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مادختساب لامعألا ءاكذ يف ةمدقم

@hani_now

:دادعإ
يناتسكرتلا يناه .د
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تاناي#لا 01

•By 2025, experts indicate that over 463 exabytes of data will be created each day, the 

equivalent to around 212,765,957 DVDs.

•Poor data quality can cost the US economy as much as $3.1 trillion per year.

•The big data analytics market will reach a value of around $103 billion by 2027

•97.2% of organizations say they’re now investing in AI and big data

•Around 95% of companies says their inability to understand and manage unstructured 

data is holding them back.

https://findstack.com/big-data-statistics/

https://www.weforum.org/agenda/2019/04/how-much-data-is-generated-each-day-cf4bddf29f/
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تاناي#لا 01
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تاليلحتلا و لامعألا ءاكذ 01
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؟ Business Intelligence لامعألا ءاكذ وه ام 01

ةيتحتلاةينبلاىلإ ريشي حلطصم وه :(BI)لامعألاءاكذ
تانايFلاليلحتونBCختوعيمجت حيت>يتلاةينقتلاوةيئا7جإلا
تانايFلانعبيقنتلالمشي ،ةمظنملاةطشنأاهجتنJيتلا
.ةيفصولاتاليلحتلاوءادألاسايقوتايلمعلاليلحتو
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لامعألا ءاكذ دئاوف 01
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لامعألا ءاكذ تاهجوت 01
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لامعألا ءاكذ يف ؤبنتلا 01
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ETL 01لامعألا ءاكذل ةيسايقلا تاوطخلا
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لامعألا ءاكذو ةمخضلا تاناي#لا 01
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ةمظنملا يفلامعألا ءاكذ جضن 01
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لامعألا ءاكذ تاودأ 01
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تفوسوOكيام يف لامعألا ءاكذ ةموظنم 01
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Power BI ىلع ةماع ةرظن

•Power BIةطساوباهر9وطتمتلامعأءاكذةادأيه
.Microsoft

يلعافتلكشبكGانايEروصتىلعةادألاهذهكدعاست•
.تاQاPقلاذاخGاو

Power:ـلةيسيئرلاتا%يمملا BI
مادختسالاودادعإلاةلوهس•
تانايWلليلعافتلار9وصتلا•
)كلذريغوأMicrosoft(ةفلتخملاتانايWلارداصممعد•
(app.powerbi.com)بيولاىلعرشنلاىلعةردقلا•
ةيتحتةينبىلإةجاحاليأ،ةيEاحسلاتامدخلاىلعةمئاق•

ةمظنملالخاد
رمستملار9وطتلاومعدلا•
ىلعرijاقتلا/تامولعملاتاحولضرع-لوصولاةيناكمإ•

WindowsوAndroidوiPhoneوiPadةزهجأ

02.

@hani_now
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ةيادبلا

- بتكملا حطس ةخسن ليمحت3.1

03.

Powerمادختسامتي BI Desktopرداصمىلإلوصولل
.رijاقتلارشنواهروصتواهليلحتوتانايWلاليكشتوتانايWلا
هنإف،كبصاخلايلحملارتويWمكلازاهجىلعتيWثmلادرجمب
روصتول9وحتوةفلتخمرداصمنمتانايWلابلاصتالاكلحيتي
EانايGرفوتي.كPower BI DesktopفلمربعاًناجمQطبا
.انهرشابملاليمحتلا

Powerنأظحال BIمدختسملاةهجاوثيدحتباًنايحأموقي
ليلدلااذهيفةشاشلاتاطقلفلتختدقكلذل،هبةصاخلا
.كتشاشىلعهاPتامعًاليلق

@hani_now

https://powerbi.microsoft.com/en-us/desktop/
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ةيادبلا

- يلمعلا قي=طتلا تاناي> ةدعاق ليمحت3.2

03.

"هذهتافلملاجذامنل�jن�ىلإاًضيأجاتحتس"طباPلاعبGا1.

AdventureWorksىمست(ةنيعلاتافلمل�jنتبمق2. DW
Scripts)

كفويلحملارتويWمكلاىلعطوغضملافلملاظفحا3.
ةطساوبهيلإلوصولانكميدلجميفىوتحملاطغض

Power BI Desktop

مث

DimCustomer.ةظوفحملاتانايWلاتافلمىلإحفصت§ ،
DimDate ، DimProduct ، DimProductCategory ،

DimProductSubcategory ، FactInternetSales.

@hani_now

 لالخ نم يلمعلا قيWطتلا تافلم ليمحت كناكمإ�
 :يلاتلاطباPلا

https://drive.google.com/drive/folders/1D5WxWF
UmBZOYfyHdu3wxGezxV1aQkwjW

https://drive.google.com/drive/folders/1D5WxWFU
mBZOYfyHdu3wxGezxV1aQkwjW

https://drive.google.com/drive/folders/1D5WxWFUmBZOYfyHdu3wxGezxV1aQkwjW
https://drive.google.com/drive/folders/1D5WxWFUmBZOYfyHdu3wxGezxV1aQkwjW
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ةيادبلا

-  مادختسالا لحاCم3.3

03.

Powerـليئرملاميمصتلادعاسي BIيف
درجمب.ع��سلكشبمادختسالاوملعتلا
ليكشتكنكمي،تانايWلاردصمبلاصتالا
تانايWلاعاونأري�غتوةدمعألاةلا�إ(تانايWلا
تانايWلاةجذمنبمايقلاو،)كلذىلإامو
.تايئرملاميمصتو)تاقالعلاءاشنإ(
:ةيلاتلالحاPملالالخليلدلااذهكدشر9

تانايWلارداصمبلاصتالا1.

تانايWلاليكشت2.

تانايWلاةجذمن3.

تانايWلانعر�jقت4.

Powerةادأمادختسابنآلاأدبنل BI Desktop

@hani_now
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ةفاضإ�تبغراذإوأ،ديدجعوPشمةيادبيفتانايWلاداPيتسال
EشمىلعتانايPابمق،يلاحعوGلكشلا(تاوطخلاهذهعاب
1(
Powerليغشتدنع• BI Desktop،ةيادبلاةشاشضرعمتي

.ةيWيحرتلا
راضحإ"ددح،ن�jمتلااذهلتانايWلاجذومنبلاصتالل•

ط��شلانموأةيادبلاةشاشلىنميلاةمئاقلانم"تانايWلا
.يسيئرلا

ىلإ"تانايWلاراضحإ"ر�لاىلعلفسألمهسلاديدحتيدؤ9
حتفل...د��ملاددح.اًعويشرثكألاتانايWلارداصمةمئاقراهظإ
."تانايWلاداPيتسا"راوحلاعبرم

تاناي#لا رداصمب لاصتالا 04.

Power BI بتكملا حطس1 لكشلا

@hani_now
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Textددح• / CSVقوفرقناوةمئاقلانم
Connect

ريغتانايWلاتافلمىلإلوصوللضرعتسا•
،3.2ةوطخلايفاهتظفحيتلاةطوغضملا
رقناو،DimCustomer.csvلوألافلملاددحو
حتفقوف

تاناي#لا رداصمب لاصتالا 04.

تاناي8لا رداصم ةمئاق نم ديدحتلا2 لكشلا

@hani_now
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ةيجذومنتاناي;ضرعتو،هاندأةذفانلارهظت،حتفقوفرقنلادنع•
.ددحملافلملانم

تاناي#لا رداصمب لاصتالا 04.

يف.تانايSلالRوحتوليمحتنPQايخلاةيؤMكنكمي،4لكشلايف•
ىلإةرشابمتانايSلاداXيتسالليمحتقوفرقنا،يلاحلاتقولا

Power BI.يتساباذهموقيXلاداSيفاهليمحتو،يهامكتاناي
Power BI Desktop.

PowerرHحمىلإتاناي8لالEوحتقوفرقنلاكلقنيس Queryحيتي
ىلإداHيتسالالبقفلملاىلعةبولطمتاHيOغتيأءاHجإكلذكل

Power BIغتكنكميOتاناي]عونودومعلامساولودجلامساري
.رHحملااذهيفكلذىلإاموةدمعألافذحوأتاناي8لاةلا\إودومعلا

Power BI يف اهليمحت متيس يتلا ةنيعلا تافلمب ةمئاق3 لكشلا

اهمادختسال تاناي8لا ليمحت4 لكشلا

@hani_now
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وDimDate(ىرخألاتانيعلاتافلمعيمجليمحتبمقوةيلمعلاسفنرXك•
FactInternetSalesوDimProductوDimProductCategoryو

DimProductSubCategory).
.ىرخألاولتةدحاوهذهليمحتكيلعنيعتيسهنأظحال•
Powerجذومنظفحديفملانمنوكيس،ةلحرملاهذهيف• BI Desktop
PowerجذومنيفتانايSلاليمحتنآلامت• BIاهبلمعلاءدبلةغرافةحولكيدلو.

PowerقيSطت،هذهرsQقتلاةحولفاشكتسالةظحلذخأنل BIبتكملاحطس:

تاناي#لا رداصمب لاصتالا 04.

Power BI Desktop قي8طت ةهجاو .5 لكشلا

رsQقتلاميمصتني;لRدبتللىرسيلاةمئاقلامادختسامتي1.
لخادتاقالعءاشنإ(تانايSلاةجذمنوتانايSلاتاليوحتو
.)ك}اناي;

.طيطختلاويئرملاميمصتللةصصخمرsQقتلاةحول2.

تادادعإلاوتاMايخلاعيمجىلعتاقيSطتلاط~sشيوتحي3.
نRوكتوةحفصلاىوتسمصئاصخوأةيئرملاصئاصخلاو
.ىرخألاتادادعإلا

نكمييتلاتانوكملاةفاكىلعرsQقتلاءاشنإءا�جأيوتحت4.
:عيطتست.رsQقتىلإاهتفاضإ

.aلاولوقحلارايتخاSءزجيفةدروتسملالوادجلانمتاناي
.لوقحلا

.bلاهذهضرعلةفلتخماًقرطرايتخاSتايئرملاءزجنمتاناي.
.cطتSلاىلعةيفصتلاقيSةيفصتلالماوعءزجيفتاناي.

،ر01اقتلا ميمصت روظنم
،تاناي7لا ل5وحت
تاناي7لا ةجذمنو

ر()قتلا ةحول

تاقي7طتلا ط@?ش

@hani_now



22

تاقالعلا نXوكت-تاناي#لاةجذمن 05.

تاناي8لاةجذمن ضرع .6 لكشلا

ةجاحكانهنوكتدق،ةبولطملاتانايWلاليمحتدرجمب
PowerرPحممادختسال QueryلاليكشتلWطنعتاناي�jةلا�إق
ةفاضإو،تانايWلاعاونأري�غتو،ة�iوPضلاريغةدمعألا
رPحملوان�متيمل.كلذىلإامو،ةديدجلاةبوسحملاةدمعألا

Power Queryدنتسملااذهيفربكألكشب.

ضرعوةقدبجئاتنلاباسحلة�iوPضلوادجلانيEتاقالعلا
،يلاتلامسقلااذهيف.رijاقتلايفةحيحصلاتامولعملا
هذهءاشنإوداجيإلاهليمحتمتيتلاتانايWلامدختسنس
.لوادجلانيEتاقالعلا

- تاقالعلا ءانب1.5

حضوموهامك،تانايWلاةجذمنضرعةق��طددح
:6لكشلايف

@hani_now
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تاقالعلا نXوكت-تاناي#لاةجذمن 05.

ةلمحملا تاناي8لا ني] تاقالعلا7 لكشلا

Powerلعجي BI DesktopمأتاقالعلاهذهءاشنإPًلاليمحتدنع.يئاقلتلافشكلاةزيملالخنمًالهساWلواحيس،تانايPower BI
Desktopقباطمدومعكانهناكاذإ.لوادجلايفةدمعألاءامسأىلإاًدانتساكلاهؤاشنإوتاقالعلانعثحبلا

.اًيئاقلتتاقالعلاهذهءاشنإمتي،ءامسألا

:لوادجلانمليلقددعنيEاًيئاقلتاهؤاشنإمتدقتاقالعلاضعبنأظحالتس

@hani_now
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تاقالعلا نXوكت-تاناي#لاةجذمن 05.

تاقالعلا8 لكشلا

:تاقالعلالوحةيلاتلاليصافتلاىلإةراشإلاردجت

ةقالعدوجونيلودجني;طخلالثمي:ةلص1.

اذإ:لاثملااذهيف.حيشرتثدحيسهاج}ايأىلإمهسلاريشي:هاج}ا2.
ةيفصتاًضيأمتيسف،ةنيعمةميقىلعDimProductةيفصتتمت

FactInternetSalesةددحملاةميقلابةقلعتملاتالجسلاضرعل
.طقف

د~sفلجسنملمعتةقالعلانأىلإ1مقرلاريشي:"دحاو"بناج3.
.DimProductلودجيفدحاو

نمديدعلابةطبترمةقالعلانأىلإ*ريشت:"ةددعتم"بناوج4.
.FactInternetSalesلودجيفتالجسلا

RوكتطبترRن"MطأبسأXىلإريشي.ةقالعلاهاج}اباًقيثواًطابترا"فا
BرصانعنمديدعلابAرصنعطبرنكميثيحBوAنينايكني;ةقالعلا ،
يفركف،لاثملاليSسىلع.AنمطقفدحاورصنعبطبترمBوضعنكل

Aو،باتككBتاحفصك

ءاشنإىلإجاتحنسف،اًيئاقلتتاقالعلاعيمجفاشتكامتيملهنألاXًظن
.اًيوديتاقالعلايقاب

Rكلذلعفنسفيكيلاتلامسقلاحضو.

@hani_now
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ةلصلا يذ دومعلا زي&متب مق .4

 ةقالعلا يف يناثلا لودجلا ددح .3
ةمئاقلا نم

ةلصلا يذ دومعلا زي&متب مق .2

 يف لوألا لودجلا ددح .1
ةمئاقلا نم ةقالعلا

تاقالعلا نXوكت-تاناي#لاةجذمن

- تاقالعلا نLوكت5.2

05.

Manageددحمث.ةيولعلاةمئاقلانمModelingددح• relationships

تاقالعلا ةرادإ >- ةجذمنلا9 لكشلا

ةقالع ءاشنإ .10 لكشلا

Newددح• ...
لوألاةلدسنملاةمئاقلاعبرمنمDimProductددح•
ProductSubCategoryKeyدومعلازي�متبمق•
يناثلاةلدسنملاةمئاقلاعبرمنمDimProductSubCateogoryددح•
ProductSubCategoryKeyدومعلازي�متبمق•

ني�عتمت،)1:*(دحاوىلإددعتمىلعCardinalityني�عتنمدكأت•
هذهطيشن�"ديدحتمتودرفمىلععطاقتملاةيفصتلالماعهاجGا
."ةقالعلا
.قفاومقوفرقنا•

@hani_now
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تاقالعلا نXوكت-تاناي#لاةجذمن 05.

ن9ذهنيEةقالعلعفلابدجوت"ر9ذحترهظيدق
Powerنأينعياذه."ن9دومعلا BI Desktopأشنأدق
تاقالعءاشنإعباتو"رمألاءاغلإ"قوفرقنا.ةقالعلالعفلاب
.ىرخأةديدج

تاقالعلاةيقبءاشنإلهالعأ4ىلإ2نمتاوطخلاعبGا1.
.لكشلايفةضوPعملا

.تاقالعلاظفحلقالغإقوفرقنا2.

.ل9دوملاظفحمتي3.

ىلعةيئرمرصانعءاشنإيفءدبلاكنكمي،ةلحرملاهذهيف
.رijاقتلاةحول

.تاقالعلا عيمج ءاشنإ دعب .تاقالعلا ةرادإ11 لكشلا

@hani_now
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ةميقعبت�تاعيWملار9دمدو9:ةطيسبلمعةلاحمعدلينايEمسربأدبنل
.ةيضاملاةليلقلاتاونسلارادمىلععقوملاىلعتاجاQدلاتاعيWم

”ر�jقتلاميمصت"ضرعةق��طىلإل9دبتلابمق•

تايئرملاءزجنمسدكملادومعلاططخميئرمددح•

رijاقتلاةحولىلإ"تقؤم"يدامرمسرةفاضإىلإاذهيدؤيس•

- ةيساسألا تاOوصتلا ءانب1.6

يفءدبلااننكمي،اهلجذامنعضووتانايWلاعيمجليمحتمتنأدعبونآلا
.تانايWلاكلتنعرijاقتلمع

تاaوصتلا قلخ- تاناي#لا نع ر^[اقت لمع 06.

@hani_now
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تاوطخلا لمكأ ، ةشاشلا نيمي ىلع دوجوملالوقحلا ءزج مادختساب
:ةيلاتلا
.iىلإ لقت�ا FactInternetSales:

.ةمئاقلا عيسوتب مق      مهسلا لفسأل قوف رقنا1.
يدامرلا ينايWلا مسرلا ىلإSalesAmount بحساو رقنا

“placeholder"قتلا ةحول�jر.
 ءزج يف ةميقلا لقح يف نآلا رهظيSalesAmount نأ ظحالتس
.تايئرملا

.iiىلإ لقت�ا DimDate:
.ةمئاقلا عيسوتب مق      مهسلا لفسأل قوف رقنا1.
ءزج يفروحملا لقح ىلإCalendarYear ةمس بحساو رقنا2.

.تايئرملا
 روPمب )تاعيWملا غلبم(تنرت�إلا تاعيWم ةميق ةيؤQ نآلا كنكمي3.

تقولا

ظفح قوف رقنا•

تاaوصتلا قلخ- تاناي#لا نع ر^[اقت لمع 06.

@hani_now
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 ن9ذلاءالمعلا ةفيظو ةفرعم يف بغر9 ق9وستلا ر9دم نأ ضرف ىلع
 ةيقيوست ةلمحب مهفادهتسال ،نو�خملا نم ةيمك ربكأ بلطب نوموقي
.ةديدج
:روصتلا اذه ءانبل ًاليلق اًفلتخم اًجهن عبتنس

  "رWXقتلا ميمصت" ضرع ةق��ط ىلإ ل9دبتلاب مق•
:ةشاشلا نيمي ىلع لوقحلا ءزج مادختسا•

:FactInternetSales ىلإ لقت�ا•
.ةمئاقلا عيسوتب مق      لفسأل مهس قوف رقنا1.
 ةحول يف ةغراف ةقطنم ىلإOrderQuantity بحساو رقنا2.

.رijاقتلا
 مادختساب اًديدج اًيئرم ًاليثمت Power BI Desktop ئشنُي3.

 يناي=لا مسرلا ددح .يضاPتفالا سدكملا يدومعلا ططخملا
 يئرملا ليثمتلا يف ري�غتلا ظحالو تايئرملا ءزج نم يرئادلا
.ر�jقتلا ةحول ىلع

ظفح قوف رقنا•

تاaوصتلا قلخ- تاناي#لا نع ر^[اقت لمع 06.

@hani_now
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تاaوصتلا قلخ- تاناي#لا نع ر^[اقت لمع

- روصتلا لعافت2.6

06.

 كلحمسي ، ةحفصلا ىلع ةيئرملا تايئرملا نم ديدعلا عم
Power BI Desktop لا زي�متبWتاناي Eكنكمي .تايئرملا ني 

.كGانايE يف قمعتلا نم د��مل كلذب مايقلا

 يتلا تايئرملا ىلإ رظنلاب ، ر�jقتلا ميمصت ضرع ةق��ط يف•
يف ةيفاPتحالا ةح��شلا قوف رقنا ، هالعأ اهؤاشنإ مت
.يرئادلا ططخملا
 ءزج ليلظت مت اضيا لب ، بسحف ةح��شلا هذه ليلظت متي مل•

 مسرلا ىلع نيفرتحملاب ةقلعتملا تنرت�الا تاعيWم نم
ىدومعلاىنايWلا
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تاaوصتلا قلخ- تاناي#لا نع ر^[اقت لمع

- تقولا تاليلحت- خ[\اتلا دعُب3.6

06.

 ىتح تاعيWملا غلبمو تاعيWملا غلبم ضرعي لودج ءاشنإ� نآلا موقنس
.يلاحلا خ�iاتلا

 طسبت سي¤اقم ريفوت لالخ نم ًءاPث رثكأ تاليلحت تقولا تامولعم رفوت
 تاباسحلا ، لاثملا ليWس ىلع ،تقولا ىلع ةدنتسملا رijاقتلا دادعإ
-رهشلا ، )ماعلا ةيادب ذنم( هخ�iات ىتح ةنسلا تقو ىلع ةدنتسملا
 وه (DimDate)خ�iاتلا دعُب .ةقباسلا ةرتفلا تانراقمو(MTD) هخ�iات ىتح
.لاثملا اذه يف تقولا تامولعم رijاقتل ساسألا

يلوألا بيترتلا
تانايWلا ل9وحت ضرعل لّوح•
راسيلا ىلع لوقحلا ءزج نمDimDate لودج ددح•
FullDateAlternateKey دومعلا يف تانايWلا عون نأ نم ققحت•

."خ[\ات" ىلإ نيعم

تاناي8لا عون نم ققحتلاوFullDateAlternateKey دومع زاHبإ13 لكشلا

"خopاتلا"ىلعتاناي8لاعوننيOعتنمدكأتلاتاسرامملالضفأنم
Powerيف"تقولاتامولعم"ةفيظوليهستل BI Desktop.
.هالعأحضوموهامك،ةجذمنلاطvpشىلعكلذنمققحتلاكنكمي
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تقولا تامولعمل ع[Wسلا سايقلا

.ةعرسب اهؤاشنإ نكميو Microsoft اهرفوت اًقبسم ةدعُم تاباسح يه ةع��سلا Power BI تاءاPجإ

لوقحلا ءزج يفFactInternetSales لودج ددح ، تانايWلا ل9وحت ضرع ةق��ط يف
.ع��س سايق قوف رقنا ، ةيسيئرلا ةحفصلا ط��ش ىلع

تاaوصتلا قلخ- تاناي#لا نع ر^[اقت لمع 06.

ةيسيئرلا ةحفصلا بيوبتلا ةمالع يف عvpسلا سايقلا رايخ14 لكشلا

@hani_now



33

ةلدسنملاةمئاقلاعبرمىلإلقت�ا،ةع~sسلاسي�اقملاراوحعبرميف
هخ~Pاتىتحماعلايلامجإددحمثتقولاتامولعمددحو،باسحلا

تاaوصتلا قلخ- تاناي#لا نع ر^[اقت لمع 06.

تقولا ءاكذ سي{اقم رايتخا15 لكشلا

نيميلا ىلع لوقحلا نم
 ىلإSalesAmount بحسا مثFactInternetSales لودج ىلإ لقت�ا•

.ةبلع ةميقلا ةدعاقلا
 ىلإFullDateAlternateKey بحسا مثDimDateلودج ىلإ لقت�ا•

.خ~Pاتلا عبرم

 تقولا تامولعم سي{اقم ةفاضإ16 لكشلا
خopاتلا لوقحو ةيساسألا ةميقلا ىلإ @hani_now
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.قفاوم قوف رقنا•
.هؤاشنإ مت يذلا يجمربلا صنلا ضرعيو لوقحلا ءزج ىلإ ديدجلا كسايقم ةفاضإ� Power BI Desktop موقي

تاaوصتلا قلخ- تاناي#لا نع ر^[اقت لمع 06.

هخopات ىتحSalesAmount سايقمو يجمربلا صنلا17 لكشلا

.ريOغتلانمد�pملابلطتيالوةرشابملمعيهؤاشنإمتيذلايجمربلاصنلا
هءاشنإوأهر�vحتبطقفنولهؤملاBIوينفموقينأةدشبحصنُينكلو،يجمربلاصنلالEدعتةبرجتيفبغرتدق
.لامعأللةمهملاةمظنألل
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:ديدجلا سايقملا مادختساب

  "رWXقتلا ميمصت" ضرع ةق��ط ىلإ ل9دبتلاب مق•
  تايئرملا ةمئاق نم يئرم لودجلا ددح•
 لمكأ ، ةشاشلا نيمي ىلع دوجوملا لوقحلا ةمئاق مادختساب•

:ةيلاتلا تاوطخلا

.iنمDimDateعيسوتب مق FullDateAlternateKeyعضوو 
.عبر و ةنسلاو خ�iاتلل يمرهلا لسلستلا يف ةمالع

.iiنم FactInternetSales،ىلع ةمالع عضSalesAmountو 
SalesAmountات ىتحiهخ�.

ظفح قوف رقنا•

تاaوصتلا قلخ- تاناي#لا نع ر^[اقت لمع 06.

 عم ، عبرلا بسح ، تاعيWملا ميقل ًالودج نآلا ر�jقتلا ةحول ضرعت
.بنج ىلإ اًبنج هخ�iات ىتح ماعلا نم ةمكاPتملا ميقلا

 يلامجإلاو ةنسلاو عبرلا بسحSalesAmount ضرعي لودج18 لكشلا
هخopات ىتح يراجلا
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 عم(ك4اناي1 روصتل ةديفم ق%ط رشع
)ةلثمألا

 لوادجلا طبرو تانايSلا ةجلاعم ةيفيك انملعت قباسلا قيSطتلا لالخ نم
 تامولعم تاحول ىلا كلذ لRوحت نكمي فيك نكلو .سي�اقملا عضوو
 ذاخ}ا نم نكمت ةميق تاناي; ضرعو ةيسيئرلا ءادالا تاXشؤمل ةلاعف
 ؟راXقلا

 عون يأ رايتخا دمتعيو ،تانايSلل يئرملا ليثمتلا عاونأ نم ةعومجم كانه
 يتلا تامولعملاو هيلع ديكأتلا لواحت ىذلا سايقلا ىلع تانايSلا نم
 لباقم يدومع ططخم مادختسا كيلع بجي ىتم و .اهنع فشكلا لواحت
؟يرئاد ططخم

 يف اهجمد نكمي تانايSلا ضرعل ةلثمأ ةرشع ضرعب يلي اميف موقنس
 .تامولعملا ةحول

تاناي#لا رXوصت 07.

1 Indicator 2 Line Chart 3 Column Chart

4 Bar Chart 5 Pie Chart 6 Area Chart 7 Pivot Table

8 Scatter Chart 9 Scatter Map /Area Map 10 Treemap
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- )Indicator( رشؤملا1

تاناي#لا رXوصت 07.

؟وه ام
 ليثمت مدختسي ام ةداع .ك�اناي] يف هعبت�ب موقت ىذلا ريOغتلا ميدقتل ةيح ةقvpط تاناي8لا رشؤم روصت دعي
.ماقرألا هيف هجت� ىذلا هاجتالا راهظإل رشؤملا وأ سايقملا ةئيه ىلع
؟هليثمت نكمي ىذلا ام
 مهس لثم ،ناولأو ةيفاضإ نEوانع ةفاضإ اضيأ كنكمي ،رثكأ وأ ةيمقر ةميق ضرعب عونلا اذه كل حمسي
 .ةميقلا هذه ىلع أHطت يتلا تاHيOغتلاو ،ةميقلا ليغشتل”لفسأل" رمحأ مهس وأ  "ىلعأل" رضخأ
؟هسايقب موقي ىذلا ام
 يف ريست تناك اذإ امو ،نيعم سايقم ىلع ةمظنملا لمع ةيفيك حيضوتل ةطيسب ةقvpط يه تاHشؤملا
      .حيحصلا هاجتالا
؟اهمدختسي يتلا تاناي:لا ردصم وه ام
 ،راHمتساب ماقرألا هذه ثيدحت كنكمي املاط ،ةيمقرلا تاناي8لا رداصم لاكشأ نم لكش يأب هتيذغت كنكمي
ةقيقد نوللا زيمرت / سايقملا / رشؤملا ةكرح نوكت ثيحب

TOTAL REVENUE

0 125M

29M

AVERAGE ADMISSION COST

$789K

ANNUAL
CHANGE

1.6%

Gauge Indicator Numeric Indicator

مدقتةيفيكحضوE"ايسايق"اHشؤمىرتنأكنكميىلعألاب
ةدا�pلاني]ةميقلل"ايمقر"اHشؤمو،فدهلاوحنتاداHيإلاماقرأ
لوبقلاةفلكتطسوتملةيونسلا

@hani_now



38

- )Line Chart( ىطخ ططخم2

تاناي#لا رXوصت 07.

؟وه ام
 ني] طبرEجvعتم دحاو طخب اهطبرE مث نمو ،ن�oوحم ىلع تاناي8لا طاقن ىطخلا يناي8لا مسرلا  لثمًي
        .طاقنلا
؟هليثمت نكمي ىذلا ام
 ةيؤ� نمنكميو  .تقولا روHم عم هاجتالا روهظ ةيفيك نع ةopوف ةركف يطعي هنأل  ،ًا�اشت�ا رثكألا دعي
 كانه نوكي امدنعو ،اطوبه وأ ادوعص ةيلكلا ميقلا تناكءاوس ،عاقلل طبهت وأ ممقلل لصت امدنع ميقلا
         ماقرألا يف داح ضافخنا وأ داح عافترا
؟هسايقب موقي ىذلا ام
 نمةعومجم نم رثكأ ني] ةنراقملا لثم .ةيطخلا تاططخملا بسان� ةفلتخم مادختسا تالاح كانه
 نم رثكألةينمزلا ةرتفلا سفن لالخ تاHيOغتلا ةنراقم وأ ،تقولا روHم عم تاHيOغتلا راهظإ وأ ،تاناي8لا
.ةدحاو ةئف وأ ةعومجم
؟اهمدختسي يتلا تاناي:لا ردصم وه ام
 مادختسا كنكمي ،لاثملا لي8س ىلع .نمزلا بسح ةبترمو ةعطقتم ميق ىلع يوتحت تاناي] ةعومجم يأ
 ماقرألا  رهظت يتلا تاناي8لا لوادج بحس وأ ،كب ةصاخلا ءالمعلا تاقالع ةرادإ نم تاعي8ملا ماقرأ
 تاناي8لا ةمجرت ًاضيأ لهسيو .رهشلا يف لخدلا رهظت يتلا تالجسلا وأ ،ددجلا نيلجسملا دادعأل ةيلامجإلا
.ةيطخ تاططخم ىلاSQL تاناي] دعاوق نم

ماعلالالختاعي8ملاتاداHيإحضوEيناي8لامسرلااذه
ةئفةفاضإكلذدعبنكمي،ةقيقدلاليصافتلانمد�pمللو.يضاملا
ىدمىلع،ةفلتخملالمعلاتادحوتاقفنليلحتوأ"لـصاف"
:لاثملالي8سىلع،اضيأةيضاملاةنسلا
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- )Column Chart( يدومع ططخم3

تاناي#لا رXوصت 07.

؟وه ام
 ىلع ةفطصم ،ضعبلا اهضعب بناجب ةيسأ� ةدمعأ ضرع لالخ نم تاناي8لا لثمي يدومعلا يناي8لا مسرلا
 ىلع ،ميقلا روحم ىلع ماقرألا عم طبترE طvpشلاعافتراو ،ةفلتخم ةئف لثمي طvpش لك .يقفأ روحم
.رسيألا بناجلا
؟هليثمت نكمي ىذلا ام
 ،بنج ىلا ابنجةلصلا تاذ تاناي8لا ةعومجم ميق ةنراقمل ةopوف ةقvpط ةيدومعلا ةيناي8لا موسرلا يطعت
 نم لك ىلع ةددعتم اميق لمشت نأ نكمي .ةيئرمو ةعvpس ةقvpطب تاهجوتلا ىلع ءوضلا طيلست عم
.سكإ روحملا ىلع ةضوHعملا ةئفلا بسح فينصت ىلا ةفاضإلاب ،ياو روحملا و سكإ روحملا
؟هسايقب موقي ىذلا ام
 ىلع ،تقولا روHم عم تاهجوتلا راهظإل ةيدومعلا تاططخملا مدختست ام ابلاغ ،ىطخلا ططخملا لثم
 اضيأ ةديفم يهف ،كلذ عمو .ىرخا ىلا ةنس نم وأ رخا ىلا رهش نم تاعي8ملا ماقرأ لاثملا لي8س
 تاذ يف نيفلتخم نيجتنم عي] ةدوج ىدم لاثملا لي8س ىلع ،بنج ىلا اينج ةفلتخملا ءايشألا ةنراقمل
 .رهشلا
؟اهمدختسي يتلا تاناي:لا راصم يه ام
 ،اب�vقت تاناي] ردصم يأ نم تاناي] ىلع مسرت نأ نكميو ةرشابم تايئرم يه ةيدومعلا تاططخملا
.ايمقر ةمدقمو ةقستم اهنأ املاط

ةحفصلاةدهاشمتا:مددعيلامجإيدومعلايناي+لامسرلاذهرهظي
.ةيلاتVمرهشأيفتنرتRالاةكبشىلععقوملاراوIاهيضقييتلاتاسلجلاو
جمداضيأكنكمي،تقولارو:مبةبكا:تملاتاهجوتلاىلعديكأتلاتدرأاذإ
ططخملااذهيفلاحلاوهامك،ةيطخلاتاططخملاوةيدومعلاتاططخملا
:رهشدعبا:هش،ةعابملاةدحولابتادا:يإلايلامجإنdاقيىذلا
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- )Bar Chart( ىطFGش ططخم4

تاناي#لا رXوصت 07.

؟وه ام
 ىلع ميقلا ضرع متي :هبناج ىلع يدومع يناي] مسر ساسألا يف وه ىطvpشلا يناي8لا مسرلا
.راسيلا ىلع ،يدومعلا روحملا ىلع تائفلاو يقفألا روحملا
؟هليثمت نكمي ىذلا ام
 ةفلتخملا تائفلاو رصانعلاو ميقلا ةنراقمل اعويش رثكأ لكشب ةيطvpشلا ةيناي8لا موسرلا مدختست
 نوكت امدنع ةيدومعلا تاططخملا قوف اضيأ اهمادختسا متي ،تحب يملع روظنم نم .تاناي8لل
 راهظإل ةداع مدختست الو !اهبناج ىلع حvpم لكشب اهتءاHق نكمي ال ثيحب ادج ةليوط تائفلا ءامسأ
.تقولا روHمب تاهجوتلا
؟هسايقب موقي  ىذلا ام
 رصانعلليلامجإلا ددعلا ةنراقمل ةيطvpشلا تاططخملا مدختست ام ابلاغ ،ةيدومعلا تاططخملا لثم
 عمو .ةنيعم ةباجإ او�اتخا نEذلا ني8جعملا ددع وأ تاعي8ملا يلامجإ لاثملا لي8س ىلع ،ام ةئف لخاد
.ينوللا زيمرتلا مادختساب ةيعرفلا تائفلا روصتل اضيأ ةديفم يهف كلذ
؟اهمدختسي يتلا تاناي:لا راصم يه ام
 وأ لجوج تاليلحت نم ةيطvpشلا تاططخملا عيمجت يف ةمدختسملا تاناي8لا ى�أت نأ نكمملا نم
 .ايمقر تاناي8لا ن خت يتلا تاناي8لا دعاوق نم رخاعون يأ وأ تاعي8ملا ماقرأ وأ ءالمعلا تاقالع ةرادإ

بسحءالمعلاراشت�اهالعأيناي8لامسرلالثمي
ايئرمواعvpساليثمتاضيأرفوEهنكلو،ةvpمعلاةئفلا
نمعونلكاه�vتشيناحجرملانميتلاتاجتنملل
.اضيأءالمعلا
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- )Pie Chart( يرئاد ططخم5

تاناي#لا رXوصت 07.

؟وه ام
 لوطب ةلثمم ،ةجرد360 نم ةيوئم ةبسن ىلا ميقلا ةمجرت متي .ةلماك ةرئادل "ةحvpش" ـك ميقلا ةvpئادلا تاططخملا رهظت
.كلذل اقفو ناولألاب ةحvpش لكزيمرت متيو ،سوقلا
؟هليثمت نكمي ىذلا ام
 ةباجتسالا تاهجوتو ،ةيلكلا دادعألا عم لماعت� اهنا ىنعي ام ،لكلا نم ةيوئملا ةبسنلا ةvpئادلا ةيناي8لا موسرلا ني8ت
 ةي8سنلا تاناي8لا ضرع دنع يرئاد ططخم مادختسا ديجلا نم هنأ ىنعي اذهو.تقولا روHم عم تاHيغتلا نم الدب ،ةيلكلا
 نأ بجي ءا¡جالا هذه كلذل ،هلمكأبنايكلاوءا¡جألا ني] ةقالعلا مجح ليثمت وه ضرغلا نأ ركذت .ةيوئملا بسنلا وأ/و
.ىنعم يذ لك ىلا عمجت
؟هسايقب موقي ىذلا ام
 لي8س ىلع– تاناي8لا راشت�ا نع ةعvpس ةلماش ةركف ىلع لوصحلا دvpت امدنع اvpئاد ايناي] امسر مدختست نأ يقطنملا نم
.اهلثمت يتلا ةقيقدلا ماقرألل كمادختسا نم الدب– ةيئاصقتسا ةسا�دل ةباجتساوأ قوسلا يف ةصح ،لاثملا
؟اهمدختسي يتلا تاناي:لا راصم يه ام
 ،لجوج تاليلحت وأ يعامتجالا لصاوتلا لئاسو رداصم نم تاناي8لاو ،تاناي8تسالا ىلع دودرلاو تاءاصقتسالا حجنتس
 نإف ،تائف تس نم رثكأ كيدل ناك اذإف .ري8ك دح ىلا اطيسب رمألا قبأ.كلذ ىلا امو ةيلامجالا تاعي8ملا ماقرأو
 "ةحبا�" ةباجإ كانه نكت ملنا ةصاخو ،هيلا رظنلا درجمب تامولعملا نم ريثكلا كحنمي نل يرئادلا يناي8لا كططخم
.ةحضاو

ديدحتةيناثلانمءزجيفكنكمي،هالعألثملايف
ءالمعلانمددعربكأبلجتيتلاقEوستلاتاونق
يرئادلاططخملاةينبلضفبكلذو
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-  Area( يحاسم ططخم6
Chart(

تاناي#لا رXوصت 07.

؟وه ام
 ةطقن لك طبرل طوطخ مادختساب ايناي] لاكشألا مسرE هنأ يف ىطخلا يناي8لا مسرلا هبشي يحاسملا يناي8لا مسرلا
 ودبت ثيحب ،ناولألاب طاقنلا تحت ةقطنملا ئلتمت .ةنراقملا ةلتكلا نعةركف ىطعيو ،ةيؤ�و ةيكيمانيد رثكأ هنكل
.لابجلا نم ةلسلسك
؟هليثمت نكمي ىذلا ام
 اضيأ لثمت اهنأل ،ةيطخلا ةيناي8لا موسرلا سكع ىلع .ةينمزلا لسالسلا ةقالع حيضوتل ةيحاسملا تاططخملا مدختست
 وأ نول مادختساب "ةقطنم" لك روصت متيو ن�oوحم لوط ىلع تامولعملاضرع متي .ةيلاع ةvpصب ةقvpطب مجحلا
.اهريسفت ليهستل ةفلتخم لالظ
؟هسايقب موقي ىذلا ام
 ضرعت ثيح لاحلا وه امك– )"ةسدكملا"( ةي8سنلا وأ ةقلطملا ميقلا ضرع يف ةعئا� ةيحاسملا تاططخملا ربتعت
 ةلاعف يهف .دحاو تقو يف ةفلتخملا تاهجوتلا ضعبن¤اقت نكلو ،ىطخلا ططخملا يف لعفت امك تاهجوتلا
     .اضيأاحوضو رثكأ ةنراقملا لعجت اهنأل ،تاهجوتلا هذه ضعب ني] حوللا يف نEابت كانه ناك اذإ صاخ لكشب
  ؟اهمدختسي يتلا تاناي:لا رداصم يه ام
 ماقرأو،SQL تاناي] لوادج :اضيأ ةيحاسملا تاططخملا عم لمعت نأ بجي ةيطخلا تاططخملل ةبسانم تاناي] يأ
ىلع ا�داق نوكت نأ بجي نكلو– كلذ ىلا امو ةيلاملا تاناي8لاو ،كبةصاخلا تاكرشلا تاقالع ةرادا نم تاعي8ملا
.تقولا روHم عم ريOغتلا راهظإل كلذ ىلا امو ،ةنسلا / رهشلا / مويلا بسح تامولعملا ميظن�

تاجتنملتاعي+ملاماقرأةنراقمكنكمي،يحاسمططخممادختساب
مجحيلامجإيفتاهاجتالابقعتويونسعبرلكشبةفلتخم
.تقولارو:معمتاعي+ملا

@hani_now



43

- )Pivot Table( يروحم لودج7

تاناي#لا رXوصت 07.

؟وه ام
 موقيو .ىرخأ لوادجب اهنراقيو, لوادجلا يف ةدوجوملا تاناي8لا يروحملا لودجلا عمجي
 لوادج ءاشنإلمدختسي هنأ امك .ةلص رثكأ تاجاتنتسا ىلا لوصولل ،اهدvpجتب اضيأ
.ةعرسب ةعطاقتم
؟هليثمت نكمي ىذلا ام
 اهنأل كلذ .تاناي8لا روصتل ةدئاف اهرثكأو ق§طلا طسبأ نم ةدحاو ةopوحملا لوادجلا دعت
 ةيفاضإ تا¡يم مادختساو،ةعرسب تاناي8لا نم ةري8ك تايمكليلحتو صيخلتب كل حمست
.ةvpصبلا بناوجلا ز��عتل تاناي8لا ةطرشأو ناولألا قيسن� لثم
؟هسايقب موقي ىذلا ام
 .يموسرلا ليثمتلا ىلا اهريOغت نم لوادجلا طيسبت لوح رثكأ ةopوحملا لوادجلا رود زكرتي
.مهفلا ةلهس ق§طب  ةيعرفلاتائفلا نم ديدعلا عم تاناي8لا ضرعل ةديفم اهنأ ىنعي اذهو
 ؟اهمدختسي يتلا تاناي:لا رداصم يه ام
 نمو .ليسكإ جمانرب كلذ يف امب ،ةدوجوملا ةيناي8لا لوادجلاو لوادجلاو تاناي8لا دعاوق
ةكرشلا لوــصأ ةرادإكلذ ىلع ةديجلا ةلثمألا
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- )Scatter Chart( رثعبم ططخم8

تاناي#لا رXوصت 07.

؟وه ام
 .تاي©ادحالا ىلعدمتعت ،تاناي8لا روصتل ةيدايتعا ريغ ةقvpط يه ةرثعبملا ةيناي8لا موسرلا
 اضيأ كنكمي نكلو ،تاناي] ةعومجمب نيطبترم ن�vيغتمل ادحاو انول مدختست نأ نكمي
.يفاضإريغتم نيمضتل نينول مادختسا

؟هليثمت نكمي ىذلا ام
 اهت�راقم متي يتلا تائفلا يناي8لا مسرلا ىلع رئاودلا لثمت ،يناي8لا مسرلا نم عونلا اذه يف
.)ةرئادلا مجح ةطساوب هيلإ راشملا(تاناي8لل يمقرلا مجحلاو ،)ةرئادلا نول ةطساوب رهظت(
؟هسايقب موقي ىذلا ام
 عªpوتلانم لك ضرع اهيف دvpت يتلا تاهو�oانيسلا يف ةعئا� ةرثعبملا تاططخملا دعت
.ن�vيغتم ني] ةقالعلاو
؟اهمدختسي يتلا تاناي:لا رداصم يه ام
 نع ةقيقد تامولعم عم ى�أت يتلا ةيسيئرلا تاناي8لاو تاعي8ملاو ءالمعلا تاقالع ةرادإ
 نم عونلا اذهل صاخ لكشبةديفم– كلذ ىلا امو عقوملاو سنجلاو رمعلا– ن�vتشملا
.يناي8لا مسرلا
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-  Scatter / Area( ةقطنم ةطFGخ / ةرثعبم ةطFGخ9
Map(

تاناي#لا رXوصت 07.

؟هذه ام
 طاقنك اهضرع لالخ نم ةقطنملا يف ةيفاHغجلا تاناي8لا روصتب ةرثعبملا ةطvpخلا حمست
.ةطvpخلا ىلع تاناي]
؟هليثمت نكمي ىذلا ام
 نولو مجح يف ،ةرثعبملا ةيناي8لا موسرلا لثم ةقطنملا طئاHخ / ةرثعبملا طئاHخلا لمعت
 راهظإ لالخ نم ىرخأ ةوطخ بهذي هنإف ،كلذ عمو.تاناي8لا عاونأو تايمك حضوE ةرئادلا
.ةيفاHغجلا ةيحانلا نم ،اضيأ طاشنلا اذه زكرتي نEأ
؟هسايقب موقت ىذلا ام
 ةرئادلا مجحو نول مادختساب ،ةيمقرلا تاناي8لا نم نيتعومجم ىلا لصي ام جمد كنكمي
.ةطvpخلا ىلع ك�اناي] ةميق ليثمتل
؟اهمدختست يتلا تاناي:لا رداصم يه ام
 .لضفأ ناك املك ،يفاHغجلا عقوملا نع اهلاخدإ كنكمي يتلا تامولعملا ةقد تدا\ املك
 ابنج ،ضرعلاو لوطلا طوطخ تامولعم وأ،ةنيدملاو دلبلا لاخدإ دعاسيس،لاثملا لي8س ىلع
ةقطنم وأ ةرثعبم ةطvpخ ءاشنا ىلع ةطvpخ يفاهعضو دvpت يتلا تاناي8لا عم بنج ىلا
.ةياغلل ةقيقد

راوIدادعألاليصفتىطعتيتلاةرثعبمةطpqخىلعلاثمهالعأ
ددعداIاملك،ةرئادلاتربكاملك.عقوملابسحةكرشلاىدلعقوملا
.ةطpqخلاىلعةنيدملاكلتنمراوtلا
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- )Tree Map( ةيلكيه ةطFGخ10

تاناي#لا رXوصت 07.

؟هذه ام
 تاليطتسم لكشىف ةيمره تاناي] ضرعت داعبألا ةددعتم ةهجاو يه ةيلكيهلا ةطvpخلا
.ضعبلا اهضعب لخاد لخادت� يتلاو ،ةعمجم
؟هليثمت نكمي ىذلا ام
 ،مسق لك لخادو ،نوللا بسح ضvpعلا ناونعلا سفن تحت جoدن� يتلا تاناي8لا عيمجت متي
Eاهتكراشم وأ تاناي8لا مجحب تاليطتسملا مجح طبتر.
؟هسايقب موقت ىذلا ام
 جمد دvpتثيح ةفلتخم تاهو�oانيس يف اهمادختسا نكمي يناي8لا مسرلا نم عاونالا هذه
همادختسا يف بغرت دق ،لاثملا لي8س ىلعىرخألا تا�وصتلا هب حمست امم ةقد رثكأ ىؤ�
 نكلو ،نيعم جتنم ةي8عش يف تاهجوتلاب ساسحإ ءاطعإل ،يدومعلا يناي8لا مسرلا نم الدب
.ةيعرفلا تائفلاو تائفلا نم ديدعلاةنراقمو نيمضت اضيأ
؟اهمدختست يتلا تاناي:لا رداصم يه ام
 لصاوتلا لئاسو ،لجوج تاليلحت ،ءالمعلا تاقالع ةرادإ ةمظنأ نم تاناي8لا بلج كنكمي
 ةيلكيهلا ةطvpخلا مدختست ،يرئادلا يناي8لا مسرلا لثم و .خلإ ،تاناي8لا لوادج ،ةيعامتجالا
.تقولا روHم عم تاHيOغتلل اهليثمت نم رثكأ ةئف لكل ةيوئملا ةبسنلا ةب»كرت

فينصتةيفيكلوحةماعةرظنىلعلصحت،هالعألاثملايف
.ةقطنملابسحةفلتخملاةيقيوستلاتالمحلا
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 كنكمي ديفم تانايE جذومن ءاشنإل ةلصلا تاذ تانايWلا مضو ةددعتم Excel تافلم نم تانايWلا داPيتسا ةيفيك لالخ نم كعم انضرعتسا دقل
 ليلحتلا نيسحتلتقولا تامولعم مادختساب سي¤اقملا مادختسا متو ، "ةع��سلا تاءاPجإلا" ةزيم مادختساب .هعم لعافتلاو ليختلل همادختسا
 تاحول يف اهمادختسا نكمي يتلا ةينايWلا تاططخملا عاونأ ضرع ىلإ ةفاضإلاب .ىزغم تاذ ىؤQ ميدقتو ةيجمرب تاميلعت يأ ةباتك نود
 .تامولعملا

ةمbاخلا 08.
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قــحلم 09.

- تاــحلطصملا سوماق1.8

تاناي)لال$وحت
رخآلكيه/قيسن�ىلإلكيه/قيسن�نمتانايSلالRوحت

ليثمت/روصت
تانايSلليموسرليثمت

لكشلا/ليكشت
نماهلطئاXخمسروتانايSلالRوحتةيلمع.بعالتلاوأةسكاشملاباًضيأفرعُي
ضاXغأللةميق/ةمءالمرثكأنوكتثيحبرخآقيسن�ىلإ"ماخ"تاناي;جذومن
ةيليلحتلا

Powerر4حم Query
اهقيSطتبموقتيتلاتالوحتلاوتانايSلاتالاص}اضرعتولهستةصصخمةذفان

ر:9قتلاةحول
تايئرملاعضومتيثيحةغرافلمعةحاسم

ريثكلدحاوةقالع
نوكيدقثيحBوAنينايكني;ةقالعلاىلإريشيةيساسألاةقالعلانمعون
BرصانعنمديدعلاباًطبترمAرصنع نمطقفدحاورصنعبطبترمBوضعنكل،

A.سىلعSيفركف،لاثملاليAو،جتنمكBممقركSجتنملااذهتاعي

يئاقلتلافشكلا
Powerموقيس،ةفلتخمرداصمنمتانايSلاليمحتدنع BI Desktop
اهئاشنإوأرثكأوأنيلودجني;تاقالعلافاشتكاباًيئاقلت

ةع9Iستاءا4جإ
ىلإاًدانتسازيمرتنودبةعرسبةديدج)تاباسح(سي�اقمءاشنإكلحيتي
كلودجيفةيمقرلاةدمعألاوسي�اقملا

دعبلا
،)ةقيقحلا(تالماعملاتاناي;ىلإاًقايسفيضتيتلاةيفصولاتانايSلا
لاجميفمه.جتنملاوليمعلاوعقوملاوخ~Pاتلا/رهشلا/ةنسلالثم
.فوفصلا/ةدمعألا/تاحشرملا

ةقيقح
،رsQقتلاتايئرميفماعلكشباهعيمجتمتييتلاتالماعملاتاناي;
.غلبملاعومجملثم

يجمربلاصنلا
نكمييتلاتباوثلاوليغشتلالماوعوفئاظولانمةعومجم
.رثكأوأةدحاوةميقعاجرإوباسحلريSعتوأةغيصيفاهمادختسا
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