
 22/10/1397آخرین بروزرسانی:  – 1.0نسخه :  2از  1 صفحه  و مدلسازی DAXسرفصل دوره 

 www.pooryab.ir Data Analysis Expression ، حسین وثوقیپوریا بغدادی:  انمدرس
 

 
 اس بگیرید.تماین دوره  مسئولرای دریافت اطالعات بیشتر می توانید با ب

 0912 25 40 166پوریا بغدادی مسئول دوره، 
 www.pooryab.irوب سایت :  

 
 

های در حین انجام پروژهو رسم نمودار است،  هاها چیزی فراتر از ورود دیتا به نرم افزارتحلیل داده :DAXها و مدلسازی صحیح با تحلیل داده

تر کنید این دوره قوی هاتحلیلایجاد کند. اگر می خواهید مهارت خود را در زمینه خوریم که کار را متوقف میبعضاً در میانه راه به مشکالتی بر می BIو  دشبُرد

 :مناسب شماست

DAX  زبان مشترک بینPower Pivot اکسل،  درPower BI  وTabular SSAS نویسیِاست. داشتن دانش فرمول DAX  این قدرت را به شما

مدل خوب نیازمندید. اما برای برخورداری از تمامی مزایای این زبان قدرتمند به یک دیتا .سازی کنیدبخشد تا انواع سناریوهای تحلیلی را پیاده می

ترین فرم الزم مدل خواهیدکرد و های خود را به بهینههای کاربردی هر دوی این نیازها را پوشش خواهد داد. بنابراین شما دادهاین دوره با مثال

 نیاز های تحلیلی کسب و کار خود را پوشش خواهید داد. DAXد سپس با استفاده از زبان قدرتمن
 
  پرکاربرد  فرمول 68 بخش اولدرDAX شوند:های کابردی گوناگون ارائه میواقعی و مثال یهابر روی داده 

 

 و مقایسه با اکسل DAXانواع فرمول نویسی در چیستی و  .1

1.1. Column 
1.2. Measure 

1.2.1. Measure  
1.2.2. Quick Measure 

1.3. Table 

 ها با عملگرهای اکسلو مقایسه آن DAXعملگرهای  .2

 اکسل با هاآن مقایسهو  فرمول های پرکاربرد و مهم .3

3.1. Sum, Sumx, Product, Max, Min, Maxx, Minx 
3.2. Calculate, Filter, All, AllExept, AllSelected 
3.3. Average, Averagea, Averagex 
3.4. Count, Counta, CountBlank, Countx, Distinctcount, Distinct 
3.5. IF, And, Or, Switch, NOT 
3.6. Power, Mod, Trim 
3.7. Substitute, Mid, Left, Right, Rept 
3.8. Isnumber, Istext, Iseven, Isodd 
3.9. LookupValue, Related, RelatedTable 
3.10. Trunc, Round, Roundup, RoundDown, Int, Value, Abs, Mround 
3.11. Search, Find, Upper, Lower, Exact, Concatenate, Len, Replace, Format 
3.12. Iferror, Median, Mode, Rank.EQ, Rankx, SQRT 
3.13. Summarize, Treatas, Addcolumn, Selectcolumn Userelationship, Crossfilter, Union, Countrows, 

Hasonevalue, lastnonblank, lastdate 
3.14. Allnonblankrows, SelectedValue, isfiltered 
3.15. Path, Pathitem, Yeartodate, Dateadd, parallelperiod, sameperiodlastyear 
3.16. Divide, Except, Intersect, Earlier 

 

 ادامه در صفحه بعدی
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  های به کاربرد فرمولبخش دوم درDAX شود:پرداخته می های دادهمدل هایبستبنها و حل در مدلسازی صحیح داده 

 

 هایی دارد؟چیست و چه روش دیتا مدلسازی .4

 ید و مشکالتنشویم یمدل بررس یموجود در طراح یهایها و انواع معمارآن تیاهم لیدال ،داده یسازمباحث مدل یمعرفضمن بخش  نیدر ا

 .دنریگیمناسب در انتظارمان خواد بود مورد بحث قرار م یسازکه در صورت انحراف از مدل

4.1. Fact 

4.2. Dimension 

 های مرسوم طراحیمدل .4.3

4.3.1. Star 

4.3.2. Snowflake 

 Detailو  Headerجداول  .5

بخش انواع  نی. در ا)مثل فاکتورهای فروش یا سندهای انبار و ...( دنشو یم رهیذخ Detailو  Headerدر جداول  Fact یهااوقات داده یگاه

 .ردیگ یقرار م یابیشود و عملکرد آن ها مورد ارز یم یبررس Header-Detail یها Factبرخورد با  یروش ها

6. Fact چندگانه یها 

)مثل موجودی و فروش یا ورود و خروج کاال در  ستندین Factجدول  کیدر  رهیما قابل ذخ یکه داده ها میسر و کار دار یطیاوقات با شرا شتریب

 .ردیگ یقرار م یمناسب آن ها مورد بررس یچند گانه و معمار یها Factبخش نحوه برخورد با  نی. در افروشگاه و ...(

 روابط چند به چند .7

بخش انواع مختلف  نیداده هاست. در ا یمباحث موجود در مدل ساز نیزتریو چالش بر انگ نیاز جذاب تر یکیچند به چند  یهابرخورد با رابطه

 .ردیگیو بحث قرار م یابیو عملکرد آن ها مورد ارز گرفته شدهقرار  یبرخورد با روابط چند به چند مورد بررس یهاروش

 متفاوت یزدانگیمختلف با ر یهاFact کار با  .8

ها  گونه از داده نیا یبرخورد و مدل ساز یهابخش روش نیمتفاوت دارند. در ا یزدانگیکه ر میروبرو هست یکه با جداول دیآیم شیاوقات پ یگاه

 .دنریگ یقرار م یمورد بررس

 ارزهای متفاوت .9

دارند های چند ملیتی و شرکت هایی که برای خرید و فروش خود با ارز های مختلف سر و کار در این بخش نحوه مدل سازی داده در شرکت
 ها معرفی می شود.مورد بررسی قرار می گیرند و معماری مناسب آن

 نکات بهینه سازی .10

 های طالیی مدلسازی خواهد شد:ها و راه حلبین دو مدرس یا بین مدرسان و فراگیران منجر به پاسخ یهادیالوگدر طول دوره 

 ؟Measureاستفاده کنیم یا  Columnاز برای محاسباتی که دو راه حل دارد  .10.1

 ؟DAXبهتر است یا  Mبطور کلی  ؟Mergeمرتبط کنیم یا  Relationجداول را با  .10.2

 ها استفاده کرد؟توان مجدداً از آنمی آیند؟غیر فعال بوجود می های Relationچرا  .10.3

 ها را یکی کنیم؟ Factداشته باشیم یا  Factچند  .10.4

10.5. Snowflake  بهتر است یاStar؟ 


