فقط  آنبه اشتراک بگذاريد،  گونهاين

 را تغییر دهد. آند توانمیبخواند و ن

  ان به اشتراک بگذاريد، با اين ید پک محتوای يک سازمان را بین کاربرتوانمیايجاد يک پک محتوا: شما

کار تمامی گذارش ها، داشبوردها و ديتاست ها در دسترس افراد خواهند بود. هرگاه يک گزارش را در 

. شودمیخودکار ديتاست مربوطه نیز به اشتراک گذاشته  طوربه، گذاريدمیيک پک محتوا به اشتراک 

را نیز به اشتراک  آند، گزارش مربوط به اگر داشبوردی را در يک پک محتوا به اشتراک بگذاري

 .ايدگذاشته

  :ید يک گزارش را از طريق ايجاد يک توانمیانتشار در وبURL  در وب به اشتراک بگذاريد. البته با اين

نداريد. البته کاربر هم فقط  آنکار، همه افراد به گزارش دسترسی خواهند داشت و شما کنترلی روی 

ی هادادهاعمال کند. برای  آنتغییری روی  گونههیچد توانمیمشاهده کند و نرا  هاگزارشد توانمی

 کنید. گذاریاشتراکرا  هاگزارشحساس، نبايد از اين طريق 

  امنیتRow-level ديتاست با تعريف فیلترهای  هایجدولید دسترسی کاربران را به برخی توانمی: شما

Row-level را با  هاداده قبالًه است که شما در مورد افرادی که محدود کنید. اين يک امنیت اضاف
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شخصی خاص به  خواهیدمیمثال، در يک گروه  عنوانبه. کنیدمی، اعمال ايدگذاشتهبه اشتراک  هاآن

. در قسمت کنیدمیيک جدول خاص دسترسی نداشته باشد. برای اين محدوديت، از اين طريق عمل 

 .نیمکمیبعد در اين مورد بیشتر صحبت 

 Row-levelاستفاده از امنیت  -8-3-1

يک کاربر به يک يا چند جدول خاص از ديتاست، دسترسی داشته باشد، بايد از اين طريق  خواهیدمیهرگاه 

کاربر اجازه دسترسی به داده  آن، بیندمیاز اينکه او گزارش مربوطه را  نظرصرفعمل کنید. در اين صورت 

 را ندارد. محدودشده

را  row-level، بايد امنیت کنیدمیاستفاده  DirectQueryيا  Analysis Serviceاط زنده با اگر از يک ارتب

ید اين قوانین را تغییر دهید. اگر يک مدل داده در توانمین Power BIروی منابع ديتابیس اعمال کنید و در 

Power BI  ،ید يک امنیت توانمیداريدrow-level  ید اين کار را با توانمی. اعمال کنید آنروی ديتاست های

 ، انجام دهید.شدهدادهنشان  52-8شکل که در  طورهمان، Securityانتخاب 

 
 .روی یک دیتاست row-levelبرای فعال کردن امنیت  Securityانتخاب گزینه  16-8شکل 

 ید به آدرس زير مراجعه کنید.توانمی، row-levelتنظیم امنیت  گامبهگام برای توضیح

 

 گیرینتیجه -8-4

بروز برای  آندر يک شرکت بهره برد، چه امکاناتی در  Power BIاز  توانمیکه چگونه در اين فصل آموختیم 

 های ديگر استفاده کرد.ارافزنرمدر  Power BIاز  توانمیوجود دارد، مديريت امنیت و چگونه  هاداده رسانی

 از: اندعبارتی که آموختیم، هايويژگی ترينمهم

  و يا ايجاد يک ارتباط زنده بروز رسانی بندیزمان، توسط هاداده بروز رسانیگزينه 

  استفاده ازPower BI  درMicrosoft Office 

  برای کاربران خاص، توسط امنیت  هادادهکنترل دسترسیrow-level 

  گسترش امکاناتPower BI  توسطPower BI REST API 

با امکانات بیشتر  آنجديدی از  هاینسخه هرازگاهیرو به بهبود است که  افزارنرم، يک Power BIآخر  و در

 نويسیبرنامهرا مطابق نیازهای  Power BI توانمی، API. همچنین توسط شودمیارائه  Microsoftتوسط 

 نیز استفاده کرد. موردنظرهای افزارنرم نويسیبرنامهدر  آنتغییر داد و از 
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 بندیجمع -9 فصل

 Marcoو  Alberto Ferrari، نوشته Introducing Microsoft Power BI،ترجمه کتاب نامهپاياندر اين 

Russo ارائه شد. اين کتاب توسط انتشارات ،Microsoft نسخه است و  منتشرشدهpdf باشدمینیز موجود  آن. 

 توانمی، چگونه آيدمیچیست و به چه کار  Power BI. ابتدا آموختیم که باشدمیفصل  8اين کتاب شامل 

استفاده  آنکرد، چگونه از نسخه دسکتاپ  بروز رسانیرا چگونه  هاگزارشبه اشتراک گذاشت،  آنرا در  هاگزارش

گزارش خوب، چطور يک  درنهايتکار کرد، چگونه يک مدل ساخت و  آنمحتوای  هایپککرد، چطور با 

 برای خواننده را تهیه کرد. فهمقابلو  قبولقابل

 یک شرکت ITهای مثالی از هزینه -9-1

ی مربوط به هزينه هادادهبهتر است به مثالی از تهیه يک گزارش و داشبورد برحسب  ،موضوع بندیجمعبرای 

 نامهپايانر ضمیمه اين اين مثال د Power BIفايل گزارش البته يک شرکت دقت کنید.  ITصرف شده در بخش 

اين شرکت  ITدر بخش ی عواق هایهزينهو  شدهبینیپیش هایهزينهشامل اين مثال ی هادادهاست.  شدهارائه

گوناگون  هایدر بخشبه میزان اختالف اين دو مقدار،  Power BI هایگزارشتوسط  توانمی روازاين. باشندمی

 اندعبارت( مجزا است که pageصفحه ) سهدارای  شدهارائه گزارشت. مختلف و غیره پرداخ هایسالشرکت، در 

 از:

  های اول، روند هزينهصفحهIT 

، اين صفحه دارای کنیدمیکه مشاهده  طورهماناست.  شدهدادهنشان  5-3شکل نمايی از اين صفحه در 

با کلیک بر روی هرکدام از  اين شرکت است. IT هایروند هزينهی گوناگون در مورد هاتصويرسازی

های همان قسمت را به ها دادههای مربوط به آن قسمت فیلتر شده و چارتها، گزارشهای چارتقسمت

در طی در مناطق مختلف، اين شرکت  ITهای می توانید روندی که هزينه صفحهدر اين  تصوير می کشند.

 ضه کنید.های مختلف طی کرده است را مالحسال

 
 ITهای بخش روند هزینه 1-9شکل 

 

  های مختلف شرکتها براساس بخشهزينهصفحه 
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که مشاهده می کنید، در اين صفحه چنانآناست.  شدهدادهنشان  9-3شکل تصوير اين صفحه در 

اند. با کلیک برروی هر قسمت از يک چارت، های مختلف آن تحلیل شدهدر بخش شرکت ITهای هزينه

 های مروبط به آن قسمت نشان داده خواهند شد. گزارش

 
 های مختلف شرکتهای بر اساس بخشهزینه 2-9شکل 

  

 ريزی شدههای واقعی و برنامهصفحه آنالیز تفاوت هزينه 

میان مقادير  ایمقايسهدر اين صفحه  ريزی شدههای واقعی و برنامهآنالیز تفاوت هزينه 9-3شکل 

 توانمیاست که  شدهگذاشتهيی فیلترها. در اين صفحه شودمیانجام  هاهزينه واقعی ريمقادو  شدهبینیپیش

 قرار داد. موردبررسی طورکلیبهخاص يا  طوربهف شرکت را مختل هایبخشاطالعات  هاآنتوسط 

 
 .ریزی شدههای واقعی و برنامهآنالیز تفاوت هزینه 3-9شکل 

های تا با تکنیک شود که خوانندگان به فايل مروبطه مراجعه کنندتر اين مثال، توصیه میبرای بررسی دقیق

 پیاده شده در اين گزارش بیشتر آشنا شوند.

 افزارهابا دیگر نرم Power BIمقایسه  -9-2

 افزارنرمدارد و از ماهیت ابداع اين  Excel، شباهت زيادی به Power BIبايد گفت که  افزارنرمدر مورد اين 

همان چیزی که  دقیقاً ی عددی است، هاداده شماربیاز  فهمقابل هایگزارش، تهیه تصاوير و Microsoftتوسط 

و دارای امکانات بیشتری  ترقویبسیار  افزارنرم Excelتهیه گزارش،  ازنظروجود دارد. گفتنی است که  Excelدر 
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 Power BIاين است که  کندمیمتمايز  Excelرا از  Power BIاست، اما تنها ويژگی که  Power BIنسبت به 

 محروم است. آناز  Excelدارد، چیزی که  ایالعادهفوقامکانات  هاگزارش گذاریاشتراکبرای 

 Power BIهم بايد از  Excel هایگزارش گذاریاشتراکاشاره کرديم که حتی برای به  نامهپاياندر اين 

 هایمحدوديتمتعدد است و هر روش مزايا و  Power BIنیز در  هاگزارش گذاریاشتراک هایروشاستفاده کرد. 

، امکانات شودمیکه منتشر  Power BIجديد  هاینسخهته اين نکته را نیز بايد متذکر شد که در خود را دارد. الب

آينده،  هاینسخهکه در  رودمی آنامید  کهطوریبه يابدمیبهبود چشمگیری  روزروزبهنیز  آنتهیه گزارش 

Power BI با امکانات  هادادهامکانات تهیه گزارش و تصويرسازی  ازنظرExcel باشد. رقابتقابل 

، DAXقدرتمند  نويسیبرنامهزبان  آندر  توانمیمحاسباتی نیست، اما  صرفاً  افزارنرميک  Power BI هرچند

نیز  Matlab، مانند قدرتمندترهای محاسباتی بسیار افزارنرمبرای محاسبات پیچیده استفاده کرد. البته در مقابل، 

ی افزارنرم. اما گذارندمیرا در اختیار  تریفراوانو امکانات محاسباتی  ترپیچیدهوجود دارند که ابزارهای بسیار 

ی هاتصويرسازیمثال،  عنوانبهنیست.  توجهیقابلدارای امکانات تصويرسازی آماری چندان  Matlabمانند 

Line chart ،Pie chart  وbar chart  در  توانمیو غیره راMatlab  به زيبايی و  هاتصويرسازیيافت، اما اين

رياضی است و هرگز  افزارنرميک   Matlabکه گفته شد،  طورهماننیست. از طرفی  Power BI يافتگیشکل 

 استفاده کرد. آناز  هاگزارش گذاریاشتراکو يا  هادادهبرای بروز رسانی  توانمین

مندانی که برای عالقهنامه طی شده نقطه شروعی باشد در نهايت، امید است که روندی که در اين پايان

ای است از دريای بیکران اين حوزه، افزار کاربردی هستند و اين کار، هرچند قطرهدنبال يادگیری کار با اين نرمبه

 پاسخگوی طالبان دانش در اين زمینه باشد.

 

 سمیرا خالقی

 5931تابستان 




