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مقدمه
شرکت ماکروسافت در سال  6113ايدهی تهیه گزارشهای کاری هوشمندانه Self-service Business

) Intelligence (Biرا مطرح کرد که منجر به انتشار نرمافزار  Power BIبرای  Microsoft Excelدر سال
6151شد .اين نرمافزار برای مدت زيادی برای کاربران ناشناخته بود و اين باعث تعجب و شگفتی کارمندان
ماکروسافت شده بود و کاربران از اين نرمافزار بیشتر برای يک برآورد ساده از دادهها استفاده کردند .بنابراين
مهندسان ماکروسافت بر آن شدند که نرمافزاری را تهیه کنند که عالوه بر تهیه گزارشها و بصری سازی دادهها
امکان  shareکردن دادهها را هم داشته باشد و اين منجر به انتشار اولین نسخه از  Power BIشد که البته هنوز
در حال پیشرفت است.
بعد از دريافت بازخورد فراوان از طرف کاربران  ،Power BIنرمافزار  Power BIرفتهرفته رفع نقص شد و
بهبود پیدا کرد .در حال حاضر  Power BIرا میتوان بهعنوان يک افزونه به  Excelهم اضافه کرد.در ضمن
نرمافزار Power BIبهطور مجزا هم بدون  Excelهم قابلاجرا کردن است .اين نسخه از نرمافزار Pow er BI
خود قابلیت به اشتراکگذاری گزارشها را دارد و نیاز به نرمافزار جداگانهای نیست .در ضمن امکاناتی چون
بارگذاری کردن دادهها از سورسهای ابری مختلف ،گسترش گزارشها بهصورت آنالين share ،کردن آنها و بروز
رسانی دادهها مجهز است .ناگهان بعد از گذشت چند ماه  Power BIابزاری همهگیر در کنفرانسها ،بحثها و
درسها بود .افرادی که  Power BIرا تجربه کردند قطع ًا توصیه میکنند که کار با اين نرمافزار را ياد بگیريد.
در اين پاياننامه نیز ما سعی میکنیم آموزشی از اين نرمافزار را ارائه کنیم.در اين پاياننامه قصد ،معرفی
نرمافزار Power BIو امکانات اساسی آن و ظرفیتها و قابلیتهای آن است .مراحل ارائهشده را میتوان روی Pc
مجهز به  Power BIدنبال کرد.
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فصل -1

معرفی Power BI

در اين فصل برای معرفی  Power BIاز مثالهايی استفاده خواهد شد ،اين مثالها در مورد ديويد میباشد .او
يک مدير بودجه در شرکت  Contosoاست .اين شرکت تولیدات الکترونیکی را در سطح جهان در چندين
خردهفروشی وبسايت به فروش میرساند .در اين شرکت ،مديرها مسئول تهیه نمودارها و شکلها در مورد
بودجههايی که در کشورها و مناطق مختلف صرف میشود هستند ،بنابراين ديويد هم موظف به تهیه چنین
گزارشهايی برای رئیس خود است و او اين کار را با  Power BIانجام خواهد داد .اجازه دهید کار کردن با
 Power BIرا پلهپله دنبال کنیم.
ديويد از بخش  ITيک گزارش  Excelمحتوی فروش در سه سال گذشته ،بر اساس کشور /ناحیه ،برند و ماه
دريافت کرده است .فروش در  Conosoبهشدت وابسته به برند اجناس است ،بنابراين خیلی از برندها فروش
فصلی دارند که ديويد بايد اين را هم لحاظ کند ،شکل  5-5يک نمونه از فايل خام  Excelکه ديويد برای
برنامهريزیهای بودجه از آن استفاده میکند .يک قسمت کوچک از اين دادهها که برحسب جدول  Excelاست ،
نشان میدهد.

شکل  1-1یک نمونه از فایل خام  Excelکه دیوید برای برنامهریزیهای بودجه از آن استفاده میکند.

ديويد برای گزارشهايی که قرار است ارائه دهد،از نرمافزار  Power BIورژن  6151استفاده میکند و میتواند
اين گزارشها را با نرمافزار با بقیه به اشتراک بگذارد .بنابراين وارد وبسايت  www. Power BI.comمیشود و
با صفحه خوشآمد گويی شکل  6-5صفحه خوشامدگويی  Power BIمواجه میشود.
برای شروع روی  get started freeکلیک میکند و به او پیشنهاد میشود که آيا میخواهد از Power BI

ديسکتاپ برای ويندوز استفاده کند يا فقط . Power BIشکل 9-5تصوير مربوطه را نشان میدهد .فرق چندانی
بین Power BIديسکتاپ و  Power BIوجود ندارد .در واقع اولی را میتوان روی سیستم اجرا کرد و دومی تحت
وب اجرا میشود و تقريب ًا امکانات هر دو يکسان است .ديويد انتخاب میکند که فقط با  Power BIکار کند .او
روی  sing upکلیک میکند و در شکل 4-5نشان دادهشده است.
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شکل  2-1صفحه خوشامدگویی Power BI

شکل  3-1شما میتوانید کار را با هر یک از راههای موجود شروع کنید.

شکل  4-1برای دسترسی به  Power BIشما نیاز به یک آدرس ایمیل معتبر دارید.

در نرمافزار  Power BIشما احتیاج داريد که ابتدا  sing inکنید  .اين کار را میتوانید با يک  Emailانجام
دهید .پس از طی مراحل  sing upو ، sing inبا شکل صفحه شکل  1-5روبهرو میشويد.
3

شکل  5-1صفحه معرفی پورتال .Power BI

-1-1

آپلود کردن دادهها در Power BI

ديويد میخواهد يک فايل  Excelرا در  Power BIآپلود کند .اين فايل روی هارد لب تاپ او ذخیره است.
بنابراين روی کلید  getدر شکل  1-5کلیک میکند و شکل  2-5ظاهر میشود و به او پیشنهاد انتخابهای
گوناگون برای آپلود دادهها را میدهد.

شکل  6-1طرق مختلف آپلود فایل در .Power BI

ازآنجاکه ديويد فايل  Sales.xlsxرا روی لب تاپ خود دارد ،گزينه  load fileرا انتخاب میکند .پس از
انتخاب فايل مربوطه ،دادهها در Power BIپس از چند ثانیه آپلود میشود .شکل  ،7-5نتیجه را نشان میدهد.
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شکل  7-1نمای ظاهری  Power BIبعد از آپلود یک .Excel

قبل از هر کاری ابتدا در مورد آيتمهای شکل  7-5توضیح میدهیم .در صفحه سمت چپ با نام My

 workspaceچندين گزينه وجود دارد :
 : Dashboardsدر اينجا همه داشبوردهايی که ساختهايد نشان داده میشود .پس از آپلود کردن فايل
 ،workbookخود  Power BIيک داشبورد با نام همان  workbookتولید میکند.
ال در شکل 7-5هیچ گزارشی را
 : Reportsدر اينجا گزارشهای مربوط به دادههای آپلود شده را میبینید .فع ً
نمیبینید ،بعد ًا با مراحل تولید گزارش آشنا خواهید شد.
 : Datasetsدر اينجا تمام دادههايی که در Power BIآپلود کردهايد ديده میشود.
در شکل  7-5چون هنوز ديويد گزارشی تهیه نکرده است ،قسمت داشبورد هنوز خالی است و فقط فريم Ask

 A Questionدر مورد  Sales.xlsxديده میشود که نشان میدهد اين داشبورد به يک داده  Excelمتصل
است.
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تعریف پرسش و پاسخ به زبان طبیعی

در  Power BIامکان پرسش و پاسخ در مورد دادهها به زبان ساده انگلیسی وجود دارد و نیاز به استفاده از
زبان مخصوصی نیست .اين ويژگی  natural-language queriesنام دارد .برای مثال در جعبه سؤال تايپ
میکنیم  Power BI ، show sales 2015 by brand :پاسخ شکل  8-5را ارائه میدهد .در اين شکل برندها به
ترتیب حروف الفبا نشان داده شدهاند .اندازه طول بارها در آن متناسب با میزان فروش برند موردنظر در سال
 6151است.
قسمت پرسش و پاسخ نهتنها پاسخگوی سؤال ديويد است بلکه چند سؤال ديگر مربوط به سؤال وی را
پیشنهاد میکند .روی هر سؤال يک عالمت ' 'pinهم وجود دارد و اين امکان را فراهم میسازد که يک سؤال را به
داشبورد پین کنیم تا هر زمان که وارد داشبورد میشويم اين سؤال را مشاهده کنیم .شکل 3-5يک پاسخ پین
شده را نشان میدهد.
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شکل  Power BI 8-1سؤاالتی را که به زبان طبیعی وارد میشوند را متوجه میشود و دادههای مربوطه را به نمایش میگذارد.

شکل  9-1با استفاده از گزینه  Pin To Dashboardمیتوانید چارتها را در داشبوردهای موجود یا یک داشبورد جدید پین
کرد.

شکل  51-5نیز يک پاسخ پین شده در داشبورد را نشان میدهد .پس يک راه آنالیز داده در ، Power BI
قسمت پرسش و پاسخ آن است.

شکل  11-1داشبورد شامل چارتها و گزارشهای است که بر اساس دیتاست ها ساختهشدهاند.
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تعریف Quick Insight

يک ويژگی ارزشمند در  Power BIقسمت  Quick Insightيا همان نگاه اجمالی است .در اين قسمت
میتوان از چارتهای موردعالقه برای تهیه گزارش دادهها استفاده کرد .برای فعالسازی اين قسمت ،روی دايره
سمت راست ديتاست (نشان دادهشده در شکل  )55-5کلیک کنید سپس  Quick Insightرا کلیک کنید .از
منوی ظاهرشده میتوان برای تغییر چارتها استفاده کرد.

شکل  11-1میتوانید  Quick Insightرا با کلیک بر روی  Quick Insightدر منوی داشبورد فعال کنید.

در ضمن يک داشبورد میتواند شامل تعداد زيادی از چارتهای مختلف باشد .شکل  56-5يک نمونه از
دادههای ديويد را نشان میدهد.

شکل  12-1یک داشبورد میتواند شامل چندین چارت باشد که میتوانند جابجا شوند یا اندازهشان تغییر کند.
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تعریف گزارش

فرض کنید ديويد بخواهد بهصورت دستی گزارشهای دلخواه خود را تهیه کند .برای تهیه گزارش ،در قسمت
 ،Datasetروی يک ديتاست کلیک کنید .در اينجا  ، Power BIمطابق شکل  ،59-5يک گزارش خالی را باز
میکند.
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شکل  13-1با کلیک کردن روی دیتاست یک گزارش خالی را مبتنی بر این دیتاست ایجاد میکند.

در قسمت چپ شکل با گزينههای استاندارد  Power BIروبهرو هستیم .در وسط شکل نیز قسمتی وجود دارد
که شما میتوانید گزارشها را در آن بسازيد .در قسمت راست هم دو سنجش وجود دارد Visualization :و
 .Fieldدر قسمت  Visualizationتمامی حالتهای ممکن بصری سازی را نشان میدهد و در قسمت ،Field
تمامی فیلدهای دادهها نشان داده میشود .شکل 54-5هم نمای بزرگشدهای از فیلد دادههای ديويد را به تصوير
میکشد.

شکل  14-1تعداد زیاد ستون در  Fieldها بهصورت یک آیکن کوچک نمایش داده میشود.

برای تهیه گزارش ،يک فیلد را انتخاب کنید .بهعنوان مثال در شکل  ،59-5ديويد روی  Brandو بعد روی
 Sales 2015کلیک میکند.گزارش مربوطه درشکل  51-5نشان دادهشده است.
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شکل  15-1اولین تصویرسازی مبنی بر دادههای  Brandو .Sales 2015

بهعنوان مثال شکل  ،52-5دادههای مربوط به  Sales 2015را بر اساس  ، Brandبهصورت چارت نشان
میدهد.

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

همچنین میتوان دادهها را روی نقشه هم نشان داد .برای مثال ،ديويد روی قسمت CountryRegion

و Sales 2015کلیک کرده و آيتم نقشه را انتخاب میکند .شکل 57-5اين مثال را نشان میدهد.

شکل  17-1تصویری از نقشه کره زمین که میزان فروش را در کشورها/مناطق مختلف را بهصورت حبابهایی نمایش میدهد.
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تعریف تعاملهای بصری

اين ويژگی بسیار شبیه به چیزی است که ديويد میتواند در  Excelتهیه کند .البته تفاوتهايی بین
گزارشهايی که با  Excelو  Power BIتهیه میشود ،وجود دارد .در ادامه اين پاياننامه اين تفاوتها را مفصل
بررسی میکنم ،اما در حال حاضر به تعامل ذاتی در گزارشهای  Power BIخواهیم پرداخت .در شکل 58-5
روی ستون  Germanyکلیک کنید .با اين کار چارتها فقط در رابطه با  Germanyدر برندهای مختلف نشان
داده میشود .شکل 53-5اين شکل را نشان میدهد.

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

شکل  19-1با کلیک کردن روی یک ستون دادههای مربوط به آن ستون فیلتر میشوند و میزان مشارکت
دادههای فیلتر شده در کل دادهها بارنگی دیگر نشان داده میشوند.

گفتنی است که تمامی تصويرسازیها بهصورت يک فیلتر عمل میکند .اين فیلترها با يک کلیک ساده روی
چارتها ممکن است .اين ويژگی بهعنوان تعامل بصری ( )visual intractionشناخته میشود .برای فیلترسازی
روی جعبه باالی  reportروی  visual Interactionکلیک کنید .شکل  61-5اين کار را به تصوير کشیده است.
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شکل  21-1هرگاه گزینه تعامل بصری را روشن کنید ،میتوانید تعیین کنید که چگونه این چارت با دیگر چارتها وارد تعامل
شود.

هرگاه تعامل بصری را روشن میکنید ،روی هر چارت نوعی از آيکونها ظاهر میشوند .هرکدام از چارتها را
که انتخاب کنیم (برند ) Sales 2015آيکون استاندارد خواهد بود ،درحالیکه ديگر چارتها ( Sales 2015با
کشور و منطقه) سه آيکون را نشان میدهند که میتوانید انتخاب کنید:
 گزينه اول ،تعامل فیلترينگ است .وقتی اين گزينه را انتخاب میکنید ،فیلترينگ چارت انتخابشده
دقیق ًا روی چارت مقصد کپی میشود.
 گزينه دوم ،تعامل  Pieچارت است ،که در واقع میزان مشارکت را نشان میدهد.
 گزينه سوم ،هم بدين معناست که هیچ تعامل فیلتری صورت نگیرد.
بهعنوان مثال شما میتوان ید يک تعامل فیلترينگ از میزان فروش با برند فروش ،منطقه و کشور را انتخاب
کنید .شکل  65-5اين مثال را نشان میدهد .حال اگر در گزارش روی برند کلیک کنید ،میبینید که کدام کشور/
منطقه بیشترين فروش را داشته است.

شکل  21-1با استفاده از فیلترینگ اندازه بارها در  Sales 2015توسط  CountryRegionمعنای بیشتری پیدا میکنند.

11

-6-1

چینش گزارشها

بعدازاينکه ديويد گزارشی از تحلیلهای شرکتش تهیه کرد ،حال میخواهد آن را با ديگران به اشتراک بگذارد.
آيا او بايد يک اسکرين شات از صفحه گزارشها بگیرد و عکس آن را برای همکارانش ايمیل کند؟ نرمافزار
 Power BIچه ابزاری برای به اشتراکگذاری و زيباسازی گزارشها دارد؟  Power BIاين امکان را به کاربر
میدهد تا شکلها ،نوشتهها و تصاوير را به گزارشهای خود اضافه کند تا خواندن و درک آن برای ديگران راحتتر
باشد ،شکل  66-5يک نمونه از اين زيباسازی گزارشها را نشان میدهد.

شکل  22-1چینش مناسب چارتها در یک گزارش فهم گزارش را برای خواننده بسیار آسان میکند.

برای افزودن متن به گزارش ،روی  Text Boxکلیک کرده و سپس در پنجره ظاهرشده شروع به تايپ
میکند  .برای افزودن فلش در باالی قسمت وسطی کلیک کرده و فلش ظاهرشده را در جايی که مدنظر است قرار
دهید .هرگاه متن و يا فلشی را به گزارشها اضافه میکنید ،میتوانید روی  objectدر قسمت مرکزی کلیک کنید
و ويژگیهای آن از قبیل رنگ ،اندازه و ...را تغییر دهید .شکل  69-5را ببینید.

شکل  23-1هر چارت دارای ویژگیهایی است که میتوان آنها را بهطور دلخواه تغییر داد.

دقت کنید که فیلترهايی که در گزارشها قرار داديم ،بهطور دائم در گزارشها باقی نمیمانند و با ورود دوباره
به برنامه از بین میروند ،بنابراين فلشها ابزار مناسبی هستند تا نشان دهند فیلترها را در چه مکانی قرار دهیم.
البته در آخر اين فصل نشان خواهیم داد که چگونه فیلترها را دائمی کنیم.
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ذخیرهسازی گزارشها

حال ديويد میخواهد گزارشها را ذخیره کند .برای اين کار در قسمت  Fileروی  saveکلیک کنید (شکل
 )64-5و سپس يک اسم برای گزارش بگذاريد و آن را ذخیره کنید .ديويد اسم فايل خود را Northwind
 Tradesمیگذارد.

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

پس از ذخیرهسازی گزارش میتوانید آن را در قسمت  workspaceببینید و هر زمان که الزم باشد آن را
فراخوانی کنید .وقتی يک گزارش  saveشده را باز میکنید ،فقط میتوانید آن را بخوانید .برای اينکه بتوانید آن
را تغییر دهید ،بايد روی  Edit Reportکلیک کنید .شکل  61-5اين کار را نشان میدهد.

شکل  25-1برای برگرداندن یک گزارش به مد ویرایش روی  Edit Reportکلیک کنید.
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پین کردن گزارش

هرگاه يک گزارش  saveشده را در مد  read-onlyباز میکنید ،نرمافزار گزينههای  :ذخیرهسازی گزارش با
نام ديگر ،ويرايش يا پرينت گزارش يا استفاده از ابزار بصری سازی ديگر را پیشنهاد میدهد .ولی يکی از
گزينههای مهم ،گزينه  Pin live pageاست (شکل .)62-5

شکل  26-1تصویرسازیها تنها چیزی نیستند که میتوان در داشبورد پین کرد .حتی میتوان گزارشها را پین کرد.

چه تفاوتی بین پین کردن يک تصوير و پین کردن تمام گزارش وجود دارد؟
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وقتی يک تصوير را پین میکنید Power BI ،آن را هم همانطور که هست ذخیره میکند ،ولی تصوير ديگر
هیچ ارتباطی با بقیه داشبورد ندارد .اين يک ويژگی مطلوب است ،چون داشبورد برای تعامل بین گزارشها نیست.
بااينحال ،گاهی ممکن است بخواهید تعامل بین محتوای داشبورد خود برقرار کنید ،برای اين کار ،بايد يک
گزارش تهیه کنید و همه آن را بهعنوان يک صفحه  liveپین کنید .در اين صورت تصويرهای گزارش باهم در
تعامل خواهند بود ،درحالیکه فیلتر کردن آنها هیچ تأثیری روی ديگر تصويرها ندارد.
-9-1

بروز رسانی  workbookبودجه

تابهحال ديويد مهارتهای پايهای  Power BIرا ياد گرفته و درنهايت میخواهد گزارشها را با مديريت به
اشتراک بگذارد .اما او نگران است که اگر گزارش را به اشتراک بگذارد ،چطور میتواند آن را برای مديران بروز
رسانی کند ،مثالً يک شکل تازه را اضافه کند .در حقیقت راههای زيادی برای بروز رسانی دادهها در Power BI
ال آپلود کرده متفاوت است.
وجود دارد .ديويد در حال حاضر يک  workbookدر لب تاب خود دارد که با آنچه قب ً
يکی از راهها اين است که ديويد فايل جديد را آپلود کند .ديويد اين کار را انجام میدهد ولی با هشدار شکل
 67-5مواجه میشود.

شکل  27-1هرگاه یک فایل  workbookرا دو بار آپلود کنید Power BI ،پیغام هشداری درباره از دست دادن دادهها میدهد.

البته تمام فايل موجود در لب تاب او با فايل آپلودشده متفاوت نیست ،فقط يک تفاوت کوچک دارند .اما
بههرحال ديويد روی  Replace itکلیک میکند .البته نکته جالب اين است که با جايگزينی فايل جديد،
گزارشها و داشبوردها به همان شکل قبلی باقی میمانند .حال که دادههای جديد ،بهطور مثال يک ستون اضافه
دارند ،ديويد میتواند گزارشهای جديدی را مربوط به اين دادههای جديد تهیه کند.
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فیلتر کردن گزارش

تابهحال با مفهوم فیلتر کردن که برای برقراری تعامل بین بخشهای گزارش استفاده میشود ،آشنا شديم.
البته اين تعاملهای بصری محدوديتهايی هم دارند:
 فیلترها روی گزارشها  saveنمیشوند.
 فیلترها در گزارشها قابلمشاهده هستند ،شايد بخواهید ارتباطها به چشم کاربر نیايند.
بر اين اساس Power BI ،نوعی ديگر از فیلتر کردن را پیشنهاد میدهد که فیلترينگ استاندارد (در مقابل
فیلترينگ بصری) نام دارد .اين فیلترينگ را میتوان به سه اليه متفاوت اعمال کرد:
 فیلترهای  : visual-levelاين نوع فیلترها روی يکيک تصويرها کار میکنند .اين فیلترها هم
میتوانند داده و هم محاسبات را فیلتر کنند.
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 فیلترهای  : Page-levelاين فیلدها روی صفحههای گزارش اعمال میشوند .صفحههای متفاوت در
يک گزارش میتوانند فیلترهای  Page-levelمتفاوت داشته باشند.
 فیلترهای  : Report-levelاين فیلترها روی تمام صفحات و تصويرهای گزارش اعمال میشوند.
شما میتوانید تمام اين فیلترها را در قسمت  Filterدر بخش تصوير اعمال کنید ،شکل 68-5
گزارش ديويد را نشان میدهد که از هر سه اين فیلترها استفاده کرده است.

شکل  28-1میتوانید ویژگیهای فیلترها را در قسمت  Filtersدر بخش  Visualizationتعیین کنید.

فیلترهای سطح  pageو  reportمثل هم عمل میکنند ،از سويی فیلترهای سطح تصوير ،ويژگیهای
اضافهای هم دارند :
آنها میتوانند هردوی دادهها و متريک مربوطه را روی چارتها فیلتر کنند .بهعنوان مثال میتوانید چارت باال
در سمت راست را طوری تنظیم کنید که مقدار بودجهی باالتر از  11111را نشان دهد .شکل  63-5نتیجه اين
کار را نشان میدهد .در ضمن تمامی فیلترها بهعنوان يک جز از گزارش ذخیره میشوند و بههیچوجه نشان داده
نمیشوند.
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شکل  29-1فیلتر  visual-levelمیتواند شاخصهای رسم چارتها را فیلتر کند.

-11-1

نتیجهگیری

بعدازاين مرور بر  ، Power BIوقت آن است که ببینیم تا اآلن چه چیزی ياد گرفتهايم :
 Power BI يک سرويس است که ابزاری برای آنالیز داده و بصری سازی آن ارائه میدهد.
 برای تولید داشبورد ،ابتدا بايد ديتاست ،سپس گزارش و بعد داشبورد را داشته باشید .ديتاست منبع
داده است  ،گزارش برای بصری سازی داده است و داشبورد مجموعهای از بصری سازیها و يا
گزارشها است.
 تصويرسازی را میتوان در قالب  Quick Insight ،natural-language queriesيک گزارش کامل
تهیه کرد.
 میتوان در گزارشها ،متن  ،عکس ،شکل و غیره اضافه کرد.
 تصويرها در داشبورد باهم هیچ تعاملی ندارند .تعاملها بین تصويرها در گزارش وجود دارند .اگر در
داشبورد تعامل الزم داريد میتوانید يک گزارش را بهعنوان يک صفحه  liveدر داشبورد پین کنید.
 میتوانید دادهها را از طرق مختلف در  Power BIآپلود کنید .تابهحال ديويد از روش آپلود کردن
 Excel workbookاستفاده کرده است .راههای ديگر را در ادامه خواهیم يافت.
 با آپلود کردن نسخه جديد  ،workbookمیتوانید دادههايتان را بروز کنید .اما روشهای بهتر را در
فصل  6خواهید يافت.
 میتوانید فیلترها را با فیلترهای تصويری ( )visual filtersاعمال کنید .برای اين کار ،فیلترهای
سطح  Pageو  reportوجود دارد .اين فیلتر بهعنوان جزئی از گزارش ذخیره میشوند ،درحالیکه
فیلترهای  visualذخیره نمیشوند.
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فصل -2

اشتراکگذاری داشبورد

در فصل  5ديديم که ديويد يک مدير بودجه در شرکت  ،Contosoاولین داشبورد خود را از روی دادههای
فروش ساخت .ولی ايجاد کردن يک داشبورد تنها نقطه شروعی برای تصمیمگیریهای بودجه سال  6152است.
ديويد بايد همکاران خود را در جريان اين گزارش بگذارد و همچنین بايد راههای اشتراکگذاری اين گزارشها را
توسط  Power BIبداند .در ضمن بايد فیدبکهايی که از مديران ديگر میگیرد را نیز جمعآوری کند .همینطور
بايد بداند که چگونه چه اطالعات خاصی را با چه افراد خاصی به اشتراک بگذارد.
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دعوت یک کاربر برای دیدن داشبورد

ديويد میخواهد داشبوردی را که ساخته با همکاری کارمندش وندی ( )Wendyبه اشتراک بگذارد .برای اين
کار در اکانت  Power BIخود ،داشبوردش را باز میکند و سپس مطابق شکل 5-6کلید  Shareرا کلیک میکند.

شکل  1-2برای به اشتراکگذاری یک داشبورد ،روی کلید  Shareدر گوشه سمت راست باال کلیک کنید

پنجره اشتراکگذاری دارای دو قسمت است:
 :Invite and share with در اين قسمت (شکل  )6-6جايی است که بايد يک ايمیل از کسی که
میخواهید دادههای را با او به اشتراک بگذاريد وارد کنید.
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شکل  2-2در پیغام  Share Dashboardمیتوانید لیستی از افراد را برای دیدن آن وارد کنید .همینطور میتوانید برای آنها
پیغامی دلخواه ارسال نمایید.

 :Access در اين قسمت (شکل  )9-6در  Dashboard Linkيک  URLبرای داشبورد میبینید.
اگر شما در مرحله قبل پیغامی را به دريافتکنندگان ارسال نکرده باشید ،برای اينکه شخصی را که
دعوت کردهايد مطلع نمايید ،بايد اين  URLرا کپی کرده و برای وی ارسال کنید .همینطور در
قسمت  Accessلیستی از کاربران را میبینید که قبالً با آنها داشبوردها را به اشتراک گذاشتهايد.

شکل  3-2سربرگ  Accessنشاندهنده کاربرانی است که به داشبورد دسترسی دارند و همینطور یک لینک برای
اشتراکگذاری آن ارائه میدهد.
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ايمیلی که وندی دريافت میکند بهصورت شکل  4-6است .اگر وندی روی لینک ارسالشده کلیک کند،
چنانچه تابهحال اکانت  Power BIنداشته باشد بايد مثل ديويد برای خود يک اکانت ايجاد کند (به روالی که در
فصل  5بیان شد) .اگر هم از قبل اکانت داشته باشد ،به داشبوردی که ديويد برای او فرستاده منتقل میشود.

شکل  4-2نرمافزار  Power BIیک ایمیل به افرادی که داشبورد با آنها به اشتراک گذاشتهشده است ارسال میکند.

حال وندی میتواند داشبوردی که ديويد فرستاده را ببیند .اين داشبورد شامل گزارشها ،تصويرهای پین شده
و غیره است .ابتدا وندی نمیتواند محتويات اين داشبورد را تغییر دهد و فقط میتواند آن را بخواند .برای اينکه او
اين قابلیت را داشته باشد ،ديويد بايد از قبل يک فضای گروهی ( )Workspaceبسازد ،که بعداً در همین فصل
بدان اشاره خواهیم کرد .آيکونی که در شکل  1-6نشان دادهشده است به وندی میگويد که او فقط میتواند
داشبورد ارسالشده را بخواند.

شکل  5-2داشبورد به اشتراک گذاشتهشده با یک آیکن " "Sharedقبل از نام داشبورد نشان داده میشود.
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دعوت کاربران بیرون از سازمان

حال اگر ديويد بخواهد شخصی را که در سازمان او کار میکند دعوت به ديدن داشبوردش کند بايد چه کند؟
برای پاسخ به يک مثال توجه کنید :هرچند  Power BIبرای اشتراکگذاری گزارشها در يک سازمان طراحی
شده است ،اما میتوانید با استفاده از  Power BIبرای افراد خارج از سازمان هم داشبوردها را ارسال کنید.
راههايی که  Power BIيک "سازمان" را شناسايی میکند ،بهصورت زير است:
 هر کاربر يک ايمیل از دامنه ( )domainيک شرکت نیاز دارد.
 تمام کاربرانی که از يک دامنه استفاده میکنند ،جزو يک سازمان بهحساب میآيند .دامنههايی مثل
 Hotmail.comيا  Gmail.comپذيرفته نیستند.
بهتر است بدانید که مانند مراحل قبل شما میتوانید برای افراد خارج از سازمان داشبوردهای خود را به
اشتراک بگذاريد .در اين راستا اگر ايمیل خارج از دامنه سازمان خود وارد کنید ،پیغامی مطابق شکل  2-6خواهید
ديد.

شکل  6-2پیغامی که در هنگام اشتراکگذاری یک داشبورد با فردی خارج از سازمان ظاهر میشود.

خیلی مهم است که تفاوت کاربر در سازمان (کاربران داخلی) و کاربر خارج از سازمان (کاربران خارجی) را
بدانیم .در آخر اينکه شما میتوانید از طريق وب هم گزارشها خود را به اشتراک بگذاريد .البته از اين طريق
نمیتوانید داشبوردی را به اشتراک بگذاريد .برای اين کار از منوی فايل روی  Publish To Webمطابق شکل
 7-6کلیک کنید .دقت کنید که با اين کار همه افراد به اين صفحه دسترسی خواهند داشت و شما نمیتوانید
کنترل کنید که چه کسانی از آن ديدن کنند.

شکل  7-2منوی  Fileشامل گزینه  Publish to Webکه امکان ارسال یک داشبورد را در اینترنت فراهم میکند.

بعدازاينکه  URLتولید شد ،میتوانید آن را برای هرکسی که خواستید ارسال نمايید.
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خلق یک گروه  Workspaceدر Power BI

تا اآلن ديديم که ديويد داشبوردی را که ساخته بود برای وندی ارسال کرد .بر اين اساس او بايد تمام
داشبوردهايی را که ساخته است تکتک برای وندی ارسال کند .حتی اگر او بخواهد داشبوردش را با ديگر افراد
غیر از وندی به اشتراک بگذارد ،مجبور است تمام کارهای فوق را يکيک دوباره ،برای هر شخص جداگانه انجام
دهد .خوشبختانه در  Power BIمیتوان يک گروه تشکیل داد تا داشبوردها را بهراحتی با افراد زيادی به اشتراک
گذاشت .همینطور حق تغییر دادن داشبورد را به افراد خاص اعطا کرد .برای ساخت يک گروه بايد نسخه Power
 BI Proرا داشته باشید .با نسخه رايگان آن نمیتوانی د گروه بسازيد .برای ساخت گروه روی کلید بعالوه در شکل
 8-6کلیک کنید.

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

بعد از کلیک روی بعالوه ،جدول مطابق شکل  3-6باز میشود .در اين جدول میتوانید نام گروه (در اينجا
 ،)budget2016نام افراد گروه و سطح دسترسی آنها را تعیین کنید.
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شکل  9-2یک گروه شامل اعضا و تنظیمات خصوصی است که  adminمیتواند آنها را تغییر دهد.

در اينجا میتوان ید تعیین کنید که آيا شخص فقط داشبورد را ببیند يا اينکه بتواند آن را تغییر هم بدهد .با
توجه به شکل  ،3-6ديويد به وندی اجازه داده تا بتواند داشبورد را دستکاری کند .در اين صورت وندی و ديويد
گروه  Workspaceرا بهصورت شکل  51-6مشاهده خواهند کرد.

شکل  11-2لیستی از گروههای  workspaceکه کاربر عضوی از آنها است.

-3-2

اشتراکگذاری توسط Microsoft OneDive For Business

حال ديويد به دنبال راهی است که نهتنها گزارشها و داشبوردها بلکه ديتاست ها را هم باهم گروهیهايش به
اشتراک بگذارد .همینطور از دادههايی که توسط ديگر افراد تغییر داده میشوند نیز استفاده کند .در فصل 5
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ديديم که ديويد فايل  Excelرا که از مدير  Country/regionدريافت کرده بود را آپلود کرده است و از روی آن
گزارشها را تهیه نموده است .حال او میخواهد روشی پیدا کند که اگر کسی بتواند روی فايل  Excelتغییری
ايجاد کند گزارشها و داشبوردها بر اساس آن بهصورت خودکار تغییر کنند .برای اين کار ديويد يک
 Worksheetجديد را در همان فايل  Excelقبلی میسازد و دادههايی را مطابق شکل  55-6در آن کپی میکند.

شکل  11-2جدول بودجه دیوید اکنون حداقل یک ردیف برای هر یک از  Country/regionو  Brandدارد.

حال ديويد میخواهد اين Workbookرا با ديگران به اشتراک بگذارد تا آنها هم بتوانند تغییرات دلخواه را
روی آن انجام دهند .که از بهترين روشها برای انجام اين کار استفاده از سرويس OneDrive for Business
است .برای اين کار روی کلید سمت چپ در باالی صفحه  Power BIکلیک کنید و سپس گزينه  OneDriveرا
انتخاب کنید(.مطابق شکل )56-6

شکل  12-2میتوانید با کلیک روی گزینه باال در گوشه سمت چپ در سایت  Power BIو سپس کلیک بر روی  OneDriveبه
امکانات  OneDriveدسترسی داشته باشید.

در صفحهای که باز میشود ،ديويد میتواند فايل موردنظر خود(فايل  )Excelرا آپلود کند .اين کار را مطابق
شکل  59-6انجام میدهد.
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شکل  13-2کارهایی که باید برای آپلود یک سند در فولدر گروه در  OneDrive for Businessانجام داد.

بعد از آپلود ديويد تصوير شکل  54-6را میبیند ،همینطور کلید  Syncرا مشاهده میکند .بعد از ايجاد
تغییرات روی فايل Excelو فشردن  ، Syncتمام تغییرات روی فايل آپلود شده اعمال میشود .تمام اين
دسترسیها برای ديگر کاربران گروه نیز فراهم است .حال ديويد میتواند از روی فايل آپلود شده شروع به تهیه
گزارش کند.

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

حال برای تهیه گزارش به  Power BIبرمیگرديم البته قسمت گزارشها و داشبورد خالی هستند (.شکل
)51-6
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شکل  15-2لیست داشبورد ،گزارش ،و دیتاست اولیه برای گروه  workspaceجدید خالی است.

حال برای تهیه گزارش بايد دقیق ًا مطابق فصل  5اقدام کرد .البته در اينجا بهجای انتخاب فايل از روی
کامپیوتر ،بايد فايل به اشتراک گذاشتهشده روی  OneDriveرا مطابق شکل  52-6آدرسدهی کرد.

شکل  16-2منابع موجود برای دسترسی به فایلهای موردنیاز  Power BIشامل فایلها در سیستم و .OneDrive

سپس مطابق شکل  ،57-6فايل موجود در  OneDriveرا انتخاب میکند.

شکل  17-2لیست فایلهای در دسترس در .OneDrive

مطابق شکل  58-6دو حالت برای انتخاب فايل Excelوجود دارد .اولین حالت برای زمانی است که بخواهید
دادهها را بهعنوان دادههای خام آپلود کنید و حالت دوم برای آن است که عالوه بر دادهها میتوانید گزارشهايی را
که قبالً در  Excelتهیه کردهايد را نیز بهعنوان گزارش آپلود کنید.

شکل  18-2برای بارگذاری کردن محتوای فایل ذخیرهشده در  OneDrive Excelروی کلید  Importکلیک کنید.

حال هرگاه يکی از اعضای گروه داده جديدی را به فايل  Excelاضافه کند ،اين تغییرات بهطور خودکار برای
همه افراد گروه قابلمشاهده است .اکنون مانند قبل ديويد شروع به تهیه گزارش میکند .بهطور مثال گزارشی
مطابق شکل  53-6را میسازد.
25

شکل  19-2گزارش  Budget Totalsدارای ماتریس و چارتهای کالسبندی شده است.

ديويد گزارشی را که ساخته  Saveمیکند .همینطور تصويرسازیها را نیز برای تهیه داشبورد پین میکند و
اين گزارشها و داشبورد را با وندی به اشتراک میگذارد .حال اگر وندی وارد  OneDriveشود و روی فايل
 Sales 2015و  Budget 2016کلیک کند میتواند محتويات فايلها را مشاهده کند و همچنین مطابق شکل
 61-6آنها را اصالح کند.

شکل  21-2وندی میتواند فایل  Excel workbookکه در  OneDriveذخیره شده است را ویرایش کند.

تغییرات ايجادشده مطابق شکل  65-6هستند.
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شکل  21-2اعدادی که وارد فایل  Excelآنالین میشوند بالفاصله ذخیره شده و در  workbookموجود در  OneDriveبروز
میشود.

حال وندی به داشبورد برمیگردد و مشاهده میکند تغییراتی که انجام داده در داشبورد بهطور خودکار
اعمالشدهاند (شکل .)66-6

شکل  22-2وقتی شخصی فایل  Excelموجود در  OneDriveرا تغییر میدهد ،داشبورد بهطور خودکار شمارهها را بروز
میکنند.
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بازدید از گزارشها و داشبورد در موبایل

تمام افرادی که به  Power BIدسترسی دارند میتوانند تمامی گزارشها و داشبوردها را روی موبايل نیز
مشاهده کنند .برای اين کار نسخههای ويندوز iOS ،و اندرويد وجود دارند.
به موضوع ديويد برگرديم .فرض کنید که او میخواهد در جريان يک مالقات از ويندوز 51که روی تبلت وی
نصب شده استفاده کند .در ضمن در اتاقی که او قرار است جلسه داشته باشد ،دسترسی به اينترنتی خوبی ندارد
فلذا او میتواند از قابلیت آفالين بودن  Power BIاستفاده کند بهطوریکه تمامی گزارشها ،داشبوردها و
ديتاست ها را بهصورت آفالين طبق آخرين بروز رسانی روی تبلت مشاهده کند .شکل  69-6نمايی از گزارشها را
روی ويندوز 51تبلت ديويد نشان میدهد که بسیار شبیه نسخه آنالين  Power BIاست.
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شکل  Power BI 23-2در اپلیکیشن ویندوز.11

ممکن است شما برای استفاده از  Power BIاز دستگاههای ديگر نیز استفاده کنید .شکل  64-6نمايی از
گزارشها را روی يک  iPadنمايش میدهد .در  iPadمیتوانید روی نمودارها زوم کنید تا بهتر از جزئیات آگاه
شويد .شکل  61-6نمايی نزديکتر از شکل  64-6را نشان میدهد.

شکل  24-2مشاهده گزارش  Power BIدر اپلیکیشن .iPad

شکل  25-2نمای نزدیک از تصاویر داشبورد روی  Power BIدر اپلیکیشن .iPad
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نمايش گزارش در دستگاههای اندرويد کمی متفاوت است و شما میتوانید مثل  iOSروی آنها زوم هم انجام
دهید .شکل  62-6يک نمونه را نشان میدهد و شکل  67-6نیز نمای نزديک آن را به تصوير میکشد.

شکل  26-2مشاهده گزارش  Power BIدر اپلیکیشن اندروید.

شکل  27-2نمای نزدیک از تصاویر داشبورد روی  Power BIدر اپلیکیشن اندروید.

همینطور اگر بخواهید دادههايی را در فايل  Excelوارد کنید میتوانید از نسخههای موبايل  Excelاستفاده
کنید .اين کار خیلی بهتر از استفاده از نسخه آنالين  Excelاست .شکل  Workbook ،68-6مربوط به Sales
 2015را در يک موبايل اندرويد نشان میدهد.
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شکل  28-2اپلیکیشن  Excelبرای اندروید در حال نمایش فایل .Sales

نسخههای ديگر  Power BIروی دستگاههای ديگر امکانات متفاوتی را برای کاربر فراهم میکنند که البته در
اينجا هدف ارائه اين امکانات و تفاوتها نیست و پیشنهاد میشود شما به فراخور نیاز خود ،خودتان اپلیکیشن
مربوطه را امتحان کنید.
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نتیجهگیری

در اين فصل مشاهده کرديد که چگونه گزارشها ،داشبوردها و دادههای خام را با ديگران در يک سازمان به
اشتراک بگذاريد.
 شما میتوانید افرادی را در سازمان خود به ديدن داشبورد و گزارشهای مربوط به آن دعوت کنید.
 برای اشخاصی که خارج از سازمان هستند بايد يک اکانت اجارهای بسازيد.
 میتوانید گزارشها را روی وب هم منتشر کنید ،البته در اين صورت همه به آن دسترسی خواهند
داشت پس نبايد دادههای محرمانه و خصوصی سازمان را روی وب بگذاريد.
 میتوانید در سازمان يک گروه برای اشتراکگذاری گزارشها ،داشبوردها و دادهها بسازيد.
 میتوانید برای چنین گروهی يک دسترسی به  OneDrive for Businessفراهم کنید تا هر
شخص بتواند دادهها را مستقیماً وارد کند و بهتناسب آن گزارشهای مربوطه بهطور خودکار بروز
شوند.
 میتوانید داشبوردها و گزارشها را با استفاده از اپلیکیشنهای موبايل  Power BIمشاهده کنید.
اين کار بسیار مناسبتر از اين است که از نسخه آنالين استفاده کنید .چراکه اپلیکیشن ها برای
صفحات کوچکتر نمايش مناسبتر هستند .در ضمن قابلیت نمايش را در حالت آفالين را نیز دارند.
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فصل -3

مفهوم بروز رسانی دادهها

تاکنون ديديم که ديويد با نرمافزار  Power BIگزارشها و داشبوردهايی را ساخت و آنها را با ديگر مديران
 Contosoبه اشتراک گذاشت .تمامی همگروهیهای ديويد نیز میتوانستند اين اطالعات به اشتراک گذاشتهشده
را در هر دستگاهی مشاهده کنند.
حال ديويد نیاز دارد که دادههای موجود در فايل  Excelرا بروز رسانی کند .او هرروز صبح اين کار را
بهصورت دستی انجام میدهد و در اين فکر است که آيا میتواند اين کار را بهصورت خودکار انجام داد يا نه! در
واقع  Power BIراهی را برای برنامهريزی بروز رسانی خودکار دادهها فراهم ساخته است.
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تعریف بروز رسانی دادهها

در فصلهای قبل راههای پايهای برای بروز رسانی دادهها ياد گرفتیم :آپلود کردن فايل جديد  Excelو
استفاده از  OneDrive for Businessبرای خودکار سازی پروسه آپلود کردن .در هردوی اين روشها ،ديويد
بايد بهطور دستی دادهها را بروز میکرد ،اما  Power BIامکانات بیشتری برای اين بروز رسانیها دارد که قبل از
بیان آن بايستی به بعضی از جزئیات توجه کرد.
ابتدا بايد معنای "بروز رسانی( ")refreshرا بدانیم .در اينجا بروز رسانی به اين معنا نیست که دادههای
 Excel Workbookبهطور دستی بروز شوند و جايگزين فايل قديمیشوند .در عوض منظور اين است که يک
 Workbookبا استفاده از برقراری ارتباط با ديتاست ها ،محتوای خود را بهطور خودکار بروز رسانی کند .بیايد
دادههای ديويد را نگاهی بیندازيم:
بخش  ITشرکت ،دادههايی را در مورد فروش شرکت در قالب يک فايل  Excelدر اختیار ديويد قرار داده
است .ديويد بهطور دستی اين دادهها را در فايل  Sales 2015که يک  Workbookاست ،وارد میکند .سپس
آن را در  OneDriveآپلود میکند Power BI .نیز محتويات فايل را از  OneDriveمیگیرد و بر اساس آن
مدل دادههای خود را تغییر میدهد .با روشهايی که تابهحال ديويد ياد گرفته فقط میتواند مرحله 4را خودکار
کند ،اما حاال او میخواهد موارد 5و 6را نیز خودکار کند .برای اين کار ابتدا بايد در مورد نحوه کارکرد داخلی
 Power BIبیشتر بدانیم.
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تعریف معماری بروز رسانی Power BI

چه اتفاقی میافتد وقتی يک  Workbookرا در Power BIآپلود میکنید؟ بیايید نگاهی دقیقتر به پروسه
آپلود فايل توسط ديويد بیندازيم .شکل  9-5جريان دادهها را نشان میدهد.
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شکل  1-3جریان داده از دیتاست اصلی به سمت .Power BI

دادههای ديويد ،ابتدا از سرور  SQLبه يک فايل  Excelمیرود(ديويد اين کار را انجام میدهد) .پس اين
فايل  Excelروی  OneDriveآپلود میشود ،جايی که  Power BIقرار است آن را بخواند .بعد از خواندن فايل،
 Power BIيک ديتاست  )SQL Server Analysis Service( SSASتولید میکند و گزارشها و داشبوردها
ال مخفی
مطابق آن بروز میشوند .خیلی پیچیده به نظر میرسد! اما  Power BIتمام اين کارها را بهطور کام ً
انجام میدهد و شما آن را نمیبینید .اما در اينجا نیاز است که نگاهی نزديکتر به جريان داده داشته باشید.
برای استفاده از بروز رسانی دادهها ،نیاز داريد که دادهها را از منبع داده (در اين مثال سرور  )SQLاستخراج
کنید و سپس آن را به مدل  SSASکه توسط  Power BIتولید شده،ارسال کنید .بهعبارتديگر ،شما بايد يک
جريان داده تولید کنید که  Excelو( OneDriveکه هر دو خارج از  Power BIانجام میشود) ،را دور بزنید تا
يک جريان مطابق شکل  6-9تولید کنید .در اين شکل قسمتهايی که بايد حذف شود در جعبهای بارنگ آبی
مشخص شدهاند.

شکل  2-3برای بهینه کردن روند بروز رسانی دادهها قسمتهای موجود در مستطیل آبی را دور میزنیم.

برای اين کار بايد گامهای زير را انجام دهید:
 دادهها نمیتوانند يک جدول ساده  Excelباشند زيرا  Power BIبايد بداند چگونه از آنها دادهها
را استخراج کند (در اينجا بايد سرور  SQLباشد) .اين روش بايد طوری فرمولبندی شده باشد تا
 Power BIبتواند آن را بفهمد.
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 موتور  SSASکه روی  Power BIاجرا شده است ،نیازمند اين است که به ديتاست ها دسترسی
داشته باشد (مثالً دادههايی که روی لب تاپ خود ذخیره کردهايد) .بنابراين شما يک نرمافزار نیاز
داريد که ارتباطی با  Power BIايجاد کند.
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تعریف  Power BIدسکتاپ

همانطور که از فصل 5به ياد داريد به دو طريق میتوان از  Power BIاستفاده کرد .يکی استفاده از Power

 BIنسخه آنالين و ديگری  Power BIنسخه دسکتاپ  .نسخه دسکتاپ امکانات بیشتری را برای تهیه يک مدل
داده فراهم میکند.
ابتدا بايد  Power BIنسخه دسکتاپ را نصب کنید .برای اين کار بايد اول آن را مطابق شکل  ،9-9مرحله،5
از سايت  Power BIدانلود کنید و سپس مطابق مرحله 6اين شکل عمل کنید.

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

بعد از نصب  Power BIو باز کردن آن يک پیغام خوشآمد گويی مطابق شکل  4-9میبینید.

شکل  4-3نسخه  Power BI Desktop UIبسیار شبیه وبسایت  Power BIاست.

نکتهای که در اينجا جلبتوجه میکند اين است که اين صفحه خیلی شبیه آن چیزی است که در Power

 BIآنالين ديديم .البته در ادامه خواهید ديد که نسخه دسکتاپ از نسخه آنالين کاملتر است .در ادامه کار داده را
مطابق شکل  1-9و شکل  2-9روی  Power BIآپلود کنید.
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شکل  5-3اولین قدم در استفاده از نسخه دسکتاپ  Power BIبار کردن دادههاست؛ در اینجا یک فایل .Excel

شکل  6-3راهنمای  Power BIکمک میکند که دادهها را از چه منبعی وارد نسخه دسکتاپ کنیم.

در اينجا میتوانید از قسمت  Fields and Visualizationتوسط  Power BIدسکتاپ به تهیه گزارش اقدام
کنید .شکل  7-9يک نمونه گزارش را نشان میدهد که دقیق ًا شبیه همان چیزی است که توسط نسخه آنالين
تهیه کرده بوديم.
البته خواهید که در نسخه دسکتاپ امکانات بیشتری نظیر  Copyو  Pasteگزارشها وجود دارد .چنین
امکاناتی را در نسخه آنالين نمیتوانید پیدا کنید.
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شکل  7-3یک نمونه از گزارشهای تهیهشده توسط نسخه دسکتاپ.
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منتشر کردن در Power BI

فرض کنید مدلی را که در  Power BIتهیه کردهايد را روی  PCخود با نام Sales POWER BI

 DESKTOPذخیره کردهايد .قطعاً شما میخواهید آن را بر روی سرويس  Power BIمنتشر کنید تا از مزايای
اين نرمافزار که شامل اشتراکگذاری و نمايش روی دستگاههای موبايل است ،استفاده کنید .برای اين کار در
نسخه دسکتاپ  ،Power BIدر سربرگ  Homeروی  Share Groupو روی کلید  Publishکلیک کنید .در اين
هنگام نرمافزار از شما میخواهد که ابتدا  Sign inکنید .میدانید که نسخه دسکتاپ بدون داشتن اکانت هم کار
میکند اما برای  Publishکردن بايستی حتم ًا يک اکانت ايجاد کنید .بعد از انجام مراحل فوق پیغامی حاوی
اتمام کار مطابق شکل  8-9را مشاهده خواهید کرد .همچنین در اين پیغام لینک مربوط به  Publishرا هم
میبینید.

شکل  8-3پس از انتشار مدل میتوانید بالفاصله با استفاده از لینک اختصاص دادهشده آن را مشاهده کنید.

وقتی توسط نسخه آنالين  Power BIفايلی را که از قبل ذخیره کردهايد را باز میکنید ،ديتاستی را با نام
 Sales POWER BI DESKTOPو گزارشی را نیز با همین نام خواهید ديد؛ چراکه در هنگام کار با نسخه
دسکتاپ شما هم مدل و هم گزارش را تولید و ذخیره کردهايد و در هنگام  Publishهردوی آنها را منتشر
نمودهايد .حال بیايید کارهايی که تابهحال انجام دادهايم را بهطور خالصه بررسی کنیم:
 نسخه دسکتاپ  Power BIهمان امکانات نسخه آنالين را فراهم میکند ،اما میتوان بر روی يک
 PCبدون اتصال به اينترنت هم اجرا شود .البته دقت داشته باشید که نسخه دسکتاپ Power BI

فقط بر روی  PCمجهز به ويندوز اجرا میشود.
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 میتوانید مدلی را در نسخه دسکتاپ بسازيد و آن را بر روی  PCذخیره کنید.
 میتوانید مدلی را که توسط نسخه دسکتاپ ساختهايد را روی  Power BIآنالين بفرستید
( Publishکنید) ولی برای اين کار نیاز به يک اکانت داريد.
همانطور که به ياد داريد اين فصل در مورد بروز رسانی داده بود .خوب  Power BIدسکتاپ چه ربطی به
اين موضوع دارد؟ در واقع فايلی که توسط نسخه دسکتاپ ساختهايد حاوی تمامی اطالعات موردنیاز برای بروز
رسانی مدل است .در حقیقت با تولید اين فايل يک لینک بین فايل اصلی  Excelو مدل  Power BIدسکتاپ
ايجاد کردهايد.
تنها کاری که باقی میماند اين است راهی برای دسترسی  Power BIدسکتاپ به فايل  ،Excelکه در واقع
منبع اصلی دادهها است ،برقرار کنید .چون فايل  Excelروی  PCذخیره شده است نسخه آنالين به آن دسترسی
ندارد .موضوع قسمت بعدی به اين امر اختصاص دارد.
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نصب نرمافزار Power BI Personal Gateway

نرمافزار  Power BI Gatewayابزاری است که میتواند با  Power BIآنالين متصل شود و تغییرات انجام
شده در فايل  Power BIدسکتاپ را بر روی نسخه آنالين اعمال کند .شما میتوانید اين نرمافزار را از همان
صفحهای که  Power BIدسکتاپ را دانلود کردهايد  ،بگیريد .در هنگام دانلود صفحه از شما میخواهد که يکی از
دو نسخه نرمافزار را انتخاب کنید :نسخه  Personalو يا .Enterprise
حال فرض کنید ديويد نسخه  Personalنرمافزار را نصب کرده است و مطابق شکل  3-9بهعنوان يک admin
آن را اجرا میکند .بعد از اجرا Power BI Gateway ،يک سری سؤاالت امنیتی از ديويد میپرسد .بعد از Sign

 inشدن ،يک سری سؤاالت محرمانه ديگر نظیر شکل  51-9پرسیده میشود.

شکل  9-3روی فایل نصبی  Gatewayراست کلیک کنید و آن را بهعنوان یک  adminنصب کنید.
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شکل  11-3بهعنوان بخشی از تنظیمات Gateway ،یوزر و پسورد را میپرسد تا در هنگام اجرا از آن استفاده کند.

بعد از تکمیل اين پرسشها فقط يک کار ديگر باقی میماند .شما بايد به سايت  powerbi.comمراجعه کرده
و مراحل نصب را در آنجا تکمیل کنید .پس از کامل کردن نصب ،ديويد بايد اقدام به شکلبندی نرمافزار بکند.
برای اين کار روی کلید  Configurationکلیک میکند .سپس کلید  Settingرا میزند .حال پنجرهای باز
میشود که او میتوان د تنظیمات مربوط به هر داده را در آنجا تکمیل کند .شکل  55-9اين پنجره را نشان
میدهد.

شکل  11-3گام آخر در تنظیمات  Gatewayدادن اجازه دسترسی به دیتاست  Power BIاست.

در اين صفحه تنظیمات ديويد با دو اخطار روبهرو میشود:
 نرمافزار  gatewayبهصورت آنالين است و روی  PCبا نام  HARRYدر حال اجرا است.
 اين ديتا هنوز آماده نیست .در واقع برای آماده کردن داده نیاز است که کارهای امنیتی برای
تکتک دادهها جداگانه انجام گیرد.
سؤال اينجاست که چرا بايد دوباره در اين مورد نیز به سؤالهای امنیتی پاسخ داد؟ جواب هم اين است که هر
منبع داده ممکن است کاربران متفاوتی داشته باشد .برای ما ،فايل  Sales POWER BI DESKTOPروی PC
ديويد ذخیره شده است پس اين فايل برای تمام کسانی که ديويد در  Personal Gatewayبه آنها اجازه داده
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قابلدسترسی است .برای همین وقتی ديويد روی  Editکلیک میکند ،از او خواسته میشود تا روش احراز هويت
را تعیین کند (شکل  .)56-9درهرحال برای منابع ديگر داده فقط وارد کردن يوزر و پسورد کفايت میکند.

شکل  12-3برای هر منبع داده میتوان یک قید دسترسی ایجاد کرد.
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شکلدهی بروز رسانی خودکار

بعد از تعیین روشهای احراز هويت ،دادهها آماده بروز رسانی خواهند بود .حال  Power BIمیتواند اين
دادهها را چه بر اساس درخواست کاربر و چه بهطور خودکار بروز رسانی کند .در قسمت Schedule Refresh
میتوانید تعیین کنید که چه زمان دادهها بروز رسانی شوند .شکل  ،59-9يک نمونه از زمانبندی بروز رسانی را
که در آن ساعتهای  9:00 Amو  4:00 Pmتعیین شدهاند را نشان میدهد.

شکل  13-3میتوانید تنظیمات بروز رسانی خودکار را بهصورت روزانه و هفتگی در زمانهای متفاوت انجام دهید.

همینطور میتوانید تعیین کنید که هرگاه بروز رسانیها با خطا مواجه شد ،شما يک ايمیل دريافت کنید .در
اين صورت شما میتوانید منتظر بماند بروز رسانی خودبهخود انجام شود يا اينکه برنامه را مجبور کنید که در
همان لحظه بروز رسانی را انجام دهد .برای اين کار در سمت چپ نوارابزار در قسمت  ،Datasetروی بیضی سمت
راست دادهها کلیک کرده و سپس کلید  Refresh Nowرا بزنید (شکل .)54-9
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شکل  14-3با کلیک کردن روی  Refresh Nowمیتوان دیتاست را بالفاصله بروز رسانی کرد.
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نتیجهگیری

در اين فصل مبانی بروز رسانی دادهها را آموختیم .بیايید يکبار ديگر آنها را اجما ًال بررسی کنیم.
 شما میتوانید بهسادگی يک مدل داده را آپلود کرده و آن را توسط  Personal Gatewayبروز
رسانی کنید .اين نرمافزار امکان دسترسی به ديتاست های ذخیره شده روی  PCهای محلی را
فراهم میکند.
 برای بروز رسانی دادهها بر اساس مدلهای پیچیدهتر نیاز است که حتم ًا  Power BIدسکتاپ را
نصب کنید.
 توسط نسخه دسکتاپ میتوانید مدلی را که در آن اطالعات الزم برای بروز رسانی دادهها و کار با
 Personal Gatewayرا تعیین کنید.
 میتوانید با حق اشتراک رايگان بروز رسانی "يکبار در روز" را انجام دهید ولی برای "چند بروز
رسانی در يک روز" بايد حتماً حق اشتراک حرفهای را تهیه کنید.
نسخه دسکتاپ  Power BIامکانات بسیار زيادی دارد که به شما اجازه میدهد مدل دادهها را تهیه کنید که
اين موضوع فصل  4را تشکیل میدهد.
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فصل -4

استفاده از Power BI Desktop

در فصل  9در مورد بروز رسانی دادهها صحبت کرديم و ديديم که ديويد میتوانست يک مدل  Power BIرا
که بر اساس يک فايل  Excel workbookتهیهشده بود را بروز کند .برای اين کار او بايد مبانی نسخه Power
 BIدسکتاپ را بداند .البته در اين بروز رسانی ،ديويد بايد دادههای مربوط به سه سال گذشته را از بخش IT
شرکت دريافت کند .اما ديويد کشف کرده است که میتواند توسط  ،Power BI Desktopبهطور مستقیم دادهها
را از  Contosoبه  Microsoft SQLبار کند .حال هرگاه  Power BIدادهها را بروز میکند ،آخرين دادههای
فروش را بهطور خودکار دريافت میکند.
بهطور خالصه ديويد بايد کارهای زير را انجام دهد:
 او بايد دادههای فروش را بهطور مستقیم بهجای فايل  Excelبار کند .البته برای اين کار بايد از
قسمت  ITاجازه دسترسی به اين دادهها را داشته باشد.


دادههای پیشبینی برای سال آينده را از فايل  Excelبار کند .اين فايل را مدير country/region

هرروز آپديت میکند.
 Power BI Desktop ابزار مناسبی را برای اين کار در اختیار میگذارد که آن را بررسی خواهیم
کرد.
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وصل شدن به یک دیتابیس:

ديويد از قبل میداند که چگونه دادههای فايل  Excelرا در  Power BI Desktopبار کند .او اين دادهها را از
بخش  ITهرروز دريافت میکند  .اما او اکنون بايد چگونگی کار با ديتابیس را ياد بگیرد .برای دسترسی به
ديتابیسها او از کارين (مدير بخش ديتابیس  )Contosoمیخواهد که اين اجازه را به او بدهد .اينها همان
دادههايی هستند که کارين هرروز فايل  Excelآن را به ديود تحويل میداد .کارين هم از اينکه ديگر مجبور نیست
هرروز فايل  excelرا تهیه کند ،خوشحال است و باکمال میل درخواست ديويد را قبول میکند و اجازه مشاهده
ديتاست  Sales 2015را از سرور  Contosoبه ديويد میدهد .البته ديويد فقط میتواند اين دادهها را ببیند و
امکان تغییر ندارد .پس خطری سرور را تهديد نمیکند.
در  Power BI Desktopدر سربرگ  ،Homeديويد روی  Get Dataکلیک میکند و اين بار
 Serverرا انتخاب میکند و در صفحهای که ظاهر میشود اطالعاتی که کارين به او داده را وارد میکند (شکل
.)5-4
SQL
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شکل 1-4برای اتصال به سرور  ،SQLباید مختصات سرور را وارد کنید.

 Power BI Desktopبه ديتابیس متصل شده و جدول دادههای  Sales 2015را نشان میدهد (شکل .)6-4

شکل  2-4از  ،Navigatorبرای انتخاب از میان جدولهای دیتابیس استفاده کنید.

وقتی ديويد دادههای موردنیاز را انتخاب میکند ،برای باز کردن آنها از گزينه  Importاستفاده کرده و Ok

را مطابق شکل  9-4میزند.

شکل 3-4قبل از وارد کردن دادهها از دیتابیس  ،SQLباید نحوه بارگذاری را مشخص کنید.

بیايید به دلیل اهمیت اين ارتباط ،کمی بیشتر آن را بررسی کنیم .بعد از  Importکردن ديتاستPower ،

 Desktop BIدادهها را بهصورت داخلی ذخیره میکند و حال میتوانید با اين دادهها بدون اتصال به ديتاست کار
کنید و تنها زمانی که میخواهید آن را بروز کنید بايد دوباره با سرور ارتباط برقرار کنید.
هرگاه گزينه  DirectQueryرا در  Power BI Desktopمیزنید ،ديگر دادهها بهصورت داخلی باز نمیشوند
و يک ارتباط دائمی با سرور برقرار میباشد .بین کارکرد  Importو  ،Direct Queryاين تفاوت وجود دارد که در
اولی همیشه با دادههايی کار میکنید که آخرين بار از سرور گرفتهايد ولی در دومی همیشه به آخرين دادههای
بروز شده دسترسی داريد .در نگاه اول به نظر میآيد که کار با  DirectQueryخیلی بهتر است اما دقت کنید که
اگر دادهها هر دقیقه بروز شوند ،ممکن است در آنالیز دادهها و تهیه گزارشها با دردسر روبهرو شويم و در اين
صورت کار با  Importخیلی مناسبتر است.
بهعنوان آخرين نکته ،تا زمانی که با  Power BI Desktopروی لب تاپ کار میکنید DirectQuery ،خوب
کار میکند ولی وقتی مدل خود را در سرور  Power BIمنتشر میکنید ،به سرويس ابری نیاز دارد که راهی برای
ارتباط با ديتابیس داخلی پیدا کند .برای اين کار به نسخه  Enterprise Gatewayنیاز داريد که بايد با
 Personal Gatewayجايگزين کنید .در هنگام کار با  Power BI Desktopمیتوانید تغییراتی نظیر عوض
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کردن نام جدولها را انجام دهید .برای اين کار روی جدول راست کلیک کنید و گزينه  Renameرا انتخاب کنید.
اين کار در شکل  4-4نشان دادهشده است.

شکل 4-4میتوانید برای تغییر نام جدول از گزینه  Renameاستفاده کنید.
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باز کردن دادهها از چند منبع

حال ديويد با يک مسئله روبهرو است .او دادههای فروش را از  SQL Serverمیگیرد درحالیکه دادههای
پیشبینی قیمتها را نمیتواند از  SQL Serverبگیرد؛ چراکه مدير  ،Country/regionآنها را در قالب يک
فايل  Excelهر وقت که الزم باشد بروز کرده و در اختیار ديويد قرار میدهد .برای حل اين مشکل دقت کنید،
همانطور که در فصل  9گفتیم ،زمانی که توسط  Power BI Desktopيک مدل ايجاد میکنید ،نرمافزار يک
 queryداخلی برای هر ديتابیس میسازد .اين  queryقابلمشاهده نیست اما میتوانید در صورت تمايل آن را
تغییر دهید.
زبان  queryنرمافزار  Power BI Desktopتوسط  Query Editorمورداستفاده قرار میگیرد .برای تغییر
 Query Editorدر  Power BI Desktopدر سربرگ  Homeروی  Edit Queriesمطابق شکل  1-4کلیک
کنید.

شکل  5-4برای دسترسی به  ،Query Editorروی گزینه  Edit Queriesکلیک کنید.

صفحه  ،Query Editorبا دنیايی از تنظیمات قابلتغییر مانند شکل  2-4باز میشود.
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شکل  Query Editor6-4نرمافزار  ،Power BI Desktopیک محیط بسیار کامل در نوع خود است.

در مورد کار ديويد ،او از قبل به دادههای فروش  6151از ديتابیس  Contosoدسترسی دارد و حال میخواهد
يک  queryجديد بسازد و همینطور اطالعات پیشبینی بودجه را از فايل  workbook Excelبار کند .برای بار
کردن داده از يک ديتاست جديد ،در نوارابزار  ،New Queryدر سربرگ  ،Homeروی  New Sourceکلیک
کنید و سپس انتخاب کنید که دادهها را از جدول  budgetبار کنید .اين کار دو جدول در سمت چپ پنجره
 ،Query Editorمانند شکل  7-4ايجاد میکند.

شکل  Query Editor7-4میتواند چندین دیتاست مانند این شکل بسازد.

پس از اتمام ويرايش ،روی  Close & Applyکلیک کنید .پس از انجام اين کار ،دو منبع را در صفحه
خواهید ديد :جدول موجود در  Excelو جدول  SQL Serverدر ديتابیس ( Contosoمطابق شکل .)8-4

شکل  8-4در قسمت  ،Fieldsتمام جدولها (و ستونهایی) که Power BI Desktopرا لیست کرده است.
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استفاده از Query Editor

ديويد اکنون میتواند گزارشهايی را از جدولهای  Budgetو  Sales 2015بسازد ولی همانطور که شکل
3-4نشان میدهد ،مقدار تمام بودجهها در تمام ستونها يکسان است.
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شکل 9-4در این چارت ،مقدار  budget 2016در همه ستونها یکسان است.

برای رفع اين مشکل نیاز است که دو جدول را با يکديگر ترکیب کنید ،ستون  Budgetرا که توسط
 Country/regionارائهشده و دادهای را که توسط  brandدادهشده را ترکیب کنید .برای اين کار Query
 ،Editorابزار مناسبی را در اختیار میگذارد.
ديويد در  Power BI Desktopدر پنجره  query ،Query Editorمربوط به  Sales 2015را تغییر میدهد.
برای اين کار ابتدا  Sales 2015 queryرا انتخاب کرده و سپس از سربرگ  Homeروی Merge Queries
کلیک میکند (شکل .)51-4

شکل 11-4روی  Merge Queriesکلیک کنید تا چند  queryرا در یکی ادغام کنید.

سپس ستونهای  Country Regionو  Brandرا از هر دو جدول انتخاب میکند (شکل .)55-4

شکل 11-4در پیغام  ،Mergeمیتوانید انتخاب کنید که چه ستونهایی در هنگام ادغام جدولها استفاده شوند.

وقتی ستونهايی را برای ادغام انتخاب میکنید ،يک پیغام مطابق شکل  56-4ظاهرشده و در مورد سطح
دسترسی منبع داده سؤال میپرسد.
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شکل  Query Editor12-4باید سطح خصوصی بودن منابع داده را در هنگام ادغام بداند.

پس از تنظیمات و کلیک کردن روی  Okجدول ستونهای جديدی به نام  New Columnرا نشان میدهد
که محتوياتش يک جدول است و در شکل  59-4نشان دادهشده است.

شکل 13-4وقتی دو جدول را باهم ادغام میکنید ،نتیجه همان ستون اصلی بهاضافه ستونی دیگر از نوع جدول.

در واقع وقتی دو جدول را باهم ادغام میکنید ،نتیجه همان ستون اصلی همراه ستونهايی از نوع Table

خواهد بود .اين ستون جديد شامل تمام رديفهايی است که با رديفهای جدول اصلی در ارتباط است .در مورد
کار ديويد جدول يک رديف دارد .البته ديويد تمام جدول را نمیخواهد و فقط ستون  Budgetرا الزم دارد .برای
اين کار ،جدول  New Columnرا باز کرده و همان ستونهايی را که میخواهد انتخاب میکند .بعدازاين کار
پیغامی مطابق شکل  54-4ظاهر میشود.

شکل 14-4میتوانید انتخاب کنید که کدام ستون ،در دیتاست حاصل قرار بگیرد.

در اين مثال ديويد ستون  Budget 2016را انتخاب کرده و درنتیجه بهجای  ،New Columnستون
 Budget 2016را برای هر رديف جدول  Salesخواهد داشت (شکل .)51-4

شکل 15-4وقتی یک ستون را باز میکنید ،توسط ستونهایی که انتخاب کردهاید ،جایگزین میشود.

برای اضافه کردن ستون هم میتوانید روی گزينه  Add Custom Columnکلیک کنید .سپس پیغامی
مطابق شکل  52-4نشان داده خواهد شد که طبق آن بايد تعیین کنید که ستون جديد چه اطالعاتی را بايد
داشته باشد.
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شکل 16-4وقتیکه یک ستون جدید ایجاد میکنید ،میتوانید در نوار  ،Custom Column Formulaدستور الزم را تایپ
کنید.

درنهايت ،شکل  57-4نتیجه کار را که شامل ستون جديد  Budgetاست ،نشان میدهد .در آخر هم ديويد
روی جدول راست کلیک کرده و ستون  Budget 2016را که ديگر ارزشی ندارد ،پاک میکند .همینطور او
میتواند نوع دادهها را هم عوض کند؛ چون درنهايت میخواهد میانگینگیری کند .برای اين کار او بايد نوع دادهها
را به  Decimal Numberتغییر دهد که در شکل  58-4نشان دادهشده است .سپس جدول حاصل را ذخیره
میکند.

شکل 17-4ستون جدید  Budgetدر منتها علیه سمت راست جدول ظاهر میشود.

شکل 18-4عوض کردن نوع داده در ستون .Budget

اکنون ديويد يک جدول دارد که همان  Sales 2015است و ازنظر ظاهری شبیه همان فايل  Excelقبلی
است اما اين جدول تفاوت زيادی با قبل دارد ،مقادير فروش در آن از  SQL Serverمیآيد و هرگاه دادهها بروز
میشوند ،آخرين ورژن آن در جدول  Sales 2015بدون هیچ دخالت کاربر ،میآيد.
-4-4

پنهان کردن یا حذف جدول

تا اآلن ديديم که ديويد جدول  Sales 2015را از روی جدول بودجه ساخت اما در قسمت  Fieldهنوز جدول
 Budgetرا نشان میدهد .اين ممکن است برای وندی يا هرکسی که به اين گزارش نگاه میکند ،گیجکننده باشد.
برای رفع اين مشکل میتوان از دو طريق اقدام کرد :پنهان کردن جدول  Budgetاز لیست  Fieldsيا پرهیز از بار
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کردن جدولها باهم .برای پنهان کردن يک جدول ،روی نام جدول در  Fieldsکلیک راست کنید و سپس روی
 ،Hideمطابق شکل  53-4کلیک کنید.

شکل 19-4میتوانید با راست کلیک روی نام جدول و انتخاب گزینه  ،Hideآن جدول را پنهان کنید.

دوباره برای اينکه يک جدول پنهانشده را قابلمشاهده کنید ،در قسمت  Fieldsگزينه  View Hiddenرا
انتخاب کنید.
اما ديويد ترجیح میدهد که جدولها را باهم بار نکند .در واقع تمام اطالعاتی که او نیاز دارد ،در جدول
 Sales 2015وجود دارد و جدول  Budgetتوسط  ،Query Editionبرای ساخت جدول  Sales 2015استفاده
شده است .پس تمام اطالعات  Budgetدر  Sales 2015وجود دارد و ديگر جدول  Budgetزائد خواهد بود .برای
پرهیز از بار شدن يک جدول در  Query Editorدر قسمت  Queriesروی  Budgetراست کلیک کرده و گزينه
 Enable Loadرا نیز مانند شکل  61-4فعال کنید.

شکل 21-4میتوانید قابلیت بار شدن را در جدول با استفاده از  Query Editorخاموش و روشن کنید.

با اين کار با اخطار شکل  65-4میشويد .در صورت زدن با  ،Continueجدول از مدل پاک خواهد شد و فقط
يک جدول  Sales 2015خواهیم داشت.
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شکل 21-4قبل از حذف یک جدول  Query Editorهشدار امکان حذف برخی از دادهها را میدهد.

-5-4

نتیجهگیری

در اين فصل در مورد امکانات  Power BI Desktopبهعنوان يک نرمافزار قدرتمند برای بهرهگیری از امکانات
 Power BIروی  PCآشنا شديد.
البته آنچه تابهحال آموختیم يک تعريف اولیه از Power BI Desktopبود و اين نرمافزار قابلیتهای بسیار
زيادی دارد که از ادامه اين کتاب به برخی از آنها پرداخته خواهد شد و امکانات ديگر در حوصله اين پاياننامه
نمیگنجد .اين ويژگیها بهقرار زير است:
 Power BI Desktop میتواند دادهها را از هر منبع بار کند .در اين فصل بهعنوان مثال از
 Microsoft SQL Serverاستفاده کرديم.
 با  Power BI Desktopمیتوانید دادهها را از چندين منبع بار کند .در اين فصل از دو منبع فايل
 Excelو ديتابیس  SQL Serverدادهها را بار کرديم.
 Power BI Desktop از  Query Editorبرای بار کردن دادهها استفاده میکند .در اين فصل ما
ويژگیهايی نظیر ادغام  queryهای مختلف و اضافه کردن نتايج را ذکر کرديم.
 برخی از  queryها داخل مدل بار میشوند .برخی از آنها مفید بوده و بقیه ارزشی ندارند .میتوانید
 queryهای مختلف و اضافه کردن نتايج را ذکر کرديم.
 میتوانید مدل  Power BI Desktopرا روی سرويس آنالين  Power BIبار کنید ،ويژگیهای آن
ثابت میمانند .همچنین با استفاده از  Personal Gatewayمیتوانید مدل را در ابر بروز کنید.
در آنجا ممکن است کار با  Query Editorپیچیده به نظر برسد .درصورتیکه بتوانید کارهايی که در اين
فصل پیشنهاد شده را انجام دهید ،میتوانید خود را يک طراح مدل بدانید .البته  Power BIامکانات خیلی
بیشتری از اينها دارد که در ادامه بیان خواهد شد.
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فصل -5

گرفتن داده از سرویسها و پکهای محتوا

برای پیشبینیهای سال آينده ،ديويد متوجه شده دادههايی که در وبسايت شرکت قرار دادهشده میتواند
بسیار مفید باشد Power BI .ابزارهای بسیار قوی (شامل  Connectorو  )Content Packبرای گرفتن داده از
سرويسهای ابری ديگر فراهم کرده است .پک محتوايی ( )Content Packنیز ابزار مفیدی برای جمعآوری و به
اشتراکگذاری مدلها و گزارشهاست .در اين فصل خواهیم ديد که ديويد چگونه با روشهای مختلف دادهها را از
 Google Analyticsبه  Power BIوارد میکند .شما میتوانید ازاينروشها برای دسترسی به بسیاری از
سرويسها استفاده کنید.
-1-5

استفاده از محتوای پک یک سرویس

ديويد میخواهد از روی تعداد افرادی که در وبسايت شرکت از شعبات آن در مناطق مختلف ديدن کردهاند،
پیشبینی کند که در سال آينده در کدام منطقه ( )Country/regionفروشها چگونه خواهد بود .سپس
مقايسهای بین آنها را انجام دهد.
ديويد متوجه شده است که وبسايت شرکت از  Google Analyticsاستفاده میکند و طی تحقیقاتی که
انجام داده است ،پی برده که سرويس  Google Analytics ،Power BIرا پشتیبانی میکند .ديويد وارد
 Power BIمیشود و در گوشه پايین ،سمت چپ ،روی  Getکلیک میکند و سپس با صفحه  Get Dataدر
شکل  5-1روبهرو میشود.

شکل 1-5انتخابهای ممکن برای بارگذاری دادهها در .Power BI

هرگاه يک داده را از يک سرويس در  Power BIبار میکنید Power BI ،بهطور خودکار يک منبع داده ،يک
گزارش و يک داشبورد مرتبط با آن سرويس میسازد که میتوانید بعداً آنها را تغییر دهید .ديويد میخواهد از
محتوای پک برای يک سرويس استفاده کند .در صفحه  Get Dataاز قسمت  Content Pack libraryدر
 Serviceروی کلید  Getکلیک میکند .در اين صورت مطابق شکل  6-1لیستی از سرويسهای موجود نشان
داده میشود.
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شکل 2-5قسمتی از لیست سرویسهایی که در  Content Pack Libraryدر دسترس هستند.

روی  Google Analyticsکلیک کرده و پیغامی که اين سرويس را توضیح میدهد را مطابق شکل 9-1
مشاهده میکند.

شکل 3-5توضیحی در مورد پک محتوای .Google Analytics

سپس روی  Connectکلیک کرده و از او خواسته میشود تا روشی برای دسترسی به Google Analytics

انتخاب کند .در اينجا تنها روش  oAuth2است که در شکل  4-1نشان دادهشده است.

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

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

سپس روی  Allowدر شکل  2-1کلیک میکند.

شکل  6-5تأیید دسترسی آفالین به  Google Analyticsدر .Power BI

در صفحه بعد ،ديويد میتواند انتخاب کند که کداميک از قسمتهای داده را میخواهد وارد محتوای پک کند.
برای اين کار ،او سه انتخاب دارد (شکل :)7-1
 :Account يک نام کاربردی برای .Google Analytic
 :View نمايش نام در مشخصه.

شکل 7-5انتخاب اینکه چه قسمتی از دادههای  Google Analyticsدریافت شود.

وقتی ديويد روی  Importکلیک میکند ،سرويس  Power BIکتابخانه محتوا را در  Workspaceانتخابی
کپی میکند و سپس ارتباط خود را بر اساس اطالعاتی که قبالً دادهشده بروز میکند .درنهايت هم Workspace
را با دادهای که از  Google Analyticsخوانده است ،منتشر میکند .حال او صاحب يک داشبورد ،يک گزارش و
يک ديتاست به نام  Google Analyticsاست ،که در صورت لزوم میتواند اين نام را تغییر دهد .داشبورد
 Google Analyticsشامل اطالعات ترافیکی دريافتی در  91روز گذشته است (شکل .)8-1
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شکل 8-5یک داشبورد ساختهشده از پک محتوای .Google Analytics

حال ديويد میتواند گزارش تولید شده توسط محتوای پک را تغییر دهد يا يک گزارش جديد مبنی بر
داشبورد تولید شده بسازد .در هر دو حالت ،او ًال او با اين مشکل روبهرو است که ديتاست تهیهشده توسط پک
محتوا ،تمامی شاخصهای ممکن را ندارد و ثانیاً تمامی دادههای ارائهشده حداکثر برای چند روز گذشته هستند.
شکل  3-1نشان میدهد که تعداد جدولها ،نسبتها و شاخصهای موجود فقط کسری از شاخصهای موجود در
 Google Analyticsهستند.

شکل 9-5جدولها ،نسبتها و شاخصهای موجود در دیتاست پک محتوای .Google Analytics

محتوای پک  ، Google Analyticsتنها برای يک بررسی اولیه مناسب است اما انتظارات ديويد را هم
پاسخگو نیست .چون اوالً او میخواهد که آنالیز دادهها به چند روز گذشته محدود نباشند و در ضمن او میخواهد
گزارشی تهیه کند تا ارتباط دادههای  Google Analyticsرا با ديگر دادهها نشان دهد .اين کارها يک ديتاست را
با چند ارتباط میطلبد .چون شما نمیتوانید مدل داده ديتاست يک محتوای پک را تغییر دهید و فقط میتوانید
گزارش و داشبورد گرفتهشده از يک محتوای پک را ويرايش نمايید .بر اين اساس ،ديويد بايد يک داشبورد را فقط
با استفاده از ارتباط با  Google Analyticsدر  ،Power BI Desktopبدون استفاده از يک پک محتوا بسازد.
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ساخت یک دیتاست از یک سرویس

ديويد میخواهد در يک گزارش شاخصهايی از  Google Analyticsفقط مرتبط با  Germany،Chinaو
( United stateکه موردعالقه بخش  Country/ regionهستند) را داشته باشد .او برای اين کار از Power BI
 Desktopبرای ارتباط با  Google Analyticsاستفاده میکند و سپس ديتاست  Googleدر مورد  Budgetرا
انتخاب میکند .بنابراين ديويد با مدلی که در فصل  4توسط  Power BI Desktopساخته بود ،شروع میکند
(اين مدل يک جدول شامل دادههای مربوط به فروش و بودجه در ستونهای مختلف بود) .برای وارد کردن
جدولهای ديگر از  ،Google Analyticsاو بايد از ارتباطدهندههايی برای وارد کردن داده از Google
 Analyticsبهطور مستقیم به  ،Power BI Desktopاستفاده کند.
ديويد  Power BI Desktopرا باز میکند .در سربرگ  Homeروی  Get Dataکلیک میکند و سپس
 moreرا میزند و در پیغامی که نشان داده میشود روی طبقه  Otherکلیک کرده و سپس در قسمت سمت
راست ،روی  Google Analyticsکلیک میکند (شکل .)51-1

شکل 11-5ارتباطدهنده  Google Analyticsدر صفحه  Get Dataقابلدسترسی است.

پس از کلیک روی  ،Connectاز او خواسته میشود که به Sing in، Google Analyticsشود .حال Power

 BI Desktopبه اطالعات  Google Analyticsکه ديويد به آنها اجازه دسترسی دارد ،متصل میشود .پس از
 Sign inکردن ،لیستی از سرويسهای  Google Analyticsنشان داده میشوند .پس از انتخاب سرويس،
لیستی از فولدرها ،شامل نسبتها و شاخصها نشان داده میشوند .نسبتها اطالعاتی هستند که توسط گوگل
جمعآوری شدهاند ،مانند ستونهايی با تاريخهای مرتبط (سال ،ماه و روز  ،)...اطالعات آماری و جغرافیايی در
مورد بازديدکنندگان (نظیر سن ،جنس ،منطقه ،شهر و  )...و بسیاری از اطالعات ديگر که میتواند برای فیلتر
کردن دادهها استفاده میشود .شاخص هم اعدادی هستند که اطالعاتی در مورد تعداد دفعات و اندازه رخدادها را
نشان میدهند .مثل تعداد کاربران ،تعداد بازديدها ،متوسط زمان بار شدن يک صفحه و  . ...برای مثال شکل
 55-1نتايج مربوط به انتخاب  Country/regionاز فولدر  ،Geo Networkنسبت  Yearاز فولدر ،Time
شاخص  Sessionsاز فولدر  Sessionو شاخصهای  New Usersو  Usersاز فولدر  Userرا نشان میدهد.
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شکل 11-5بعد از ارتباط با  Google Analyticsانتخاب میکنید که چه شاخصها و نسبتهایی در مدل داده وارد شوند.

در  ،Power BI Desktopديويد روی سربرگ  ، Homeروی  Edit Queryکلیک میکند .چون او میخواهد
مناطق محدودی ( )United States ، Germany، Chinaرا موردبررسی قرار دهد ،او بايد يک فیلتر روی
 Query Editorبگذارد .نتیجه بهدستآمده در شکل  56-1نشان دادهشده است.

شکل 12-5استفاده از  Query Editorبرای گرفتن داده از .Google Analytics

بعدازاينکه ديويد آيتمهای موردعالقه را انتخاب میکند Power BI Desktop ،يک  queryبه سمت
 Google Analyticsارسال کرده و نتايج را در جدول جديدی مطابق شکل 59-1وارد میکند.

شکل 13-5جدول  ،Websiteنتیجه دریافت دادهها از  Google Analyticsاست.

ديويد به دنبال اين است بداند که چه تعداد کاربر به ازای هر  country/regionدر سال  6151افزايش يافته
است .برای اين کار او به دادههای  6154و  6151نیاز دارد .درحالیکه سرويس  Google Analyticsچنین
پیشینه تاريخی را شامل نمیشود .جالب اين است که دادههايی که در  Power BI Desktopوارد شدهاند،
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محدوديت تاريخی را ندارند .درهرحال برای يک نتیجهگیری درست از اين دادهها ديويد بايد زبان برنامهنويسی
 )DAX( Power BIرا بداند.
ال در سال  6151در نرمافزار  Excelمعرفی شده بود .البته کتابهای خوبی نظیر Definitive
زبان  DAXقب ً

 to DAXهم برای راهنمايی بیشتر موجود هستند .ضمن ًا در فصل  2مبنای  DAXبیان شده است .ديويد با
کلیک روی سربرگ  Homeو سپس  New Measureدستورات زير را وارد میکند.

سپس دادههای حاصل از اين برنامهنويسی را بهطور جداگانه در جدولی مطابق شکل  54-1نشان میدهد.

شکل 14-5دو عدد تصویرسازی نشاندهنده شاخص  New Usersو رشد آن ،با استفاده از دادههای .Google Analytics

سپس ديويد میتواند گزارشی را که تهیه کرده است را منتشر کند .در ضمن میتواند با پین کردن نمودارها،
داشبورد نیز بسازد .شکل  51-1نمونهای از داشبوردی که او ساخته را نشان میدهد که اين داشبورد ،دادههای
خود را از  Google Analyticsدريافت میکند.

شکل 15-5یک داشبورد شامل دو تصویرسازی که دادههای  Google Analyticsرا نمایش میدهند.
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ساختن یک پک محتوا برای سازمان

ال آموخته
پس از تهیه گزارشها ،ديويد میخواهد آنها را با همکاران خود به اشتراک بگذارد .در حقیقت او قب ً
است که چگونه يک داشبورد را به اشتراک بگذارد ،اما اکنون او تصمیم دارد گزارشهايی را مبتنی بر Google
 Analyticsکه توسط ديگر همکاران ساختهشده را به اشتراک بگذارد .درحالیکه به اشتراکگذاری يک داشبورد،
خواسته او را برآورده نمیسازد.
پک محتوا ،يک راهحل خوب برای خواسته ديويد است .يک پک محتوا میتواند شامل ديتاست ،گزارش و
داشبورد باشد .همکارانی که يک کپی از آن را دريافت میکنند ،هرکدام میتوانند روی نسخه دريافتی خودکار
کنند ،درحالیکه نسخه آنها دادههای خود را بهطور همزمان از نسخه اصلی دريافت میکند .برای اين کار روی
 Settingدر گوشه سمت راست کلیک کنید و سپس مانند شکل  Create Content Pack ،52-1را بزنید.

شکل 16-5گزینه  Create Content Packدر منوی .Setting

در پنجره ظاهرشده در شکل  ،57-1ديويد بايد دادههايی را در مورد پک محتوايی که میخواهد بسازد ،وارد
کند .او میتواند تعیین کنید که پک محتوا برای چه گروهی از همکارانش قابلمشاهده باشد .ديويد My Entire
 Organizationرا انتخاب میکند.
در پنجره  ،Create content packمهمترين کار اين است که انتخاب کنید چه آيتمهايی بايد منتشر شوند.
سه لیست برای همه داشبوردها ،گزارشها و ديتاست ها وجود دارد .اگر يک داشبورد را انتخاب کنید ،تمام
گزارشها و ديتاست های مربوط به آن نیز انتخاب میشوند .بهعنوان مثال در شکل  57-1میبینید که داشبورد
 Sales And Websiteانتخابشده است و به فراخور آن گزارش و ديتاست با نام  Sales And Websiteنیز
بهطور خودکار انتخابشدهاند .در ضمن شما نمیتوانید اين گزارشها و ديتاست های مربوط به داشبورد را حذف
کنید .همینطور وقتی يک گزارش را انتخاب میکنید ،ديتاست مربوط به آن نیز انتخاب میشود.
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شکل 17-5پیغام  Create Content Packاز شما میخواهد تا مواردی را برای منتشر کردن در پک محتوای جدید انتخاب
کنید.

وقتی روی  Publishکلیک میکنید ،میتوانید اين پک محتوا را در لیست پکهای محتوا (که با کلیک بر
روی  View Content Packدر منوی  Settingظاهر میشود) ،اضافه کنید (شکل  1-53را مشاهده کنید).
شکل 58-1هم لیست پکهای محتوای ديويد را نشان میدهد.

شکل 18-5لیست پکهای محتوای منتشرشده توسط کاربر جاری.

در اين لیست ديويد میتواند پکها را حذف يا ويرايش کند .همینطور همکارانش در سازمان نیز میتوانند از
اين پکهای محتوا استفاده کنند .در قسمت بعد تفاوت بین بکار بردن يک پک محتوا و ايجاد يک کپی برای
ويرايش وجود دارد.
-4-5

استفاده از پک محتوای یک سازمان

در اين قسمت خواهید آموخت که چگونه وندی از پک محتوايی که ديويد ساخته است ،میتواند استفاده کند.
وقتیکه او روی  Get dataکلیک میکند ،پنجره آشنايی مشابه شکل  53-1ظاهر میشود.

شکل 19-5صفحه  Get Dataدر .Power BI

در اين پنجره وندی روی  My Organizationکلیک میکند  .با اين کار لیستی از پکهای محتوا را باز
میکند .همچنین گزينهای تحت عنوان ايجاد يک پک جديد نیز مشاهده خواهد شد .شکل  61-1را مشاهده
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کنید .در اينجا تنها پکی که وندی میتواند انتخاب کند همان  Sales And Website 2015است که ديويد
منتشر کرده است.

شکل 21-5لیست پکهای محتوای موجود در .My Organization

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

شکل 21-5جزئیات در مورد پک محتوای انتخابشده.

پس از زدن کلیک  ،Connectوندی يک داشبورد جديد ( )Sales And Websiteو يک گزارش جديد و يک
ديتاست جديد (هر دو با نام  )Sales And Websiteرا میبیند (شکل .)66-1

شکل 22-5موارد موجود در پک محتوا که در  workspaceشخصی وارد میشود.

حال وندی به ديتاست و گزارشها دسترسی دارد و بدون مشکل میتواند آن را مشاهده کند و هر تغییری که
ديويد ايجاد کند ،وندی نیز آن را مشاهده خواهد کرد .اگر وندی در تغییر داشبورد ،گزارشها يا ديتاست ها سعی
کند ،با پیغام شکل  69-1روبهرو میشود که از او میخواهد که محتوای پک را شخصیسازی کند.
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شکل 23-5درخواست شخصیسازی پک محتوا.

اگر او کلید  Saveرا بزند ،يک کپی از پک محتوا را تولید کرده و اجازه تغییر يا پاک کردن محتويات آن را
خواهد داشت .به بیانی ديگر ،اگر وندی يک کپی شخصی برای خود بسازد ،هر تغییری توسط ديويد بهطور
خودکار برای او نیز بروز رسانی میشود  .اما اگر يک کپی شخصی برای خود بسازد ،ديگر تغییرات ديويد را نخواهد
ديد .البته در کپی شخصی ،وندی فقط میتواند گزارشها و داشبوردها را تغییر دهد و امکان تغییر ديتاست را
ندارد و در حقیقت ديتاست را تنها کاربر اصلی که ديويد است ،میتواند ويرايش کند .بهطور خالصه برای هر آيتم
کارهای زير را میتوان انجام داد:
 داشبورد و گزارشها :اين دو میتوانند توسط پک محتوا به اشتراک گذاشته شوند يا يک کپی
شخصی از آنها گرفته شود .اما اين داشبوردها و گزارشهای کپی شده ،ديگر نمیتوانند توسط
منتشرکننده خود بروز رسانی شوند.
 ديتاست ها :ديتاست ها تنها توسط منتشرکننده پک محتوا قابل بروز رسانی و ويرايش هستند.
-5-5

بروز رسانی پک محتوای سازمان

ديويد يک پک محتوا به نام  Sales And Website 2015دارد .هرگاه اولین پک را روی سرويس Power

 BIمنتشر کند ،به ازای هر تغییری که بخواهد انجام دهد ،يک پیغام دريافت میکند .مثالً اگر بخواهد در داشبورد
جای يک تصوير را تغییر دهد ،پیغام شکل  64-1را دريافت خواهد کرد.

شکل 24-5اخطاری که پس از انجام تغییرات در پک محتوای منتشرشده ،ظاهر میشود.

اگر ديويد روی  View content packکلیک کند ،در لیست ،پک محتواهايی که منتشرشده که متأثر از
تغییرات ايجادشده در داشبوردها و گزارشها بودهاند ،مشخص خواهند شد .در شکل 61-1مشاهده میکنید که
پک محتوای  Sales And Website 2015يک پیغام هشدار را نشان میدهد.

شکل 25-5یک آیکون هشدار در کنار پک محتوایی که شامل تغییرات منتشر نشده است ،ظاهر میشود.

که نشاندهنده اين است که برای اعمال تغییرات ،پک محتوا بايد بروز رسانی شود.
هرگاه ديويد روی  Editکلیک کند ،میتواند يک نسخه جديد از پک محتوا را منتشر کند که در آن تغییرات
جديد جايگزين نسخه قبلی خواهد شد .شکل  62-1نشان میدهد که پیغام مربوط به Update Content Pack
شبیه پیغام  Create Content Packاست ،با اين تفاوت که کلید  Publishبا  Updateجايگزين شده است.
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شکل 26-5پیغام  Update Content Packشبیه پیغام  Create Content Packاست ،با این تفاوت که کلید  Publishدر
آن با  Updateجایگزین شده است.

پس از فشردن  ،Updateتمام تغییرات روی پک محتوا برای همه آنهايی که ديويد پک را برای آنها منتشر
کرده است ،اعمال میشود .البته برای کسانی ک ه يک کپی شخصی از پک محتوا برای خود ساختهاند ،يک پیغام
هشدار تغییر پک محتوای اصلی را دريافت خواهند کرد و در صورت تأيید میتوانند تغییرات را در نسخه خود
اعمال کنند.
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نتیجهگیری

در اين فصل ،آموختیم که چگونه يک پک محتوا را در  Power BIبسازيم و از آن استفاده کنیم .همچنین
ديديم که چگونه میتوانید يک ديتاست دلخواه از سرويسی تهیه کنید که مدل موردنیاز شما را ارائه نمیدهد.
خالصه آنچه آموختیم:
 يک پک محتوا شامل گزارشها ،داشبوردها و ديتاست ها است .دريافتکننده پک محتوا میتواند
گزارشها و داشبوردها را تغییر دهد اما نمیتواند ديتاست ها را ويرايش کند.
 پکهای محتوا فقط در سرويس  Power BIدر دسترس هستند.
 شما میتوانید يک ديتاست دلخواه را در  Power BI Desktopتهیه کنید .البته اين کار با يک
رابط مخصوص سرويس که با آن کار میکنید ،انجام دهید.
 هر کاربری میتواند يک پک محتوا را منتشر کند ،اما ديگران نمیتوانند اين پک را تغییر دهند
بهجز صاحب اصلی پک.
 يک کاربر دريافتکننده پک محتوا ،فقط میتواند آن را بخواند و اگر بخواهد تغییراتی روی آن ايجاد
کند ،ابتدا بايد يک نسخه کپی برای خود بسازد و تغییرات روی آن اعمال کند.
 هر صاحب پک میتواند روی پک تغییر ايجاد کند .اين تغییرات بهطور خودکار روی پک محتوای
کاربران ديگری که از مد"فقط خواندن" استفاده میکنند ،اعمال میشود.
 پکهای محتوا ،ابزاری بسیار مهم برای تولید داشبوردها و گزارشهای از قبل تعريفشده هستند که
دادههای آنها از سرويسهای خارجی يا ديتاست های آمادهشده در سازمان تأمین میشود.
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فصل -6

ساخت یک مدل داده ()data model

در اين فصل يک گام باالتر میرويم و قابلیتهای ديگری از  Power BI Desktopرا آموزش میدهیم .در
ال مسلط
واقع فرض کرديم که ديويد تمامی آنچه در اين پاياننامه گذشته را بهخوبی آموخته و زبان  DAXرا کام ً
است.
ديويد دادهها يی را در مورد فروش از کارين ،مدير ديتاست  ،Contosoدريافت کرده است .او از روی اين
دادهها ،جداولی را در مورد دادهها ی فروش ،تاريخ مربوطه و نوع تولیدات را ساخته است .از روی اين دادهها نیز او
اولین آنالیز را انجام داد و با نوشتن چند خط  ،DAXيک داشبورد آماده کرده است .در اين فصل هدف ما بر روی
نحوه تهیه يک پروژه کامل است .با توجه به فصل  ،9ديويد بايد با کارين صحبتی داشته باشد تا به دادههای
 ، SQL Serverبرای سه سال گذشته دسترسی پیدا کند .ديويد تاکنون آموخته است که میتواند از منظری
ديگر ،غیر از آنچه کارين در اختیار او میگذارد ،آنالیز را انجام دهد .کارين توضیح میدهد که ديتابیسهای
شرکت در جدولهای جداگانهای ذخیره شدهاند که شامل:
 :Productحاوی اطالعاتی در مورد انواع محصوالتی که توسط  Contosoفروخته شده است.
 :Salesشامل جزئیات فروش ،که هر رديف آن برای يک محصول است.
 :Storesفروشگاههايی که با شرکت معامله کردهاند.
 :Dateجدولی شامل تاريخها ،تقويمهای مربوطه است.
کارين اجازه دسترسی به اين جداول را به ديويد میدهد و او برای تهیه يک مدل ،از ابتدا شروع میکند .برای
اين کار او  Power BI Desktopرا باز کرده و اين چهار جدول را بار میکند ،درست مانند آنچه با Sales 2015
انجام داده بود ،با اين تفاوت که در اينجا چهار جدول را باهم بار کرده است (شکل . )5-2

شکل 1-6با استفاده از  Navigatorمیتوانید چندین جدول را همزمان بارگذاری کنید.

بهجای بار کردن مستقیم دادهها از طريق  ،Navigatorمیتوان اين کار را با ( Edit Queryدر سربرگ
 ،Homeروی قسمت  )External Dataانجام داد .در اين صورت میتوانید نام اولیه جدولها را تغییر دهید
(کاری که قبالً امکان انجام آن نبود).
بعد از بار کردن جدولها Power BI Desktop ،بهطور خودکار بین آنها يک رابطه برقرار میکند .البته اين
کار بدون نقص انجام نمیشود و  Power BI Desktopارتباط بین جداول را بهدرستی مشخص نمیکند .برای
توضیح بیشتر ،فرض کنید ديويد فايل  Budget-Start. Pbixرا در  Power BI Desktopباز میکند و روی
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آيکون ،Relationship viewکلیک میکند .او ارتباطها را مطابق شکل  6-2خواهید ديد و میبینید که ارتباطی
بین جدولهای  Dateو  Salesبرقرار نشده است.

شکل 2-6آشکارساز روابط در  Power BI Desktopنمیتواند رابطهای بین  Salesو  Dateپیدا کند.

البته برقراری اين ارتباط کار سختی نیست ،شما میتوانید با کشیدن  Date Keyاز جدول  Salesبه Date

 Keyجدول  ،Dateاين ارتباط را مطابق شکل  9-2برقرار کنید.

شکل 3-6ساختار مدل داده بسیار ساده است Sales .در وسط و بقیه جدولها در اطراف قرار دارند.
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پیادهسازی شاخصها

مدل هنوز نیاز به اصالحات دارد .ديويد ابتدا ستونهای دادهای را که الزم ندارد ،پنهان میکند .برای اين کار
ابتدا به  Report Viewمیرود ،ستونها را انتخاب میکند ،روی يکی از آنها راست کلیک کرده و  Hideرا
میزند .برای مثال در جدول  ،Salesدادههايی را در مورد  Quantity and Net Priceداريم Power BI .بهطور
پیشفرض اين مقادير را باهم جمع میکند و نمايش میدهد ،درحالیکه جمع کردن چنین دادههايی منطقی
نیست و ديويد بايد چنین نتايجی را حذف کند .برای خالصه کردن دادههای يک جدول به ابزار قویتر از جمع
کردن آنها نیاز داريم .برای اين کار بايد شاخصها را با زبان  DAXتعريف کنیم.
ديويد برای محاسبه  ،Sales Amountيک شاخص را جديد را میخواهد تعريف کند .برای اين کار ،او در
 ،Report Viewدر قسمت  ،Fieldsر New Measureرا میزند .در نوار ظاهرشده ،بهجای " ="Measure
فرمول زير را جايگزين میکند.

با اين کار ،او يک ابزار قدرتمند برای تحلیل دادههای جدول خواهد داشت.
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ساخت ستونهای محاسباتی

فرض کنید برای مثال دادههايی را مربوط به فروش در سه سال گذشته داريد ،در اينجا داشتن يک ستون که
ارتباط اين دادهها را مشخص کند ،میتواند بسیار مفید باشد .برای مثال در جدولها ،دادههای فروش برحسب ماه
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و سال جدا شدهاند و اگر ديويد ستون سال را حذف کند ،دادهها فقط برحسب ماه از يکديگر مجزا خواهند بود ،نه
برحسب ماه و سال .پس ديويد ستونی میخواهد که هم شامل ماه باشد و هم شامل سال .چنین ستونی در
جدول اولیه وجود ندارد .حال او از دو راه میتواند اين ستون را بسازد :استفاده از  Query Editorبرای اضافه
کردن ستون به  Date queryيا خلق يک ستون محاسباتی (.)Calculated column
در فصل  4ياد گرفتیم که چگونه با  Query Editorيک ستون جديد بسازيم .بیايید در اينجا به بررسی
چگونگی ساخت يک ستون محاسباتی بپردازيم .برای اين کار ،در  ،Power BI Desktopروی سربرگ
 ،Modelingروی  New Columnکلیک کنید (شکل .)4-2

شکل 4-6میتوانید با استفاده از گزینه  ،New Columnستون جدیدی را به جدول اضافه کنید.

برای اضافه کردن آن در ستون میتوانید با تايپ کردن دستورات زير در نوار فرمول اقدام کنید.

ستون اول نسخه کوتاه شده سال و ماه را نشان میدهد و ستون دوم ،ستون اول را مرتب میکند و اين کار با
ويژگی  ،Sort By Columnکه قبالً بحث کرديم ،انجام میدهد .حال اگر قسمت  Month Nameرا با Month
 Yearجايگزين کنید ،تصويرسازی درست همان میشود که انتظار داشتید ،نشاندهندهی رفتار مقدار فروش در
سه سال گذشته است (شکل .)1-2

شکل  5-6استفاده از ستون محاسباتی برای محور  xدر  ،line chartتصویرسازی مطلوبی حاصل میشود.
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بهبود گزارش با استفاده از شاخصها:

وقتیکه از ستونهای محاسباتی و شاخصها برای تحلیل دادهها استفاده میکنید ،هیچ محدوديتی نداريد،
بهطوریکه تنها محدوديت شما قوه تصور شما برای خلق يک تصويرسازی جديد است .مثالً شکل  2-2را ببینید.
در اين گزارش ،تعداد فروش برحسب منطقه توسط حبابهای رنگی نشان دادهشده است .بزرگی حبابها میزان
فروش را نشان میدهد.
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شکل  6-6چارت حبابی حجم زیادی از اطالعات را در یک چارت نشان میدهد.

شاخصهايی که برای ساخت اين گزارش الزم هستند ،بسیار ساده از فرمول زير ساخته میشود.
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جمعآوری اطالعات بودجه

کارهايی که تابهحال ديويد انجام داده است ،برحسب میزان فروش بود ،درحالیکه هدف او جمعآوری اطالعات
بودجه بوده است .پس به جمعآوری اطالعات در مورد بودجه سال آينده برمیگرديم.
ديويد اطالعاتی مربوط به بودجه را از فايل  Excelبار میکند ،اما مشکل اينجاست که جدول بودجه هیچ
ارتباطی با ديگر جداول ندارد (شکل .)7-2

شکل  7-6در این مدل جدول  Budgetهیچ ارتباطی با دیگر جداول ندارد.

برخالف قسمت قبل که او با کشیدن کلیدهای اتصال میتوانست بین جداول رابطه برقرار کند ،در اينجا او
نمیتواند چنین ارتباطی را به اين سادگی ايجاد کند و با انجام اين کار ،با خطای شکل  8-2روبهرو میشود.

شکل  8-6تالش در جهت ایجاد ارتباط میان جدولهای  Budgetو  Storeاین پیغام خطا را نتیجه میدهد.

اين پیغام بیان میکند که هیچ ارتباطی بین اين دو جدول وجود ندارد و شايد يک جدول میانی بتواند مشکل
را برطرف کند .اما قبل از حل اين مشکل بهتر است کمی وقت صرف فهمیدن آن بکنیم.
شما میتوانید بین دو جدول يک رابطه برقرار کنید بهطوریکه ستونی را که برای ارتباط استفاده میکنید،
يک کلید در جدول مقصد باشد .مثالً شما میتوانید بین دو جدول  Salesو  ،Dateمبتنی بر ستون ،Date Key
ارتباط برقرار کنید چون  Date Keyدر جدول  ،Dateمقادير متفاوتی در هر رديف دارد .داشتن مقادير متفاوت
در هر رديف يک شرط الزم برای يک ستون است که قرار است بهعنوان يک کلیک عمل کند .به بیانی ديگر اگر
64

يک تاريخ به شما بدهند ،میتوانید رديف مربوط به آن را در جدول  Dateمشخص کنید .در مدل ،بین جدول
 Budgetو جدول  country/regionيا جدول  Storeهیچيک کلید نیستند و شما نمیتوانید بینشان رابطه برقرار
کنید.
دو راه برای رفع اين مشکل وجود دارد .يکی استفاده از  DAXو ديگری روش مبتنی بر مدل (که در پیغام
خطا به آن اشاره شد) .روش دوم آسانتر است و به اين صورت است که اگر يک جدول بسازيد که حاوی تمامی
مقادير ممکن  country/regionباشد ،آنگاه  country/regionيک کلید برای آن جدول خواهد بود .پس
میتوانید يک رابطه بین  Budgetو  Salesبرقرار کنید .برای ساخت جدول اشارهشده به دو طريق میتوانید اقدام
کنید :يکی با استفاده از  Query Editionو ديگری با استفاده از تکنیک جدول محاسباتی ( calculated
 .)Tableروش اول را در فصل  4ديديم .اما برای روش دوم بايد از زبان  DAXاستفاده کرد .برای اين کار در
سربرگ  Modelingروی  New Tableکلیک کنید .در نوار فرمول ،دستور  DAXزير را تايپ کنید.

شکل  3-2نتیجه کار را نشان میدهد.

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

در اين صورت ،تمامی مقادير ممکن در جدول حاصل نشان داده میشوند .مرجع اين اطالعات میتواند جدول
 Budgetيا  Storeباشد .حال ديويد يک جدول واسط دارد و میتواند جداول  Storeو  Budgetرا باهم مرتبط
کند (شکل .)51-2

شکل  11-6جدول  CountryRegionمانند یک واسط بین  Storeو  Budgetعمل میکند.

حتی میتوان جدولهای ديگری را نیز با اين تکنیک ساخت و ارتباط بین آنها را تعريف کرد .برای مثال
شکل 55-2را مشاهده کنید که در مقايسه با شکل  51-2تعدادی جدول در آن اضافه شده است.
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شکل  11-6ارتباط بین  Brandو  Budgetغیرفعال است و با خط واسط مقطع نشان دادهشده است.

در اين شکل ارتباط بین  Budget ،Productو  ،Brandsبرقرار شده است .همانطور که میبینید ،ارتباط
بین  Budgetو  Brandsوجود دارد ولی غیرفعال است .اما يک ارتباط غیرفعال چیست؟ اين ارتباط يک رابطه
است که در مدل نشان داده میشود ولی در کارهای فیلترينگ خودکار استفاده نمیشود .اما چرا Power BI
 Desktopاين رابطه را (که آخرين رابطهای است که ساختیم) را غیرفعال کرده است؟ واضح است اگر اين کار را
انجام نمیداد ،مدل دچار يک ابهام بزرگ میشد .يک مدل مبهم ،مدلی است که در آن دو جدول با چندين مسیر
با يکديگر در ارتباطاند.
برای رفع ابهام ،در اکثر موارد ،با دنبال کردن مسیر از ابتدا اين مشکل حل میشود .برای مثال در مدل بیان
شده ،هیچ نیازی نیست که  ،Salesجدول  Storeرا فیلتر کند يا نیازی نیست که  ،Salesجدول  Productرا
فیلتر کند .در عوض اينکه جداول  Storesو  Productهر دو  Salesرا فیلتر کنند ،کفايت میکند و در واقع نیاز
به مسیر اولیه را حذف میکند .برای اين اصطالحات ،میتوانید روی يک خط ارتباطی ،دو بار کلیک کنید .با اين
کار پیغام شکل  56-2ظاهر خواهد شد.

شکل  12-6در پیغام  Edit Relationshipمیتوانید تنظیمات زیادی روی روابط صورت دهید.

برای حذف کردن يک فیلترينگ بايد بخش  Cross Filter Directionرا به  Singleتغییر دهید .البته اين
کار را بايد برای چند ارتباط ديگر نیز انجام دهید :بین  Salesو  ،Storeبین  Salesو  ،Productبین  Budgetبا
 Country Regionو  . Brandsمدل نهايی در شکل  59-2آمده است.

66

شکل  13-6غیرفعال کردن روابط دو جهته در اکثر خطوط ارتباطاتی ،ابهامات را رفع میکند.

پس از حذف ابهامات و فعال کردن ارتباط صحیح ،مدل بهخوبی کار خواهد کرد.
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نتیجهگیری

در اين فصل مبحث جديدی آموزش نديديم بلکه ترفندهايی را آموختیم که توسط آنها بتوانیم يک گزارش
خوب با استفاده از ابزار وسیع  ،Power BI Desktopبسازيم .اين ابزار عبارتاند از:
 ساخت يک مدل :وقتیکه در شروع کار ،جدول دادههای خام را از  SQL Serverبار میکنید،
بهجای نتايجی که از خالصهسازی پیشفرض حاصل میشود ،میتوانید آنالیزهای بسیار قویتری
روی دادهها انجام دهید.
 زبان  :DAXزبان  ،DAXبهترين ابزار برای آنالیز دادهها در  Power BIاست .البته هدف اين
پاياننامه آموزش  DAXنیست ،فقط گوشهای از قابلیتهای آن را در اين فصل بیان کرديم .برای
آموزش زبان  ،DAXمیتوانید به کتاب ( The Definitive Guide to DAXانتشارات
 )Microsoft 2015مراجعه کنید.
 ساخت ستونهايی برای چارتهای مخصوص :گاهی اوقات برای تهیه يک چارت نیاز به ستون
ويژهای داريد .دراينباره ،هیچ مشکلی وجود ندارد و میتوانید بهراحتی اين کار را انجام دهید.
با آموختن چند تکنیک ساده ،میتوانید  Power BIرا از يک نرمافزاری که گزارشهای ساده تولید میکند ،به
آنچه واقع ًا هست ،تبديل کنید و آن چیزی نیست جز يک ابزار قدرتمند مدلسازی که میتوانید آنالیزهای
زيادی را روی دادههای خود انجام دهید.
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فصل -7

بهبود گزارشها Power BI

در فصلهای گذشته ،به ويژگی  Power BIدر مورد مدل دادهها ،انتشار و به اشتراکگذاری نتايج ،پرداخته
شد .اما در اين فصلها در مورد چگونگی آماده کردن يک گزارش خوب و قابلقبول هیچ صحبتی نشد .دوست ما
ديويد از ويژگیهای  Power BIبرای پردازش بودجه ساالنه شرکتش  ،Contosoاستفاده کرد .اما حاال نوبت به
آن رسیده است که ظاهر داشبوردها و گزارشهای خود را بهبود نمايد.
در اين فصل ما ويژگیهای ظاهری  Power BIرا بیان خواهیم کرد .بر اين اساس ،در اين فصل خواهید
آموخت که چگونه از قابلیتهای تصويرسازیهای شناختهشده توسط کاربران ،تغییر دلخواه تصويرسازیها،
استفاده از  DAXبرای رفع مشکالت معمول ،بهره ببريد .همچنین ،چگونگی ساخت يک گزارش با
تصويرسازیهای زياد را خواهید آموخت.
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انتخاب یک تصویرسازی صحیح

در  ،Power BIتصويرسازیهای زيادی وجود دارد .همینطور شما میتوانید به اين تصويرسازیها ،موارد
دلخواه را اضافه کنید .اما قبل از آن ،ببینیم با اين تصويرسازیها ،چه کارهايی میتوان انجام داد (شکل .)5-7

شکل  1-7تصویرسازهای استاندارد در .Power BI

در لیست باال ،لیستی از تصويرسازیهای استاندارد ،شامل  67نوع مختلف را میبینید که عبارتاند از:
100% Stacked bar ،Clustered column chart ،Stacked column chart ،Stacked bar chart
Line and ،Stacked area chart ،Area chart ،Line chart ،100% Stacked column chart ،chart
Pie ،Scatter chart ،Waterfall chart ،Line and clustered column chart ،stacked column chart

،Card ،Multi-row card ،Gauge ،Funnel ،Filled map ،Matrix ،Table ،Map ،Tree map ،chart
.R script visual ،Donut chart ،Slicer ،KPI
برای يک داده ساده نیازی نیست از همه تصويرسازیهای ممکن استفاده کنید .بلکه بهتر است يک
تصويرسازی مناسب داده را پیدا کنید .در ادامه مثالهايی برای روشنتر شدن بهتر قضیه آمده است.
برای مثال ،يک داشبورد را فرض کنید که مقادير  Sales for Contosoرا نشان میدهد .با انتخاب يک
تصوير درست و رنگهای مناسب میتوانید دادههای اين داشبورد را بهدرستی ارائه کنید .شکل  6-7يک نمونه را
نشان میدهد  .در اين شکل مقدار فروش ،حاشیه و مقادير هدف توسط تاريخ ،برند ،زيرمجموعه و کالس ،از
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يکديگر تفکیک شدهاند .اين داشبورد را میتوانید در صفحه " "Sales 2015از فايل  Sample-Sales.pbixپیدا
کنید.

شکل  2-7نسخه اولیه گزارش فروش شرکت  Contosoدر سال  2115با استفاده از تصویرسازهای استاندارد

اولین نکته در مورد شکل  6-7وجود دارد اين است که در اينجا فقط از دو رنگ سیاه و زرد استفاده شده
است .سیاه نشانگر مقدار فروش و رنگ زرد ديگر شاخصهای مقايسهای را نشان میدهد .ضمناً در اين شکل از
تصويرسازیهای  bar chart ،Line chartو  column chartاستفاده شده است .در مورد انتخاب اين تصويرسازها
ال آموختیم که يک تصويرسازی ساده و قابلفهم ،بهترين راه نمايش
در قسمت بعد صحبت میکنیم .اما فع ً
اطالعات است.
-1-1-7

انتخاب تصویرسازی استاندارد

اولین تصوير در شکل  ،6-7مقادير  Sales Amountرا با  Target valuesرا توسط چارت خطی ( Line

 )chartمقايسه میکند (برای جزئیات بیشتر به شکل  9-7مراجعه کنید).

7-3یک  line chartاز میزان فروش برحسب تاریخ.

معموالً از  Line chartزمانی که شاخص در طی زمان بیان میشود ،مورداستفاده قرار میگیرد .بهطوریکه
محور  Xرا محور زمان قرار میدهیم و همینطور میتوانید رنگ شاخصها را با استفاده از  Data colorsمطابق
شکل  9-7تغییر دهید.
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شکل  3-7ویژگیهای رنگآمیزی تصویرساز . line chart

گاهی ممکن است بخواهید فاصله میان دو شاخص را در  Line chartنشان دهید .برای اين کار میتوانید
زيرخطها را رنگ کنید .مانند شکل  ،4-7که در آن تفاوت  Sales amountو  Sales costرا نشان میدهد.

شکل  4-7یک تصویرساز  area chartاز میزان فروش و قیمت فروش برحسب تاریخ.

اين شکل توسط  area chartترسیم شده است .البته بايد دقت داشته باشید زمانی میتوانید از area chart

استفاده کنید که دو منحنی يکديگر را قطع نکنند.
گاهی نیاز است که چند شاخص را با سیکلهای متفاوت در تصويرسازی نشان دهید .برای اين کار بايد دو
محور  yداشته باشید که هر يکبهيک داده خاص اختصاص دارد .بهطور مثال شکل  ،1-7دو منحنی با  Lineو
 Stacked column chartنشان میدهد.

شکل  5-7یک  line chartو  stacked column chartاز میزان فروش و درصد  Marginبرحسب طبقه و کالس.

در اين شکل ،مقیاس شاخص اصلی (مقدار فروش) توسط محور  yسمت چپ و شاخص ديگر (درصد
حاشیهای) توسط محور  yسمت راست ،اندازهگیری میشوند .محور  xنیز نام بخشها را نمايش میدهد .شکل
 2-7جزئیات اين تصويرسازی را نشان میدهد .در اينجا دو مقدار  Categoryو  subcategoryرا شامل میشود.
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شکل  6-7ویژگیهای منحنی دادهها در  line chartو stacked column chart

اين امر استفاده از خاصیت  drill-downرا در  Power BIممکن میسازد .میتوانید برای ستون انتخابشده،
اين ويژگی را با کلیک بر روی  drill-downفعال کنید .بعد از فعالسازی ،کلید  drill-downمانند شکل شکل
 ،7-7به رنگ سیاه در میآيد.

شکل  7-7کلید  drill-downدر تصویر .پسزمینه سیاه یعنی  drill-downدر حالت روشن قرار دارد.

با خاصیت  ،drill-downمیتوانید با کلیک روی يک ستون به زيرگروههای آن ستون دسترسی داشته باشید.
مثالً شکل  8-7نتیجه کلیک بر روی ستون  computersدر شکل  1-7را نشان میدهد.

شکل  8-7یک  line chartو  stacked column chartاز میزان فروش و درصد  Marginبرحسب زیر طبقه و کالس برای
طبقه .Computers

برای رفتن به گروه باالتر ،میتوانید روی  drill-downدر گوشه باال سمت راست يک تصوير ،مطابق شکل
شکل  3-7کلیک کنید.

شکل  9-7کلید  drill-upدر تصویر.
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همچنین میتوانید به زيرگروههای تمامی گروهها برويد .اين کار را میتوانید با زدن کلید باال سمت چپ که با
دو فلش مطابق شکل  51-7نشان دادهشده است ،انجام دهید.

شکل  11-7کلید  drill-downدر یک تصویر.

با اين کار تمامی زيرمجموعههای  Sales Amountو  ،Margin percentageمطابق شکل  55-7نشان داده
میشود.

شکل  11-7یک  line chartو  stacked column chartاز میزان فروش و درصد  Marginبرحسب زیر طبقه و کالس برای
تمامی طبقهها .
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استفاده از تصویرسازیهای دلخواه

ممکن است دادههايی داشته باشید که نتوانید با استفاده از تصويرسازیهای استاندارد  ،Power BIآنها را به
تصوير بکشید .برای اين کار تعداد زيادی از تصويرسازها که توسط گروه  Power BIساختهشدهاند در سايت زير
در دسترس و قابل دانلود هستند.

در ادامه اين بخش ،به بررسی چگونگی استفاده از اين تصويرسازهای دلخواه میپردازيم .البته دقت داشته
باشید که در اينجا نمیتوان تمام آنها را پوشش داد و تنها چند نمونه از آنها بررسی خواهد شد.
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اولین قدم در استفاده از تصویرسازیهای دلخواه

بهعنوان اولین قدم ،میخواهیم  Sales Amountو  Margin%را رنگآمیزی کنیم .در هنگام استفاده از
تصويرساز  ،standard cardکارتها دارای رنگ ثابت مطابق شکل  56-7هستند.
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شکل  12-7میزان فروش و درصد  Marginنمایش دادهشده در تصویرساز .standard card

میتوانید رنگ اين  cardرا در قسمت  Data labelتغییر دهید ،اما اين رنگ ثابت است و تغییر نمیکند .اما
ما میخواهیم رنگ اين  cardمتغیر باشد بهطوریکه  Sales Amountسبز باشد زمانی که مقدار افزايش آن در
مقايسه با سال قبل بیش از  %61باشد و درصد  Marginهم سبز باشد وقتیکه مقدارش از  591درصد بیشتر
شود ،وقتیکه مقدارش بین  511و  591درصد باشد رنگ آن زرد شود و زمانی که مقدارش کمتر از  511درصد
باشد ،قرمز شود.
برای پیادهسازی اين کار نیاز داريد که از يک تصويرسازی دلخواه که رنگ متغیر دارد ،استفاده کنید .برای اين
کار میتوانید تصويرساز  Card with State By SQLBIرا مطابق شکل  59-7انتخاب کنید.

شکل  13-7توضیحی در مورد تصویرساز دلخواه .Card with State By SQLBI

بعد از دانلود اين تصويرساز و ذخیره آن با پسوند  ،.Pbivizمیتوانید در قسمت  ،Visualizationبا کلیک بر
روی  Import From Fileآن را نصب کنید (مطابق شکل .)54-7

شکل  14-7کلید  Import From Fileدر قسمت .Visualation
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اگر قبالً  Sales Amountرا توسط  Standard cardنشان دادهايد ،حال میتوانید آن را با card with state

 By SQLBIعوض کنید .برای اين کار ،روی کلید اين تصويرساز در قسمت  ،Visualizationsکلیک کنید.
شکل  51-7اين کلید را نشان میدهد.

شکل  15-7کلید اضافه شده تصویرساز دلخواه .Card with State By SQLBI

برای تنظیم اين تصويرساز میتوانید از قسمت  ،Fieldsدر سمت چپ ،مطابق شکل  52-7استفاده کنید.

شکل  16-7قسمت  Fieldsو  Formatبرای تصویرساز دلخواه .Card with State By SQLBI

برای  Margin%هم میتوانید به طريق مشابه عمل کنید و درنهايت نتیجه کار مطابق شکل  57-7خواهد
بود.

شکل  17-7میزان فروش و درصد  Marginنمایش دادهشده با تصویرساز دلخواه .Card with State By SQLBI

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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بهبود گزارشها با استفاده از تصویرسازهای دلخواه

بهعنوان مثال ،شايد بخواهید مقدار فروش هر برند را با همین مقدار فروش در سال گذشته و مقدار هدف
موردنظر ،مقايسه کنید .چارت ابتدايی تنها مطابق شکل  58-7مقادير فروش را به نمايش میگذارد.

شکل  18-7یک  Clustered bar chartاز میزان فروش برحسب برند.

برای اينکه شاخصهای ديگر را در اين چارت نشان دهید ،بايد آنها را اضافه کنید و رنگ آنها را تغییر دهید.
شکل  53-7مقدار هدف موردنظر و فروش در سالهای  6154و  6151را نشان میدهد.

شکل  19-7یک  Clustered bar chartاز میزان فروش و اهداف موردنظر برحسب برند.

ممکن است برای نشان دادن اين دادههای اضافه شده ،از تصويرسازیهای ديگر استفاده کنید .شکل 61-7
اين کار را با  Bullet chart By SQLBIنشان میدهد .با اين کار خواندن و فهم چارت ارائهشده راحتتر خواهد
بود.

شکل  21-7یک تصویرسازی  Bullet chart By SQLBIکه نشاندهنده میزان واقعی فروش و هدف موردنظر برحسب برند
است.
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اما برای تهیه اين تصويرسازی ،میتوان از تصويرسازهای دلخواه استفاده کرد (دقت کنید در اينجا استفاده از
تصويرساز دلخواه الزامی نیست ،بلکه توصیه شده است) .در آخر شکل  ،65-7گزارشهايی که در آن از دو
تصويرساز دلخواه استفاده شده است را نشان میدهد.

شکل  21-7نسخه نهایی گزارش نشاندهنده فروش  Contosoدر  .May 2015در نسخه از تصویرسازهای استاندارد و دلخواه
استفاده شده است.

تا اينجا ديديم که با تصويرسازهای دلخواه ،چگونه میتوان گزارش بهتری را ارائه داد ،اما دقت کنید که
اجباری در استفاده از اين تصويرسازها نبود و میتوانستیم با تصويرسازهای استاندارد هم کار کنیم .در قسمت بعد
مثالهايی را خواهید ديد که در آنها استفاده از تصويرسازهای دلخواه برای رسیدن به کمترين اهداف الزامی
است.
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شناسایی حاالتی که در آن استفاده از تصویرسازهای دلخواه الزامی است

در اين قسمت از گزارشهای متفاوتی استفاده میکنیم که نشان میدهد استفاده از برخی تصويرسازها ،به چه
میزان میتواند بیمعنی باشد .مثالی که در اينجا انتخاب کرديم ،وضعیت سهام را نشان میدهد .با نگاهی به
تاريخچه قیمت سهام ،به رفتار قیمت اين سهام در طی زمان خواهیم پرداخت .شکل  66-7يک گزارش اولیه
دراينباره را نشان میدهد.

شکل  22-7یک گزارش نشاندهنده ارزش سهام برحسب زمان با استفاده از تصویرساز استاندارد.

اين گزارش شامل يک  ،Line chartبرای هر يک از سهام است که قیمت پايان هرروز آنها را نشان میدهد.
اين گزارش همینطور يک جدول دارد که مقدار سهمها متعلق به يک شرکت و درصد آن از کل را نشان میدهد.
يک  Line chartديگر نیز وجود دارد که متعلق به تمامی سهام است و در آن ،هر سهم با يک رنگ متفاوت
نشان دادهشده است .اين خط ،کل ارزش يک سهم در طی زمان را نشان میدهد .با اين چارت میتوان تعیین کرد
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که کدام سهم در طی زمان بیشترين ارزش را داشته ولی هیچگونه کمکی برای ارزيابی قیمت کلیه سهام را ارائه
نمیدهد .درهرحال میتوان اين تصويرسازی را به تصويرساز ناحیه ،مانند Error! Reference source not
 found.تغییر داد.

شکل  23-7ارزش سهام مشابه آنچه در شکل  22-7نشان دادهشده است ،ولی این بار طبقهبندیشده برحسب نام سهم.

هر رنگ يک سهم را نشان میدهد پس بهطور تقريبی میتوان وزن هر سهم را در کل سهام تخمین زد .در
اين شرايط ،میبینید که انتخاب يک تصويرسازی ،چقدر میتواند انتظارات را برآورده کند.
درهرحال ،در چارتهای ديگر تصويرسازهای استاندارد  ،Power BIاصالً مفید نیستند .آن چهار چارتی که
ال اطالعات کافی را در اختیار نمیگذارند .در واقع مدلهای داده ،شامل
قیمت سهام را نشان میدهند ،اص ً
قیمتهای متفاوت است :قیمت بازگشايی بازار ،کمترين قیمت ،بیشترين قیمت و قیمت هنگام بستن بازار .خیلی
خوب است که اين قیمتها را با  Candlestick chartنشان دهیم .البته اين چارت جزو استانداردهای Power
 BIنیست و شما بايستی آن را دانلود و نصب کنید .بهطور مثال ،تصويرساز  ،Candlestick by SQLBIتصوير از
چهار شاخص مذکور را ارائه میدهد .شکل  ،64-7گزارش نهايی پس از تغییرات فوق را شامل میشود.

شکل  24-7ارزش سهام مشابه قبل برحسب زمان نشان دادهشده توسط تصویرساز دلخواه.

مشاهده میکنید که تصويرسازهای دلخواه ،چقدر میتواند در ارائه يک گزارش بهتر کمککننده باشد .گاهی
اوقات ،ممکن است از تصويرسازی که تشکیل دادهايد ،انتظار نمايش مقاديری خاص را داشته باشد .برای اين کار،
زبان  DAXمیتواند بسیار کمککننده باشد .در بخش بعد در اين مورد صحبت خواهیم کرد.
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استفاده از  DAXدر مدل داده

تا اينجا در اين فصل ،چگونگی استفاده از چارتهای استاندارد ،تنظیم ويژگیهای آنها و حتی استفاده از
تصويرسازهای دلخواه را نیز آموختیم .البته ممکن است برای بهتر کردن تصويرسازی ،برخی شاخصها را خودتان
توسط  DAXمحاسبه کنید و نمايش دهید .شما معمو ًال از  DAXبرای محاسبات عددی استفاده میکنید .اما
میتوان از مزايای ديگر  DAXکه کنترل اليههای گزارش است نیز استفاده کرد.
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برای مثال ،گزارش شکل  64-7را در نظر بگیريد .تمامی قیمتهای  Low Closer open Highدر اين
گزارش برحسب روز بیان شدهاند .اما شما ممکن است بخواهید آنها را برحسب ماه يا حتی سال ،بهجای روز،
نشان دهید .برای اين کار میتوانید خطوط  DAXزير را استفاده کنید.

حتی میتوانید توسط  ،DAXنام شاخصها را تغییر دهید ،بهطوریکه دادههای آن بدون تغییر باقی بمانند.
حتی دقت داريد که از قسمت  ،Propertiesنمیتوانید نام يک شاخص را در  Legendعوض کنید .ولی با اين
ترفند بهراحتی میتوانید اين کار را انجام دهید .بهطور مثال میخواهید نام  Previousو  Currentرا با سال آنها
در  Legendنمايش دهید .برای اين کار ،خطوط زير را بنويسید.

بر اين اساس میتوان گزارش مطلوبتر از قبل را تهیه کرد.
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ساخت گزارش با تعداد تصویرهای زیاد

گاهی ممکن است تعداد زيادی تصوير در يک گزارش داشته باشیم ،در اين صورت بايد تعداد اين
تصويرسازیها را مديريت کرده تا کاربر با ديدن آنها دچار سردرگمی نشود .همانطور که در ادامه خواهید ديد،
داشتن يک ايده خوب برای نمايش دادهها خیلی بهتر از افزودن تصاوير گوناگون به گزارش است .در شکل 61-7
نسخه اولیه يک گزارش که دادههای  Google Analyticsدر مورد وبسايت  DAX Formatterرا به تصوير
میکشد ،را مشاهده میکنید .اين گزارش  68تصويرسازی دارد ،بعالوه يک  slicerو هشت قسمت ديگر که صرف ًا
برای زيبايی گزارش استفاده شدهاند (نشانواره ،عکس.)... ،
در اين  68گزارش تنها از  7نوع متفاوت تصويرسازی وجود دارد و برخی از آنها (مانند stacked/cluster

 )bar/column chartدادهها را از يک جنبه مشابه بررسی میکنند.
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شکل  25-7یک گزارش فشرده برحسب دادههای .Google Analytics

کلیت گزارش شامل سه بخش :سمت چپ ،مرکزی و سمت راست است .بخش سمت چپ در مورد تعداد
کاربران ،بخش مرکزی در مورد نشستها و بخش سمت راست شامل اطالعاتی در مورد زمان متوسط باال آمدن
صفحات ،نوع سیستم ،سیستمعامل ،مرورگر و کیفیت تصوير استفاده شده توسط کاربر است.
اگر بخواهید چنین گزارشی را از اول بسازيد ،بايد راهنمای زير را دنبال کنید:
 کاهش متن :کمترين متن ممکن را بکار ببريد .از توضیحات طوالنی خودداری کنید.
 عالئم اختصاری را حذف کنید :سعی کنید تا میتوانید عالئم اختصاری ( legendها) را حذف کنید.
مخصوصاً اگر فقط يک شاخص در تصوير داريد.
 حذف محورها :برای يک تصويرسازی فشرده ،که قبالً در آن  labelدادهها را روشن کردهايد (قسمت
 Data Labelرا روی حالت  Onبگذاريد ،).میتوانید محور مربوطه را حذف کنید .تمامی
 clustered bar chartها در اين گزارش با اين کار بسیار کوچک میشوند.
 برای توضیح مفاهیم از تصاوير استفاده کنید .از يک آيکون يا تصوير معنادار برای نشان دادن دادهها
استفاده کنید .يک تصوير ارزشمندتر از هزاران کلمه است .بهعنوان مثال در باالی شکل  61-7برای
هر قسمت از گزارش يک شکل در نظر گرفته شده است.
در اين گزارش از يک  donut chartاستفاده شده است .البته استفاده از اين چارت ايده خوبی نیست چون
معموالً برای مقايسه دو شاخص از آن استفاده میشود .در اينجا از  donut chartبرای مقايسه درصد تعداد
جستجوها توسط  Bingو  Googleاستفاده کردهايم .مشخص است که تعداد جستجوها در  ،Googleنسبت به
جستجوها در  ،Bingافراد را بیشتر به وبسايت موردنظر هدايت کرده است .نگاه کردن به درصدها کمک چندانی
به روشن شدن قضیه نمیکند.
در گزارش فوق سه تصويرسازی وجود دارد که قصد داريم آن را بهبود بخشیم .در باالی گزارش يک چارت
 sparklinesقرار دارد که هیچ محور ،برچسب و  legendندارد .در شکل  62-7میبینید که همه آنها به حالت
 offقرار دارند.
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شکل  26-7ویژگیهای  line chartکه بهعنوان یک  sparklineاز آن استفاده شده است.

درهرحال ،هرگاه از  line chartاستفاده میکنید ،قطر خطوط را نمیتوانید تغییر دهید .برای همین وقتی
دادههای زيادی داريد ،خواندن اين چارت مشکل میشود .برای همین میتوانید از تصويرساز  sparklinesکه از
وبسايت  Power BIدانلود کردهايد ،استفاده کنید .شکل  line chart 67-7و  sparklinesرا در به تصوير
کشیدن يک داده مقايسه میکند .میبینید که شکلی که توسط  sparklinesترسیم شده بسیار قابلفهمتر است.

شکل  27-7دو مثال تصویرسازی از یک داده ،یکی با استفاده از  line chartاستاندارد و دیگری با استفاده از sparkline
دلخواه.

تصويرسازی ديگری که قصد داريم آن را بهبود بخشیم ،میزان نفوذ  country/regionاست که در سمت
چپ ،گوشه پايین گزارش قرار دارد .در اينجا بهجای استفاده از نقشه استاندارد که در هر منطقه يک  Pieبا اندازه
متناسب با جمعیت ترسیم کرده ،میتوانید از تصويرساز  Synoptic designsاستفاده کنید .نتیجه نشان دادن
شاخص User Per Millionتوسط اين تصويرساز در شکل  68-7نشان دادهشده است.

شکل  28-7تصویرساز  Synoptic designsبا یک نقشه زمین که نشاندهنده نسبت کاربرها به جمعیت است.

آخرين تصويرسازی که میخواهیم آن را بهبود بخشیم ،تصوير گوشه پايین ،سمت راست است که تعداد
مرورگرها ،با کیفیت تصاوير متفاوت را نشان میدهد .در دادههای اصلی ،تعداد زيادی عدد مربوط به کیفیتهای
متفاوت داريم ،اما  bar chartفقط اعداد اول اين دادهها را نشان میدهد .بنابراين ،تعداد زيادی از دادهها با اين
تصويرسازی نشان داده میشوند .ازاينرو بايد اين مشکل را حل کنیم .در قدم اول يک ستون ،که تعداد کاربران
با عرض صفحهنمايشهای متفاوت را طبقهبندی میکند ،ايجاد میکنیم .عرض تصوير مرورگر ،مربوط به کیفیت
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تصوير مورداستفاده میباشد .البته ايجاد اين ستون را توسط  DAXانجام میدهیم که قبالً کار با آن را آموخته
بوديم .در قدم دوم ،اين ستون ايجادشده را توسط  Waterfall chartبه تصوير میکشیم .البته نمودار را به درصد
محاسبه کرده و نمايش میدهیم .شکل  63-7نتیجه کار را نشان میدهد.

شکل  29-7یک  Waterfall chartاز میزان توزیع استفاده کاربران از کیفیتهای مختلف تصویری مرورگرها.

خطوط  DAXمربوط به تولید ستون درصد تعداد کاربران ،بهصورت زير نوشته شده است:

شکل  ،91-7گزارش بهبوديافته نهايی را نشان میدهد .همانطور که میبینیم ،اين گزارش تغییر اساسی
خاصی با قبل نکرده است اما فهم و خواندن آن بسیار راحتتر شده است.

شکل  31-7یک گزارش فشرده برحسب دادههای .Google Analytics

با توجه به آنچه گفته شد ،بهخصوص در گزارشهای بسیار شلوغ ،بايد روی کیفیت و خوانا بودن گزارش
تمرکز کنیم .آنقدر دادهها ی زيادی وجود دارد که ذهن خواننده را به خود مشغول کند ،که شما نبايد با يک
گزارش بد فکر او را مشغول تصويرسازهای خود کنید و او تنها بايد توجهش به دادههايی که به تصوير کشیده
شده ،معطوف باشد.
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نتیجهگیری

در اين فصل ،روشهايی برای بهبود گزارشهای  ،Power BIآموختید .اين روشها شامل انتخاب بهترين
تصويرساز و استفاده از تصويرسازهای دلخواه است .گامهای اين رويه بهصورت زير است:
 انتخاب بهترين نوع تصويرسازی :تصويرهای زيادی در  Power BIوجود دارد و شما نیاز نداريد که
از همه آنها استفاده کنید ،فقط بايد بهترين آنها را که متناسب با دادههايتان باشد را انتخاب
کنید .نگران نباشید ،اگر يک تصويرساز را بارها انتخاب میکنید؛ اگر فکر میکنید بهترين انتخاب
است.
 ويژگیهای تصويرسازی را تنظیم کنید :میتوانید ويژگی هرکدام از تصويرسازها را بهطور جداگانه
تنظیم کنید .انتخاب رنگها ،مناسب برای تصويرسازی از اهمیت بااليی برخوردار است.
 از تصويرسازهای دلخواه ،در صورت لزوم ،بهره ببريد :در گالری  ،Power BIتصويرسازهايی وجود
دارد که میتوانید به تصويرسازیهای استاندارد اضافه کنید .درصورتیکه احساس کرديد اين
تصويرسازیها ،پاسخ بهتری ارائه میدهند ،حتم ًا از آنها استفاده کنید.
 از  ،DAXبرای خلق شاخصهای جديد و ستونهای محاسباتی استفاده کنید :برای يک
تصويرسازی خوب میتوانید از  DAXاستفاده کنید؛ چراکه بعضی از کارها ساده نظیر تغییر نام يک
داده در  legendاز طريق تنظیم ويژگیها ،غیرممکن است ولی با  DAXاين کار بهراحتی انجام
میشود.
 اطالعات غیرضروری را از يک گزارش فشرده حذف کنید :در يک گزارش شلوغ و فشرده ،اطالعاتی
که کمکی به خواننده نمیکنند را حذف کنید تا باعث سردرگمی او نشود.
مواردی که ذکر شد ،قدم اول در خلق يک گزارش خوب بود .برای بهبود گزارش بايد به بازخورد گزارش
خود از سوی کسانی که گزارش را برای آنها ارسال کردهايد ،توجه کرده و مشکالت احتمالی را برطرف کنید.
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فصل -8

استفاده از  Power BIدر شرکت

تابهحال آموختیم که چگونه يک مدل داده ،گزارش و داشبورد بسازيم .همینطور ياد گرفتیم که چطور دادهها
را از منابع مختلف اخذ کنیم .همینطور ديديد که چگونه از  Power BIروی دستگاههای مختلف استفاده کنید.
در اين فصل تکنیکهايی برای دستیابی عمیقتر به امکانات سیستمها و نرمافزارهای موجود ،ارائه خواهد شد.
شما میتوانید از هر منبعی در شرکت ،داده بگیريد .همینطور میتوانید تصويرسازیهای يک داشبورد را
بهراحتی در  Microsoft Officeادغام کنید .حتی اگر يک برنامهنويس هستید میتوانید با  ،REST APIيک
ارتباط زنده بین نرمافزاری که نوشتهايد و  ،Power BIبرای بروز رسانی دادهها ،برقرار کنید Power BI .را
میتوان توسط  REST APIبه نرمافزارهای تحت وب يا موبايلی مرتبط کرد .در اين فصل با ارائه مثالهايی
خواهیم آموخت که چرا چنین ويژگی  Power BIاز اهمیت بااليی برخوردار است.
-1-8

گرفتن داده از سیستمهای موجود

هر شرکت دارای منابع اطالعاتی است و شما میتوانید با کپی کردن مستقیم آنها در  Power BIاز آنها
گزارش تهیه کنید .البته راه ديگر ،ايجاد يک  gueryاست که با اين کار تغییرات روی دادهها بهطور خودکار در
 Power BIاعمال میشود .در اين فصل خواهیم آموخت که چگونه  Power BIرا 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:
 منبع مجاز :اگر منبعی از دادهها تحت نظارت شرکت شما وجود دارد ،اين منبع را ازاينپس با نام
مجاز میشناسیم.
 ابر :اگر از دادهها در سرويس  Microsoft Azureاستفاده میکنید ،در واقع دادهها را از ابر دريافت
کردهايد.
 ديتابیس نسبی :اين ديتابیس از جداولی تشکیل شده است که با يکديگر در ارتباط هستند.
بهطورمعمول از اين دادهها با زبان  ،SQLمیتوان يک  queryساخت .ازجمله منابع مجاز نسبی که
 Power BIپشتیبانی میکند ،شامل IBM ،Oracle ،Microsoft Accsess، Microsoft SQL
 Sybase ،PostgreSQL ،MySQL ،DB2و  .Teradataهمینطور دادههای نسبی ابری که
 Power BIپشتیبانی میکند ،شامل  Asure SQL Databaseو Azure SQL Warehouse
است.
 مدلهای سیستماتیک :اينها ديتابیسهايی هستند که هم شامل دادهها و هم متا-دادهها هستند و
گشتوگذار در آنها توسط ابزارهايی مثل  Excel PivotTableو گزارشها ، Power BIتسهیل
شده است .مثالً  Microsoft SQL serverاز اين نوع است .از ديگر اين مدلها ،میتوان به SAD
 Business Worehouseاشاره کرد.
 نرمافزار  :Power BI Personal Gatewayاين يک نرمافزار افزونه به  Power BIاست .که امکان
ارتباط دادههای موجود در سیستمهای موجود را با سرويس  Power BIبهطور خودکار فراهم
میکند.
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تفاوت بین بروز رسانی دادهها و ارتباط زنده

وقتی به دادههای  Power BIمراجعه میکنید ،میتوانید از کپی دادهها که در  Power BIذخیره شده است،
استفاده کنید يا اينکه از  queryهايی که بهطور زنده با منبع داده در ارتباط هستند ،بهره ببريد .بدون آنکه
دادهها را کپی کنید .همانطور که در فصل  4ديديم ،در هنگام ارتباط با ديتابیس  ،SQl Serverدو راه پیش رو
داريم ،دادهها را وارد کنیم ( )Importيا اينکه از  DirectQueryاستفاده کنیم .در  ،Direct Queryدادهها کپی
نمیشوند و در واقع يک ارتباط زنده بین  Power BIو سرور وجود دارد .در هر دو صورت ( Importيا Direct
 ،)Queryيک ارتباط زنده بین  Power BIو سرور برقرار خواهد بود .البته در مورد منابع ديتابیس نسبی Direct
 ، Queryابزار مناسبی برای يک ارتباط زنده است .البته دقت کنید که اگر دادهها را وارد کنید ،به تمام امکانات
 Power BIدسترسی داريد ولی بايد يک زمانبندی را برای بروز رسانی دادهها تعیین کنید .در ضمن برای اينکه
بخواهید از چندين منبع استفاده کنید ،بايد حتم ًا دادهها را وارد کنید .البته اگر هم بخواهید از ارتباط زنده
دراينباره استفاده کنید ،میتوانید از داشبوردهايی که تصويرسازیهای گزارشهای مختلف را شامل میشوند،
استفاده کنید بهطوریکه هر گزارش از يک منبع زنده استفاده میکند .در ادامه خواهیم ديد که چطور از ارتباط
زنده و وارد کردن دادههای شرکت ،استفاده کنید.
-2-1-8

استفاده از دیتابیسهای مجاز

هرگاه يک مدل داده توسط  Power BIمیسازيد در واقع از يک منبع داده مجاز استفاده کردهايد .ارتباط
 Power BIبا منبع میتواند بهصورت وارد کردن داده يا  DirectQueryباشد .در هر دو مورد ،برای منتشر
کردن فايل  Power BI Desktopروی سرويس  Power BIبايد از نرمافزار  Personalيا Enter Prise
 Gatewayاستفاده کنید .البته با نسخه  Personalنمیتوان دادههای  DirectQueryرا منتشر کرد و فقط
نسخه  Enter Priseالزم است.
-3-1-8

استفاده از دیتابیس نسبی در ابر

اگر از مدل داده  Power BIدر ديتابیس نسبی که روی يک ابر ذخیره است ،استفاده میکنید ،هیچ نیازی به
استفاده از نرمافزار  Gatewayبرای بروز رسانی دادهها نداريد .نرمافزار  ،Power BIارتباط مستقیم را با Azure
 SQL Databaseو  Azure SQL Data Warehouseرا پشتیبانی میکند و میتوانید بهطور مستقیم بدون
استفاده از  Gatewayبروز رسانیها را زمانبندی کنید.
در اينجا هم دو سناريو برای ارتباط با سرورها وجود دارد ( Importيا  .)Direct Queryشکل  5-8نشان
میدهد که با استفاده از گزينه  Importيک کپی از دادهها از سرويس  Power BIدر اختیار داريد و برای بروز
رسانی آنها نیازی به  Gatewayنداريد.
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شکل  Power BI 1-8میتواند بهطور مستقیم به  Azure SQL Databaseو  Azure SQL Data Warehouseمتصل
شود و مدل  Power BIرا بروز رسانی کند.

شکل  ،6-8نشاندهنده نحوه ارتباط  Power BIتوسط  DirectQueryاست .همانطور که میبینید ،در
اينجا سرويس  Power BIفقط يک تعريف سیستماتیک از مدل داده در اختیار دارد (بهجای کپی تمامی دادهها)
بعالوه اطالعات الزم برای بازيابی اطالعات اصلی موجود در ديتابیس .در اينجا برای بروز رسانی نیازی به
 Gatewayنداريد.

شکل  2-8در مد کاری  DirectQueryنرمافزار  Power BIطور مستقیم به  Azure SQL Databaseو Azure SQL
 Data Warehouseمتصل میشود.

اگر ديتابیس ابری ديگری ،غیر از  Azure SQL Databaseو  ،Azure SQL Data Warehouseاستفاده
ال گفته شد ،استفاده کنید .برای اين کار نیاز داريد که  gatewayرا
میکنید ،بايد از معماری دادههای مجاز که قب ً
نصب کنید يا از  DirectQueryاستفاده کنید.
-4-1-8

استفاده از ارتباط زنده در Analysis Service

وقتی يک ارتباط زنده با  Analysis Serviceدر  Power BI Desktopبرقرار میکنید ،در واقع يک مدل
داده ايجاد نکردهايد ،همینطور يک کپی از فايل  PBIXهم در اختیار نداريد .پس هرگاه مدلی را در سرويس
 Power BIمنتشر میکنید ،فايل  ،PBIXفقط حاوی تعريفی از گزارش است ولی تمامیت گزارش در فايل
 Analysid Serviceموجود است .هرگاه روی گزارش تغییراتی ايجاد میکنید ،تمامی اين تغییرات بهطور
مستقیم از طريق  Power BI Enterprise Gatewayبه  Analysis Serviceمنتقل میشود .شکل  9-8را
ببینید.
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شکل  3-8وقتی یک مدل از ارتباط زنده استفاده میکند  Power BIیک  queryرا به  Analysis Serviceمجاز متصل
میکند.

دقت داشته باشید ،معمو ًال  Analysis Serviceيک کپی از دادههای خواندهشده از يک يا دو منبع را در
اختیار دارد (مگر اينکه مدل  Analysis Serviceرا توسط  DirectQueryايجاد کرده باشید) پس بايد برای بروز
نگهداشتن  ،Analysis Serviceآن را همواره  Refreshکنید.
ارتباط  Power BIبا Office
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تاکنون آموختیم که چطور گزارش و داشبوردها را توسط نسخه آنالين ،نسخه دسکتاپ و يا موبايلی Power

 BIتهیه کنیم .حال ممکن است بخواهید يک گزارش از اين اطالعات فراهم آمده را در  Excelبسازيد يا اينکه
يک ارائه در  Microsoft PowerPointبسازيد .همانطور که خواهید ديد Power BI ،ويژگیهايی دارد که
ارتباط با  Officeراحتتر میکند.
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انتشار مدل داده  Excelدر Power BI

هرگاه يک فايل  Power BI Desktopرا روی  Power BIمنتشر میکنید ،در حقیقت روی يک کپی از اين
فايل ،که شامل مدل داده ،يک کپی از داده و  queryاست ،را در ابر قرار میدهید .حال اگر يک فايل  Excelاز
مدل داده داشته باشید ،میتوانید اين فايل را مانند قبل در  Power BIمنتشر کنید .در حقیقت يک ارتباط بین
 Power BIو  Excelوجود دارد:
 مدل   Power BIمدل داده ( Excelکه با نام مدل  Power Pivotهم شناخته میشود)
( Workbook Queries  Power BI Gateway Editor که با نام  Power Queryهم
شناخته میشود)


گزارش Power View  Power BI

شما میتوانید بهجای فايل  ، .Pbixفايل  XLSXرا در  Power BIبارگذاری کنید و تمامی ويژگیهای فايل
 Excelرا در آن حفظ کنید .تمامی گزارشها در فايل  Excelبه گزارشها در فايل  Power BIتبديل میشود.
شکل  ،4-8ويژگی  Publish To Power BIرا در  Excel 2016نشان میدهد .اين شکل نشان میدهد که
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چطور میتوان حتی بدون باز کردن وبسايت  ،Power BIيک مدل  Power Pivotرا در  Power BIمنتشر
کرد (درست مثل آنچه در  Power BI Desktopداشتیم).

شکل  4-8ویژگی  Publish To Power BIرا در . Excel 2016

مهم است که بدانید اگر مدل  Power Pivotرا در  Power BI Desktopبار کنید ،آنگاه يک فايل  .Pbixاز
آن مدل را ساختهايد و حاال هم فايل  .xlsxو هم فايل  .Pbixرا از يک مدل داريد .حال اگر فايل  .Pbixرا در
 Power BIمنتشر کنید ،میتوانید از  Excelبرای ويرايش دادههای منتشرشده ،استفاده کنید .اين کار با ويژگی
 Analyze In Excelامکانپذير است .در بخش بعد در اين مورد صحبت میکنیم.
-2-2-8

استفاده از محتوای  Power BIدر Excel

اگر بخواهید از دادههای  Excelکه در  Power BIمنتشرشده استفاده کنید ،بايد از ويژگی Analyze In

 Excelکه در سرويس  Power BIقرار دادهشده استفاده کنید .شکل  1-8اين ويژگی را نشان میدهد.

شکل  5-8ویژگی  Analyze In Excelدر .Power BI

شکل  2-8نیز نتیجه کار را بعد از درخواست  Analyze In Excelروی ديتاست  Google Analyticsنشان
میدهد.

شکل  6-8یک  PivotTableدر  Excelدر ارتباط با مدل  Google Analyticsبا استفاده از  Analyze In Excelدر
.Power BI
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پس از ايجاد ارتباط با  ،PivotTableشما تمامی جدولها ،ستونها و شاخصهای مدل  Power BIکه در
 PivotTableلیست شدهاند را در اختیار خواهید داشت .البته نمیتوانید مانند آنچه در  Power BIانجام
میداد يم ،يک شاخص جديد تعريف کنید .پس اين نکته خیلی مهم است که از قبل تمامی شاخصهايی که الزم
داريد را بسازيد .شکل  7-8يک مثال را از مدل  Excel PivotTableنشان میدهد.

شکل  7-8یک  PivotTableدر  Excelدر ارتباط با  Sales 2015-Analyticsبا استفاده از  Analyze In Excelدر Power
.BI

درنهايت شما ممکن است بنا به دلیل زيادی بخواهید از  Excelبرای پردازش مدل  Power BIاستفاده کنید.
در حالت کلی  Excelيک نرمافزار انعطافپذير است که میتواند دادهها را از منابع مختلف همراه با محاسباتی که
در فايل  Excelانجام داديد ،جمعآوری کند.
گفتنی است که هنوز خیلی از ويژگیهای  PivotTableدر  Excelدر  Power BIموجود نیست .باوجود
 Analysis In Excelشما نهايت انعطاف و امکانات را برای آنالیز مدل داده در اختیار داريد ،حتی بیشتر ازآنچه
در  Power BIموجود است.
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استفاده از  Power BI Tilesدر Office Store

میتوانید يک فايل  Officeرا در  Excelيا  PowerPointرا که در آن چند تصويرسازی از  Power BIوجود
دارد ،بسازيد .جالب است که میتوانید يک ارائه  PowerPointبسازيد که در آن تصويرسازها خودکار بروز شوند.
در  Excelنیز چنین امکاناتی وجود دارد؛ و همه اينها باوجود نرمافزار افزونهای به نام Power BI Tiles
امکانپذير است .اين نرمافزار از امکانات  Power BI APIsبهره میبرد .اگر شما يک برنامهنويس برای تولید
نرمافزار هم نباشید ،حتماً اين امکانات  ،Power BI APIsنظر شما را جلب خواهد کرد .نرمافزار Power BI
 Tilesرا میتوانید از  Office Storeدانلود و نصب کنید.
بیايد به بحث در مورد ديويد بازگرديم .حال او میخواهد يک ارائه  PowerPointشامل چند تصويرسازی در
مورد گزارش بودجهای که در  Power BIتهیه کرده است ،داشته باشد .برای اين کار ،در  ،PowerPointاو روی
 Insertکلیک کرده و سپس  Storeرا میزند ،همانطور که در شکل  8-8نشان دادهشده است.
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شکل  8-8کلید  Storeدر نوارابزار .PowerPoint

در پنجره ظاهرشده ،ديويد عبارت " "Power BI tilesرا تايپ میکند و نتیجه مانند شکل  3-8میشود.

شکل  9-8لیستی از افزونههای  Officeکه با عنوان " "Power BI tilesفیلتر شدهاند.

پس از نصب  ،Power BI Tilesگزينه آن در نوار  ،PowerPointدر قسمت  ،Insertدر لیست My Add-

 ،Inمانند شکل  51-8ظاهر میشود.

شکل  11-8افزونه  Power BI Tilesدر  PowerPointدر نوارابزار .My Add-Ins

پس از کلیک روی  ،Power BI Tilesيک مستطیل در اساليد جاری ظاهر میشود که محتويات گزارش يا
داشبورد را قرار است نشان دهد .در اين مستطیل از شما خواسته میشود که با يک اکانت  Power BIحتماً
 Loginکنید يا اينکه از يک گزارش عمومی (در فصل  6توضیح داديم که چگونه گزارشی را روی وب منتشر
کنیم) مطابق شکل  ،55-8استفاده کنید.

شکل  11-8شما میتوانید از بین وصل شدن به اکانت  Power BIو یک گزارش عمومی ،یکی را در  Power BI Tilesانتخاب
کنید.

برای اولین بار که ديويد وارد  Power BIمیشود ،از او مطابق شکل  56-8خواسته میشود که هويت
 Power BI Tilesرا تأيید کند.
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شکل  12-8درخواست  Power BIبرای دسترسی به .Power BI Tiles.

حال ديود به گزارشها و داشبوردهای خود در  PowerPointدسترسی دارد و میتواند آنها را وارد اساليد
کند .شکل  ،59-8لیستی از گزارشهايی که ديويد به آنها دسترسی دارد را نشان میدهد .اگر بخواهید به
داشبوردها هم در اينجا دسترسی داشته باشید بايد روی  Dashboardsکلیک کنید.

شکل  13-8گزینه اضافه شده  Power BI Tilesدر یک اسالید  PowerPointبرای نمایش یک گزارش.

پس از انتخاب گزارش ،تصويرسازی موردنظر ،مانند شکل  ،54-8در اساليد نشان داده میشود .در اين
تصويرسازی میتوانید مانند گزارشهای  ،Power BIفیلتر بگذاريد و نحوه نمايش تصويرسازها را تغییر دهید.

شکل  14-8یک اسالید  PowerPointکه محتوای گزارش  Budget Totalsرا نشان میدهد.

حتی میتوانید ،تصويرسازیها را از داشبوردها انتخاب کنید ،مانند آنچه در شکل  51-8نشان دادهشده است.
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شکل  15-8یک اسالید  PowerPointکه محتوای داشبورد  Budget Totalsرا نشان میدهد.

اگر میخواهید که در حین ارائه ،دادهها را بروز کنید ،روی کلید  Refreshکه در سمت راست ،در پايین
 Power BI Tilesکلیک کنید (شکل 51-8را ببینید) .دقیق ًا همین کارها را میتوانید در  Excelنیز انجام دهید.
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مدیریت امنیت دسترسی دادهها

در فصول گذشته ،راههای مختلف اشتراکگذاری دادهها با ديگر را کاربران آموزش داديم .در اين قسمت،
ويژگیهای  Power BIدر اشتراکگذاری و کنترل دسترسی به دادهها را مرور میکنیم .لیستی که در ادامه متن
آمده است ،نشاندهنده انواع انتخابها برای چگونگی نمايش دادهها به کاربران است.
 :My Workspace تمامی داشبوردها ،گزارشها و ديتاست ها که در  My Workspaceذخیره شدهاند،
فقط برای شما قابلمشاهده هستند .مگر اينکه به طريقی آنها را با ديگران به اشتراک بگذاريد.


 :Group Workspaceتمامی اعضای گروه به داشبوردها ،گزارشها و ديتاست ها که در Group

 Workspaceذخیره شدهاند ،دسترسی دارند.
 :Shared Dashboard وقتی يک داشبورد را با شخصی به اشتراک میگذاريد ،يک دعوتنامه با ايمیل
برای او بهمنظور مشاهده داشبورد ارسال میشود .همچنین شما میتوانید در لیستی که در اختیار داريد،
افرادی را به اين داشبورد دسترسی دارند را اضافه يا کم کنید .درصورتیکه داشبوردی را با شخصی
اينگونه به اشتراک بگذاريد ،آن شخص فقط میتواند اين تصويرسازیها و ديتاست های مربوطه را
بخواند و نمیتواند آن را تغییر دهد.
 ايجاد يک پک محتوا :شما میتوانید پک محتوای يک سازمان را بین کاربران به اشتراک بگذاريد ،با اين
کار تمامی گذارش ها ،داشبوردها و ديتاست ها در دسترس افراد خواهند بود .هرگاه يک گزارش را در
يک پک محتوا به اشتراک میگذاريد ،بهطور خودکار ديتاست مربوطه نیز به اشتراک گذاشته میشود.
اگر داشبوردی را در يک پک محتوا به اشتراک بگذاريد ،گزارش مربوط به آن را نیز به اشتراک
گذاشتهايد.
 انتشار در وب :میتوانید يک گزارش را از طريق ايجاد يک  URLدر وب به اشتراک بگذاريد .البته با اين
کار ،همه افراد به گزارش دسترسی خواهند داشت و شما کنترلی روی آن نداريد .البته کاربر هم فقط
میتواند گزارشها را مشاهده کند و نمیتواند هیچگونه تغییری روی آن اعمال کند .برای دادههای
حساس ،نبايد از اين طريق گزارشها را اشتراکگذاری کنید.
 امنیت  :Row-levelشما میتوانید دسترسی کاربران را به برخی جدولهای ديتاست با تعريف فیلترهای
 Row-levelمحدود کنید .اين يک امنیت اضافه است که شما در مورد افرادی که قبالً دادهها را با
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آنها به اشتراک گذاشتهايد ،اعمال میکنید .بهعنوان مثال ،در يک گروه میخواهید شخصی خاص به
يک جدول خاص دسترسی نداشته باشد .برای اين محدوديت ،از اين طريق عمل میکنید .در قسمت
بعد در اين مورد بیشتر صحبت میکنیم.
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استفاده از امنیت Row-level

هرگاه میخواهید يک کاربر به يک يا چند جدول خاص از ديتاست ،دسترسی داشته باشد ،بايد از اين طريق
عمل کنید .در اين صورت صرفنظر از اينکه او گزارش مربوطه را میبیند ،آن کاربر اجازه دسترسی به داده
محدودشده را ندارد.
اگر از يک ارتباط زنده با  Analysis Serviceيا  DirectQueryاستفاده میکنید ،بايد امنیت  row-levelرا
روی منابع ديتابیس اعمال کنید و در  Power BIنمیتوانید اين قوانین را تغییر دهید .اگر يک مدل داده در
 Power BIداريد ،میتوانید يک امنیت  row-levelروی ديتاست های آن اعمال کنید .میتوانید اين کار را با
انتخاب  ،Securityهمانطور که در شکل  52-8نشان دادهشده ،انجام دهید.

شکل  16-8انتخاب گزینه  Securityبرای فعال کردن امنیت  row-levelروی یک دیتاست.

برای توضیح گامبهگام تنظیم امنیت  ،row-levelمیتوانید به آدرس زير مراجعه کنید.

نتیجهگیری
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در اين فصل آموختیم که چگونه میتوان از  Power BIدر يک شرکت بهره برد ،چه امکاناتی در آن برای بروز
رسانی دادهها وجود دارد ،مديريت امنیت و چگونه میتوان از  Power BIدر نرمافزارهای ديگر استفاده کرد.
مهمترين ويژگیهايی که آموختیم ،عبارتاند از:
 گزينه بروز رسانی دادهها ،توسط زمانبندی بروز رسانی و يا ايجاد يک ارتباط زنده


استفاده از  Power BIدر Microsoft Office



کنترل دسترسی دادهها برای کاربران خاص ،توسط امنیت row-level



امکانات گسترش  Power BIتوسط Power BI REST API

و در آخر  ،Power BIيک نرمافزار رو به بهبود است که هرازگاهی نسخههای جديدی از آن با امکانات بیشتر
توسط  Microsoftارائه میشود .همچنین توسط  ،APIمیتوان  Power BIرا مطابق نیازهای برنامهنويسی
تغییر داد و از آن در برنامهنويسی نرمافزارهای موردنظر نیز استفاده کرد.
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فصل -9

جمعبندی

در اين پاياننامه،ترجمه کتاب  ،Introducing Microsoft Power BIنوشته  Alberto Ferrariو Marco

 ،Russoارائه شد .اين کتاب توسط انتشارات  Microsoftمنتشرشده است و نسخه  pdfآن نیز موجود میباشد.
اين کتاب شامل  8فصل میباشد .ابتدا آموختیم که  Power BIچیست و به چه کار میآيد ،چگونه میتوان
گزارشها را در آن به اشتراک گذاشت ،گزارشها را چگونه بروز رسانی کرد ،چگونه از نسخه دسکتاپ آن استفاده
کرد ،چطور با پکهای محتوای آن کار کرد ،چگونه يک مدل ساخت و درنهايت چطور يک گزارش خوب،
قابلقبول و قابلفهم برای خواننده را تهیه کرد.
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مثالی از هزینههای  ITیک شرکت

برای جمعبندی موضوع ،بهتر است به مثالی از تهیه يک گزارش و داشبورد برحسب دادههای مربوط به هزينه
صرف شده در بخش  ITيک شرکت دقت کنید .البته فايل گزارش  Power BIاين مثال در ضمیمه اين پاياننامه
ارائهشده است .دادههای اين مثال شامل هزينههای پیشبینیشده و هزينههای واقعی در بخش  ITاين شرکت
میباشند .ازاينرو میتوان توسط گزارشهای  Power BIبه میزان اختالف اين دو مقدار ،در بخشهای گوناگون
شرکت ،در سالهای مختلف و غیره پرداخت .گزارش ارائهشده دارای سه صفحه ( )pageمجزا است که عبارتاند
از:
 صفحه اول ،روند هزينههای IT
نمايی از اين صفحه در شکل  5-3نشان دادهشده است .همانطور که مشاهده میکنید ،اين صفحه دارای
تصويرسازیهای گوناگون در مورد روند هزينههای  ITاين شرکت است .با کلیک بر روی هرکدام از
قسمتهای چارتها ،گزارشهای مربوط به آن قسمت فیلتر شده و چارتها دادههای همان قسمت را به
تصوير می کشند .در اين صفحه می توانید روندی که هزينههای  ITاين شرکت در مناطق مختلف ،در طی
سالهای مختلف طی کرده است را مالحضه کنید.

شکل  1-9روند هزینههای بخش IT

 صفحه هزينهها براساس بخشهای مختلف شرکت
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تصوير اين صفحه در شکل  9-3نشان دادهشده است .آنچنانکه مشاهده می کنید ،در اين صفحه
هزينههای  ITشرکت در بخشهای مختلف آن تحلیل شدهاند .با کلیک برروی هر قسمت از يک چارت،
گزارشهای مروبط به آن قسمت نشان داده خواهند شد.

شکل  2-9هزینههای بر اساس بخشهای مختلف شرکت



صفحه آنالیز تفاوت هزينههای واقعی و برنامهريزی شده

شکل  9-3آنالیز تفاوت هزينههای واقعی و برنامهريزی شده در اين صفحه مقايسهای میان مقادير
پیشبینیشده و مقادير واقعی هزينهها انجام میشود .در اين صفحه فیلترهايی گذاشتهشده است که میتوان
توسط آنها اطالعات بخشهای مختلف شرکت را بهطور خاص يا بهطورکلی موردبررسی قرار داد.

شکل  3-9آنالیز تفاوت هزینههای واقعی و برنامهریزی شده.

برای بررسی دقیقتر اين مثال ،توصیه میشود که خوانندگان به فايل مروبطه مراجعه کنند تا با تکنیکهای
پیاده شده در اين گزارش بیشتر آشنا شوند.
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مقایسه  Power BIبا دیگر نرمافزارها

در مورد اين نرمافزار بايد گفت که  ،Power BIشباهت زيادی به  Excelدارد و از ماهیت ابداع اين نرمافزار
توسط  ،Microsoftتهیه تصاوير و گزارشهای قابلفهم از بیشمار دادههای عددی است ،دقیق ًا همان چیزی که
در  Excelوجود دارد .گفتنی است که ازنظر تهیه گزارش Excel ،نرمافزار بسیار قویتر و دارای امکانات بیشتری
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نسبت به  Power BIاست ،اما تنها ويژگی که  Power BIرا از  Excelمتمايز میکند اين است که Power BI

برای اشتراکگذاری گزارشها امکانات فوقالعادهای دارد ،چیزی که  Excelاز آن محروم است.
در اين پاياننامه اشاره کرديم که حتی برای به اشتراکگذاری گزارشهای  Excelهم بايد از Power BI

استفاده کرد .روشهای اشتراکگذاری گزارشها نیز در  Power BIمتعدد است و هر روش مزايا و محدوديتهای
خود را دارد .البته اين نکته را نیز بايد متذکر شد که در نسخههای جديد  Power BIکه منتشر میشود ،امکانات
تهیه گزارش آن نیز روزبهروز بهبود چشمگیری میيابد بهطوریکه امید آن میرود که در نسخههای آينده،
 Power BIازنظر امکانات تهیه گزارش و تصويرسازی دادهها با امکانات  Excelقابلرقابت باشد.
هرچند  Power BIيک نرمافزار صرف ًا محاسباتی نیست ،اما میتوان در آن زبان برنامهنويسی قدرتمند ،DAX
برای محاسبات پیچیده استفاده کرد .البته در مقابل ،نرمافزارهای محاسباتی بسیار قدرتمندتر ،مانند  Matlabنیز
وجود دارند که ابزارهای بسیار پیچیدهتر و امکانات محاسباتی فراوانتری را در اختیار میگذارند .اما نرمافزاری
مانند  Matlabدارای امکانات تصويرسازی آماری چندان قابلتوجهی نیست .بهعنوان مثال ،تصويرسازیهای
 Pie chart ،Line chartو  bar chartو غیره را میتوان در  Matlabيافت ،اما اين تصويرسازیها به زيبايی و
شکل يافتگی  Power BIنیست .از طرفی همانطور که گفته شد Matlab ،يک نرمافزار رياضی است و هرگز
نمیتوان برای بروز رسانی دادهها و يا اشتراکگذاری گزارشها از آن استفاده کرد.
در نهايت ،امید است که روندی که در اين پاياننامه طی شده نقطه شروعی باشد برای عالقهمندانی که
بهدنبال يادگیری کار با اين نرمافزار کاربردی هستند و اين کار ،هرچند قطرهای است از دريای بیکران اين حوزه،
پاسخگوی طالبان دانش در اين زمینه باشد.

سمیرا خالقی
تابستان 5931
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