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 پاورکوئری .1

 تاریخچه مختصر .1.1

 فرآیند هوش تجاری .1.2

 چیستی پاورکوئری .1.3

 نسخه ها و نحوه نصب و فعال سازی .1.4

 معرفی کامل محیط نرم افزار .1.5

 Mمعرفی زبان   .1.6

 ورود داده ها .2

 و یک فایل اکسل به پاورکوئری CSVورود یک فایل  .2.1

 اعمال شده به فایل ها Applied Stepsبررسی  .2.2

 درک مفهوم نوع های داده ای .2.3

 / تاریخ / عدد و ... نوع های متن .2.3.1

 و اجزاء داده ای اکسل ورود دیتا از اکسل .2.4

 ورود دیتا از بانک های اطلاعاتی .2.5

 Folderها از  فایلورود  .2.6

 شدن داده ها بصورت خودکار Refreshزمان بندی و تنظیمات  .2.7

 ها Stepحذف و جابجایی  .2.8

 ترکیب کردن داده ها .3

 (Appendادغام جداول زیر هم ) .3.1

 روش های مختلف ادغام داد ها در اکسل .3.2

 (Mergeادغام ستونی جداول ) .3.3

3.3.1. Left Outer 

3.3.2. Outer & Inner 

3.3.3. Anti 

3.3.4. Merge تک ستونی 

3.3.5. Merge ستونی چند 

 Mergeبا  مغایرت گیری .3.4

 Mergeتحلیل های کاربردی در  .3.5

 Mergeدر  شمسی و میلادی تبدیلات تاریخ .3.6

 Mergeدر  Vlookupشبیه سازی  .3.7

 Mergeهای چند شرطی در  Vlookupشبیه سازی  .3.8

 Appendادغام شیت ها و فایل های اکسل با  .3.9

 منطق شرطی .4

4.1. Conditional Column 

4.2. Column from Examples 

4.3. Custom Column 

 پاکسازی تاریخ های شمسی .4.4

 Transformationدستورات  .5

5.1. Unpivot کردن جداول 

5.2. Pivot کردن جداول 

5.3. Group By کردن داده ها 

5.4. Transpose کردن داده ها 

 پاکسازی داد ها .5.5

5.5.1. Trim 

5.5.2. Clean 
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 فارسی –جایگزینی کاراکترهای عربی  .5.5.3

 رفع مشکل فاصله بین کلمات .5.5.4

 حذف ستون ها و سطرها .5.6

 مدیریت رکورد ها در حجم بالا .5.7

 حذف سلول های خالی .5.8

 کپی و ارجاع به کوئری ها .5.9

 در کوئری شده اند Mergeاکسل سل های برخورد صحیح با داده هایی که در  .5.10

 Splitجداسازی داده ها با  .5.11

 Extractها با  دادهاستخراج  .5.12

 در پاورکوئری Vlookupقریب زدن با تشبیه سازی  .5.13

 حذف رکوردهای تکراری .5.14

5.15.  

 Mزبان  .6

 Mکاربردی ترین و مهمترین فرمول های زبان  .6.1

 و کاربرد آن Advanced Editorمعرفی پنجره  .6.2

 Mویرایش و مدیریت کدهای  .6.3

 استفاده از کدهای ایجاد شده در پروژه های دیگر .6.4

 ها در کوئری Parameterساخت و استفاده از  .6.5

 ایجاد توابع سفارشی و استفاده مجدد از آن ها .6.6

 سایر مباحث .7

 خروجی پاورکوئری به اکسلانتقال  .7.1

 Power Pivotانتقال خروجی پاورکوئری به  .7.2

 Monospaced Fontکاربرد  .7.3

 Power Queryو راهنمای هر یک در داخل  Mدسترسی به لیست کامل توابع  .7.4

 (Group By Without Summarizeچند تکه شدن جداول بر اساس مقادیر یک ستون ) .7.5


