
Systemy baz danych – Power BI 
 

Strona 1 z 7 
 

Co to jest Power BI Desktop i Power BI Online? 

 

 

Power BI jest programem do analizy danych i projektowania raportów, powiązanym z zestawem usług online, 

takich jak publikowanie i udostępnianie. W środowisku aplikacji o nazwie Power BI najważniejszą rolę 

odgrywają: 

 Power BI Desktop – jest to bezpłatna aplikacja działająca na komputerach z systemem Windows, 

pozwalają na połączenie z danymi, budowę raportu i zapis do pliku oraz publikację raportu w usłudze 

Power BI Online. 

 Power BI Online – jest to serwer raportowy dostępny przez przeglądarkę i aplikację na urządzeniach 

mobilnych, który łączy w sobie funkcjonalności Power BI Desktop (bez możliwości zapisu pliku 

na komputer) z możliwościami udostępniania raportów, dzielenia się nimi, komentowania, ustawiania 

procesów odświeżania danych i innych. 

Jedną z aplikacji Office 365 jest Power BI- możemy pobrać na dysk i zainstalować. 

 

 

https://skuteczneraporty.pl/wp-content/uploads/2017/08/power-bi-kurs-szkolenia-konsultacje-warszawa.jpg
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Rysunek 1. dowolna lista plików z których można wczytać dane 

 

Na serwerze zapytanie sql na bazie northwind.  

Przedstaw łączną cenę produktów w danej kategorii. 

 

Rysunek 2. Zapytanie w MS SQL - baza NORTWIND 
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Rysunek 3. Łączna cena w danej nazwie kategorii produktów 

 

Rysunek 4. Średnia cena w danej nazwie kategorii 

Taki raport można wyeksportować do pdf’a lub zapisać w przestrzeni roboczej na serwerze. 
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Na licencji naszej szkolnej, nie można udostępnić raportu – mamy tylko wersję darmową ( w innych celach należy 

zakupić Power BI Pro- z których korzystają różnego rodzaju firmy i przedsiębiorstwa). 

Można pobrać dane z MySQL – tylko należy doinstalować jeden składnik. 
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Rysunek 5. Raport przedstawiający ile jest klientów z danego kraju - w formie mapy 

 

Zmiany dokonywane na bazie danych w raporcie są dokonywane automatycznie, wystarczy odświeżyć raport. 
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Rysunek 6. W bazie danych zmieniłam klienta z Polski na Kanadę, widać update na raporcie 


