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 متهيد
استخدامها إلجراء تحليل فّعال للبيانات  يمكن Excel 2013 وظيفة إضافية في Power Pivot تعد

نشاء نماذج بيانات معّقدة.  ، تستطيع مزج كميات كبيرة من البيانات من مصادر Power Pivotوباستخدام وا 
جراء تحليل سريع للمعلومات، ومشاركة المعارف الدقيقة بسهولة  .متنوعة، وا 

، وهو عبارة عن مجموعة من الجداول نموذج بيانات ، يمكن إنشاءPower Pivotو Excel في كل من
هو نموذج البيانات نفسه الذي تراه في  Excel مع عالقاتها. يعد نموذج البيانات الذي تراه في مصنف في

 .، والعكس بالعكسPower Pivot في Excel فتتوفر أية بيانات تستوردها إلى .Power Pivot نافذة
  Power Pivotختزين البيانات يف 

في قاعدة بيانات تحليلية داخل  Power Pivot وفي نافذة Excel يتم تخزين البيانات التي تستخدمها في
، ويقوم محرك محلي فّعال بتحميل البيانات واالستعالم عنها وتحديثها في قاعدة البيانات Excel مصنف

 Pivot Chartsو PivotTables ، فإنها ستتوفر على الفور فيExcel البيانات فيهذه. ونظرًا لوجود 
 Excel 2013 تستخدمها لتجميع البيانات والتفاعل معها. يوفر Excel ، وميزات أخرى فيPower Viewو

صنف داخل ملف الم Excel كل عمليات تقديم البيانات وتفاعالتها؛ ويتم احتواء البيانات وكائنات التقديم في
ابايت وتمّكن من جيج 2الملفات التي يصل حجمها إلى  Power Pivot نفسه. تعتمد الوظيفة اإلضافية

 .غيغابايت 4العمل مع بيانات في الذاكرة يصل حجمها إلى 

  Power Pivotاملهام الىت يتم القيام بها باستخدام 
 .استيراد البيانات من مصادر متعددة 
 إنشاء بيانات مرتبطةRelated Data. 
 .إنشاء عالقات بين بيانات من مصادر مختلفة 
 .نشاء أعمدة محسوبة  إعادة تسمية األعمدة، وا 
 إنشاء التسلسالت الهرميةHierarchical . 
  إنشاء جداولPivotTable و Pivot Charts. 
 مقسمات عرض  إضافة Slicers  
 مؤشرات االداء الرئيسية  إنشاء مقياسKey Performance Indicators KPI. 
 إنشاء وجهات النظرPerspectives. 
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  حفظ الناتج في  جداول البياناتExcel . 
 Excel  و يف  Power Pivot كل هام التي ميكن تنفيذها يفدراسة مقارنة للم

 المهمة EXCEL في POWER PIVOT في
عادة تسمية  تصفية البيانات وا 
 .األعمدة والجداول أثناء االستيراد

 

استيراد بيانات من مصادر مختلفة،  .كل البيانات من مصدر بيانات استيراد
كقواعد بيانات شركات كبيرة، وموجزات 

بيانات، وملفات  لوجداو  ، بيانات عامة
 .نصية على الكمبيوتر

يتم تنظيم الجداول في صفحات 
 Power فردية مبوبة في نافذة
Pivot. 

بإمكان الجداول أن تكون موجودة على 
عمل في المصنف. وبإمكان أي ورقة 

أوراق العمل أن تتضّمن أكثر من 
 .جدول واحد

 إنشاء جداول

يمكن تحرير القيم في خاليا فردية في  .ال يمكن تحرير خاليا فردية
 .جدول

 تحرير البيانات في جدول

في طريقة عرض الرسم 
التخطيطي أو مربع الحوار "إنشاء 

 ."عالقات
   اقرأ حول

 إنشاء عالقات بين الجداول ."مربع الحوار "عالقات في

كتابة صيغ متقدمة باستخدام لغة 
  )DAX.(تعبيرات تحليل البيانات

 إنشاء حسابات .Excel استخدام صيغ

في  الهيكلية الستخدامها تعريف
أي مكان في المصنف، بما في 

 .Power View ذلك

 إنشاء تسلسالت هيكلية 

 مؤشرات األداء األساسية إنشاء
(KPIs) الستخدامها في تقارير 

   PivotTables وPower 

يمكن انشاء مؤشرات اداء اساسية 
 بسيطة باستخدام التنسيق الشرطى 

 األساسيةمؤشرات األداء  إنشاء

http://office.microsoft.com/ar-sa/excel-help/redir/HA102836919.aspx?CTT=5&origin=HA102837110
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View. 

مناظير لتحديد عدد  إنشاء
األعمدة والجداول التي يمكن 
 .لمستخدمي المصنف رؤيتها

 مناظير إنشاء ال يوجد 

 في PivotTable تقارير إنشاء
Excel. 

 PivotChart إنشاء

 في PivotTable تقارير إنشاء
Excel. 

 PivotChart إنشاء

 Pivotو  PivotTablesإنشاء و
Charts 

إدخال تحسينات، كتعريف الحقول 
 .االفتراضية والصور والقيم الفريدة

 تحسين نموذج لـ اقرأ حول
Power View. 

 Power View تحسين نموذج لـ .إنشاء نموذج بيانات أساسي

 في نافذة VBA عدم استخدام
Power Pivot. 

 Visual Basic for استخدام .Excel في VBA استخدام
Applications (VBA) 

في األعمدة  DAX استخدام
 .والحقول المحسوبة

 EXCEL PIVOT تجميع في
TABLE 

 تجميع البيانات

  Excel Power Pivotحتميل 
 Googleعن االداة باستخدام البحث  -1

 

 من موقع شركة مايكروسوفت االداة تحميل  -2
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 على الحاسب   Excel Power Pivotاالداة  SetUpتنصيب  -3

 Microsoft Excel2010 يف Power Pivot بدء تشغيل 
 .الوظائف اإلضافية /  خيارات /  ملف قائمة انتقل إلى .1
 .انتقال ، ثم فوقاإلضافية COM وظائف فوق يتم النقر، إدارة في المربع .2
، ثم انقر  Microsoft Excel l2010 في Microsoft Office Power Pivot حدد المربع .3

ضمن  Power Pivotحيث تظهر عالمة التبويب ..Excel 2013 لـ Power Pivot .موافق فوق
 عالمات التبويب الخاصة باالكسيل 

 
 كما فى الشكل التالى   power pivotوتكون مكونات عالمة التبويب 

 
  Power Pivotونتناول فيما يلى المهام التى يمكن من خاللها التعامل مع االداة 

  Power Pivotاوال : ادراج البيانات فى ورقة عمل 
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إضافة البيانات من مجموعة واسعة من مصادر البيانات، بما في ذلك  PowerPivot يمكن من خالل االداة
وقاعدة  ,Access, Oracle, Sybase, Informix, DB2, Teradataمثل  قواعد البيانات العالئقية،
أيضا إضافة  يمكن ، أو تقرير خدمات التقارير.Excel، جدول  data feedsبيانات متعددة األبعاد، 

 بتحميلها من الويب. تمالبيانات من الملفات على الكمبيوتر المحلي الخاص بك، واستخدام البيانات التي 
إنشاء عالقات بين هذه البيانات لتشكيل مجموعة بيانات واحدة، ومن ثم إجراء  يمكنبخالف االكسل ولكن، 

إضافة والعمل مع الماليين من صفوف البيانات  PowerPivot ويمكن من خالل   هذه البيانات.لالتحليالت 
 .الحاسب الشخص للمستخدم اعتمادا على الذاكرة الفعلية الفعلية المتاحة على 

استيراد البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك: قواعد بيانات  PowerPivotتدعم كما 
SQL Server مكعبات خدمات التحليل، قواعد بيانات ،Access أوراق عمل ،Excel ،نصية.الملفات وال 

 ةبالمساعد المعالج حيث يقوم  ستخدم معالج استيراد جدول الستيراد البيانات.يمكن إفي معظم الحاالت، 
، بما في ذلك اختيار البيانات المراد استيرادها خالل عملية إنشاء اتصال إلى مصدر البيانات واختيار ما 

عند استيراد البيانات من قاعدة بيانات، وتمكن  مجموعة فرعية من الصفوف واألعمدة في مصدر البيانات.
 بالضبط.المطلوبة المعالج أيضا لك بتحديد استعالم مخصص الستيراد البيانات 

 هاأو من خالل ربط Excelمن ورقة عمل  ا مباشرة لصقه عن طريق أيضا استيراد البيانات  كما يمكن 
   .Excelورقة عمل مع البيانات المدرجة في 

  Power Pivotونتناول فيما يلى الطرق المختلفة الدراج البيانات فى ورقة عمل 
 استيراد جدول  إضافة بيانات باستخدام معالج .1
 إضافة البيانات باستخدام استعالم مخصص  .2
 إضافة البيانات عن طريق استخدام نسخ ولصق  .3
 مرتبط  Excelإضافة البيانات باستخدام جدول  .4
 

 .  ادراج البيانات باستخدام معاجل استرياد اجلداول.  1/1 
 Power pivotثم النقر على عالمة   power pivotبالنقر على عالمة  Power Pivotتشغيل يتم  

window 
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   وهذه الورقة يظهر بها تبويبان .    تنبثق ورقة عمل بعنوان
، وهو الذى يتم من خالله استيراد البيانات التى سوف يتم التعامل معها .   Homeاالول بعنوان 

تبدأ مرحلة  وهو الذى يتضمن االدوات المتقدمة للتعامل مع البيانات. و Designواالخر بعنوان 
"إحضار بيانات خارجية" الستخدام "معالج استيراد الجدول" لتصفية  التعامل مع هذه الورقة من خالل 

نشاء عالقات بين الجداول، الملف البيانات أثناء إضافتها إلى  على العمليات الحسابية واجراء ، وا 
 .Pivot Chartsو  PivotTables ثم استخدام هذه البيانات إلنشاء اتالبيان

 يتم النقر على مجموعة Get External Data     الختيار البيانات المطلوب التعامل معها ، ويتم
الجداول ، حيث تبدا الخطوة استيراد لعرض شاشة معالج   النقر على امر 

هذا المعالج بتحديد مصدر البيانات ، حيث تظهر هذه الخطوة كافة مصادر البيانات التى  االولى فى
 وذلك كما فى الشكل التالى  يتعامل معها البرنامج 

  
  تظهر شاشة تتضمن كافة مصادر البيانات التى يمكن استيراد البيانات منها ، وتتضمن هذه الشاشة

وهكذا   ,Access , Oracle , SQL Serverراد منها مثل كافة قواعد البيانات التى يمكن االستي
 انظر الشكل التالى 

1 
2 
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 العادية  Excel. استرياد البيانات من ملفات  1/2

  next، السابقة ثم النقر على زر من شاشة مصادر البيانات  from excelاختيار االمر  -أ 
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 Nextيتم اختيار البيانات المراد استيرادها ثم النقر على زر  -ب 

 
 معاينة البيانات وتصفيتها فى حالة الرغبة فى استيراد بيانات معينة  -ج 

 
 Finishبعد االنتهاء من معاينة البيانات وتصفيتها يتم النقر على زر  -د 
 التالى تظهر البيانات بعد استيرادها كما في الشكل  -ه 

وتصفية  ولدمعاينة الج

البيانات قبل استيرادها 
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  Accessبيانات من قاعدة بيانات  استرياد.  1/3

سوف يقوم معالج  Access    Fromثم انقر فوق البيانات" ، "من قاعدة فوق يتم النقر فوق زر  -أ 
 .اتصال بمصدر البيانات بانشاء استيراد الجداول 

 
 Nextتظهر الشاشة التالية فيتم تعبئة بياناتها والنقر على زر  -ب 
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 Nextتظهر الشاشة التالية فيتم اختيار احد الخيارات والنقر على زر  -ج 

 
تظهر شاشة تتضمن الجداول التى تحتوى عليها قاعدة البيانات فيتم اختيار الجداول المطلوب  -د 

 التعامل معها كما يلى 

 اسم قاعدة البيانات 

االختيار ما بين ادراج 

الجداول او االستعالمات 

كما هى او اجراء استعالم 

 عليها 
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 تظهر شاشة تشير الى نجاح عملية االستيراد Finishعند النقر على زر  -ه 

 
 Power Pivotيتم ادراج البيانات داخل ورقة عمال الـــ  Closeعند النقر على زر  -و 

عناصر قاعدة البيانات 

 التى يمكن االختيار منها

مراجعة الحقول فى حالة 

الرغبة فى اختيار حقول 

 وسجالت معينة
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  SQL Serverاالسترياد من قواعد بيانات .  1/4

  Accessتتبع خطوات مشابهة لنفس الخطوات التى تم اتباعها عند االستيراد من قواعد بيانات 
 وذلك على النحو التالى 

سوف يقوم  SQL Server   From ثم انقر فوق البيانات" ، "من قاعدة فوق يتم النقر فوق زر  -أ 
 .اتصال بمصدر البيانات بانشاء معالج استيراد الجداول 

 
 Nextتظهر الشاشة التالية فيتم تعبئة بياناتها والنقر على زر  -ب 
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 Nextتظهر الشاشة التالية فيتم اختيار احد الخيارات والنقر على زر  -ج 

 

 اسم قاعدة البيانات 

 اسم الحاسب الخادم

االختيار ما بين ادراج 

الجداول او االستعالمات 

او اجراء استعالم  كما هى

 عليها 
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تظهر شاشة تتضمن الجداول التى تحتوى عليها قاعدة البيانات فيتم اختيار الجداول المطلوب  -د 
 التعامل معها كما يلى 

 
 تظهر شاشة تشير الى نجاح عملية االستيراد  Finishعند النقر على زر  -ه 

 

عناصر قاعدة البيانات 

 التى يمكن االختيار منها

مراجعة الحقول فى حالة 

الرغبة فى اختيار حقول 

 وسجالت معينة

اختيار الجداول التي بينها 

 ارتباطات 
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 Power Pivotيتم ادراج البيانات داخل ورقة عمل الـــ  Closeعند النقر على زر  -ز 

 
 Power Pivotنات فى ملف ا. النسخ من ورقة عمل اكسل ولصق البي1/5
  . يتم فتح مصنف االكسيل وتحديد الورقة التى تحتوى على البيانات 
  يتم تحديد الجدول المراد نسخة ثم النقر على زر نسخ 

 
 

  يتم النقر على عالمة التبويبpower pivot   ثم النقر على امرpower pivot window 
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  من الشاشة التى تظهر يتم النقر على امرPaste 

 
 شاشة بعنوان  يالحظ ظهورPaste Review  فيتم القاء نظرة سريعة على البيانات ثم اختيار اسم

 Okللجدول والنقر على زر 

 
 البيانات فى شاشة  يالحظ ظهورPower Pivot  كما فى الشكل التالى 
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 . الربط مع جدول اكسيل عادى  1/6 

بعد لصق البيانات، ال يتم تحديثها يالحظ انه  إضافة البيانات عن طريق استخدام نسخ ولصق  عند
إلنشاء و  على مصدر.تلقائيا تنعكس  تم إجراؤها يالتغييرات التي  فانالجداول المرتبطة،  اما في حالة تلقائيا.

 جدول مرتبط
  في إطارExcel ، بالنقر على  تنسيقه كجدولو ورقة العمل أي من الخاليا في التاشير على يتم

 موافق. فوق ثم النقر (.CTRL + T) زرى 
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  في إطارExcelضمن عالمة التبويب ، PowerPivot، مرتبط. إنشاء جدول انقر فوق  

 
  يفتح نافذةPowerPivot.الرابط في عالمة التبويب. الحظ رمز ، ولقد تم إنشاء جدول جديد 

 

 عالمة وجود ارتباط 
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  في إطارPowerPivotإلى جدول  انقر فوق االنتقال مرتبط، جدول التبويب عالمة ، ضمن

Excel  للعودة إلى الجدول المصدر في إطارExcel. 

 
  power pivotويالحظ ان اى تغيير فى جدول االكسيل يترتب عليه تغيير القيمة فى  جدول 

 يتم تباع االتى  PowerPivotلحفظ المصنف و بعد االنتهاء من استيراد البيانات و 
 . ملف عالمة التبويب  ، انقر فوقExcelفي إطار  .1
 . حفظ باسم فتح مربع الحوار  و . حفظ باسم فوق يتم النقر  .2
 . حفظ نقر فوقال، ثم  يتم كتابة اسم الملف ،   اسم الملف مربع النص في .3
   (.XLSX)   Excel .*سوف تقوم بحفظ المصنف كنوع الملف االفتراضي لمصنف  .4
 انشاء العالقات بني اجلداول الىت مت استريادها  .2
 ملاذا يتم انشاء عالقات؟. 2/1

، حيث مصادر البيانات هناك عالقات بين  كون تمن أجل القيام بأي تحليل ذي مغزى، يجب أن 
 من خالل العالقات يمكن 

 .تصفية البيانات في جدول واحد بواسطة أعمدة البيانات من الجداول المرتبطة 
  دمج أعمدة من جداول متعددة فيPivotTable  أوPivotChart. 
   تحليل البيانات  وصيغ  قيم في الجداول المرتبطة باستخدام تعبيراتبسهولة البحث عن اليمكن

(DAX.) 
بامكانية استيراد الجداول المرتبط بعالقات ) فى قاعدة البيانات االصلية (  Power Pivotوتتميز االداة 

 او انشاء عالقات جديدة . 

javascript:void(0)
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 يتم اتباع الخطوات التالية  الستعراض العالقات القائمةو 
إدارة  فوق يتم النقر المجموعة،  عالقات عالمة التبويب، في تصميم ، علىPowerPivotفي إطار  .1

 . العالقات
  يتم مشاهدة العالقات الموجودة بين الجداول فعلى سبيل المثال  مربع الحوار،  إدارة العالقات في .2

المعدة  " ContosoSales" التي تم إنشاؤها عندما تم استيراد قاعدة بيانات ، العالقات التاليةتظهر 
 : Accessباستخدام 
 ويمكن الحصول على ملفات هذه الشركة من خالل الرابط التالى : ملحوظة : 

Version 2 –PowerPivot for Excel Tutorial Sample Data . 

 
 . إغالق فوق يتم النقر  إنشاء وتحرير وحذف العالقات من مربع الحوار هذا. يمكنالحظ أنه  .3
 من مصادر مستقلةاملستوردة انشاء  عالقات جديدة بني البيانات .  2/3

 على النحو التالى :يمكن انشاء عالقات بين جداول تم استيرادها من مصادر مستقلة 
 . من اجلداول نفسها 2/3/1

 .المراد ربطه  الجدول يتم النقر  .1

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=164474
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=164474
javascript:void(0)


 
22 

 
إنشاء  فوق يتم النقر ، ثم العمود المراد استخدامه كمفتاح للربط   بزر الماوس األيمن فوق .2

 . العالقة
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 .يظهر نموذج بعنوان انشاء عالقة  .3

 
  إنشاء يتم تحديد كل من الجدول االخر الواجب ربطه وكذلك حقل الربط ثم النقر على زر .4

 إنشاء العالقات يف عرض الرسم البياني. 2/3/2
تظهر العالقات  عالقات بين األعمدة في جداول منفصلة. انشاءبسهولة  يمكنفي عرض الرسم البياني، 

،  من رؤية بسرعة كيف تتصل كافة الجداول مع بعضها البعض يمكن من خاللها، والتي بشكل مرئى
عالمة  الصفحة الرئيسية ، علىPowerPivotفي إطار يتم في  عرض الرسم البيانيولالنتقال  الى 

  . عرض الرسم البياني فوق يتم النقر المنطقة،  عرض التبويب، في

 
يتم سحب الحقل المراد ربط من الجدول االول  إلنشاء عالقة بين الجداول في عرض الرسم البيانيو  

 والقاءه على الحقل المماثل ) حقل الربط ( فى الجدول الثانى مباشرة .
 . انشاء عمود جديد حمسوب ) حقل حمسوب(  3 

 الجدول االول الذى تم تحديده وحقل الربط به

 الجدول الثانى المطلوب ربطه وحقل الربط به 

javascript:void(0)
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عن طريق إضافة األعمدة  PowerPivotبإنشاء بيانات جديدة في المصنف يمكن القيام 
الذى يتم  PowerPivotويستند عمود محسوب على البيانات التي توجد بالفعل في المصنف  المحسوبة.

  التعامل معه
. العمود االول  Salesبفرض اننا نرغب في اضافة ثالثة اعمدة جديدة في الجدول فعلى سبيل المثال 

خاص بسعر الوحدة ، والعمود الثالث يحسب به قيمة  خاص باسم السلعة المباعة ، ثم العمود الثانى
 المبيعات لكل صفقة بيع . حيث يتم اتباع الخطوات التالية :

 قبل اضافة االعمدة الثالثة  Salesالجدول  -1

 
ثم كتابة الدالة التالية فى شريط الصيغة  Add columnالضافة عمود اسم السلعة يتم النقر على  -2

 من لوحة المفاتيح   Enterثم النقر على مفتاح 

 
 يتم النقر بزر الماوس االيمن على العامود الجديد واعادة تسميته باسم " اسم السلعة " -3
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تكرر الخطوتين السابقتين الضافة عمود سعر الوحدة على ان تكون الدالة التى يتم استخدامها  -4

 بحيث يكون شكل الجدول كالتالى  هى 

 
ثم كتابة الدالة التالية فى شريط الصيغة  Add columnيتم النقر على  -5

من لوحة المفاتيح على ان يتم   Enterثم النقر على مفتاح 
 اعادة تسمية العمود باسم قيمة المبيعات. بحيث يكون شكل الجدول على النحو التالى 
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 Pivot Chartواخلرائط احملورية  Pivot Tableانشاء اجلداول احملورية .  4

في اكسيل في تلخيص البيانات الكبيرة، وهي تعتبر من أحد  PivotTable المحوري يستخدم الجدول
وظائف قواعد البيانات التي تعرض البيانات في عدة صور بسرعة ودقة باستخدام العمليات الحسابية التي 

وأي ويتم عرض الجدول المحوري على ورقة عمل البيانات دون التأثير على البيانات االصلية، . تختارها
سميت الجداول .  تعديل أو تحديث في البيانات االصلية سوف يؤدي إلى تحديث الجدول المحوري مباشرة

تقوم بعرض البيانات في جدول له عناوين يمكننا استخدامها بشكل محوري أي  المحورية بهذا اإلسم ألنها
 .محور آلخر كي يتم عرض عالقات مختلفة داخل  من

وبالرغم من امكانية عمل جداول محورية من ورقة العمل االساسية الخاصة باالكسيل ، اال ان عمل 
 يحقق مجموعة من المزايا االضافية تتمثل فيما يلى :   Power Pivotالجداول المحورية من خالل االداة 

سالت هرمية تتيح عمل ملخصات للبيانات وفقا لتسل  Hierarchiesامكانية عمل تسلسالت هرمية  -1
 متعددة .

لتقييم البيانات  Key Performance Indicatorsامكانية عرض واستخالص مؤشرات االداء الرئيسية  -2
  Pivot Tableالمعدة بواسطة 

 امكانية تصفية البيانات باستخدام  -3
 امكانية اعداد تقرير محورى بناء على عدة جداول مرتبطة . -4
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لعرض بيانات االصناف الوارة والمنصرفة من المخزون السلعى  وفيما يلى خطوات اعداد جدول محورى
المستخرجة من قاعدة بيانات المخازن بياء على جدولين مرتبطين هما دليل االصناف ، وحركة االصناف 

 حيث يظهر الشكل التالى هذين الجدولين ضمن قاعدة بيانات " المخزون "

 
  power Pivotادهم الى شاشة ويظهر الشكل التالى هذين الجدولين بعد استير 

 
 والنشاء جدول محورى يتم من خالله عرض كميات الوارد والمنصرف من كل صنف  تتيع الخطوات التالية  

 Power pivotيتم النقر على عالمة التبويب   Power Pivotمن شاشة  -1
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 تظهر الشاشة االولى العداد الجدول المحورى وتكون كما يلى : -2

 
 يتم سحب الحقول الى المناطق المختلفة من الجدول المحورى بحيث تكون على النحو التالى 

قائمة 

 الحقول 

مقسمات 

 العرض 

عناوين 

 الصفوف 

 القيم

عناوين 

 االعمدة 
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 بحيث يكون شكل التقرير على النحو التالى :

 
 انشاء خمطط حمورى 
 يتم اتباع الخطوات التالية :لبيانات الجدول المحورى  النشاء مخطط محورى

يتم النقر على عالمة التبويب خيارات ثم النقر  Pivot tableمن مجموعة التبويب ادوات  -4
 Pivot Chartعلى عالمة 
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 يتم اختيار نوع التخطيط المالئم ثم النقر على زر موافق 

 
 على ان يتم ادراج التخطيط فى ورقة مستقلة 
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 حذف جدول حموري
 التالية.يتم اتباع الخطوات في حذف جدول في مرحلة ما،  في حالة الرغبة 

 يتم النقر  داخل الجدول المحوري. .1
 . خيارات التبويب، حدد PivotTableأدوات  في .2
 . تحديد مجموعة، يتم النقر  فوق تطبيقات في .3

حذف  ثم يتم النقر  فوق حذف الشريط اختر الصفحة الرئيسية على . بالكامل PivotTable حدد .4
 . ورقة

 Create Hierarchiesانشاء التسلسالت اهلرمية   5

في بعض االحيان قد تكون البيانات في الجدول مرتبطة ببعضها في شكل هرمى ، كما هو الحال في 
االصول ، الخصوم ، المصروفات ، االيرادات  االبيانات المحاسبية التى تنقسم الى مجموعات رئيسية هى

الثابتو بدورها الى اراضى ، وتنقسم االصول بدورها الى اصول ثابتة ، اصول متدولة ، ثم تنقسم االصول 
المخزون السلعى ، حيث يمكن ان تتجمع االصناف في مجموعات رئيسية  مبانى ، االت ومعدات وايضا في 
 فرعية ، حتى نصل الى االصناف نفسها .التى تنقسم بدورها في مجموعات 

امكانية تسلسالت هرمية للبيانات بشكل يسهل من عملية عرض البيانات فى  Power Pivotويتيح 
الجدول المحورى ، ويتم اعداد التسلسل الهرمى باتباع الخطوات التالية بالتطبيق على بيانات المخزون التى 

 سبق التعامل معها .
 لعرض مخطط الجداول  إلى طريقة عرض الرسم التخطيطي يتم االنتقال، Power Pivot في نافذة .1
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 نوع الصنف ، اسم المجموعة ، اسم الصنف  فوق األعمدة مع النقر  Ctrl باستمرار على المفتاح يتم الضغط .2

 
 .إنشاء تسلسل هيكلي بزر الماوس األيمن فوق أحدها، وانقر فوق يتم النقر بعد تحديد األعمدة الثالثة،  .3

 
، في أسفل الجدول، ويتم نسخ األعمدة 1يتم إنشاء عقدة التسلسل الهيكلي األصل، التسلسل الهيكلي  .1

، حيث يتم النقر بزر الماوس االيمن وتسمية التسلسل الهيكلى المحددة تحت التسلسل الهيكلي كعقد تابعة
 باسم الدليل الهرمى لالصناف
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 الهيكلى الذى تم انشاءه يتم العودة الى شاشة عرض البيانات ثم النقر على عالمةوالستخدام التسلسل  .2
 Power Pivotالتبويب 

 
 يتم وضع التسلسل الهيكلى ضمن مجموعة الصفوف بحيث تكون البيانات كما في الشكل التالى  .3
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 تظهر بيانات الجدول المحورى بحيث يمكن التحكم فيه بفرد وطى محتويات تبعا لثالثة مستويات

 المستوى االول مستوى المجموعات الرئيسية  

 
 المستوى الثانى مستوى المجموعات الفرعية

 

التسلسل ا

الهرمى الذى 

تم انشاءه حيث 

يتم سحبه 

ووضعه ضمن 

عناوين 

 الصفوف 
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 المستوى الثالث مستوى االصناف

 
 Key Performance Indicators (KPI)انشاء مؤشرات تقييم االداء .  6

على حقل  عبارة عن مقاييس أداء مرئية. تعتمد )Power Pivot  ) KPIsمؤشرات األداء الرئيسية في
محسوب معين ويتم تصميمها لمساعدة المستخدمين على تقييم القيمة الحالية وحالة مقياس مقابل هدف معين 

محسوب مقابل  أساس بسرعة. يقوم مؤشر األداء الرئيسي بقياس أداء القيمة المعّرفة بواسطة حقل
، حيث تظهر هذه المؤشرات في شكل مرئى   بواسطة حقل محسوب أو قيمة مطلقةالمعّرفة أيضًا  الهدف قيمة

 منها الشكل التالى على سبيل المثال 
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سبيل المثال، قد  في مصطلحات األعمال، ُيعد مؤشر األداء الرئيسي مقياسًا كميًا لقياس أهداف األعمال. علىو 

يستخدم قسم المبيعات في إحدى المؤسسات مؤشر األداء الرئيسي لقياس إجمالي األرباح الشهرية مقابل إجمالي 
األرباح المتوقعة. وقد يقوم قسم المحاسبة بقياس النفقات الشهرية مقابل اإليرادات لتقييم التكاليف، وقد يقوم قسم 

الموظفين الربع سنوي. هذه هي أمثلة عن مؤشر األداء الرئيسي. يستخدم  الموارد البشرية بقياس معدل دوران
المتخصصون في األعمال بشكل متكرر مؤشرات األداء الرئيسية المجّمعة في بطاقة أداء األعمال للحصول على 

 .ملخص تاريخي سريع ودقيق لنجاح األعمال أو لتحديد االتجاهات
 :يتضّمن مؤشر األداء الرئيسي ما يلي

يتم تعريف قيمة "األساس" بواسطة حقل محسوب يقوم بحل قيمة. على سبيل المثال، : حيث   قيمة األساس
 .يمكن إنشاء هذه القيمة كتجميع مبيعات أو إنشاؤها لتعريف األرباح لفترة زمنية معينة

بواسطة قيمة مطلقة. يتم تعريف القيمة "الهدف" بواسطة حقل محسوب يقوم بحل قيمة، أو حيث :  لقيمة اهلدفا
على سبيل المثال، يمكن استخدام الحقل المحسوب كقيمة هدف عندما يرغب مدراء األعمال في مؤسسة ما مقارنة 
الطريقة التي يستخدمها قسم المبيعات لتعقب حصة نسبية معينة، حيث يمثل حقل الميزانية المحسوب القيمة 

 عدد تقييم يريد الذي البشرية الموارد مدير حول ستهدفة نورد مثاالً الهدف. كمثال حول استخدام قيمة مطلقة كقيمة م
 اإلجازات أيام عدد متوسط يمثل حيث األيام، هذه عدد بمتوسط مقارنة موظف لكل المرضية اإلجازات أيام

 .المطلقة القيمة المرضية
يتم تعريف عتبة "الحالة" بواسطة النطاق بين العتبة الدنيا والعتبة العليا. تظهر عتبة : حيث  عتبات احلالة

 "الحالة" بواسطة رسم لمساعدة المستخدمين على تحديد حالة قيمة "األساس" مقابل القيمة "المستهدفة" بسهولة
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 مثال 
اعداد تقرير لتقييم اداء رجال البيع ، وان بيانات المبيعات والمنتجات  الشركات ترغب فىبفرض ان احدى 

قد تم تسجيلهم فى ورقتى عمل االولى باسم السلع ، حيث تشتمل على البيانات االساسية للسلع على النحو 
 التالى :

 
 ى والثانية باسم رجال البيع وتشتمل على المبيعات اليومية الخاصة برجال البيع وهى كما يل
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 على النحو التالى   Power Pivotوقد تم ربط كال الورقتين بملف

 
 وترغب الشركة فى اعداد تقرير لتقييم اداء رجال البيع وذلك على النحو التالى 

من قيمة المبيعات  %22تجاوزت اداء ممتاز ) اخضر ( اذا كانت نسبة مبيعات رجل البيع  -1
 الكلية 

% 22% و اقل من 12اداء جيد ) اصفر ( اذا كانت نسبة مبيعات رجل البيع تتراوح بين  -2
 من قيمة المبيعات الكلية.

% من قيمة المبيعات 12اداء متوسط ) احمر ( اذا كانت نسبة مبيعات رجل البيع تقل عن  -3
 الكلية

 يتم اتباع الخطوات التالية  Power Pivotوالعداد هذا التقرير باستخدام 
 يتم اعداد تقرير محورى لمبيعات رجال البيع بحيث تكون بياناته كالتالى : -1
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 Power Pivotمن قائمة  New Measureيتم النقر على امر  -2

 
 كما فى الشكل Measure Settingsيتم استكمال البيانات فى قائمة  -3
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الذى تم اضافته ضمن يضاف عامود جديد بجانب عامود مجموع قيمة المبيعات يالحظ ظهور المؤشر  -4

 Create KPIفيتم النقر عليه ثم اختيار امر  Pivot Tableعناصر حقول ال

 
 ثم النقر على زر موافقيتم اعداد عتبات الحالة كما فى الشكل  -5

 
 تكون الصورة النهائية للتقرير كالتالى  -6
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 Prospective  وجهات النظر . انشاء 7

المتمثلة فرعية من الكائنات الهي مجموعات بانها   Perspectivesالنظر  اتاو وجه تعرف المناظير
ربط مجموعات مختلفة من البيانات. عادة ما يتم شرات وغيرها التى تتعلق بؤ فى الجداول والحقول ، والم

مجموعات عبر مستخدم معين أو سيناريو العمل )مثل لفريق المبيعات( وجعلها أسهل للتنقل ب وجهة نظر ما
 بيانات.كبيرة من ال

 SQLبناء على قاعدة بيانات المبيعات المعدة باستخدام برنامج وبفرض اننا نريد انشاء منظور جديد 
Server 2012  تمام ذلك يتم اتباع الخطوات التالية :الوان هذا المنظور يتعلق  برجال البيع فى الشركة . و 
  ويتم ذلك وفقا لتسلسل االشكال التالية  باالكسيل  Power pivotاستيراد البيانات الى قائمة  -1
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 مراجعة العالقات بين الجداول ، وانشاءها ان لم تكن موجودة  : -2
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 والنشاء وجهة نظر جديدة تتبع الخطوات التالية 

  Advancedعلى عالقة التبويب  يتم النقر،  PowerPivot في إطار .1

 
 
 . Perspectivesيتم النقر على عالمة التبويب  .2
 بها قائمة باسماء الجداول والحقول الخاصة بها   New Perspectiveتظهر شاشة بعنوان  .3
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ال

 
الجداول واختيار االسم المناسب له اختيار فيتم   New perspectiveيتم النقر على زر  .4

 سوف يتم اظهارها فى المنظور. والحقول التى

 

الجداول 

 المختلفة 

 زر اظهار او اخفاء حقول الجدول 

الجداول 

والحقول التى تم 

  اختيارها 
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 PivotTable استخدام منظور يف تقرير.  7/1
، حيث لن يظهر ضمن قائمة الحقول  PivotTable ربعد انشاء المنظور يمكن استخدامه في انشاء تقري

 التى يتضمنها المنظور  ويتم ذلك كالتالى : التى يمكن استخدامها في بناء التقرير سوى الجداول والحقول 
 الرئيسية ، انقر فوق PowerPivot ، ضمن عالمة التبويب PowerPivot في إطار .1

PivotTable . 

 
 .د ورقة عمل جديدةيحديتم ت .2

 
يتم اختيار عناصر الجدول المحوري بعد تغيير قائمة الجدول المحوري من المنظور االفتراضي   .3

 الى منظور حركة المبيعات التي تم اعداده  

 
 بحيث تكون قائمة الحقول كالتالى  -4
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 بحيث يكون شكل الجدول المحوري  في صورته النهائية كالتالي 

 


