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Λίγα λόγια για τουσ ςυγγραφείσ 

 

Ο Γιάννθσ Ματηαβάκθσ είναι Υπεφκυνοσ Σπουδϊν και Ζρευνασ 

ςτον τομζα τθσ Ρλθροφορικισ και Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν του 

Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ (ΛΝΕΡ) του Εκνικοφ Κζντρου 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ). Ζχει 

ςπουδάςει Μακθματικόσ, ζχει κάνει μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ 

ςτθ Στατιςτικι και Επιχειρθςιακι Ζρευνα και διακζτει 

περιςςότερα από 25 χρόνια εμπειρίασ ςτθ χριςθ του Excel. 

  

 

Ο Γιϊργοσ Ραπαμιχαιλ είναι Ρροϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ 

Αποδοτικότθτασ, Ριςτοποίθςθσ και Νζων Τεχνολογιϊν του 

Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

(ΕΚΔΔΑ). Ζχει ςπουδάςει Μθχανικόσ Θ/Υ και Ρλθροφορικισ ςτο 

Ρολυτεχνείο Ρατρϊν και ζχει εκπονιςει τθ διδακτορικι του 

διατριβι ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν ςτο χϊρο τθσ 

Λιψθσ Αποφάςεων. Διακζτει περιςςότερα από 25 χρόνια 

εμπειρίασ ςτθ χριςθ του Excel. 
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Ειςαγωγή 

Ζνα ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό τθσ εποχισ που διανφουμε είναι θ εκτεταμζνθ ςυλλογι και θ 

αξιοποίθςθ δεδομζνων κάκε είδουσ, με διάφορουσ τρόπουσ και ςε διάφορα πεδία και αντικείμενα 

εργαςίασ με απϊτερο ςκοπό τθν εμπεριςτατωμζνθ λιψθ αποφάςεων. Θ ανάγκθ για διερεφνθςθ, 

επεξεργαςία και ανάλυςθ των δεδομζνων γίνεται ςταδιακά μεγαλφτερθ και απαςχολεί όλο και 

περιςςότερα ςτελζχθ με διάφορα επίπεδα εξειδίκευςθσ, τόςο ςτον ιδιωτικό όςο και ςτο δθμόςιο 

τομζα. Πμωσ το μζγεκοσ των δεδομζνων που καλοφνται αυτοί να επεξεργαςτοφν ζχει αυξθκεί 

ςθμαντικά και ςυνεχίηει να αυξάνεται ενϊ και οι πθγζσ από τισ οποίεσ αντλοφνται τα δεδομζνα 

γίνονται ολοζνα πιο ποικίλεσ και πολφπλοκεσ. Ραράλλθλα οι χριςτεσ επικυμοφν απλϊσ να κάνουν 

τθ δουλειά τουσ γριγορα και εφκολα δθλαδι να επεξεργάηονται και να αξιοποιοφν δεδομζνα με 

εργαλεία που είναι διαιςκθτικά και εφχρθςτα. 

Το Excel αποτελεί τθν κορυφαία εφαρμογι υπολογιςτικϊν φφλλων και ζνα βαςικό εργαλείο για τθν 

επεξεργαςία δεδομζνων για τθν πλειοψθφία των χρθςτϊν. Θ εταιρεία Microsoft που παράγει το 

προϊόν, αναγνωρίηοντασ πριν από μερικά χρόνια τισ διαρκϊσ αυξανόμενεσ απαιτιςεισ για τθ χριςθ 

δεδομζνων, επζκτεινε το Excel με ζνα πρόςκετο που ονομάηεται Power Query. Αυτό ξεκίνθςε ςτθν 

ζκδοςθ 2010 ωσ απλι προαιρετικι επζκταςθ και πλζον είναι ζνα κεμελιϊδεσ εργαλείο του Excel. 

Σι είναι το Power Query; 

Το Power Query είναι ζνα εργαλείο ςφνδεςθσ ςε δεδομζνα κακϊσ και προετοιμαςίασ και 

μεταςχθματιςμοφ τουσ, χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθσ κϊδικα και χρθςιμοποιείται για τθν εκτζλεςθ 

εργαςιϊν που είναι γνωςτζσ με τον όρο ETL. Το ακρωνφμιο αυτό προζρχεται από τα αρχικά των 

λζξεων Extract (Εξαγωγι), Transform (Μεταςχθματιςμόσ) και Load (Φόρτωςθ). 

Οι όροι αυτοί περιγράφουν μία διαδικαςία με διαδοχικά βιματα που καλφπτει: 

 Ρρόςβαςθ και ςφνδεςθ ςε δεδομζνα που βρίςκονται εκτόσ του τρζχοντοσ βιβλίου εργαςίασ 

του Excel και τα οποία ειςάγονται ςε αυτό. Αυτι είναι θ φάςθ εξαγωγισ του ETL.   

 Αναδιαμόρφωςθ, βελτίωςθ και 

ςυνδυαςμόσ των δεδομζνων ζτςι 

ϊςτε να αποκτιςουν τθν μορφι 

ενόσ ςωςτά δομθμζνου, ςυνεκτικοφ 

πίνακα για τισ ανάγκεσ τθσ εργαςίασ 

ςτο Excel. Αυτι είναι θ φάςθ μεταςχθματιςμοφ του ETL. 
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 Επιςτροφι των δεδομζνων ςτο Excel ςε μορφι απλοφ ι ςυγκεντρωτικοφ πίνακα ςε ζνα 

φφλλο εργαςίασ ι ςτο μοντζλο δεδομζνων. Αυτι είναι θ φάςθ φόρτωςθσ του ETL.   

Με το Power Query, όλα τα διαδοχικά βιματα που κάνει ο χριςτθσ ςτισ παραπάνω φάςεισ, 

καταγράφονται ωσ ζνα ερϊτθμα. Αυτό δίνει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ, όποτε κελιςει, να 

επαναλάβει ςτο μζλλον εφκολα τα βιματα του ερωτιματοσ αν τα αρχικά δεδομζνα τροποποιθκοφν 

ςτθν προζλευςι τουσ με κάποιο τρόπο. Επιτρζπει δθλαδι να αυτοματοποιθκεί ζνα μεγάλο φάςμα 

επαναλαμβανόμενων εργαςιϊν επεξεργαςίασ δεδομζνων χωρίσ μάλιςτα να χρειάηονται γνϊςεισ 

προγραμματιςμοφ που ενδεχομζνωσ κα απαιτοφςαν άλλεσ λφςεισ όπωσ θ χριςθ μακροεντολϊν και 

VBA και αποφεφγοντασ τθ χριςθ προχωρθμζνων ςυναρτιςεων του Excel που ενδεχομζνωσ κα 

χρειάηονταν. Σφμφωνα με τθ Microsoft, οι χριςτεσ αναλϊνουν ζωσ και το 80% του χρόνου τουσ 

ςτθν προετοιμαςία των δεδομζνων, γεγονόσ το οποίο κακυςτερεί τθν αποδοτικι ανάλυςθ τουσ 

αλλά και τθ λιψθ αποφάςεων.1 Το Power Query, δίνει τθ δυνατότθτα ςε μεγαλφτερο φάςμα 

χρθςτϊν να πετφχουν γριγορα αποτελζςματα γλυτϊνοντασ παράλλθλα χρόνο και κόπο από 

επαναλαμβανόμενεσ εργαςίεσ και μειϊνοντασ τθν εξάρτθςθ από εξειδικευμζνο προςωπικό 

διαχείριςθσ δεδομζνων. 

Ρζρα όμωσ από το Excel, το Power Query είναι μία τεχνολογία τθσ Microsoft που είναι διακζςιμθ 

και ςε άλλα, πιο εξειδικευμζνα προϊόντα τθσ εταιρείασ όπωσ το Power BI, Common Data Service, 

Power Automate, Analysis Services κτλ. Ζτςι, οι γνϊςεισ που κα αποκομίςει ο αναγνϊςτθσ, 

μεταφζρονται εφκολα και ςε εκείνα τα προϊόντα. 

Εγκατάςταςη του Power Query 

Από τθν ζκδοςθ 2016 κακϊσ και ςε νεότερεσ, το Power Query δε χρειάηεται εγκατάςταςθ. Ππωσ 

αναφζρκθκε ςτθν ειςαγωγι, το Power Query ζγινε πρϊτθ φορά διακζςιμο ςτο Excel 2010 και 2013 

ωσ προαιρετικι επζκταςθ και ςτθ ςυνζχεια ενςωματϊκθκε πλιρωσ ςτισ επόμενεσ εκδόςεισ του 

Excel. 

Για τισ εκδόςεισ του Excel ςε περιβάλλον Windows ςτισ οποίεσ δεν είναι ενςωματωμζνο (2010 και 

2013) θ λιψθ του Power Query μπορεί να γίνει από τισ παρακάτω διευκφνςεισ: 

 Ελλθνικι ζκδοςθ: http://www.microsoft.com/el-GR/download/details.aspx?id=39379 

 Αγγλικι ζκδοςθ: http://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=39379 

Στισ εκδόςεισ αυτζσ, μετά τθν εγκατάςταςθ του πρόςκετου, δθμιουργείται μία νζα καρτζλα ςτο 

Excel με το όνομα Power Query, απ’ όπου γίνεται και θ πρόςβαςθ ςτο εργαλείο: 

                                                           
1
 Microsoft, What is Power Query? 

http://www.microsoft.com/el-GR/download/details.aspx?id=39379
http://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=39379
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Στθν ζκδοςθ 2016, θ πρόςβαςθ γίνεται από τθν καρτζλα Δεδομζνα > Λιψθ και μεταςχθματιςμόσ > 

Δθμιουργία ερωτιματοσ: 

 

Στισ επόμενεσ εκδόςεισ, θ πρόςβαςθ γίνεται από τθν καρτζλα Δεδομζνα > Λιψθ και 

μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων > Λιψθ δεδομζνων.  

Στισ παροφςεσ ςθμειϊςεισ παρουςιάηεται μόνο ο τελευταίοσ τρόποσ πρόςβαςθσ και το αντίςτοιχο 

περιβάλλον εργαςίασ κακϊσ ζχει χρθςιμοποιθκεί θ ζκδοςθ Microsoft® Excel® για το Microsoft 365 

MSO (Ζκδοςθ 2202 Build 16.0.14931.20646) 64 bit.  

Λόγω τθσ εξζλιξθσ του Power Query από ζκδοςθ ςε ζκδοςθ, ο αναγνϊςτθσ ενδεχομζνωσ να 

ςυναντιςει διαφορζσ μεταξφ των ςθμειϊςεων αυτϊν και του περιβάλλοντοσ του Excel που 

διακζτει. Ωςτόςο, οι διαφορζσ αυτζσ κα είναι γενικά μικρζσ και δε κα δυςκολζψουν τον ζμπειρο 

χριςτθ του Excel. Σθμειϊνεται ωςτόςο ότι ςε περιβάλλον Mac, οι δυνατότθτεσ του Power Query 

είναι προσ το παρόν ιδιαίτερα περιοριςμζνεσ. 

Σεχνικά χαρακτηριςτικά 

Το Power Query μπορεί να επεξεργαςτεί απεριόριςτο μζγεκοσ δεδομζνων ςτθν ζκδοςθ 64 bit 

περιοριηόμενο μόνο από τθν διακζςιμθ μνιμθ ενϊ ςτθν περίπτωςθ ζκδοςθσ 32 bit μπορεί να 

επεξεργαςτεί μζχρι 1GB δεδομζνων. Επίςθσ, κάκε πίνακασ ςτο Power Query μπορεί να ζχει μζχρι 

16.384 ςτιλεσ. 

Οι λειτουργίεσ που παρζχει το Power Query ςτο χριςτθ μζςω του γραφικοφ του περιβάλλοντοσ 

ςτθρίηονται εςωτερικά ςτθ γλϊςςα τφπων Power Query M. Ζτςι, οι ενζργειεσ που κάνει ο χριςτθσ 

ςτο περιβάλλον μεταφράηονται ςε κϊδικα τθσ γλϊςςασ M. Ο απλόσ χριςτθσ δε χρειάηεται να 

γνωρίηει τθ γλϊςςα M ωςτόςο ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ μπορεί με μικρζσ παρεμβάςεισ ςτον κϊδικα 

να διευκολφνει τθν εργαςία του. Ο προχωρθμζνοσ χριςτθσ που κα κελιςει να μάκει να χειρίηεται 

τθ γλϊςςα M, κα μπορζςει να αξιοποιιςει πολλζσ προχωρθμζνεσ δυνατότθτεσ που δεν είναι 
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διακζςιμεσ ςτο γραφικό περιβάλλον. Σε κάκε περίπτωςθ, είναι ςθμαντικό ότι θ γλϊςςα M και κατ’ 

επζκταςθ το γραφικό περιβάλλον του Power Query είναι case sensitive δθλαδι γίνεται διάκριςθ 

μεταξφ πεηϊν και κεφαλαίων χαρακτιρων ςτα δεδομζνα και ςε ό,τι πλθκτρολογεί ο χριςτθσ. 

Πϊσ να διαβάςετε αυτό το υλικό 

Ο αναγνϊςτθσ μπορεί να διαβάςει το υλικό αυτό από τθν αρχι προσ το τζλοσ κακϊσ ζχει γραφτεί 

ϊςτε να εκπαιδεφει το χριςτθ προοδευτικά αλλά μπορεί να το χρθςιμοποιιςει και αποςπαςματικά 

ανατρζχοντασ ςε ςυγκεκριμζνα τμιματα. Το υλικό καλφπτει όλεσ τισ κεματικζσ ενότθτεσ που 

αφοροφν ςτθ χριςθ του Power Query ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επιχειρθματικι Ευφυΐα και 

Ανάλυςθ Δεδομζνων με το Excel» περιζχει ωςτόςο επιπλζον υλικό που οι χριςτεσ κα βρουν 

χριςιμο για τθν εργαςία τουσ. Τα κεφάλαια που περιλαμβάνει είναι: 

 Το κεφάλαιο 1 παρουςιάηει εν ςυντομία τθ βαςικι λειτουργία του Power Query χωρίσ να 

εμβακφνει ϊςτε ο αναγνϊςτθσ να αποκτιςει γριγορα μία αρχικι εντφπωςθ για τον τρόπο 

χριςθσ του. 

 Το κεφάλαιο 2 παρουςιάηει τισ κυριότερεσ περιπτϊςεισ ειςαγωγισ δεδομζνων από αρχεία, 

φακζλουσ, από τοποκεςίεσ ςτο Διαδίκτυο, από περιοχι κελιϊν και πίνακα του Excel κακϊσ 

και τθ δυνατότθτα απευκείασ καταχϊρθςθσ δεδομζνων. Το Power Query προςφζρει ζναν 

ενοποιθμζνο τρόπο ειςαγωγισ δεδομζνων και οι χριςτεσ που κζλουν να ειςάγουν 

δεδομζνα και από πιο προχωρθμζνεσ προελεφςεισ δε κα δυςκολευτοφν εφόςον γνωρίηουν 

τισ ιδιαιτερότθτεσ των προελεφςεων αυτϊν. 

 Το κεφάλαιο 3 παρουςιάηει κάποιεσ απλζσ λειτουργίεσ οι περιςςότερεσ από τισ οποίεσ είναι 

γνϊριμεσ και από τα φφλλα Excel και αφοροφν ςε διαχείριςθ ςτθλϊν και γραμμϊν, φίλτρα 

και ταξινόμθςθ. 

 Το κεφάλαιο 4 παρουςιάηει το μεγαλφτερο φάςμα λειτουργιϊν που προςφζρει το Power 

Query και αφοροφν κυρίωσ ςτο μεταςχθματιςμό και δθμιουργία ςτθλϊν. 

 Το κεφάλαιο 5 παρουςιάηει λειτουργίεσ οι οποίεσ ςυνδυάηουν πίνακεσ όπωσ θ προςάρτθςθ 

και θ ςυγχϊνευςθ ι αλλάηουν τθ διάταξθ ενόσ πίνακα όπωσ θ ςυγκζντρωςθ, θ κατάργθςθ 

ςυγκζντρωςθσ και θ αντιμετάκεςθ. 

 Το κεφάλαιο 6 παρουςιάηει τρόπουσ διαχείριςθσ ερωτθμάτων και βθμάτων ςτο περιβάλλον 

του Power Query. 

 Το κεφάλαιο 7 παρουςιάηει κζματα προχωρθμζνθσ χριςθσ του Power Query κάποια από τα 

οποία απαιτοφν τθν ειςαγωγι απλϊν τφπων τθσ γλϊςςασ M και καλφπτουν ανάγκεσ 

προχωρθμζνων χρθςτϊν. 
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Το υλικό ςυνοδεφεται από αρχεία δεδομζνων τα οποία ζχουν χρθςιμοποιθκεί για τθ δθμιουργία 

των παραδειγμάτων που παρουςιάηονται ϊςτε ο αναγνϊςτθσ να τα χρθςιμοποιιςει για τθ δικι του 

εξάςκθςθ. Στισ ενότθτεσ που ςυνοδεφονται από αρχεία, τα ονόματα των αρχείων αυτϊν 

αναφζρονται ςτθν αρχι, αμζςωσ μετά τον τίτλο τθσ ενότθτασ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: φντομη παρουςίαςη τησ λειτουργίασ του Power Query 

Σε αυτι τθν ενότθτα γίνεται μία ςφντομθ παρουςίαςθ τθσ λειτουργίασ του Power Query 

αποφεφγοντασ τθν αναφορά ςε βάκοσ ϊςτε ο αναγνϊςτθσ να αποκτιςει μία πρϊτθ επαφι με το 

εργαλείο και να κατανοιςει τθ γενικότερθ ιδζα πίςω από τθ χριςθ του. 

1.1. Σο πρϊτο βήμα ETL: Λήψη δεδομζνων 

Το πρϊτο βιμα (“Extract”) ςε μία διαδικαςία ETL αφορά ςτθ ςφνδεςθ με κάποια προζλευςθ 

δεδομζνων και ςτθ λιψθ δεδομζνων από αυτι. 

Θ ςφνδεςθ και θ λιψθ δεδομζνων μζςω του Power Query, γίνεται ςτο περιβάλλον εργαςίασ του 

Excel από τθν καρτζλα Δεδομζνα > Λιψθ και μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων > Λιψθ δεδομζνων: 

 

Σε αυτό το ςθμείο ο χριςτθσ μπορεί να βρει μία μεγάλθ ποικιλία ςυνδζςεων ςε δεδομζνα 

διαφόρων προελεφςεων όπωσ αρχεία κειμζνου, Excel, βάςεισ δεδομζνων, κτλ. 

Αφοφ ο χριςτθσ επιλζξει το είδοσ τθσ προζλευςθσ δεδομζνων με το οποίο κζλει να ςυνδεκεί, ςτθ 

ςυνζχεια ειςάγει κάποιεσ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτθ κζςθ τθσ προζλευςθσ αυτισ: 

για παράδειγμα το όνομα και τθ διαδρομι ςτισ περιπτϊςεισ αρχείων, το url ςτθν περίπτωςθ 

δεδομζνων που βρίςκονται ςτο web ι ςε υπθρεςίεσ Azure, του διακομιςτι και του ονόματοσ ςτθν 

περίπτωςθ βάςθσ δεδομζνων κτλ. Στθν επόμενθ εικόνα εμφανίηεται θ περίπτωςθ λιψθσ 

δεδομζνων από βάςθ SQL Server: 
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Στισ περιπτϊςεισ που πρόκειται για δεδομζνα από μία εξωτερικι πθγι (προζλευςθ) (εκτόσ του 

τρζχοντοσ βιβλίου εργαςίασ), ακολουκεί ζνα παράκυρο προεπιςκόπθςθσ ςτο οποίο ο χριςτθσ 

μπορεί να ρίξει μία πρϊτθ ματιά ςτα δεδομζνα και ενδεχομζνωσ να κάνει κάποιεσ ςχετικζσ 

ρυκμίςεισ ϊςτε το Power Query να πραγματοποιιςει ςωςτά τθ λιψθ των δεδομζνων. Στθν 

επόμενθ εικόνα εμφανίηεται θ περίπτωςθ λιψθσ δεδομζνων από αρχείο κειμζνου csv: 
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1.2. Σο δεφτερο βήμα ETL: Μεταςχηματιςμόσ δεδομζνων 

Από το προθγοφμενο παράκυρο, ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να προχωριςει ςτο δεφτερο βιμα 

(“Transform”) τθσ διαδικαςίασ ETL που αφορά ςτο μεταςχθματιςμό των δεδομζνων, πατϊντασ 

Μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων το οποίο τον οδθγεί ςτο περιβάλλον εργαςίασ του Power Query2:  

 

Το περιβάλλον του Power Query ανοίγει πάνω από το βιβλίο εργαςίασ του Excel, ςτο οποίο ο 

χριςτθσ δεν ζχει πρόςβαςθ μζχρι να τελειϊςει τθν εργαςία του ςτο Power Query. 

Σε αυτό το ςθμείο ζχει δθμιουργθκεί ζνα ερϊτθμα το όνομα του οποίου εμφανίηεται ςτθν περιοχι 

Ερωτιματα: 

 

Ο όροσ ερϊτθμα αναφζρεται ςτο αίτθμα που ζγινε για τθ λιψθ δεδομζνων από μία προζλευςθ 

δεδομζνων και ςε αυτό περιλαμβάνονται και οι μεταςχθματιςμοί που μποροφν να γίνουν ςτθ 

ςυνζχεια. Το αποτζλεςμα του ερωτιματοσ είναι ζνασ πίνακασ δεδομζνων που εμφανίηεται ςτθν 

κεντρικι περιοχι του περιβάλλοντοσ του Power Query. 

Το Power Query δίνει τθ δυνατότθτα για μία πλθκϊρα μεταςχθματιςμϊν από πολφ απλζσ όπωσ: 

διαγραφι γραμμϊν και ςτθλϊν, δθμιουργία νζων ςτθλϊν με υπολογιςμοφσ, διαίρεςθ ι 
                                                           
2
 Ο χριςτθσ μπορεί επίςθσ να προςπεράςει αυτό το βιμα αν τα δεδομζνα του δε χρειάηονται κάποιο 

μεταςχθματιςμό και να προχωριςει ςτο τρίτο βιμα από το κουμπί Φόρτωςθ. 
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ςυγχϊνευςθ ςτθλϊν, φίλτρα, αντικατάςταςθ τιμϊν κτλ. ζωσ πιο ςφνκετεσ όπωσ ςυγχϊνευςθ 

πινάκων, ομαδοποίθςθ, ςυγκζντρωςθ ι κατάργθςθ ςυγκζντρωςθσ κτλ. Στα επόμενα κεφάλαια 

παρουςιάηονται οι περιςςότερεσ από τισ δυνατότθτεσ αυτζσ. 

Είναι ςθμαντικό ότι κάκε ζνασ μεταςχθματιςμόσ που κάνει ο χριςτθσ καταγράφεται ωσ ζνα βιμα, 

δθμιουργϊντασ ζτςι μία ςειρά βθμάτων τα οποία αποκθκεφονται ςτο τμιμα παρακφρου 

ΕΦΑΜΟΣΜΖΝΑ ΒΙΜΑΤΑ και είναι διακζςιμα προσ επεξεργαςία ςτον χριςτθ όποτε επικυμεί: 

 

1.3. Σο τρίτο βήμα ETL: Φόρτωςη 

Πταν ο χριςτθσ ολοκλθρϊςει τουσ μεταςχθματιςμοφσ ςτα δεδομζνα, προχωράει ςτο τρίτο βιμα 

(“Load”) τθσ διαδικαςίασ ETL που αφορά ςτθ φόρτωςθ τουσ. 

Στο Power Query, μετά τουσ μεταςχθματιςμοφσ που κάνει ο χριςτθσ ςτα δεδομζνα, κα πρζπει να 

επιλζξει με ποιον τρόπο αυτά κα φορτωκοφν ςτο βιβλίο εργαςίασ.  

Δεν υπάρχει «Αποκικευςθ» ςτο Power Query. Θ αποκικευςθ γίνεται μόνο από το κυρίωσ 

περιβάλλον του Excel με τον ςυνικθ τρόπο. Από το περιβάλλον του Power Query φορτϊνουμε τα 

δεδομζνα ςτο Excel επιλζγοντασ Αρχείο > Κλείςιμο και φόρτωςθ ςε… ι από τθν καρτζλα Κεντρικι 

> Κλείςιμο > Κλείςιμο και φόρτωςθ ςε…: 

          

Οι επιλογζσ φόρτωςθσ είναι οι εξισ:  
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 Ρίνακασ: Φορτϊνει τα δεδομζνα ςε ζναν 

πίνακα ςε φφλλο εργαςίασ. 

 Αναφορά Συγκεντρωτικοφ Ρίνακα: 

Δθμιουργεί ζναν ςυγκεντρωτικό πίνακα 

που βαςίηεται ςτα δεδομζνα ςτα οποία 

ζγινε θ ςφνδεςθ χωρίσ όμωσ να φορτϊνει 

τισ εγγραφζσ ςε κάποιο φφλλο εργαςίασ. 
 

 Συγκεντρωτικό γράφθμα: Δθμιουργεί ζνα ςυγκεντρωτικό γράφθμα που βαςίηεται ςτα 

δεδομζνα ςτα οποία ζγινε θ ςφνδεςθ χωρίσ όμωσ να φορτϊνει τισ εγγραφζσ ςε κάποιο φφλλο 

εργαςίασ. 

 Δθμιουργία ςφνδεςθσ μόνο: Τα δεδομζνα δεν εμφανίηονται ςε κάποιο φφλλο εργαςίασ 

παραμζνουν όμωσ διακζςιμα για χριςθ ςε άλλα ερωτιματα για λειτουργίεσ όπωσ θ 

προςάρτθςθ ι θ ςυγχϊνευςθ ερωτθμάτων. Θ επιλογι αυτι χρθςιμεφει επίςθσ ςτθν περίπτωςθ 

που ο χριςτθσ δεν ζχει ολοκλθρϊςει τουσ μεταςχθματιςμοφσ του και κζλει απλά να διατθριςει 

ό,τι ζχει κάνει και να ςυνεχίςει τθν εργαςία του αργότερα. 

 Ρροςκικθ αυτϊν των δεδομζνων ςτο Μοντζλο δεδομζνων: Το μοντζλο δεδομζνων είναι ζνασ 

ειδικόσ χϊροσ ςτθ μνιμθ ςτον οποίο μποροφν να φορτωκοφν πίνακεσ και να δθμιουργθκοφν 

ςχζςεισ μεταξφ τουσ μζςω κοινϊν πεδίων. Αφορά ςτο εργαλείο Power Pivot το οποίο είναι ζνα 

πρόςκετο του Excel που μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε για να εκτελζςετε ανάλυςθ δεδομζνων 

και να δθμιουργιςετε εξελιγμζνα μοντζλα δεδομζνων και δεν καλφπτεται ςε αυτζσ τισ 

ςθμειϊςεισ. 

Ειδικά, για τθν επιλογι Αρχείο > Κλείςιμο και φόρτωςθ, ςτθν περίπτωςθ που το ερϊτθμα ζχει ιδθ 

φορτωκεί μία φορά, τότε φορτϊνεται και πάλι με τον ίδιο τρόπο, διαφορετικά, αν είναι θ πρϊτθ 

φορά που φορτϊνεται, τότε αυτό πραγματοποιείται ςε πίνακα, ςε νζο φφλλο εργαςίασ. 

Μετά τθ επιλογι του τρόπου φόρτωςθσ, ο χριςτθσ επιςτρζφει ςτο βαςικό περιβάλλον εργαςίασ 

του Excel και το ερϊτθμα εμφανίηεται ςτο πλαίςιο Ερωτιματα και Συνδζςεισ: 
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1.4. Η Ανανζωςη 

Μετά τθ φόρτωςθ των δεδομζνων, ενδζχεται αυτά να τροποποιθκοφν ςτθν πθγι τουσ: να 

προςτεκοφν ι να διαγραφοφν εγγραφζσ ι ςτιλεσ και κάποιεσ τιμζσ να αλλάξουν. Ο χριςτθσ όμωσ 

μπορεί πλζον πολφ εφκολα και μόνο με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ να κάνει λιψθ και να φορτϊςει 

τα επικαιροποιθμζνα δεδομζνα ξανά από τθν προζλευςι τουσ μαηί με όλουσ τουσ 

μεταςχθματιςμοφσ που ςυμπεριζλαβε ςτο ερϊτθμά του, χωρίσ να επαναλάβει τα αντίςτοιχα 

βιματα ζνα προσ ζνα. 

Θ λειτουργία τθσ ανανζωςθσ είναι διακζςιμθ από πολλά ςθμεία μζςα από το περιβάλλον του Excel 

και του Power Query.  

Υπάρχουν γενικά δφο γενικζσ επιλογζσ: 

 Ανανζωςθ όλων των δεδομζνων και πινάκων από όλεσ τισ πθγζσ ςτισ οποίεσ ζχουμε 

ςυνδεκεί. 

 Ανανζωςθ ενόσ ι περιςςότερων επιλεγμζνων πινάκων. 

Σθμειϊνεται ότι θ λειτουργία τθσ ανανζωςθσ αφορά μόνο ςε ερωτιματα που ζχουν φορτωκεί ςε 

πίνακα ι ςυγκεντρωτικό πίνακα ι γράφθμα, όχι ςε ςφνδεςθ. 

Τα ςθμεία από τα οποία είναι διακζςιμθ θ λειτουργία τθσ ανανζωςθσ είναι τα εξισ: 

 Από τθν καρτζλα Δεδομζνα > Ερωτιματα & Συνδζςεισ > Ανανζωςθ όλων > Ανανζωςθ 

όλων ι Ανανζωςθ: 

 

Θ Ανανζωςθ όλων ανανεϊνει όλα τα ερωτιματα που ζχετε δθμιουργιςει ενϊ θ Ανανζωςθ 

μόνο το επιλεγμζνο. 

 Αν το ερϊτθμα ζχει φορτωκεί ςε πίνακα, επιλζγοντασ πρϊτα ζνα κελί ςτον πίνακα αυτόν 

και από τθν καρτζλα Σχεδίαςθ πίνακα > Εξωτερικά δεδομζνα πίνακα > Ανανζωςθ ι 

Ανανζωςθ όλων: 
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ι από τθν καρτζλα Ερϊτθμα > Ανανζωςθ: 

 

 Αν το ερϊτθμα ζχει φορτωκεί ςε ςυγκεντρωτικό πίνακα, επιλζγοντασ πρϊτα ζνα κελί ςτον 

πίνακα αυτόν και από τθν καρτζλα Ανάλυςθ Συγκεντρωτικοφ πίνακα  > Δεδομζνα > 

Ανανζωςθ ι Ανανζωςθ όλων: 

 

 Αν το ερϊτθμα ζχει φορτωκεί ςε ςυγκεντρωτικό πίνακα, επιλζγοντασ πρϊτα το γράφθμα 

και από τθν καρτζλα Ανάλυςθ ςυγκεντρωτικοφ γραφιματοσ > Δεδομζνα > Ανανζωςθ ι 

Ανανζωςθ όλων: 
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 Στο πλαίςιο Ερωτιματα και Συνδζςεισ, από το κουμπί : 

 

 Στο πλαίςιο Ερωτιματα και Συνδζςεισ, επιλζγοντασ ζνα ι περιςςότερα ερωτιματα και 

κάνοντασ δεξί κλικ: 

 

 Στο περιβάλλον του Power Query, ςτθν καρτζλα Κεντρικι > Ερϊτθμα > Ανανζωςθ 

προεπιςκόπθςθσ: 
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1.5. Διαχείριςη ερωτημάτων ςτο περιβάλλον εργαςίασ του Excel 

Υπάρχουν δφο (2) ςθμεία ςτο περιβάλλον του Excel από τα οποία γίνεται θ διαχείριςθ των 

ερωτθμάτων:  

Το πλαίςιο Ερωτιματα και Συνδζςεισ: 

 

και θ καρτζλα Ερϊτθμα: 

 

1.5.1. Σο πλαίςιο Ερωτήματα και υνδζςεισ 

Το πλαίςιο Ερωτιματα και Συνδζςεισ ενεργοποιείται αυτόματα όταν δθμιουργείτε κάποιο 

ερϊτθμα όχι όμωσ όταν ανοίγετε ζνα αρχείο που περιζχει ιδθ ερωτιματα. Αν δεν εμφανίηεται 

μπορείτε να το ενεργοποιιςετε από τθν καρτζλα Δεδομζνα > Ερωτιματα & Συνδζςεισ > 

Ερωτιματα και ςυνδζςεισ: 

 

Επιλζγοντασ ζνα ερϊτθμα, από το κουμπί   μπορείτε να το ανανεϊςετε αν ζχει φορτωκεί και δεν 

βρίςκεται απλά ςε ςφνδεςθ (τα ερωτιματα ςε ςφνδεςθ δεν μποροφν να ανανεωκοφν): 
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Κάνοντασ διπλό κλικ ςε κάποιο ερϊτθμα, μεταβαίνετε ςτο περιβάλλον του Power Query για να το 

επεξεργαςτείτε. Εναλλακτικά, μπορείτε να εκκινιςετε το Power Query από τθν καρτζλα Δεδομζνα > 

Λιψθ και μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων > Λιψθ δεδομζνων > Εκκίνθςθ προγράμματοσ 

επεξεργαςίασ Power Query…: 

 

Επίςθσ, περνϊντασ το δείκτθ του ποντικιοφ πάνω από κάποιο ερϊτθμα, εμφανίηεται μία ςφνοψθ 

του πίνακα που περιζχει: 
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Στο παράκυρο αυτό ο χριςτθσ: 

 μπορεί να βρει πλθροφορίεσ για τα ονόματα των ςτθλϊν, το πλικοσ τουσ ι να επιλζξει 

κάποια με το όνομά τθσ και να τθ δει ςτθν ςφνοψθ 

 να δει πότε ζγινε θ τελευταία ανανζωςθ 

 να δει αν και ςε ποιο ςθμείο ζχει φορτωκεί ο πίνακασ 

 να δει τθν προζλευςθ των δεδομζνων 

 να επιλζξει ΡΟΒΟΛ'Θ ΣΕ Φ'ΥΛΛΟ ΕΓΑΣ'ΛΑΣ αν το ερϊτθμα δεν είναι μόνο ςε ςφνδεςθ, 

ϊςτε να μεταβεί ςτο ςθμείο του βιβλίου εργαςίασ που ζχει γίνει θ φόρτωςθ. 

 να επιλζξει ΕΡΕΞΕΓΑΣ'ΛΑ ϊςτε να μεταβεί ςτο περιβάλλον του Power Query για να 

επεξεργαςτεί το ερϊτθμα 

 να επιλζξει τισ τρεισ τελείεσ … από τισ οποίεσ μπορεί να αλλάξει τον τρόπο φόρτωςθσ 

(Φόρτωςθ ςε…) ι να επιλζξει τισ λειτουργίεσ Αναπαραγωγι, Αναφορά, Συγχϊνευςθ, 

Ρροςάρτθςθ, Λδιότθτεσ (οι οποίεσ παρουςιάηονται παρακάτω ςτισ ςθμειϊςεισ αυτζσ): 
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Τισ προαναφερκείςεσ λειτουργίεσ ςτισ τρεισ τελείεσ μπορείτε επίςθσ να τισ βρείτε κάνοντασ δεξί 

κλικ ςε κάποιο ερϊτθμα: 

 

Επιπλζον, με δεξί κλικ μπορείτε: 

 να δθμιουργιςετε ζνα αντίγραφο ερωτιματοσ (Αντιγραφι – Επικόλλθςθ). Θ επικόλλθςθ 

ερωτθμάτων μπορεί να γίνει και ςε άλλο βιβλίο εργαςίασ (ςτο αντίςτοιχο πλαίςιο 

Ερωτιματα και Συνδζςεισ) ενϊ με τθ χριςθ τθσ επικόλλθςθσ ωσ κείμενο ςε επεξεργαςτζσ 

κειμζνου, επικολλάται  ο αντίςτοιχοσ κϊδικασ τθσ γλϊςςασ M. 

 να επεξεργαςτείτε ζνα ερϊτθμα (Επεξεργαςία) 

 να μετονομάςετε ζνα ερϊτθμα (Μετονομαςία) 

 να το ανανεϊςετε (Ανανζωςθ) αν δε βρίςκεται μόνο ςε ςφνδεςθ 

 να εξάγετε το ερϊτθμα ωσ ζνα αρχείο ςφνδεςθσ βάςθσ δεδομζνων του Office (.odc) 

(Εξαγωγι αρχείου ςφνδεςθσ…) 

 αν ζχετε πολλά ερωτιματα να τα οργανϊςετε ςε ομάδεσ (Μετακίνθςθ ςε ομάδα) 

 να αλλάξετε τθ ςειρά εμφάνιςθσ των ερωτθμάτων (Μετακίνθςθ επάνω/προσ τα κάτω) 

 να εμφανίςετε ςτακερό το παράκυρο τθσ ςφνοψθσ (Εμφάνιςθ τθσ ςφνοψθσ) 

 να διαγράψετε ζνα ερϊτθμα (Διαγραφι). 

Θ διαγραφι ενόσ ερωτιματοσ που ζχει φορτωκεί ςε πίνακα ι ςε ςυγκεντρωτικό 

πίνακα/γράφθμα, δεν διαγράφει και τα δεδομζνα που ζχουν φορτωκεί (οπότε ςτθν 
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περίπτωςθ ςυγκεντρωτικοφ πίνακα/γραφιματοσ αυτό παραμζνει «ορφανό» δθλ. χωρίσ 

ςφνδεςθ ςε ερϊτθμα.) 

1.5.2. Η καρτζλα Ερϊτημα 

Στθν περίπτωςθ που ζχετε φορτϊςει ζνα ερϊτθμα ςε πίνακα, τότε θ διαχείριςθ του ερωτιματοσ, 

εκτόσ από το παράκυρο Ερωτιματα και Συνδζςεισ, μπορεί εναλλακτικά να πραγματοποιθκεί και 

από τθν καρτζλα Ερϊτθμα θ οποία εμφανίηεται αφοφ επιλζξετε πρϊτα ζνα τουλάχιςτον κελί από 

αυτόν τον πίνακα:  

 

Οι λειτουργίεσ ςτθν καρτζλα αυτι είναι αντίςτοιχεσ με εκείνεσ ςτο πλαίςιο Ερωτιματα και 

Συνδζςεισ που παρουςιάςτθκε ςτθν προθγοφμενθ υποενότθτα. 

1.6. Περιγραφή του περιβάλλοντοσ του Power Query 

Το περιβάλλον εργαςίασ του Power Query βρίςκεται ςε ζνα ξεχωριςτό παράκυρο από εκείνο του 

Excel. Μάλιςτα, όςο είναι ανοικτό, ο χριςτθσ δε μπορεί να επιςτρζψει ςτο φφλλο εργαςίασ του 

Excel. Κα πρζπει πρϊτα να κλείςει το παράκυρο του Power Query. 

Τα βαςικά ςτοιχεία που απαρτίηουν το περιβάλλον εργαςίασ εμφανίηονται ςτθν παρακάτω εικόνα:  
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Ειδικότερα: 

 Θ κορδζλα αποτελείται από μία επιλογι με το όνομα Αρχείο και 4 ακόμα κφριεσ καρτζλεσ: 

Αρχικι, Μεταςχθματιςμόσ, Ρροςκικθ ςτιλθσ και Ρροβολι. Σε κάποιεσ λειτουργίεσ 

εμφανίηονται και άλλεσ καρτζλεσ. 

 Θ λίςτα όλων των ερωτθμάτων που ζχουν δθμιουργθκεί εντόσ του τρζχοντοσ βιβλίου 

εργαςίασ εμφανίηεται αριςτερά ςτο τμιμα παρακφρου Ερωτιματα. Σε αυτό ο χριςτθσ 

επιλζγει το ερϊτθμα που κζλει να επεξεργαςτεί. 

 Θ περιοχι δεδομζνων εμφανίηει τισ πρϊτεσ γραμμζσ από τα δεδομζνα του ερωτιματοσ που 

ζχει επιλζξει ο χριςτθσ. Ο τρόποσ λειτουργίασ ςτο χειριςμό των δεδομζνων διαφζρει από 

εκείνον ςτα φφλλα εργαςίασ του Excel. Μερικζσ βαςικζσ διαφορζσ είναι: 

o Κάκε ςτιλθ ζχει ζνα όνομα το οποίο βρίςκεται ςε μία ξεχωριςτι περιοχι πάνω από 

τθ γραμμι 1 των δεδομζνων. Ο χειριςμόσ των ονομάτων των ςτθλϊν γίνεται 

ξεχωριςτά από τα δεδομζνα του πίνακα. 

o Δεν είναι δυνατι θ επεξεργαςία ενόσ μεμονωμζνου κελιοφ με τον τρόπο που 

γίνεται ςε ζνα φφλλο εργαςίασ. Δεν μπορεί να ειςαχκεί τιμι ςε ζνα κελί απλά 

πλθκτρολογϊντασ. 

o Δε φορτϊνονται αυτομάτωσ όλεσ οι γραμμζσ ςτο περιβάλλον, για λόγουσ ταχφτθτασ 

ςτθν ανταπόκριςθ. Ωςτόςο, ο χριςτθσ μπορεί να κυλίςει απρόςκοπτα τα δεδομζνα 

προσ τα κάτω και το Power Query φορτϊνει εκείνθ τθ ςτιγμι περιςςότερεσ 

γραμμζσ. Αυτόσ ο τρόποσ λειτουργίασ δεν επθρεάηει με κανζνα τρόπο τουσ 

μεταςχθματιςμοφσ που κάνει ο χριςτθσ ςτα δεδομζνα. 

 Πταν ο χριςτθσ επιλζξει ζνα κελί ι μία γραμμι δεδομζνων, ςτο κάτω μζροσ εμφανίηεται το 

τμιμα παρακφρου με τα περιεχόμενα του τρζχοντοσ κελιοφ. Αυτό είναι χριςιμο κυρίωσ 

ςτισ περιπτϊςεισ που το περιεχόμενο δεν εμφανίηεται ολόκλθρο ςε κάποιο κελί λόγω 

μεγζκουσ ι ςτισ περιπτϊςεισ κελιϊν ςε ςτιλεσ που περιζχουν ολόκλθρουσ πίνακεσ 

(δομθμζνεσ ςτιλεσ). 

 Στο δεξί μζροσ εμφανίηεται το τμιμα παρακφρου υκμίςεισ ερωτιματοσ: ΕΦΑΜΟΣΜΖΝΑ 

ΒΙΜΑΤΑ όπου καταγράφονται τα βιματα των μεταςχθματιςμϊν που εφαρμόηει ο χριςτθσ 

και τα οποία απαρτίηουν το επιλεγμζνο ερϊτθμα. Επιλζγοντασ ζνα βιμα, ο χριςτθσ μπορεί 

να δει ςτα δεδομζνα το αποτζλεςμα που προκφπτει από το βιμα αυτό και όλα τα 

προθγοφμενά του. Σε περίπτωςθ που το τμιμα παρακφρου υκμίςεισ ερωτιματοσ δεν 

εμφανίηεται, μπορείτε να το ενεργοποιιςετε από τθν καρτζλα Ρροβολι > υκμίςεισ 

ερωτιματοσ: 
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 Μεταξφ τθσ κορδζλασ και τθσ περιοχισ των δεδομζνων εμφανίηεται θ γραμμι τφπων ςτθν 

οποία εμφανίηεται ο κϊδικασ τθσ γλϊςςασ M για το επιλεγμζνο βιμα ςτα ΕΦΑΜΟΣΜΖΝΑ 

ΒΙΜΑΤΑ. Μπορείτε να εμφανίςετε ι να αποκρφψετε τθ γραμμι τφπων από τθν καρτζλα 

Ρροβολι > Γραμμι τφπων: 

 

 Θ γραμμι κατάςταςθσ ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου εμφανίηει κάποιεσ χριςιμεσ 

πλθροφορίεσ όπωσ τον αρικμό των γραμμϊν και ςτθλϊν και πότε ζγινε λιψθ των 

δεδομζνων. 

Τζλοσ, ςθμειϊνεται ότι δεν υπάρχει εργαλείο Ηουμ όπωσ ςτα φφλλα εργαςίασ. Ο χριςτθσ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει από το πλθκτρολόγιο τουσ ςυνδυαςμοφσ Ctrl + Shift + "+" / Ctrl + Shift + "-" για 

μεγζκυνςθ και ςμίκρυνςθ αντίςτοιχα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ειςαγωγή δεδομζνων 

Θ ειςαγωγι δεδομζνων με χριςθ του Power Query γίνεται ςτο περιβάλλον εργαςίασ του Excel από 

τθν καρτζλα Δεδομζνα > Λιψθ και μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων > Λιψθ Δεδομζνων: 

 

Σε αυτό το ςθμείο ο χριςτθσ μπορεί να βρει περιςςότερα από 40 είδθ ςυνδζςεων ςε δεδομζνα 

διαφόρων προελεφςεων όπωσ: 

 αρχεία κειμζνου, Excel, xml, json, pdf κτλ. 

 βάςεισ δεδομζνων SQL server, Access, MySQL, Oracle κτλ. 

 πίνακα ι περιοχι κελιϊν εντόσ του αρχείου Excel ςτο οποίο εργάηεται, 

 δεδομζνα ςε ιςτοςελίδεσ ι αρχεία αναρτθμζνα ςτο Web, 

 cloud υπθρεςίεσ του Microsoft Azure. 

Αντίςτοιχεσ δυνατότθτεσ υπάρχουν και μζςα από το περιβάλλον του Power Query από τθν καρτζλα 

Κεντρικι > Νζο ερϊτθμα > Νζα προζλευςθ: 

 

Στισ επόμενεσ ενότθτεσ παρουςιάηονται μερικζσ από τισ πιο ςυνθκιςμζνεσ περιπτϊςεισ ειςαγωγισ 

δεδομζνων μζςα από το περιβάλλον του Excel. 
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2.1. Ειςαγωγή δεδομζνων από αρχείο κειμζνου/CSV 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: CY Covid19 - AntigenTests Data - New_172 sample.csv) 

Για να ειςάγετε ζνα αρχείο κειμζνου ςτο Excel με χριςθ του Power Query, επιλζγετε από τθν 

καρτζλα  

 Δεδομζνα > Λιψθ και μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων > Από κείμενο/CSV  

ι  

 Δεδομζνα > Λιψθ και μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων > Λιψθ δεδομζνων > Από αρχείο > 

Από κείμενο/CSV: 

 

Αφοφ εντοπίςετε το αρχείο ςτο παράκυρο που εμφανίηεται: 

 

και πατιςετε Ειςαγωγι, εμφανίηεται θ προεπιςκόπθςθ των δεδομζνων: 
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Συνικωσ το Power Query εμφανίηει ςωςτά τα δεδομζνα ςε αυτό το ςθμείο. Ωςτόςο, ςασ δίνει τθ 

δυνατότθτα να αλλάξετε κάποιεσ ρυκμίςεισ εφόςον χρειάηεται: 

 Ρροζλευςθ αρχείου: Αυτι θ επιλογι ορίηει τθν κωδικοποίθςθ χαρακτιρων με τθν οποία 

ζχει αποκθκευτεί το αρχείο κειμζνου. Συνικωσ το Power Query επιλζγει αυτόματα τθν 

κατάλλθλθ αλλά ςε περίπτωςθ που χρειαςτεί (π.χ. αν οι ελλθνικοί χαρακτιρεσ δεν 

εμφανίηονται ςωςτά) μπορείτε να παρζμβετε. 

 Οριοκζτθσ: Συνικωσ το Power Query επιλζγει αυτόματα τον οριοκζτθ που χρθςιμοποιείται 

ςτα δεδομζνα ςασ αλλά μπορείτε να παρζμβετε εφόςον χρειαςτεί: 
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Σε περίπτωςθ που ζχετε δεδομζνα χωρίσ οριοκζτθ αλλά ςτακεροφ πλάτουσ, μπορείτε να 

επιλζξετε --Στακερό πλάτοσ--. Το Power Query κα ορίςει τισ περιςςότερεσ φορζσ το ςωςτό 

πλάτοσ για κάκε ςτιλθ αλλά μπορείτε να παρζμβετε ορίηοντασ τισ κζςεισ δθμιουργίασ 

ςτθλϊν ςτο ςχετικό πεδίο: 

 

 Εντοπιςμόσ τφπου δεδομζνων: Το Power Query ελζγχει τα δεδομζνα για να εντοπίςει τι 

είδοσ περιζχεται ςε κάκε ςτιλθ π.χ. κείμενο, αρικμοί, θμερομθνίεσ κτλ. Από προεπιλογι, 

ελζγχει τισ πρϊτεσ 200 ςειρζσ δεδομζνων. Μπορείτε να ορίςετε να ελζγξει όλο το ςφνολο 

των δεδομζνων (το οποίο μπορεί να χρειαςτεί περιςςότερο χρόνο ανάλογα με το μζγεκοσ 

των δεδομζνων) ι να μθ γίνει εντοπιςμόσ του τφπου των δεδομζνων: 

 

Αφοφ βεβαιωκείτε για τθ ςωςτι εμφάνιςθ των δεδομζνων, μπορείτε να τα φορτϊςετε από το 

κουμπί Φόρτωςθ: 

 

το οποίο ζχει δφο επιλογζσ: 

 Φόρτωςθ: φορτϊνει τα δεδομζνα ςε ζνα νζο φφλλο εργαςίασ το οποίο ζχει ίδιο όνομα με 

το όνομα του αρχείου. 

 Φόρτωςθ ςε…: Σασ δίνει επιλογζσ για τθ κζςθ φόρτωςθσ των δεδομζνων 
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Ρεριςςότερα ςχετικά με τισ επιλογζσ φόρτωςθσ των δεδομζνων μπορείτε να βρείτε ςτθν ενότθτα 

1.3. Το τρίτο βιμα ETL: Φόρτωςθ. 

Επιπλζον, μπορείτε να πατιςετε Μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων για να φορτϊςετε τα δεδομζνα ςτο 

Power Query για επεξεργαςία: 

 

Αφοφ ολοκλθρϊςετε τθν επεξεργαςία ςτο Power Query, μπορείτε να φορτϊςετε τα δεδομζνα ςε 

φφλλο του Excel επιλζγοντασ ςτθν καρτζλα Κεντρικι > Κλείςιμο και φόρτωςθ > Κλείςιμο και 

φόρτωςθ 

 

ι επιλζγοντασ Κλείςιμο και φόρτωςθ ςε… για περιςςότερεσ επιλογζσ: 
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Ρεριςςότερα ςχετικά με τισ επιλογζσ φόρτωςθσ των δεδομζνων μπορείτε να βρείτε ςτθν ενότθτα 

1.3. Το τρίτο βιμα ETL: Φόρτωςθ. 

2.2. Ειςαγωγή δεδομζνων από βιβλίο εργαςίασ 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: NATO.xlsx) 

Για να ειςάγετε δεδομζνα από ζνα βιβλίο εργαςίασ του Excel, επιλζγετε από τθν καρτζλα 

Δεδομζνα > Λιψθ και μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων > Λιψθ δεδομζνων > Από αρχείο > Από 

βιβλίο εργαςίασ 

 

Στθ ςυνζχεια, επιλζγετε το αρχείο του Excel που περιζχει τα δεδομζνα: 
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και εμφανίηεται το παράκυρο περιιγθςθσ: 

 

Αριςτερά εμφανίηονται με διαφορετικά εικονίδια τα διάφορα ςτοιχεία του βιβλίου εργαςίασ με 

δεδομζνα ςτα οποία μπορείτε να ςυνδεκείτε: 

 

Ειδικότερα, 

: Φφλλα εργαςίασ 

: Ρίνακεσ (ςτθν περίπτωςθ αρχείων xls δεν εμφανίηονται) 

: Ονοματιςμζνεσ περιοχζσ κελιϊν 
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Μερικζσ φορζσ αυτά μπορεί να είναι διπλότυπεσ αναφορζσ ςτα ίδια δεδομζνα, όπωσ εδϊ όπου ο 

πίνακασ GDP_table είναι μζροσ του φφλλου GDP: 

 

οπότε κα πρζπει να χρθςιμοποιιςετε τθν καλφτερθ προζλευςθ δεδομζνων που μπορείτε. Είναι 

ςυνικωσ προτιμότερο να χρθςιμοποιιςετε ζναν πίνακα ι ζνα όνομα περιοχισ αντί ενόσ φφλλου 

εργαςίασ, κακϊσ το τελευταίο κα μποροφςε να περιζχει δεδομζνα εκτόσ των γραμμϊν και των 

ςτθλϊν που ςασ ενδιαφζρουν, γεγονόσ που κα ζκανε τθ διαδικαςία φόρτωςθσ πιο περίπλοκθ από 

ό,τι πραγματικά χρειάηεται να είναι. 

Αν κζλετε, μπορείτε να επιλζξετε περιςςότερα από ζνα ςτοιχεία αφοφ επιλζξετε πρϊτα 

. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, για κάκε ςτοιχείο που κα επιλζξετε, κα 

δθμιουργθκεί ςτο τζλοσ και ζνα ξεχωριςτό ερϊτθμα. Επίςθσ, αν επιλζξετε το NATO.xlsx,  

 

μπορείτε να ειςάγετε όλα τα ςτοιχεία του βιβλίου ςε ζναν ενιαίο πίνακα. Δείτε ςχετικά τθν ενότθτα 

7.6. Ρροςάρτθςθ δεδομζνων από πολλαπλά φφλλα ενόσ βιβλίου εργαςίασ. 

Τζλοσ, επιλζγετε Φόρτωςθ, Φόρτωςθ ςε… ι Μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων όπωσ περιγράφθκε 

παραπάνω. 
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2.3. Ειςαγωγή δεδομζνων από βάςη δεδομζνων Microsoft Access 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: Northwind2007.accdb) 

Για να ειςάγετε δεδομζνα από μία βάςθ δεδομζνων Microsoft Access, επιλζγετε από τθν καρτζλα 

Δεδομζνα > Λιψθ και μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων > Λιψθ δεδομζνων > Από βάςθ δεδομζνων > 

Από βάςθ δεδομζνων Microsoft Access: 

 

Κα ςασ ηθτθκεί να επιλζξετε το ςχετικό αρχείο: 

 

και κα εμφανιςτεί το παράκυρο περιιγθςθσ 
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ςτο οποίο εμφανίηονται: 

: οι πίνακεσ τθσ βάςθσ δεδομζνων 

: τα ερωτιματα τθσ βάςθσ δεδομζνων 

Αν κζλετε, μπορείτε να επιλζξετε περιςςότερα από ζνα ςτοιχεία αφοφ επιλζξετε πρϊτα 

. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, για κάκε ςτοιχείο που κα επιλζξετε, κα 

δθμιουργθκεί ςτο τζλοσ και ζνα ξεχωριςτό ερϊτθμα. Επιπλζον, ενεργοποιείται το κουμπί Επιλογι 

ςχετικϊν πινάκων με το οποίο αφοφ επιλζξετε πρϊτα κάποιον πίνακα (όχι ερϊτθμα) μπορείτε να 

επιλζξετε αυτόματα και όλουσ τουσ πίνακεσ που ςχετίηονται με αυτόν: 
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Θ ςχζςθ μεταξφ των πινάκων, κα διατθρθκεί και ςτο Excel. 

Τζλοσ, επιλζγετε Φόρτωςθ, Φόρτωςθ ςε… ι Μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων όπωσ περιγράφθκε 

παραπάνω. 

Κατά τθ φόρτωςθ του πίνακα ςτο Power Query, δθμιουργοφνται δφο βιματα: Ρροζλευςθ και 

Ρεριιγθςθ: 

 

Στο βιμα προζλευςθ, ειςάγονται τα ονόματα όλων των πινάκων και των ερωτθμάτων που 

περιζχονται ςτθ βάςθ δεδομζνων Access: 
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Στο βιμα Ρεριιγθςθ, φορτϊνεται μόνο ο ςυγκεκριμζνοσ πίνακασ Customers, όπωσ φαίνεται και ςτθ 

γραμμι τφπων: 

 

Στο παράδειγμα αυτό, ο πίνακασ Customers ςυνδζεται με τον πίνακα Orders με μία ςχζςθ ζνα προσ 

πολλά. Ζτςι, ςτο Power Query, εμφανίηεται μία ςτιλθ Orders θ οποία είναι δομθμζνθ ςτιλθ: 
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Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ δομθμζνεσ ςτιλεσ, δείτε τθν ενότθτα 4.11 Ανάπτυξθ 

και ςυγκζντρωςθ δομθμζνων ςτθλϊν. 

2.4. Ειςαγωγή δεδομζνων από το Web 

2.4.1. Ειςαγωγή δεδομζνων οργανωμζνων ςε ιςτοςελίδεσ με HTML ετικζτεσ <Table> 

Με το Power Query ςτο Excel, μπορείτε να ςυνδεκείτε και να ειςάγετε δεδομζνα από ιςτοςελίδεσ 

με τον περιοριςμό ότι τα δεδομζνα αυτά πρζπει να είναι οργανωμζνα με HTML ετικζτεσ <Table>.3 

Αν δεν γνωρίηετε με ποιο τρόπο είναι οργανωμζνα τα δεδομζνα με τα οποία κζλετε να ςυνδεκείτε, 

μπορείτε απλά να δοκιμάςετε κακϊσ θ λειτουργία είναι απλι. 

Θ δυνατότθτα είναι διακζςιμθ από τθν καρτζλα  

 Δεδομζνα > Λιψθ και μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων > Από το Web  

ι  

 Δεδομζνα > Λιψθ και μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων > Λιψθ δεδομζνων > Από άλλεσ 

προελεφςεισ > Από το Web: 

                                                           
3
 Το Power Query ςτο Power BI Desktop καλφπτει περιςςότερεσ περιπτϊςεισ με τθ δυνατότθτα «Ρροςκικθ 

πίνακα με χριςθ παραδειγμάτων» 
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Το μόνο που χρειάηεται είναι να πλθκτρολογιςετε ι να επικολλιςετε τθ διεφκυνςθ URL που 

περιζχει τα δεδομζνα. Θ διεφκυνςθ που κα χρθςιμοποιιςουμε ωσ παράδειγμα είναι  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_states_and_territories_of_the_United_States: 

 

Αν θ διεφκυνςθ που ειςάγετε δεν είναι ζγκυρθ, κα εμφανιςτεί ζνα εικονίδιο προειδοποίθςθσ  

δεξιά από τθ διεφκυνςθ URL. 

Αν χρειάηεται να ςυνκζςετε μια πιο περίπλοκθ διεφκυνςθ URL, μπορείτε να επιλζξετε Για 

προχωρθμζνουσ. Θ περίπτωςθ αυτι δεν παρουςιάηεται ςε αυτζσ τισ ςθμειϊςεισ. 

Επιλζξτε τθ μζκοδο ελζγχου ταυτότθτασ που κα χρθςιμοποιθκεί για αυτιν τθν ιςτοςελίδα. Σε αυτό 

το παράδειγμα, επιλζξτε Ανϊνυμοσ. Στθ ςυνζχεια, επιλζξτε το επίπεδο ςτο οποίο κζλετε να 

εφαρμόςετε αυτζσ τισ ρυκμίςεισ: ςε αυτιν τθν περίπτωςθ, https://en.wikipedia.org/. Στθ ςυνζχεια, 

επιλζξτε Σφνδεςθ. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_states_and_territories_of_the_United_States
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Οι διακζςιμεσ μζκοδοι ελζγχου ταυτότθτασ είναι: 

 Ανώνυμοσ: Επιλζξτε αυτι τθ μζκοδο αν θ ιςτοςελίδα δεν απαιτεί διαπιςτευτιρια. 

 Windows: Επιλζξτε αυτι τθ μζκοδο αν θ ιςτοςελίδα απαιτεί τα διαπιςτευτιριά ςασ ςτα 

Windows. 

 Βαςικόσ: Επιλζξτε αυτι τθ μζκοδο αν θ ιςτοςελίδα απαιτεί όνομα χριςτθ και κωδικό 

πρόςβαςθσ. 

 API Web: Επιλζξτε αυτι τθ μζκοδο θ ιςτοςελίδα με τθν οποία ςυνδζεςτε χρθςιμοποιεί ζνα 

κλειδί API για τον ζλεγχο ταυτότθτασ. 

 Εταιρικόσ λογαριαςμόσ: Επιλζξτε αυτι τθ μζκοδο αν θ ιςτοςελίδα απαιτεί διαπιςτευτιρια 

εταιρικοφ λογαριαςμοφ. 

Το επίπεδο που επιλζγετε για τθ μζκοδο ελζγχου ταυτότθτασ κακορίηει ςε ποιο τμιμα μιασ 

διεφκυνςθσ URL κα εφαρμοςτεί θ μζκοδοσ ελζγχου ταυτότθτασ. Εάν επιλζξετε τθ διεφκυνςθ web 

ανϊτατου επιπζδου, θ μζκοδοσ ελζγχου ταυτότθτασ που επιλζγετε εδϊ κα χρθςιμοποιθκεί για 

αυτιν τθ διεφκυνςθ URL ι για οποιαδιποτε δευτερεφουςα διεφκυνςθ μζςα ςε αυτιν τθ 

διεφκυνςθ. Ωςτόςο, μπορεί να μθν κζλετε να ορίςετε για τθ διεφκυνςθ web ανϊτατου επιπζδου 

μια ςυγκεκριμζνθ μζκοδο ελζγχου ταυτότθτασ, επειδι διαφορετικζσ υποδιευκφνςεισ κα 

μποροφςαν να απαιτοφν διαφορετικζσ μεκόδουσ ελζγχου ταυτότθτασ. Για παράδειγμα, ςτθν 

περίπτωςθ που αποκτάτε πρόςβαςθ ςε δφο φακζλουσ μιασ τοποκεςίασ του SharePoint και κζλετε 

να χρθςιμοποιιςετε διαφορετικοφσ λογαριαςμοφσ Microsoft για να αποκτιςετε πρόςβαςθ ςε κάκε 

ζναν από αυτοφσ. 

Αφοφ ορίςετε τθ μζκοδο ελζγχου ταυτότθτασ για μια ςυγκεκριμζνθ διεφκυνςθ τοποκεςίασ Web, 

δεν κα χρειαςτεί να επιλζξετε ξανά τθ μζκοδο ελζγχου ταυτότθτασ για αυτιν τθ διεφκυνςθ URL ι 

οποιαδιποτε δευτερεφουςα διεφκυνςθ. Για παράδειγμα, εάν επιλζξετε τθ διεφκυνςθ 

https://en.wikipedia.org/ ςε αυτό το παράκυρο διαλόγου, οποιαδιποτε ιςτοςελίδα που ξεκινά με 

αυτιν τθ διεφκυνςθ δεν κα απαιτεί να επιλζξετε ξανά τθ μζκοδο ελζγχου ταυτότθτασ. 
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Αν κζλετε αργότερα να αλλάξετε τθ μζκοδο ελζγχου ταυτότθτασ: 

 Στο φφλλο Excel: Δεδομζνα > Λιψθ και μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων > υκμίςεισ 

προζλευςθσ δεδομζνων… 

 Στο Power Query: καρτζλα Κεντρικι > Ρροελεφςεισ δεδομζνων > υκμίςεισ προζλευςθσ 

δεδομζνων: 

 

Αφοφ γίνει θ ςφνδεςθ με τα δεδομζνα 

 

εμφανίηεται το παράκυρο περιιγθςθσ ςτο οποίο εμφανίηονται όλοι οι πίνακεσ που περιζχονται 

ςτθν ιςτοςελίδα οπότε επιλζγετε τον πίνακα που κζλετε: 
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Αν κζλετε, μπορείτε να επιλζξετε περιςςότερουσ από ζναν πίνακεσ αφοφ επιλζξετε πρϊτα 

. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, για κάκε πίνακα που κα επιλζξετε, κα 

δθμιουργθκεί ςτο τζλοσ και ζνα ξεχωριςτό ερϊτθμα. 

Μπορείτε επίςθσ να επιλζξετε Ρροβολι Web για να δείτε μία προεπιςκόπθςθ τθσ ιςτοςελίδασ και 

των πινάκων που αυτι περιζχει: 
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Τζλοσ, επιλζγετε Φόρτωςθ, Φόρτωςθ ςε… ι Μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων όπωσ περιγράφθκε 

παραπάνω. 

2.4.2. Ειςαγωγή δεδομζνων από αρχεία ςε ιςτοςελίδεσ 

Αν ζνα αρχείο βρίςκεται ςτον υπολογιςτι ςασ τότε για να ςυνδεκείτε με αυτό χρθςιμοποιείτε τθν 

αντίςτοιχθ επιλογι ανάλογα με το είδοσ του. Αν όμωσ πρόκειται για αρχείο που είναι αναρτθμζνο 

ςτο διαδίκτυο, τότε κα πρζπει να χρθςιμοποιιςετε τθν επιλογι Από το Web και να ειςάγετε τθν 

αντίςτοιχθ διεφκυνςθ URL. Το Power Query κα αναγνωρίςει τον τφπο του αρχείου και κα 

προςαρμόςει τα επόμενα βιματα ςτο αντίςτοιχο είδοσ δεδομζνων. 

Για παράδειγμα, για να ειςάγετε δεδομζνα από το αρχείο  

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-geographic-disbtribution-

worldwide.xlsx 

το οποίο ζχει κατάλθξθ xlsx, κα πρζπει να επιλζξετε Από το Web και να ειςάγετε τθ διεφκυνςθ αυτι 

όπωσ παρακάτω: 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-geographic-disbtribution-worldwide.xlsx
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-geographic-disbtribution-worldwide.xlsx
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Αφοφ πατιςετε OK, κα ακολουκιςει το παράκυρο περιιγθςθσ για αρχεία xlsx: 

 

2.4.3. Ειςαγωγή δεδομζνων από Google sheets 

Στθν περίπτωςθ που ζχετε ζνα Google Sheet ςτο οποίο π.χ. ςυγκεντρϊνετε δεδομζνα μζςω Google 

Forms, μπορείτε με το Power Query να ςυνδεκείτε απ’ ευκείασ ςε αυτό, χωρίσ να χρειάηεται να 

εξάγετε τα δεδομζνα ςε ζνα αρχείο, κάκε φορά που ςυμβαίνει μία αλλαγι ςε αυτά. Μπορείτε να 

ςυνδεκείτε ςε ζνα Google Sheet αρκεί να ορίςετε αρχικά τα κατάλλθλα δικαιϊματα. Ο 

απλοφςτεροσ τρόποσ είναι από το κουμπί  ςτο Google Sheet  
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να ορίςετε Οποιοςδιποτε διακζτει τον ςφνδεςμο: Πλοι οι χριςτεσ ςτο διαδίκτυο με αυτόν τον 

ςφνδεςμο ζχουν δυνατότθτα προβολισ: 

 

και να αντιγράψετε τον ςφνδεςμο. 

Για να ςυνδεκείτε μζςω του Power Query κα πρζπει να χρθςιμοποιιςετε μία μικρι παραλλαγι 

αυτοφ του ςυνδζςμου. Συγκεκριμζνα, ο αρχικόσ ςφνδεςμοσ URL ζχει τθ μορφι:  

https://docs.google.com/spreadsheets/ΧΧΧΧΧ....ΧΧΧΧΧ/edit?usp=sharing 

Στο Power Query, επιλζγετε Από το Web και ειςάγετε το URL με τθν εξισ τροποποίθςθ:   

https://docs.google.com/spreadsheets/ΧΧΧΧΧ....ΧΧΧΧΧ/export?format=xlsx 

και ςτθ ςυνζχεια θ ειςαγωγι και ςφνδεςθ κα γίνει κανονικά όπωσ με τθ διαδικαςία για αρχεία xlsx. 

2.5. Ειςαγωγή δεδομζνων από περιοχή κελιϊν ή πίνακα 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: Ειςαγωγή από περιοχή ή πίνακα.xlsx) 

Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ ενδζχεται να χρειαςτεί να ςυνδεκείτε με δεδομζνα που βρίςκονται ιδθ ςτο 

βιβλίο εργαςίασ ςτο οποίο εργάηεςτε. Αυτό μπορεί να ςυμβεί επειδι μπορεί να κζλετε να 

φορτϊςετε ζνα υποςφνολο των δεδομζνων αυτϊν ξεχωριςτά ςε κάποιο άλλο φφλλο εργαςίασ ι 

μπορεί απλά να κζλετε να εκμεταλλευτείτε το Power Query και τισ δυνατότθτζσ του για να 

επεξεργαςτείτε αυτά τα δεδομζνα δθμιουργϊντασ μία διαφορετικι εκδοχι τουσ ςε μία άλλθ κζςθ 

ςτο βιβλίο εργαςίασ. 

Για παράδειγμα κα χρθςιμοποιιςουμε τα παρακάτω δεδομζνα: 
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Σκοπόσ είναι να φορτωκεί θ περιοχι δεδομζνων A3:C19 ςτο Power Query. 

Επιλζγετε αρχικά ζνα οποιοδιποτε κελί αυτισ τθσ περιοχισ. 

Τα δεδομζνα τα οποία ειςάγετε κα πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να βρίςκονται ςε μορφι πίνακα. 

Αυτό μπορείτε να το κάνετε προαιρετικά οι ίδιοι ςτθν αρχι, διαφορετικά κα ςασ το ηθτιςει το 

Power Query πριν τθν ειςαγωγι. Αν το κάνετε οι ίδιοι από πριν, από τθν καρτζλα Ειςαγωγι > 

Ρίνακεσ > Ρίνακασ,  
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κα ζχετε τθ δυνατότθτα ςτθ ςυνζχεια να ορίςετε και το όνομα του πίνακα, από τθν καρτζλα 

Σχεδίαςθ πίνακα > Λδιότθτεσ > Πνομα πίνακα: 

  

το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί και ωσ όνομα για το ερϊτθμα που κα δθμιουργθκεί. 

Θ ειςαγωγι τθσ περιοχισ ι του πίνακα, είναι διακζςιμθ από τθν καρτζλα 

 Δεδομζνα > Λιψθ και μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων > Από πίνακα/Ρεριοχι  

ι  

 Δεδομζνα > Λιψθ και μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων > Λιψθ δεδομζνων > Από άλλεσ 

προελεφςεισ > Από πίνακα/Ρεριοχι: 

 

Μετά τθν ειςαγωγι ςτο Power Query, μπορείτε να κάνετε τουσ μεταςχθματιςμοφσ που κζλετε και 

να φορτϊςετε το ερϊτθμα όπωσ παρουςιάςτθκε νωρίτερα. Το ερϊτθμα που δθμιουργείται ζχει 

όνομα ίδιο με το όνομα του πίνακα: 
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2.6. Ειςαγωγή αρχείων από φάκελο 

(Αρχεία εξάςκθςθσ: ο φάκελοσ POS) 

Φανταςτείτε τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ζχετε ζναν μεγάλο αρικμό ομοειδϊν αρχείων τα οποία 

αφοροφν ςτο ίδιο αντικείμενο και ζχουν όλα τα δεδομζνα τουσ οργανωμζνα με τα ίδια ονόματα 

ςτθλϊν. Για παράδειγμα, κάκε μινα κζλετε να ςυνδυάηετε βιβλία εργαςίασ προχπολογιςμοφ από 

πολλά τμιματα τθσ υπθρεςίασ ςασ, όπου οι ςτιλεσ ζχουν το 

ίδιο όνομα αλλά ο αρικμόσ των γραμμϊν και των τιμϊν 

διαφζρει ςε κάκε βιβλίο εργαςίασ ι ζχετε δεδομζνα ςε 

πολλά αρχεία csv που αντλείτε τακτικά από ζνα 

πλθροφοριακό ςφςτθμα ςτθν εργαςία ςασ και αφοροφν ςε 

κάποιο κζμα. Το πρόβλθμα που προκφπτει είναι πωσ κα 

μπορζςετε να ενϊςετε τισ γραμμζσ όλων αυτϊν των αρχείων 

ςε ζνα αρχείο ϊςτε να επεξεργαςτείτε τα δεδομζνα ςυνολικά (πικανότατα με ςυγκεντρωτικοφσ 

πίνακεσ) αλλά και πωσ αυτό κα γίνεται με ζναν γριγορο τρόπο κάκε φορά που κα προκφπτουν νζα 

δεδομζνα.  

Το Power Query ςασ δίνει τθ δυνατότθτα να αντιμετωπίςετε αυτό το πρόβλθμα με τθν επιλογι 

Δεδομζνα > Λιψθ και μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων > Λιψθ δεδομζνων > Από αρχείο > Από 

φάκελο: 

 

Θ λειτουργία αυτι ζχει τισ εξισ προχποκζςεισ: 

 Κάκε αρχείο πρζπει να ζχει τα ςχετικά δεδομζνα ςε ζνα φφλλο και το όνομα του φφλλου κα 

πρζπει να είναι κοινό ςε όλα τα αρχεία. 

 Τα ονόματα των ςτθλϊν των δεδομζνων πρζπει να είναι τα ίδια ςε όλα τα αρχεία. Ωςτόςο, 

οι ςτιλεσ δε χρειάηεται να εμφανίηονται με τθν ίδια ςειρά. 
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 Ο τφποσ των αρχείων κα πρζπει να είναι ο ίδιοσ για όλα τα αρχεία. Δεν μπορείτε να 

ςυνδυάςτε π.χ. αρχεία CSV με αρχεία XLSX από ζναν φάκελο, μπορείτε όμωσ να εκτελζςετε 

τθ λειτουργία χωριςτά για κάκε τφπο αρχείων και μετά να ςυνδυάςετε τα αποτελζςματα. 

Ωσ παράδειγμα, ασ κεωριςουμε τον παρακάτω φάκελο POS_ανά_μήνα: 

 

Ο φάκελοσ αυτόσ περιζχει: 

 Δϊδεκα αρχεία XLSX τα οποία προζρχονται από ζνα ςφςτθμα POS εςτιατορίου με ονόματα 

τθσ μορφισ ΕΣΟ_ΜΗΝΑ.xlsx. Ραρατθριςτε ότι θ κατάλθξθ κάποιων αρχείων είναι με 

πεηά ενϊ άλλων με κεφαλαία. 

 Ζνα αρχείο Άλλα_δεδομζνα.xlsx 

 Ζνα αρχείο Ζγγραφο.docx 

 Ζναν υποφάκελο 2012_Ιαν-Μαρ με τρία επιπλζον αρχεία τθσ μορφισ ΕΣΟ_ΜΗΝΑ.xlsx 

 

Κάκε αρχείο ΕΣΟ_ΜΗΝΑ.xlsx περιζχει ζνα φφλλο με όνομα Sheet1 με τα δεδομζνα. Σε όλα τα 

αρχεία, τα δεδομζνα ζχουν τα ίδια ονόματα ςτθλϊν και περιλαμβάνουν πλθροφορίεσ για τισ 

κακθμερινζσ παραγγελίεσ ενόσ εςτιατορίου του αντίςτοιχου ζτουσ και μινα: 
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Σκοπόσ είναι να ενωκοφν όλεσ οι γραμμζσ από όλα τα αρχεία ΕΣΟ_ΜΗΝΑ.xlsx του φακζλου POS 

και του υποφακζλου του, ςε ζναν ενιαίο πίνακα. Επίςθσ, αν προςτεκοφν ςτο μζλλον όμοια αρχεία, 

θ ζνωςθ των νζων δεδομζνων να γίνεται με απλό και γριγορο τρόπο. 

Επιλζγετε από τθν καρτζλα Δεδομζνα > Λιψθ και μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων > Λιψθ 

δεδομζνων > Από αρχείο > Από φάκελο και ςτθ ςυνζχεια επιλζγετε τον φάκελο POS_ανά_μήνα: 

 

και εμφανίηεται θ προεπιςκόπθςθ των αρχείων που περιζχει ο φάκελοσ και οι υποφάκελοί του: 

 

Ρροςζξτε ότι ςτθν προεπιςκόπθςθ αυτι δεν εμφανίηονται τα δεδομζνα που περιζχονται ςτα αρχεία 

αλλά τα ονόματα, οι καταλιξεισ, οι θμερομθνίεσ των αρχείων κτλ. 
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Σε αυτό το ςθμείο οι διακζςιμεσ επιλογζσ είναι: 

 Συνδυαςμόσ για τθν προςάρτθςθ όλων των δεδομζνων από όλα τα αρχεία. Στθ 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ δεν μποροφμε να το επιλζξουμε επειδι περιλαμβάνονται ακόμθ 

αρχεία που δεν χρειαηόμαςτε (όπωσ το docx). 

 Φόρτωςθ του ςυγκεκριμζνου πίνακα όπωσ εμφανίηεται ςτθν προεπιςκόπθςθ. Στθ 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ χρειαηόμαςτε τα δεδομζνα από τα αρχεία και όχι τα ονόματά 

τουσ μόνο. 

 Μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων για τθν περαιτζρω επεξεργαςία ςτο Power Query. 

 

Επιλζγουμε Μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων και εμφανίηεται το περιβάλλον του Power Query: 

 

Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να ορίςουμε κάποιουσ κανόνεσ ςχετικά με το ποια από όλα τα αρχεία 

κα χρθςιμοποιθκοφν τελικά ςτθν προςάρτθςθ αλλά με τρόπο που να καλφπτει και μελλοντικι 

προςκικθ αρχείων ςτο φάκελο POS_ανά_μήνα. Για το ςκοπό αυτό κζλουμε να ειςάγουμε φίλτρα 

ςτθ ςτιλθ Extension ϊςτε να χρθςιμοποιοφνται μόνο αρχεία με καταλιξεισ του Excel. Ωςτόςο, 

παρατθριςτε ότι οι καταλιξεισ είναι γραμμζνεσ με διάφορουσ ςυνδυαςμοφσ πεηϊν-κεφαλαίων και 

κυμθκείτε ότι ςτο Power Query γίνεται πάντα διαχωριςμόσ πεηϊν-κεφαλαίων δθλ. και ςτα φίλτρα. 



 

42 
 

Ζτςι αν βάλουμε κάποιο φίλτρο που κα διατθρεί κάποιεσ από τισ διακζςιμεσ αυτι τθ ςτιγμι 

καταλιξεισ, ενδζχεται ςτο μζλλον να εμφανιςτεί κάποια άλλθ θ οποία δεν κα καλφπτεται π.χ. xLsX. 

Κα μετατρζψουμε λοιπόν πρϊτα τθ ςτιλθ αυτι πρϊτα ςε κεφαλαία από τθν καρτζλα 

Μεταςχθματιςμόσ > Στιλθ "Κείμενο" > Μορφοποίθςθ > ΚΕΦΑΛΑΛΑ: 

 

Στθ ςυνζχεια ειςάγουμε το φίλτρο ιςοφται με .XLSX ςτθ ςτιλθ Extension:  

 

Επίςθσ, πρζπει να ειςαχκεί φίλτρο ςτθ ςτιλθ Name ϊςτε να χρθςιμοποιοφνται μόνο αρχεία με 

όνομα τθσ μορφισ ΕΣΟ_ΜΗΝΑ.xlsx (εξαιρϊντασ ζτςι άλλα αρχεία XLSX όπωσ το 

Άλλα_δεδομζνα.xlsx). Εδϊ, για λόγουσ απλότθτασ, κα ορίςουμε το φίλτρο αρχίηει από 20 Και 

περιζχει _ το οποίο κεωροφμε ότι καλφπτει ικανοποιθτικά τα επικυμθτά αρχεία: 
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Στθ ςυνζχεια, επιλζγουμε τθν πρϊτθ ςτιλθ Content και ςτθ ςυνζχεια από τθν καρτζλα Κεντρικι > 

Συνδυαςμόσ > Συνδυαςμόσ αρχείων ι το αντίςτοιχο κουμπί που βρίςκεται αριςτερά από το όνομα 

τθσ ςτιλθσ: 

              

Στο επόμενο παράκυρο υνδυαςμόσ αρχείων, επιλζγουμε αριςτερά το Sheet1. Είναι το φφλλο που 

περιζχεται ςτο πρϊτο αρχείο ςτον φάκελο και το Power Query κα χρθςιμοποιιςει αυτό το όνομα 

για να αντλιςει δεδομζνα από τα αντίςτοιχα φφλλα όλων των αρχείων που κα ςυνδυάςει:  
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Στο προθγοφμενο παράκυρο υπάρχει θ επιλογι Ραράλειψθ αρχείων με ςφάλματα τθν οποία εδϊ 

κα αφιςουμε ανενεργι και ςτθ ςυνζχεια πατάμε OK. 

Το Power Query δθμιουργεί μία ςειρά βοθκθτικϊν ερωτθμάτων κακϊσ και το τελικό ερϊτθμα 

POS_ανά_μήνα ςτον φάκελο Άλλα ερωτήματα που περιζχει το ςυνδυαςμό όλων των δεδομζνων 

από όλα τα αρχεία που επιλζξαμε: 

 

Στθ ςυνζχεια, φορτϊνουμε τα δεδομζνα ςε φφλλο του Excel επιλζγοντασ ςτθν καρτζλα Κεντρικι > 

Κλείςιμο και φόρτωςθ > Κλείςιμο και φόρτωςθ: 

 

ι επιλζγοντασ Κλείςιμο και φόρτωςθ ςε… για περιςςότερεσ επιλογζσ: 
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Στθ ςυνζχεια αποκθκεφουμε το βιβλίο εργαςίασ. Είναι καλι πρακτικι να μθν επιλζξουμε για 

αποκικευςθ το φάκελο POS_ανά_μήνα που χρθςιμοποιικθκε ςτο ερϊτθμα ι κάποιον υποφάκελο 

αυτοφ. Ο λόγοσ είναι ότι ςε αυτι τθν περίπτωςθ και ανάλογα με τα φίλτρα που ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί ςτο ερϊτθμα που περιζχει, ενδζχεται να επιχειρεί να φορτϊνει και τον τελικό 

πίνακα που δθμιουργείται, οδθγϊντασ ζτςι ςε μία αναδρομι και φορτϊνοντασ τα δεδομζνα 

πολλαπλάςιεσ φορζσ μετά από κάκε ανανζωςθ! 

Με το ερϊτθμα που δθμιουργικθκε, αν ςτο μζλλον προςτεκοφν αρχεία τθσ μορφισ 

ΕΣΟ_ΜΗΝΑ.xlsx ςτον φάκελο POS_ανά_μήνα ι ςε κάποιον υποφάκελό του, αρκεί να ανανεωκεί 

το ερϊτθμα επιλζγοντασ ςτο βιβλίο εργαςίασ τθν καρτζλα Δεδομζνα > Ερωτιματα και ςυνδζςεισ > 

Ανανζωςθ όλων: 

 

Μπορείτε να δοκιμάςετε να μεταφζρετε τα επιπλζον αρχεία από τον υποφάκελο Επιπλζον μήνεσ 

ςτον υποφάκελο POS_ανά_μήνα και να ανανεϊςετε το ερϊτθμα για να δείτε το αποτζλεςμα. 

2.7. Καταχϊρηςη δεδομζνων 

Αν και το Power Query δεν ζχει ςκοπό τθν καταχϊριςθ δεδομζνων, υπάρχει θ δυνατότθτα να 

καταχωριςετε δεδομζνα για να δθμιουργιςετε ζναν μικρό πίνακα-ερϊτθμα αντί να τον ειςάγετε 

από κάποιο άλλο ςθμείο π.χ. ζνα φφλλο εργαςίασ του Excel. Θ λειτουργία είναι διακζςιμθ από τθν 

καρτζλα Κεντρικι > Νζο ερϊτθμα > Καταχωριςτε δεδομζνα: 

 

Στο παράκυρο που ανοίγει μπορείτε να προςκζςετε γραμμζσ και ςτιλεσ πατϊντασ το +, να ορίςετε 

το όνομα κάκε ςτιλθσ κακϊσ και το όνομα του πίνακα και να ειςάγετε τα δεδομζνα είτε 

πλθκτρολογϊντασ είτε επικολλϊντασ από κάποια άλλθ εφαρμογι π.χ. πίνακα του Word: 
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Στθ ςυνζχεια, πατάτε OK για να δθμιουργιςετε τον πίνακα με το ςχετικό ερϊτθμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Βαςικζσ λειτουργίεσ 

3.1. Διαχείριςη ςτηλϊν 

3.1.1. Επιλογή ςτηλϊν 

Για να επιλζξετε μία ςτιλθ που κζλετε να επεξεργαςτείτε, τισ περιςςότερεσ φορζσ αρκεί να 

επιλζξετε ζνα κελί τθσ ςτιλθσ αλλά μπορείτε να επιλζξετε και ολόκλθρθ τθσ ςτιλθ κάνοντασ κλικ 

ςτο όνομά τθσ.  

Αν ζχετε πάρα πολλζσ ςτιλεσ, μπορείτε να επιλζξετε από τθν καρτζλα Κεντρικι > Διαχείριςθ 

ςτθλϊν > Επιλογι ςτθλϊν > Μετάβαςθ ςτθ ςτιλθ: 

 

Ι από τθν καρτζλα Ρροβολι > Στιλεσ > Μετάβαςθ ςτθ ςτιλθ: 

 

και μπορείτε να επιλζξετε τθ ςτιλθ που κζλετε: 

 

Για να επιλζξετε περιςςότερεσ από μία διαδοχικζσ ςτιλεσ, κάντε κλικ ςτο όνομα τθσ πρϊτθσ ςτιλθσ 

που κζλετε με το ποντίκι, και κρατϊντασ πατθμζνο το πλικτρο SHIFT επιλζξτε τθν τελευταία. 
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Για να επιλζξετε περιςςότερεσ από μία μθ διαδοχικζσ ςτιλεσ, κάντε κλικ ςτισ ςτιλεσ που κζλετε με 

το ποντίκι, κρατϊντασ πατθμζνο το πλικτρο CTRL. 

Για να επιλζξετε όλεσ ςτιλεσ, επιλζξτε ζνα οποιοδιποτε κελί ι ςτιλθ και πατιςτε CTRL-A. 

3.1.2. Μετονομαςία ςτηλϊν 

Μπορείτε να μετονομάςετε μία ςτιλθ με τουσ εξισ τρόπουσ: 

 Επιλζγετε ζνα οποιοδιποτε κελί τθσ ςτιλθσ ι κάνετε κλικ ςτο όνομα τθσ ςτιλθσ και ςτθ 

ςυνζχεια επιλζγετε από τθν καρτζλα Μεταςχθματιςμόσ > Οποιαδιποτε ςτιλθ >  

Μετονομαςία 

 

 με δεξί κλικ ςτο όνομα μία ςτιλθσ και επιλζγοντασ Μετονομαςία… 

 

 με διπλό κλικ ςτο όνομα μίασ ςτιλθσ 

3.1.3. Αναδιάταξη ςτηλϊν 

Για να αλλάξετε τθ διάταξθ των ςτθλϊν ςτα δεδομζνα ςασ επιλζγετε μία ι περιςςότερεσ ςτιλεσ και 

ςφρετε τα ονόματά τουσ με το ποντίκι ςτθ κζςθ που κζλετε.  

Εναλλακτικά, μπορείτε να τισ μετακινιςετε κατά μία κζςθ αριςτερά/δεξιά ι ςτθν αρχι/ςτο τζλοσ 

των δεδομζνων ςασ από τθν καρτζλα Μεταςχθματιςμόσ > Οποιαδιποτε ςτιλθ >  Μετακίνθςθ > 

Αριςτερά/Δεξιά/Στθν αρχι/Στο τζλοσ. 

Σε περιπτϊςεισ που ζχετε πάρα πολλζσ ςτιλεσ, οι παραπάνω επιλογζσ μπορεί να κακιςτοφν 

δφςκολο να πετφχετε τθ διάταξθ που κα κζλατε. Ζνασ άλλοσ τρόποσ είναι να κάνετε μία 

τουλάχιςτον μετακίνθςθ ςτιλθσ και ςτθ ςυνζχεια να επεξεργαςτείτε απ’ ευκείασ ςτθ γραμμι 

τφπων τθ ςυνάρτθςθ που δθμιουργείται με το βιμα αυτό. Θ μετακίνθςθ ςτιλθσ παράγει τθ 

ςυνάρτθςθ Table.ReorderColumns() θ οποία χρθςιμοποιεί ωσ ορίςματα τα ονόματα όλων των 

ςτθλϊν ακόμθ και αν ζχετε μετακινιςει μόνο μία. Θ ςειρά των ονομάτων ςτα ορίςματα κακορίηει 

και τθ ςειρά εμφάνιςθσ των ςτθλϊν. Για παράδειγμα, ςτα παρακάτω δεδομζνα ζχει γίνει μία 

τουλάχιςτον μετακίνθςθ ςτιλθσ και ζχει δθμιουργθκεί ζνα βιμα με ςυνάρτθςθ: 
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Αλλάηοντασ ςτθ ςυνάρτθςθ τθ ςειρά "Θμερομθνία", "Ρεριοχι" ςε "Ρεριοχι", "Θμερομθνία": 

 

αλλάηει θ ςειρά των ςτθλϊν: 

 

3.1.4. Κατάργηςη ςτηλϊν/άλλων ςτηλϊν – Επιλογή ςτηλϊν για διατήρηςη 

Ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει ανάμεςα ςε διαφορετικοφσ τρόπουσ για να καταργιςει ςτιλεσ από τα 

δεδομζνα του ι αντίςτοιχα να επιλζξει ποιεσ κα διατθριςει. Οι δυνατότθτεσ αυτζσ είναι διακζςιμεσ 

ωσ εξισ: 

 Κεντρικι καρτζλα > Διαχείριςθ ςτθλϊν > Κατάργθςθ ςτθλϊν > Κατάργθςθ ςτθλϊν 

(καταργεί τισ επιλεγμζνεσ ςτιλεσ) 

   

 Κεντρικι καρτζλα > Διαχείριςθ ςτθλϊν > Κατάργθςθ ςτθλϊν > Κατάργθςθ άλλων ςτθλϊν 

(καταργεί τισ μθ επιλεγμζνεσ ςτιλεσ) 

   

 Με δεξί κλικ ςε επιλεγμζνεσ ςτιλεσ: 

 

 Με το πλικτρο Delete ςτο πλθκτρολόγιο για κατάργθςθ των επιλεγμζνων ςτθλϊν. 
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 Επιλογι ςτθλϊν > Επιλογι ςτθλϊν (ο χριςτθσ επιλζγει τισ ςτιλεσ που κζλει να διατθριςει 

ςτο πλαίςιο διαλόγου) 

      

 Με Επιλογι ςτθλϊν από το κουμπί που βρίςκεται αριςτερά από το όνομα τθσ πρϊτθσ 

ςτιλθσ: 

    

Ο χριςτθσ ανάλογα με τον αρικμό και τθ διάταξθ των ςτθλϊν που χειρίηεται μπορεί να επιλζξει τισ 

ςτιλεσ που κζλει να καταργιςει ι εκείνεσ που κζλει να διατθριςει και ςτθ ςυνζχεια τθν 

κατάργθςθ ςτθλϊν ι κατάργθςθ άλλων ςτθλϊν αντίςτοιχα. Μπορεί επίςθσ χωρίσ αρχικι επιλογι 

ςτθλϊν να επιλζξει ςτιλεσ προσ διατιρθςθ με Επιλογι ςτθλϊν. Σθμειϊνεται ωςτόςο ότι θ 

Κατάργθςθ ςτθλϊν ειςάγει τθ ςυνάρτθςθ Table.RemoveColumns() με ορίςματα τισ ςτιλεσ που 

καταργοφνται ενϊ θ Κατάργθςθ άλλων ςτθλϊν και θ Επιλογι ςτθλϊν ειςάγουν τθ ςυνάρτθςθ 

Table.SelectColumns() με ορίςματα τισ ςτιλεσ που διατθροφνται. Ζτςι, ςε περίπτωςθ που τα 

δεδομζνα ανανεωκοφν και προκφψουν νζεσ επιπλζον ςτιλεσ, με τθν Κατάργθςθ ςτθλϊν οι νζεσ 

ςτιλεσ δε κα διαγράφονται ενϊ με τθν Κατάργθςθ άλλων ςτθλϊν και τθν Επιλογι ςτθλϊν οι νζεσ 

ςτιλεσ κα διαγράφονται. 

Για παράδειγμα, κεωροφμε ότι ζχουμε 4 ςτιλεσ Α, Β, Γ, Δ και κζλουμε να διαγράψουμε τισ Β και Γ. 
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Τρόποσ διαγραφισ/διατιρθςθσ 

ςτθλϊν 

Συνάρτθςθ τθσ  

Γλϊςςασ M 

Αν προκφψει νζα ςτιλθ Ε 

ςτα αρχικά δεδομζνα… 

Επιλζγουμε τισ Β και Γ και ςτθ ςυνζχεια 

Κατάργθςθ ςτθλϊν ι Delete από το 

πλθκτρολόγιο. 

Table.RemoveColumns() …κα διατθρθκεί. 

Επιλζγουμε τισ Α και Δ και ςτθ 

ςυνζχεια Κατάργθςθ άλλων ςτθλϊν. 

Table.SelectColumns() …κα διαγραφεί. 

Επιλζγουμε Επιλογι ςτθλϊν και ςτθ 

ςυνζχεια ορίηουμε τισ ςτιλεσ προσ 

διατιρθςθ. 

Table.SelectColumns() …κα διαγραφεί. 

 

3.2. Διατήρηςη/κατάργηςη εγγραφϊν/γραμμϊν 

Σε αντίκεςθ με τα φφλλα του Excel, ςτο Power Query δεν μπορείτε να επιλζξετε με το ποντίκι 

γραμμζσ και να τισ διαγράψετε. Στο Power Query υπάρχουν δφο βαςικζσ προςεγγίςεισ: να ορίςετε 

ποιεσ εγγραφζσ κα διατθριςετε ι ποιεσ κα καταργιςετε βάςει κάποιων κανόνων. 

3.2.1. Μείωςη γραμμϊν 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: Κατάργηςη γραμμών.xlsx) 

Ο χριςτθσ, ανάλογα τθν περίπτωςθ, μπορεί να χρθςιμοποιιςει τισ επιλογζσ που βρίςκονται ςτθν 

καρτζλα Κεντρικι > Μείωςθ γραμμϊν > Διατιρθςθ γραμμϊν ι Κατάργθςθ γραμμϊν: 

 

Κεντρικι > Μείωςθ γραμμϊν >  

Διατιρθςθ γραμμϊν 

Κεντρικι > Μείωςθ γραμμϊν >  

Κατάργθςθ γραμμϊν 

 
 

Ραρατθριςτε τθν οριηόντια γραμμι που διαχωρίηει τισ επιλογζσ: οι 3 πρϊτεσ επιλογζσ 

εφαρμόηονται ανεξάρτθτα από τισ ςτιλεσ που ζχετε επιλζξει ςε αντίκεςθ με τισ υπόλοιπεσ. 
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Αντίςτοιχεσ επιλογζσ είναι διακζςιμεσ και από το κουμπί που βρίςκεται αριςτερά από το όνομα τθσ 

πρϊτθσ ςτιλθσ: 

 

Οι επιλογζσ Διατιρθςθ/Κατάργθςθ πρϊτων γραμμϊν ι γραμμϊν από το τζλοσ λειτουργοφν με 

όμοιο τρόπο: ο χριςτθσ επιλζγει απλά το πλικοσ των πρϊτων γραμμϊν από τα δεδομζνα που κζλει 

να διατθριςει ι να καταργιςει. Για παράδειγμα: 

 

Θ επιλογι Διατιρθςθ περιοχισ γραμμϊν, δίνει τθ δυνατότθτα να επιλζξετε για διατιρθςθ π.χ. 10 

ςυνεχόμενεσ γραμμζσ ξεκινϊντασ από τθν 5θ:  
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Με τθν επιλογι Κατάργθςθ εναλλαςςόμενων ςειρϊν μπορείτε να διαγράψετε εγγραφζσ με βάςθ 

κάποιο μοτίβο που ορίηετε για τθ ςειρά εμφάνιςισ τουσ, π.χ. ξεκινϊντασ από τθν 5θ γραμμι, 2 

γραμμζσ να καταργοφνται και 3 γραμμζσ να διατθροφνται επαναλαμβανόμενα: 

 

με αποτζλεςμα: 
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Με τθν επιλογι Κατάργθςθ κενϊν γραμμϊν μπορείτε να διαγράψετε τισ γραμμζσ που δεν 

περιζχουν δεδομζνα ςε κανζνα κελί τουσ. 

Με τισ επιλογζσ Διατιρθςθ ςφαλμάτων και Κατάργθςθ ςφαλμάτων μπορείτε, αφοφ επιλζξετε μία 

ι περιςςότερεσ ςτιλεσ, να διατθριςετε ι να καταργιςετε αντίςτοιχα τισ γραμμζσ που περιζχουν 

ςφάλματα (Error) ςε αυτζσ τισ ςτιλεσ. 

Με τισ επιλογζσ Διατιρθςθ διπλότυπων και Κατάργθςθ διπλότυπων μπορείτε, αφοφ επιλζξετε μία 

ι περιςςότερεσ ςτιλεσ, να διατθριςετε ι να καταργιςετε αντίςτοιχα τισ γραμμζσ που περιζχουν 

διπλότυπεσ τιμζσ ςε αυτζσ τισ ςτιλεσ. Για παράδειγμα, επιλζγοντασ ςτα παρακάτω δεδομζνα τθ 

ςτιλθ Θμερομθνία και ςτθ ςυνζχεια Κατάργθςθ διπλότυπων 

 

παίρνουμε 
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3.2.2. Φίλτρα 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: Φίλτρα.xlsx) 

Τα φίλτρα ςτο Power Query λειτουργοφν με όμοιο τρόπο όπωσ ςτα φφλλα Excel με τθ διαφορά ότι 

οι γραμμζσ δεν αποκρφπτονται αλλά καταργοφνται. Σκοπόσ τθσ χριςθσ φίλτρων ςτο Power Query 

είναι θ διατιρθςθ κάποιων γραμμϊν ενόσ ςυνόλου δεδομζνων και θ διαγραφι των υπολοίπων με 

βάςθ ζνα ι περιςςότερα κριτιρια που ορίηει ο χριςτθσ ςε κάποιεσ ςτιλεσ. 

Φίλτρο μπορείτε να ορίςετε ςε μία ςτιλθ με το κουμπί  που υπάρχει ςτθν κεφαλίδα κάκε 

ςτιλθσ. Το κουμπί αυτό αλλάηει μορφι ςε  όταν οριςτεί κάποιο φίλτρο. 

Υπάρχουν δφο βαςικζσ προςεγγίςεισ ςτθ χριςθ φίλτρων: 

 Θ χριςθ αυτόματου φίλτρου που γίνεται με τθν επιλογι μίασ ι περιςςότερων τιμϊν από τθ 

λίςτα των μοναδικϊν τιμϊν που περιζχονται ςε μία ςτιλθ: 

 

Σε μεγάλα ςφνολα δεδομζνων ενδζχεται να εμφανίηεται το μινυμα «Θ λίςτα ενδζχεται να 

είναι ελλιπισ». Μπορείτε να επιλζξετε «Φόρτωςθ περιςςότερων» για να δείτε 

περιςςότερεσ διακζςιμεσ τιμζσ. Ανάλογα με το μζγεκοσ των δεδομζνων μπορεί να δείτε 

αυτό το μινυμα περιςςότερεσ από μία φορζσ. Σε κάκε περίπτωςθ, από προεπιλογι, ςτθ 

λίςτα αυτι μποροφν να εμφανιςτοφν το πολφ οι πρϊτεσ 1.000 τιμζσ. 
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Στο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα, αν κζλουμε π.χ. να διατθριςουμε μόνο τισ εγγραφζσ που 

αφοροφν τισ τιμζσ ΑΓΛΝΛΟ, ΒΟΛΟΣ και ΘΑΚΛΕΛΟ, μποροφμε να πατιςουμε πρϊτα τθν 

(Επιλογι όλων) ϊςτε να αποεπιλζξουμε όλεσ τισ τιμζσ και ςτθ ςυνζχεια να επιλζξουμε τισ 3 

ςυγκεκριμζνεσ πόλεισ: 

 

Πταν θ λίςτα είναι μεγάλθ, με το πλαίςιο  μπορείτε 

να αναηθτιςετε πιο εφκολα τθν τιμι που κζλετε από τισ διακζςιμεσ. 

Θ επιλογι των 3 πόλεων παράγει ζνα βιμα με όνομα Φιλτράριςμα Γραμμϊν το οποίο ζχει 

τφπο 

= Table.SelectRows(#"Αλλαγή τφπου1", each (*ΠΟΛΗ+ = "ΑΓΡΙΝΙΟ" or *ΠΟΛΗ+ = "ΒΟΛΟ" or 

*ΠΟΛΗ+ = "ΗΡΑΚΛΕΙΟ")) 

Ωςτόςο, ο τφποσ που παράγεται με αυτόν τον τρόπο περιζχει κριτιρια ςτθ μορφι *ΠΟΛΗ+ = 

όταν επιλζγουμε μζχρι τισ μιςζσ διακζςιμεσ τιμζσ. Αν είχαμε επιλζξει π.χ. τισ πρϊτεσ 6 τιμζσ 

από τισ ςυνολικά 11, ο τφποσ που κα παραγόταν κα είχε τθ μορφι 

= Table.SelectRows(#"Αλλαγή τφπου1", each (*ΠΟΛΗ+ <> "ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ" and *ΠΟΛΗ+ <> 

"ΗΡΑΚΛΕΙΟ" and *ΠΟΛΗ+ <> "ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ" and *ΠΟΛΗ+ <> "ΙΩΑΝΝΙΝΑ" and *ΠΟΛΗ+ <> 

"ΚΕΡΚΤΡΑ")) 

δθλαδι με κριτιρια τθσ μορφισ *ΠΟΛΗ+ <>. 
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Ο χριςτθσ λοιπόν κα πρζπει να είναι προςεκτικόσ ωσ προσ τον τφπο που παράγεται με τον 

τρόπο αυτό ςτθν περίπτωςθ που ενδζχεται να ενθμερωκοφν τα δεδομζνα και να αυξθκοφν 

ι μειωκοφν οι διακζςιμεσ τιμζσ. 

Σθμειϊνεται επίςθσ ότι το βιμα που δθμιουργείται μπορεί να τροποποιθκεί τόςο από το 

κουμπί  ι με επεξεργαςία ςτθ γραμμι τφπου κακϊσ και από το εικονίδιο  ςτο βιμα: 

 μζςω του παρακφρου 

 

το οποίο κα παρουςιαςτεί παρακάτω. 

 Οριςμόσ κριτθρίων ςε μία ςτιλθ για τθ διατιρθςθ των αντίςτοιχων γραμμϊν. 

Ππωσ και ςτα φφλλα Excel, μπορείτε να ορίςετε κριτιρια που ςχετίηονται με τον τφπο 

δεδομζνων που περιζχει μία ςτιλθ. Στο προθγοφμενο παράδειγμα, θ ςτιλθ ΡΟΛΘ περιζχει 

τιμζσ κειμζνου και ζτςι μπορείτε να ορίςετε φίλτρα με τθν επιλογι Φίλτρα κειμζνου: 
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Επιλζγοντασ οποιαδιποτε από τισ διακζςιμεσ επιλογζσ Λςοφται…, Δεν ιςοφται με… κτλ 

εμφανίηεται το επόμενο παράκυρο 

 

ςτο οποίο ςτθν επιλογι Βαςικό, μπορείτε να ορίςετε μζχρι 2 κριτιρια. 

Στθν επιλογι Για προχωρθμζνουσ, μπορείτε να ορίςετε ςυνδυαςμό περιςςότερων 

κριτθρίων επιλζγοντασ Ρροςκικθ όρου: 
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Μπορείτε επίςθσ να διαγράψετε κάποιο κριτιριο ι να αλλάξετε τθ ςειρά του από το κουμπί  

 που εμφανίηεται ςε κάκε γραμμι κριτθρίου όταν περνάτε από επάνω τθσ το ποντίκι.  

 

Επίςθσ είναι ςθμαντικό ότι ςε αυτό το παράκυρο ο χριςτθσ μπορεί να ορίςει ζνα φίλτρο με 

κριτιρια που αφοροφν ςε 2 ι περιςςότερεσ ςτιλεσ και όχι μόνο ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςτιλθ 

από τθν οποία ξεκίνθςε για να ειςάγει το φίλτρο: 
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Ππωσ αναφζρκθκε, το είδοσ των κριτθρίων που μπορείτε να ορίςετε, εξαρτάται από το 

είδοσ των δεδομζνων που περιζχει θ ςτιλθ. Ραρακάτω εμφανίηονται οι διακζςιμεσ 

επιλογζσ για τισ περιπτϊςεισ που ζχετε αρικμθτικζσ τιμζσ ι τιμζσ θμερομθνίασ: 

Φίλτρα αρικμϊν Φίλτρα θμερομθνίασ 

 

 

 

3.2.3. Κενά κελιά 

Υπάρχουν δφο ειδϊν κενά κελιά: εκείνα τα οποία εμφανίηονται κενά και εκείνα που εμφανίηονται 

ωσ null όπωσ ςτθν εικόνα: 

 

Θ διαφορά μεταξφ τουσ είναι ότι τα κελιά με null αντιςτοιχοφν ςε κελιά που δεν ζχουν κακόλου 

περιεχόμενο όπωσ αντίςτοιχα ζνα κελί ςε φφλλο Excel ςτο οποίο δεν ζχει ειςαχκεί καμία τιμι, ενϊ 

τα κελιά που εμφανίηονται ωσ κενά αντιςτοιχοφν ςε κελιά τα οποία περιζχουν μία κενι 

ςυμβολοςειρά όπωσ αντίςτοιχα ζνα κελί ςε φφλλο Excel το οποίο περιζχει τφπο ="". 
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Στα φίλτρα οι τιμζσ αυτζσ εμφανίηονται ωσ (null) και (κενό) και εμφανίηονται πρϊτεσ ςτθ λίςτα 

διακζςιμων τιμϊν. Μπορείτε να επιλζξετε αυτζσ τισ τιμζσ για φίλτρο ωσ ςυνικωσ αλλά υπάρχει και 

θ επιλογι Κατάργθςθ κενοφ με τθν οποία καταργοφνται οι γραμμζσ και με τα δφο είδθ κενϊν ςτθ 

ςτιλθ: 

 

Ο τφποσ που παράγεται ζχει τθ μορφι 

= Table.SelectRows(#"Αλλαγή τφπου", each *ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ+ <> null and *ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ+ <> "") 

3.3. Σαξινόμηςη δεδομζνων 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: Σαξινόμηςη.xlsx) 

Θ απλι ταξινόμθςθ με χριςθ μίασ ςτιλθσ ςτο Power Query ζχει ομοιότθτεσ με τθν ταξινόμθςθ ςτο 

Excel αλλά θ προχωρθμζνθ ταξινόμθςθ με χριςθ πολλϊν επιπζδων διαφζρει.  

Θ ταξινόμθςθ είναι διακζςιμθ ωσ αφξουςα ι φκίνουςα, από τα φίλτρα ςε κάκε ςτιλθ  

 

αλλά και από τθν Κεντρικι καρτζλα > Ταξινόμθςθ 

  

Στα παρακάτω δεδομζνα, 
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με ζναν από τρόπουσ που προαναφζρκθκαν, εφαρμόηουμε αφξουςα ταξινόμθςθ ωσ προσ τθ ςτιλθ 

ΤΟΡΟΣ: 

 

Ραρατθριςτε ότι το κουμπί του φίλτρου ζχει τϊρα τθ μορφι . 
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Για να εφαρμόςουμε παράλλθλθ ταξινόμθςθ για τθν θμερομθνία, κάνουμε τισ ίδιεσ ενζργειεσ για τθ 

ςτιλθ αυτι.  

 

Ραρατθριςτε ότι δίπλα ςτα κουμπιά των φίλτρων, εμφανίςτθκαν οι αρικμοί 1 και 2, 

υποδεικνφοντασ το επίπεδο ταξινόμθςθσ: . 

Αν κζλετε να αναιρζςετε οποιοδιποτε από τα επίπεδα ταξινόμθςθσ που ζχετε εφαρμόςει, μπορείτε 

να επιλζξετε από το αντίςτοιχο κουμπί φίλτρου τθν επιλογι Απαλοιφι ταξινόμθςθσ, π.χ. για τθ 

ςτιλθ ΤΟΡΟΣ: 

 

με αποτζλεςμα να γίνεται θ ταξινόμθςθ μόνο ωσ προσ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ: 
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Φυςικά, για να καταργιςετε όλεσ τισ ταξινομιςεισ, μπορείτε να διαγράψετε το αντίςτοιχο βιμα. 

3.3.1. Αντιςτροφή γραμμϊν 

Αν κζλετε να αντιςτρζψετε τθ ςειρά των γραμμϊν ϊςτε θ τελευταία γραμμι να εμφανίηεται πρϊτθ, 

μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τθν επιλογι Μεταςχθματιςμόσ > Ρίνακασ > Αντιςτροφι γραμμϊν.  

 

Αυτό μπορεί να είναι χριςιμο ακόμθ και ωσ ζνα προςωρινό βιμα ϊςτε απλά να δείτε τισ τελευταίεσ 

γραμμζσ ςτο τζλοσ των δεδομζνων αντί να κυλίςετε τα δεδομζνα προσ τα κάτω. 

3.4. Μζτρηςη γραμμϊν 

Το Power Query μπορεί να χειριςτεί εκατομμφρια γραμμζσ δεδομζνων ωςτόςο κατά τθν 

επεξεργαςία τουσ το περιβάλλον εργαςίασ μασ ενθμερϊνει για τον ακριβι αρικμό γραμμϊν ςτθ 

γραμμι κατάςταςθσ, ςτθν κάτω αριςτερι γωνία του παρακφρου, μόνο όταν αυτζσ είναι λιγότερεσ 

από 1000. Σε διαφορετικι περίπτωςθ, αναφζρει 999+: 
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Αν κζλετε να δείτε πόςεσ γραμμζσ περιζχει ςυνολικά ο πίνακασ μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τθ 

ςχετικι λειτουργία από τθν καρτζλα Μεταςχθματιςμόσ > Ρίνακασ > Μζτρθςθ γραμμϊν: 

 

Θ λειτουργία αυτι ειςάγει ζνα βιμα Μζτρθςθ γραμμϊν: 

 

με αποτζλεςμα ζναν ακζραιο αρικμό: 

 

Κακϊσ το ερϊτθμα καταλιγει ςε ζναν αρικμό και ο πίνακασ των δεδομζνων δεν εμφανίηεται πλζον, 

το βιμα αυτό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί προςωρινά και ςτθ ςυνζχεια να διαγραφεί. Εναλλακτικά, 

αν το αποτζλεςμα πρζπει να διατθρθκεί μαηί με τον αρχικό πίνακα, θ λειτουργία μπορεί να 

εφαρμοςτεί ςε ζνα αντίγραφο ι ςε μία αναφορά του αρχικοφ ερωτιματοσ. Οι δυνατότθτεσ αυτζσ 

αναπτφςςονται ςε επόμενα κεφάλαια. 

3.5. Αντιγραφή δεδομζνων 

Αν κζλετε να αντιγράψετε τα δεδομζνα του πίνακα που επεξεργάηεςτε, από το περιβάλλον του 

Power Query ςε κάποια άλλθ εφαρμογι ι ςε φφλλο εργαςίασ του Excel, μπορείτε να επιλζξετε από 

το κουμπί ςτθν πάνω αριςτερι γωνία του πίνακα, Αντιγραφι ολόκλθρου του πίνακα: 

 

Ωςτόςο, με τθν επιλογι αυτι αντιγράφονται μόνο οι πρϊτεσ 1000 γραμμζσ ι μζχρι τθ γραμμι που 

ο χριςτθσ ζχει κυλίςει τα δεδομζνα ςτο παράκυρο του Power Query. 
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Για να αντιγράψετε μία μεμονωμζνθ τιμι από κάποιο κελί ι μία ςτιλθ με τιμζσ, μπορείτε να 

επιλζξετε το κελί αυτό ι αντίςτοιχα το όνομα τθσ ςτιλθσ, και με δεξί κλικ ι Ctrl-C να το 

αντιγράψετε: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Μεταςχηματιςμόσ Δεδομζνων 

4.1. Χρήςη τησ πρϊτησ γραμμήσ ωσ κεφαλίδων 

Το Power Query ςυνικωσ καταλαβαίνει αυτόματα αν θ πρϊτθ γραμμι ςε ζναν πίνακα αφορά ςε 

κεφαλίδεσ ςτθλϊν και ειςάγει το ςχετικό βιμα με το όνομα Αναβακμιςμζνεσ κεφαλίδεσ. Υπάρχουν 

όμωσ περιπτϊςεισ που κα πρζπει ο χριςτθσ να ορίςει ο ίδιοσ χειροκίνθτα το βιμα αυτό όπωσ για 

παράδειγμα ςτον επόμενο πίνακα: 

 

Από τθν καρτζλα Κεντρικι > Μεταςχθματιςμόσ > Χριςθ τθσ πρϊτθσ γραμμισ ωσ κεφαλίδων  

 

ι Μεταςχθματιςμόσ > Ρίνακασ > Χριςθ τθσ πρϊτθσ γραμμισ ωσ κεφαλίδων: 

 

ι από το κουμπί ςτθν πάνω αριςτερι γωνία του πίνακα: 

 

μπορείτε να αναβακμίςετε τθν πρϊτθ γραμμι ςε κεφαλίδεσ: 

 

Ραρατθριςτε ότι ςτο αποτζλεςμα ζχει γίνει και αλλαγι τφπου επειδι, το Power query προςκζτει 

ςυνικωσ αυτόματα και ζνα βιμα αλλαγισ τφπου. 
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Εκτόσ από τθν αναβάκμιςθ τθσ πρϊτθσ γραμμισ ςε κεφαλίδεσ, ςτο ίδιο ςθμείο ςτθν κορδζλα, 

υπάρχει και θ αντίςτροφθ δυνατότθτα Χριςθ κεφαλίδων ωσ πρϊτθσ γραμμισ που χρθςιμοποιείται 

πιο ςπάνια. 

4.2. Αλλαγή τφπου δεδομζνων 

Μια βαςικι πτυχι του μεταςχθματιςμοφ δεδομζνων είναι θ διαςφάλιςθ ότι τα δεδομζνα είναι 

κατάλλθλου τφπου. Για παράδειγμα, εάν ζχετε μια ςτιλθ αρικμϊν που πρόκειται να 

χρθςιμοποιθκοφν ςε υπολογιςμοφσ, τότε θ ςτιλθ αυτι κα πρζπει να είναι μια αρικμθτικι ςτιλθ. 

Εάν περιζχει θμερομθνίεσ, τότε κα πρζπει να οριςτεί ςε ζναν από τουσ τφπουσ δεδομζνων 

θμερομθνίασ. Αυτό μπορεί να φαίνεται επίπονο ι ακόμθ και περιττό. Ωςτόςο, εάν κζλετε να είςτε 

βζβαιοι ότι κα μπορείτε αργότερα να επεξεργαςτείτε τα δεδομζνα ςασ, τότε ο οριςμόσ των ςωςτϊν 

τφπων δεδομζνων ςτθν αρχι είναι κάτι ςθμαντικό. Ζνα πρόςκετο πλεονζκτθμα είναι ότι αν ορίςετε 

τουσ τφπουσ δεδομζνων από νωρίσ κατά τθ διαδικαςία φόρτωςθσ δεδομζνων, μπορείτε να δείτε 

από τθν αρχι εάν τα δεδομζνα ζχουν πικανά προβλιματα, για παράδειγμα θμερομθνίεσ που δεν 

μποροφν να διαβαςτοφν ωσ θμερομθνίεσ. Αυτό ςασ επιτρζπει να αποφαςίςετε τι να κάνετε με 

προβλθματικά δεδομζνα νωρίσ ςτθν εργαςία ςασ. 

Για πολλζσ πθγζσ δεδομζνων που περιζχουν ιδθ πλθροφορίεσ για τον τφπο δεδομζνων των ςτθλϊν 

όπωσ για παράδειγμα βάςεισ δεδομζνων, το Power Query εφαρμόηει τον ίδιο ι κάποιον αντίςτοιχο 

τφπο δεδομζνων. Σε περιπτϊςεισ όμωσ που θ πλθροφορία αυτι δεν υπάρχει ςτθν προζλευςθ 

δεδομζνων όπωσ για παράδειγμα ςε αρχεία κειμζνου, το Power Query προςπακεί να ςυμπεράνει 

τον τφπο δεδομζνων και, ανάλογα με τθν μορφι τουσ, ςε κάποιεσ μπορεί να μθν το καταφζρει. Σε 

κάκε περίπτωςθ, μπορείτε να ορίςετε οι ίδιοι τον τφπο δεδομζνων μίασ ςτιλθσ από το κουμπί που 

βρίςκεται αριςτερά από το όνομα κάκε ςτιλθσ: 

 

ι κάνοντασ δεξί κλικ ςτο όνομα μίασ ςτιλθσ και επιλζγοντασ Αλλαγι τφπου: 



 

69 
 

 

Αν κζλετε να αλλάξετε τον τφπο δεδομζνων για πολλζσ ςτιλεσ ταυτόχρονα, κα πρζπει να επιλζξετε 

πρϊτα τισ ςτιλεσ και ςτθ ςυνζχεια από τθν καρτζλα Κεντρικι > Μεταςχθματιςμόσ > Τφποσ 

δεδομζνων:… ι τθν καρτζλα  Μεταςχθματιςμόσ > Οποιαδιποτε ςτιλθ > Τφποσ δεδομζνων:… 

 

Οι τφποι δεδομζνων που χρθςιμοποιοφνται ςτο Power Query παρατίκενται ςτον παρακάτω πίνακα.  

Τφποσ δεδομζνων Εικονίδιο Ρεριγραφι 

Δεκαδικόσ αρικμόσ 
 

Αντιπροςωπεφει ζναν αρικμό κινθτισ υποδιαςτολισ 64 bit 

(οκτϊ byte).  

Νόμιςμα 
 

Αρικμόσ με δφο δεκαδικά ψθφία. 

Ακζραιοσ αρικμόσ 
 

Αντιπροςωπεφει μια ακζραια τιμι 64 bit (οκτϊ byte). 

Ροςοςτό 
 

Ουςιαςτικά όμοια με ζναν δεκαδικό τφπο αρικμοφ, αλλά 
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μορφοποιεί τισ τιμζσ τθσ ςτιλθσ ωσ ποςοςτό ςτο Power 

Query. 

Θμερομθνία/ϊρα 
 

Αντιπροςωπεφει μια τιμι θμερομθνίασ και ϊρασ. Θ τιμι 

Θμερομθνία/Ϊρα αποκθκεφεται ωσ δεκαδικόσ τφποσ 

αρικμοφ, ϊςτε να μπορείτε ςτθν πραγματικότθτα να 

μετατρζψετε μεταξφ των δφο. Υποςτθρίηονται οι 

θμερομθνίεσ μεταξφ των ετϊν 1900 και 9999. 

Θμερομθνία 
 

Αντιπροςωπεφει μόνο μια θμερομθνία (χωρίσ τμιμα ϊρασ). 

Ώρα 
 

Αντιπροςωπεφει μόνο τθν ϊρα (χωρίσ τμιμα θμερομθνίασ). 

Θμερομθνία/Ώρα/Ηϊνθ 

ϊρασ 

 

Αντιπροςωπεφει μια θμερομθνία/ϊρα UTC με μετατόπιςθ 

ηϊνθσ ϊρασ. 

Διάρκεια 
 

Αντιπροςωπεφει ζνα χρονικό διάςτθμα. Μπορεί να 

προςτεκεί ι να αφαιρείται από ζνα πεδίο Θμερομθνία/Ϊρα 

με ςωςτά αποτελζςματα. 

Κείμενο 
 

Μια ςυμβολοςειρά δεδομζνων χαρακτιρων Unicode.  

True/False 
 

Μια δυαδικι τιμι true ι false. 

Δυαδικό 
 

Ο δυαδικόσ τφποσ δεδομζνων μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

για τθν απεικόνιςθ οποιωνδιποτε άλλων δεδομζνων με 

δυαδικι μορφι. 

Οποιοςδιποτε 
 

Είναι θ κατάςταςθ που δίνεται ςε μια ςτιλθ που δεν 

διακζτει ρθτό οριςμό τφπου δεδομζνων. Συνιςτάται να 

ορίηετε πάντα ρθτά τουσ τφπουσ δεδομζνων ςτιλθσ για τα 

ερωτιματά ςασ από μθ δομθμζνεσ προελεφςεισ και να 

αποφεφγετε να ζχετε ςτιλεσ με τφπο δεδομζνων 

Οποιοςδιποτε ωσ ζξοδο του ερωτιματόσ ςασ. 

 

Σθμειϊνεται ότι, όταν κάνετε διαδοχικζσ αλλαγζσ τφπου δεδομζνων για κάποιεσ ςτιλεσ, αυτζσ 

καταγράφονται όλεσ ςτο ίδιο βιμα με το όνομα Αλλαγι τφπου. 

Ενδζχεται, για μία ςτιλθ για τθν οποία ζχει ιδθ οριςτεί κάποιοσ τφποσ, να επιλζξετε ζναν μθ 

ςυμβατό τφπο δεδομζνων. Για παράδειγμα, αν μία ςτιλθ με τφπο δεδομζνων Οποιοςδήποτε 

περιζχει ονόματα πόλεων και κατά λάκοσ αλλάξετε τον τφπο δεδομζνων ςε Ημερομηνία, τότε το 

Power Query κα μετατρζψει όλεσ τισ τιμζσ ςε Error. Σε αυτι τθν περίπτωςθ μπορείτε απλά να 

διαγράψετε το ςχετικό βιμα αλλά αυτό μπορεί να είναι κάτι που δεν κζλετε επειδι ςτο ίδιο βιμα 
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μπορεί να ζχουν ιδθ καταγραφεί προθγουμζνωσ αλλαγζσ τφπου και για άλλεσ ςτιλεσ. Μπορείτε 

λοιπόν απλά να ςυνεχίςετε επιλζγοντασ ζναν άλλο, κατάλλθλο τφπο δεδομζνων για αυτι τθ ςτιλθ, 

ασ ποφμε Κείμενο ςτθν περίπτωςθ των πόλεων. Σε αυτι τθν περίπτωςθ το Power Query εμφανίηει 

το παράκυρο: 

 

 Αν επιλζξετε Αντικατάςταςθ τρζχουςασ τότε το Power Query κα αντικαταςτιςει τθ 

μετατροπι (Οποιοςδήποτε  Ημερομηνία) ςε (Οποιοςδήποτε   Κείμενο) και κα 

παραμείνει ςτο ίδιο βιμα. 

 Αν επιλζξετε Ρροςκικθ νζου βιματοσ τότε το Power Query κα προςκζςει ζνα νζο βιμα 

ςτο οποίο κα εφαρμόςει τφπο δεδομζνων Κείμενο ςτθ ςτιλθ με τιμζσ Error και οι τιμζσ κα 

παραμείνουν Error.  

Ο επόμενοσ πίνακασ παρουςιάηει τισ δυνατότθτεσ μετατροπισ από ζναν τφπο δεδομζνων ςε άλλον: 

  Μετατροπι ςε… 

 

Α
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Εικονίδιο Ρεριγραφι 

 

Δυνατό 

 

Δεν είναι δυνατό 

 

Είναι δυνατό, αλλά προςκζτει τιμζσ ςτθν αρχικι τιμι 

 

Είναι δυνατό, αλλά περικόπτει τθν αρχικι τιμι 
 

4.2.1. Αυτόματοσ εντοπιςμόσ τφπου δεδομζνων ςτήλησ 

Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ ο αρικμόσ των ςτθλϊν ςτα δεδομζνα ςασ μπορεί να είναι τόςο μεγάλοσ 

ϊςτε το να ορίςετε το ςωςτό τφπο δεδομζνων απαιτεί αρκετό χρόνο και κόπο. Υπάρχει ωςτόςο θ 

δυνατότθτα το Power Query να εντοπίςει αυτόματα τον τφπο δεδομζνων με βάςθ τα δεδομζνα ςτισ 

πρϊτεσ 200 γραμμζσ. 

Αφοφ επιλζξετε τισ ςτιλεσ για τισ οποίεσ κζλετε να εντοπίςετε τον τφπο δεδομζνων, επιλζξτε από 

τθν καρτζλα Μεταςχθματιςμόσ > Οποιαδιποτε ςτιλθ > Εντοπιςμόσ τφπου δεδομζνων: 

 

Ο εντοπιςμόσ τφπου δεδομζνων γίνεται αυτόματα όταν ειςάγετε δεδομζνα από μθ δομθμζνεσ 

προελεφςεισ όπωσ τα αρχεία CSV, εφόςον είναι ενεργοποιθμζνθ θ ςχετικι επιλογι που είναι 

διακζςιμθ ςτο Power Query, Αρχείο > Επιλογζσ και ρυκμίςεισ > Επιλογζσ ερωτιματοσ: 

 

ι ςτο Excel ςτθν καρτζλα Δεδομζνα > Λιψθ και μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων > Λιψθ δεδομζνων 

> Επιλογζσ ερωτιματοσ: 
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ωσ Εντοπιςμόσ τφπων και κεφαλίδων ςτθλϊν για μθ δομθμζνεσ προελεφςεισ για το τρζχον βιβλίο 

εργαςίασ μόνο: 

 

ενϊ υπάρχουν και κακολικζσ ρυκμίςεισ για τθ δυνατότθτα αυτι: 
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4.2.2. Χρήςη τοπικϊν ρυθμίςεων 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: Σοπικζσ ρυθμίςεισ.xlsx) 

Υπάρχουν περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ τα δεδομζνα μίασ ςτιλθσ μπορεί να ζχουν καταχωρθκεί με βάςθ 

το πρότυπο κάποιασ άλλθσ χϊρασ, διαφορετικό από τισ τοπικζσ ρυκμίςεισ που ζχουν οριςτεί ςτο 

λειτουργικό ςασ ςφςτθμα (πικανότατα Ελλάδα). Ζτςι, το Power Query δεν μπορεί να ερμθνεφςει 

ςωςτά τα δεδομζνα για να ορίςει τον ςωςτό τφπο δεδομζνων. Για παράδειγμα, θ θμερομθνία 

5/28/2020 με μορφι μήνασ/ημζρα/ζτοσ ι θ αρικμθτικι τιμι 44.28 με τελεία αντί κόμματοσ. 

Μάλιςτα, αν ςε αρικμθτικά δεδομζνα που ζχουν τελεία ωσ υποδιαςτολι εφαρμοςτεί ο Εντοπιςμόσ 

τφπου δεδομζνων (που παρουςιάςτθκε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα) αυτόματα κατά τθν ειςαγωγι 

τουσ, τότε κα οριςτεί τφποσ δεδομζνων ακζραιοσ αρικμόσ παραλείποντασ τθν υποδιαςτολι και 

αλλοιϊνοντασ τισ τιμζσ:  
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Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ζχετε δφο επιλογζσ: 

Επιλογι Α: Αν το πρόβλθμα αφορά ςε κάποιεσ μεμονωμζνεσ ςτιλεσ, μπορείτε να επιλζξετε από το 

κουμπί οριςμοφ του τφπου δεδομζνων αριςτερά από το όνομα κάκε ςτιλθσ τθν επιλογι Χριςθ 

τοπικϊν ρυκμίςεων…: 

 

ι αντίςτοιχα με δεξί κλικ ςτο όνομα τθσ ςτιλθσ: 

Εντοπιςμόσ 

τφπου 

δεδομζνων 
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Στο παράκυρο που εμφανίηεται, επιλζγετε το ςωςτό τφπο δεδομζνων και τισ Τοπικζσ ρυκμίςεισ που 

αντιςτοιχοφν ςτον τρόπο με τον οποίο ζχουν καταχωρθκεί τα δεδομζνα: 

 

Ζτςι τα δεδομζνα ςασ κα εμφανιςτοφν με τον ςωςτό τρόπο: 
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Επιλογι Β: Αν ςυνολικά τα δεδομζνα ςασ ζχουν καταχωρθκεί με τοπικζσ ρυκμίςεισ κάποιασ άλλθσ 

χϊρασ τότε μπορείτε να αλλάξετε τθ ςχετικι ρφκμιςθ ςτισ επιλογζσ ερωτιματοσ πριν τθν ειςαγωγι 

των δεδομζνων, ςτο Excel από τθ καρτζλα Δεδομζνα > Λιψθ και μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων > 

Λιψθ δεδομζνων > Επιλογζσ ερωτιματοσ ι ςτο Power Query, Αρχείο > Επιλογζσ και ρυκμίςεισ > 

Επιλογζσ ερωτιματοσ: 

 



 

78 
 

Θ ρφκμιςθ αυτι εφαρμόηεται ςε όλα τα ερωτιματα που περιζχονται ςτο βιβλίο εργαςίασ. 

4.3. Διαίρεςη ςτήλησ ςε ςτήλεσ 

Με τθ λειτουργία αυτι, ο χριςτθσ μπορεί να διαιρζςει το περιεχόμενο μίασ ςτιλθσ ςε 

περιςςότερεσ ςτιλεσ με διάφορουσ τρόπουσ. Θ λειτουργία είναι διακζςιμθ από τισ εξισ καρτζλεσ:  

Κεντρικι καρτζλα > Μεταςχθματιςμόσ > 

Διαίρεςθ ςτιλθσ 

Καρτζλα Μεταςχθματιςμόσ > Στιλθ "Κείμενο" 

> Διαίρεςθ ςτιλθσ 

  

Σθμειϊνεται ότι θ λειτουργία μπορεί να εφαρμοςτεί μόνο ςε μία ςτιλθ κάκε φορά. 

Ραρακάτω παρουςιάηονται οι 3 πρϊτοι διακζςιμοι τρόποι Κατά οριοκζτθ, Κατά αρικμό 

χαρακτιρων και Κατά κζςεισ οι οποίοι ζχουν διάφορεσ ρυκμίςεισ χριςθσ ενϊ οι υπόλοιποι 4 

εφαρμόηονται άμεςα χωρίσ περαιτζρω επιλογζσ και αφινονται ςτον αναγνϊςτθ να τισ δοκιμάςει. 

Σθμειϊνεται ωςτόςο ειδικά για τθ διαίρεςθ κατά εναλλαγι από πεηό ςε κεφαλαίο ι αντίςτροφα, 

ότι δεν λειτουργεί με ελλθνικοφσ χαρακτιρεσ. 

4.3.1. Κατά οριοθζτη 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: Διαίρεςη ςτήλησ.xlsx) 

Με τθ λειτουργία αυτι, μπορείτε να διαιρζςετε μία ςτιλθ ςε δφο ι περιςςότερεσ ςτιλεσ βάςει 

ενόσ διαχωριςτικοφ χαρακτιρα ι μίασ ςυμβολοςειράσ που ζχει ρόλο διαχωριςτικοφ ςτα δεδομζνα 

ςασ. 

Για παράδειγμα, τα παρακάτω δεδομζνα τα οποία είναι ςτθ μορφι ΡΕΛΦΕΕΛΑ, ΤΟΡΟΣ, μπορείτε 

να τα διαιρζςετε ςε δφο ςτιλεσ με χριςθ του «, » (κόμμα,κενό). 
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Στθν Επιλογι ι ειςαγωγι οριοκζτθ, επιλζγετε --Προςαρμογή-- και ςτο πλαίςιο από κάτω ειςάγετε  

«, » (κόμμα,κενό). 

 

Για τθν περίπτωςθ εμφάνιςθσ πολλαπλϊν οριοκετϊν ςτα δεδομζνα ςασ, μπορείτε να επιλζξετε θ 

διαίρεςθ να γίνει ςτον αριςτερότερο, ςτον δεξιότερο ι ςε κάκε εμφάνιςθ του οριοκζτθ. Για τθν 

τελευταία περίπτωςθ, ςτισ Επιλογζσ για προχωρθμζνουσ μπορείτε να επιλζξετε και ςε πόςεσ 

ςτιλεσ κζλετε να περιοριςτεί θ διαίρεςθ. 

Για τα ςυγκεκριμζνα δεδομζνα, δεν υπάρχει διαφορά όποιο και αν επιλζξετε επειδι ο οριοκζτθσ 

υπάρχει μόνο φορά ςε κάκε γραμμι. 
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και το αποτζλεςμα είναι: 

 

Επιπλζον παρζχονται οι εξισ δυνατότθτεσ: 

Χαρακτιρασ ειςαγωγικϊν: Αν τεκεί ςε " τότε αν ο οριοκζτθσ βρίςκεται εντόσ ειςαγωγικϊν, το 

κείμενο δε κα διαιρεκεί ςε εκείνο το ςθμείο. Επίςθσ, μετά τθν διαίρεςθ ςτιλθσ, όλα τα ειςαγωγικά 

" κα διαγραφοφν. 
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Διαίρεςθ με χριςθ ειδικϊν χαρακτιρων: Στθν περίπτωςθ που ςτα δεδομζνα χρθςιμοποιείται 

κάποιοσ ειδικόσ χαρακτιρασ ωσ διαχωριςτικό (ςθμάδια αλλαγισ παραγράφου ι γραμμισ, tab ι 

διάςτθμα χωρίσ διακοπι), κα πρζπει να ειςάγετε αυτόν τον χαρακτιρα ωσ κωδικό με τθν 

ςυγκεκριμζνθ επιλογι: 

 Tab: #(tab) 

 Αλλαγι παραγράφου: #(cr) 

 Αλλαγι γραμμισ: #(lf) 

 Αλλαγι παραγράφου και αλλαγι γραμμισ: #(cr)#(lf) 

 Διάςτθμα χωρίσ διακοπι: #(00A0) 

Για παράδειγμα, ςτα παρακάτω δεδομζνα,  

 

χρθςιμοποιικθκε Αλλαγι παραγράφου και αλλαγι γραμμισ για τθ διαίρεςθ ςε ςτιλεσ: 

 

Σε περίπτωςθ που δε γνωρίηετε ποιοσ ακριβϊσ είναι ο ειδικόσ χαρακτιρασ για τθ διαίρεςθ τθσ 

ςτιλθσ, μπορείτε να τον εντοπίςετε για κάποιο από τα κελιά τθσ ςτιλθσ αν επιλζξετε μόνο αυτό το 

κελί (αντί ολόκλθρθσ τθσ ςτιλθσ) και ςτθ ςυνζχεια επιλζξετε Αντικατάςταςθ τιμϊν ςτθν Κεντρικι 

καρτζλα, κακϊσ ςτο παράκυρο αυτό εμφανίηεται το περιεχόμενο του κελιοφ με κωδικοφσ για τουσ 

ειδικοφσ χαρακτιρεσ: 
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4.3.2. Κατά αριθμό χαρακτήρων 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: Διαίρεςη ςτήλησ.xlsx) 

Με τθ λειτουργία αυτι, μπορείτε να διαιρζςετε μία ςτιλθ ςε δφο ι περιςςότερεσ ςτιλεσ ορίηοντασ 

ςυγκεκριμζνο αρικμό χαρακτιρων για τθ διαίρεςθ. 

Για παράδειγμα, αν ζχετε αρικμοφσ AMKA (οι οποίοι αποτελοφνται από 11 ψθφία από τα οποία τα 

6 πρϊτα αφοροφν ςτθν θμερομθνία γζννθςθσ με τθ μορφι ηημμεε) μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε 

τθ λειτουργία αυτι για να διαχωρίςετε τα πρϊτα 6 ψθφία τθσ θμερομθνίασ γζννθςθσ. 

 

Στο ςχετικό παράκυρο επιλζγετε αρικμό χαρακτιρων 6 και τθν επιλογι Μία φορά, όςο 

αριςτερότερα είναι δυνατό. 
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(Σθμειϊνεται ότι κατά τθ μετατροπι προςτίκεται αυτόματα ζνα ακόμθ βιμα αλλαγισ τφπου ςε 

ακζραιο αρικμό το οποίο κα πρζπει να διαγράψετε για να διατθρθκοφν τα αρχικά μθδενικά όπου 

υπάρχουν) 

 

Το αποτζλεςμα τθσ διαίρεςθσ κα είναι: 

 

Θ διαίρεςθ ςτιλθσ μπορεί να γίνει και με τθ ρφκμιςθ Επανειλθμμζνα όπωσ για παράδειγμα αν 

κζλετε να διαιρζςετε τθ ςτιλθ AMKA.1 ανά δφο χαρακτιρεσ ϊςτε να διαχωρίςετε θμζρα, μινα και 

ζτοσ ςε διαφορετικζσ ςτιλεσ: 
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4.3.3. Κατά θζςεισ 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: Διαίρεςη ςτήλησ.xlsx) 

Με τθ λειτουργία αυτι, οι τιμζσ μίασ ςτιλθσ μποροφν να διαιρεκοφν ωσ ςυμβολοςειρζσ ςε 

περιςςότερεσ ςτιλεσ. 

  

Στο πεδίο Κζςεισ, ειςάγετε ακζραιεσ τιμζσ για τισ κζςεισ ςτισ οποίεσ κζλετε να γίνει θ διαίρεςθ 

ςτιλθσ διαχωρίηοντάσ τεσ με κόμμα π.χ. 0, 2, 5, 10, 14. Για παράδειγμα, αν θ ςτιλθ που διαιρείτε 

περιζχει τθ ςυμβολοςειρά ΑΒΓΔΕΗΘΚΛΚ τότε οι δυνατζσ κζςεισ διαίρεςθσ είναι οι εξισ: 

 Κζςθ διαίρεςθ ςτιλθσ:

Λ Κ

8 9 10

Θ Κ

0 1 2 3 4 5 6 7

Α Β Γ Δ Ε Η



 

85 
 

Θ πρϊτθ τιμι που ειςάγετε, κακορίηει τθν πρϊτθ κζςθ από τθν οποία κα ξεκινιςει θ διαίρεςθ. Πλοι 

οι χαρακτιρεσ πριν από αυτι τθ κζςθ κα διαγραφοφν. Ζτςι, 

 αν ειςάγετε τισ τιμζσ 0, 4 τότε κα επιςτραφοφν δφο ςτιλεσ και θ ςυμβολοςειρά κα 

διαιρεκεί ςε ΑΒΓΔ και ΕΗΘΚΛΚ, 

 αν ειςάγετε τισ τιμζσ 4, 8 τότε κα επιςτραφοφν δφο ςτιλεσ και θ ςυμβολοςειρά κα 

διαιρεκεί ςε ΕΗΘΚ και ΛΚ, 

 αν ειςάγετε τθν τιμι 4 τότε κα επιςτραφεί μία ςτιλθ με τθ ςυμβολοςειρά ΕΗΘΚΛΚ. 

4.4. Διαίρεςη ςτήλησ ςε γραμμζσ 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: Διαίρεςη ςτήλησ ςε γραμμζσ.xlsx) 

Στθν προθγοφμενθ ενότθτα, παρουςιάςτθκε θ διαίρεςθ ςτιλθσ ςε ςτιλεσ. Υπάρχει όμωσ και θ 

δυνατότθτα διαίρεςθσ ςτιλθσ ςε γραμμζσ. Θ δυνατότθτα παρζχεται μζςω των επιλογϊν για 

προχωρθμζνουσ και ςτισ περιπτϊςεισ διαίρεςθσ κατά οριοκζτθ, αρικμό χαρακτιρων ι κζςεισ που 

παρουςιάςτθκαν παραπάνω. 

Για παράδειγμα, ςτα παρακάτω δεδομζνα, κάκε ταινία ανικει ςε ζνα ι περιςςότερα είδθ. Αν ο 

τελικόσ ςκοπόσ είναι π.χ. για κάκε είδοσ να βρεκεί ο αρικμόσ των ταινιϊν που περιλαμβάνει, θ 

μορφι αυτι δεν επιτρζπει τθ δθμιουργία ενόσ αντίςτοιχου ςυγκεντρωτικοφ πίνακα. 

 

Διαιρϊντασ τθ ςτιλθ Είδοσ κατά οριοκζτθ «, » (κόμμα,κενό) 
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μποροφμε να μεταςχθματίςουμε τα δεδομζνα ςτθν κατάλλθλθ μορφι: 
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4.5. υγχϊνευςη ςτηλϊν 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: υγχώνευςη ςτηλών.xlsx) 

Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ προκφπτει ανάγκθ οι τιμζσ που εμφανίηονται ςε 2 ι περιςςότερεσ ςτιλεσ, 

να ςυγχωνευτοφν ςε μία μόνο ςτιλθ με τισ αρχικζσ τιμζσ να διαχωρίηονται ενδεχομζνωσ με κάποιο 

διαχωριςτικό χαρακτιρα. Θ λειτουργία αυτι ςε ζνα φφλλο Excel κα γινόταν με τθ ςυνάρτθςθ 

CONCATENATE(). Το Power Query μπορεί να ςυγχωνεφςει τισ ςτιλεσ αυτζσ με τθ λειτουργία 

Συγχϊνευςθ ςτθλϊν. 

Για παράδειγμα, ςτα παρακάτω δεδομζνα, κζλουμε οι ςτιλεσ Μάρκα και Μοντζλο να 

ςυγχωνευτοφν ςε μία ςτιλθ με τισ τιμζσ να διαχωρίηονται με ":", π.χ. "Audi:TT". Επιλζγετε αρχικά 

πρϊτα τθ ςτιλθ Μάρκα και ςτθ ςυνζχεια με Ctrl και τθ ςτιλθ Μοντζλο κακϊσ θ ςειρά με τθν οποία 

επιλζγονται οι ςτιλεσ πρζπει να είναι ίδια με εκείνθ που επικυμείτε να εμφανιςτεί ςτο τελικό 

αποτζλεςμα: 

 

Θ ςυγχϊνευςθ μπορεί να γίνει αντικακιςτϊντασ τισ επιλεγμζνεσ ςτιλεσ με τθ νζα ι προςκζτοντασ 

μία νζα ςτιλθ, επιλζγοντασ τθ λειτουργία από τθν αντίςτοιχθ καρτζλα: 

Καρτζλα Μεταςχθματιςμόσ >  

Στιλθ "Κείμενο" > Συγχϊνευςθ ςτθλϊν 

Καρτζλα Ρροςκικθ ςτιλθσ >  

Από κείμενο > Συγχϊνευςθ ςτθλϊν 
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Στο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα, επιλζγεται θ λειτουργία από τθν καρτζλα Μεταςχθματιςμόσ. 

Στο πλαίςιο διαλόγου που εμφανίηεται, επιλζγετε κάποιο από τα διακζςιμα διαχωριςτικά (εδϊ 

"Άνω και κάτω τελεία") ι --Ρροςαρμογι-- για να ειςάγετε τουσ χαρακτιρεσ που κζλετε (μπορείτε 

και περιςςότερουσ από ζναν), ορίηετε το όνομα τθσ νζασ ςτιλθσ: 

 

και παίρνετε το ηθτοφμενο αποτζλεςμα: 

 

4.6. Αντικατάςταςη τιμϊν 

Θ αντικατάςταςθ τιμϊν λειτουργεί με όμοιο τρόπο όπωσ και ςτο Excel και άλλεσ εφαρμογζσ. Ο 

χριςτθσ μπορεί να αντικαταςτιςει τιμζσ ςε μία ι περιςςότερεσ επιλεγμζνεσ ςτιλεσ από τθν 

καρτζλα Κεντρικι > Μεταςχθματιςμόσ > Αντικατάςταςθ τιμϊν: 
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ι καρτζλα Μεταςχθματιςμόσ > Οποιαδιποτε ςτιλθ > Αντικατάςταςθ τιμϊν: 

 

όπου υπάρχει επιπλζον και επιλογι για Αντικατάςταςθ ςφαλμάτων που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

ςτθν ειδικι περίπτωςθ εμφάνιςθσ τιμϊν ςφάλματοσ (Error) . 

Θ εφαρμογι τθσ λειτουργίασ τθσ αντικατάςταςθσ τιμϊν ςε ςτιλεσ που δεν ζχουν τφπο δεδομζνων 

κειμζνου, αφορά μόνο ςε ολόκλθρα κελιά και ο χριςτθσ απλά ειςάγει μία τιμι για εφρεςθ (με τον 

ίδιο τφπο δεδομζνων τθσ ςτιλθσ) και μία για αντικατάςταςθ: 

 

Στθν περίπτωςθ ςτθλϊν με τφπο δεδομζνων κειμζνου, θ αντικατάςταςθ από προεπιλογι γίνεται ςε 

τμιματα κελιϊν ωςτόςο ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα μζςα από τισ Επιλογζσ για προχωρθμζνουσ 

να επιλζξει θ αντικατάςταςθ να αφορά μόνο ςε ολόκλθρα κελιά αλλά και να ειςάγει ειδικοφσ 

χαρακτιρεσ ςτο πλαίςιο για τθν εφρεςθ ι τθν αντικατάςταςθ: 
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Οι ειδικοί αυτοί χαρακτιρεσ περιγράφονται αναλυτικότερα ςτθν ενότθτα για τθν Διαίρεςθ ςτιλθσ 

ςε ςτιλεσ κατά οριοκζτθ. 

Ρριν τθν εφαρμογι τθσ λειτουργίασ ςε μία ςτιλθ, ο χριςτθσ μπορεί αν κζλει αντί να επιλζξει 

ολόκλθρθ ςτιλθ, να επιλζξει μόνο ζνα κελί ςτθ ςτιλθ οπότε κατά τθν εμφάνιςθ του παρακφρου, θ 

τιμι του ςυγκεκριμζνου κελιοφ εμφανίηεται το πλαίςιο Τιμι για εφρεςθ: 

 

Μάλιςτα, ςτθν περίπτωςθ που το κελί περιζχει κρυφοφσ χαρακτιρεσ, αυτοί εμφανίηονται με τουσ 

κωδικοφσ τουσ: 
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Το τελευταίο είναι χριςιμο και πζραν τθσ λειτουργίασ τθσ αντικατάςταςθσ κακϊσ είναι ο 

ευκολότεροσ τρόποσ για το χριςτθ να προςδιορίςει ποιοι ειδικοί χαρακτιρεσ χρθςιμοποιοφνται ςε 

ζνα κελί μζςα από το Power Query. 

4.7. Εξαγωγή 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: Εξαγωγή.xlsx) 

Με τθ λειτουργία αυτι, ο χριςτθσ μπορεί να εξάγει τμιμα του περιεχομζνου μίασ ςτιλθσ ςε νζα 

ςτιλθ ι αντικακιςτϊντασ τθν υπάρχουςα, με διάφορουσ τρόπουσ. Θ λειτουργία είναι διακζςιμθ 

από τισ εξισ καρτζλεσ: 

Μεταςχθματιςμόσ > Στιλθ "Κείμενο" > 

Εξαγωγι 

Ρροςκικθ ςτιλθσ > Από κείμενο >  

Εξαγωγι 

  

Σθμειϊνεται ότι θ λειτουργία μπορεί να εφαρμοςτεί ταυτόχρονα ςε περιςςότερεσ από μία 

επιλεγμζνεσ ςτιλεσ μόνο ςτθν περίπτωςθ του μεταςχθματιςμοφ ενϊ θ περίπτωςθ τθσ προςκικθσ 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο ςε μία επιλεγμζνθ ςτιλθ. 
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Με τθν επιλογι Μικοσ υπολογίηεται ο αρικμόσ των χαρακτιρων που περιζχονται ςε κάκε κελί τθσ 

ςτιλθσ. Θ λειτουργία αυτι αντιςτοιχεί ςτθ ςυνάρτθςθ LEN() του Excel. 

Οι επιλογζσ Ρρϊτοι χαρακτιρεσ και Τελευταίοι χαρακτιρεσ εξάγουν το αρχικό ι το τελικό τμιμα 

των κελιϊν μίασ ςτιλθσ με τον αρικμό χαρακτιρων που προςδιορίηει ο χριςτθσ. Λειτουργοφν 

αντίςτοιχα με τισ ςυναρτιςεισ LEFT() και RIGHT() του Excel. 

 

Με τθν επιλογι Εφροσ, ο χριςτθσ μπορεί να εξάγει ζνα τμιμα του περιεχομζνου κάκε κελιοφ τθσ 

ςτιλθσ ξεκινϊντασ από το χαρακτιρα που βρίςκεται ςτθ κζςθ που ορίηει ςτο πεδίο Δείκτησ ζναρξησ 

και με Πλήθοσ χαρακτήρων ςτο αντίςτοιχο πεδίο. Θ κζςθ κάκε χαρακτιρα αρικμείται ξεκινϊντασ 

από το 0. Θ λειτουργία αυτι αντιςτοιχεί ςτθ ςυνάρτθςθ MID() του Excel. 

 

Με τισ επιλογζσ Κείμενο πριν από τον οριοκζτθ, Κείμενο μετά τον οριοκζτθ και Κείμενο μεταξφ 

οριοκετϊν, ο χριςτθσ μπορεί να εξάγει ζνα τμιμα που προςδιορίηεται με τθ χριςθ χαρακτιρων 

οριοκετϊν. Ραρακάτω παρουςιάηεται θ περίπτωςθ Κείμενο μεταξφ οριοκετϊν κακϊσ οι 

περιπτϊςεισ πριν από/μετά τον οριοκζτθ χρθςιμοποιοφνται με όμοιο τρόπο. 

Τα παρακάτω δεδομζνα αφοροφν ςε τίτλουσ βιβλίων, ζχουν τθ μορφι Κωδ:τίτλοσ, ζτοσ, ISBN και 

ηθτείται να εξαχκεί ςε νζα ςτιλθ το ζτοσ. Το ζτοσ περικλείεται ςε κόμματα αλλά ςθμειϊςτε ότι τα 

το κόμμα περιζχεται και ςτουσ τίτλουσ των βιβλίων, μία ι περιςςότερεσ φορζσ. Ωςτόςο, από δεξιά 

προσ τα αριςτερά, το ζτοσ περικλείεται πάντοτε μεταξφ του 2ου και του 1ου κόμματοσ. 
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Επιλζγουμε Εξαγωγι > Κείμενο μεταξφ οριοκετϊν και ειςάγουμε ωσ οριοκζτθ αρχισ και τζλουσ το 

κόμμα (,) και ςτισ επιλογζσ για προχωρθμζνουσ επιλζγουμε Σάρωςθ για τον οριοκζτθ αρχισ: Από 

το τζλοσ τθσ ειςόδου (δθλαδι του κελιοφ) και Αρικμόσ οριοκετϊν αρχισ για παράλειψθ: 1 ϊςτε 

να εντοπίηει ωσ οριοκζτθ αρχισ το 2ο κόμμα από δεξιά. Επίςθσ, επιλζγουμε Σάρωςθ για οριοκζτθ 

τζλουσ: Από τον οριοκζτθ αρχισ προσ το τζλοσ τθσ ειςόδου με Αρικμό οριοκετϊν τζλουσ για 

παράλειψθ: 0 ϊςτε να εντοπίηει το αμζςωσ επόμενο κόμμα από τον οριοκζτθ αρχισ. 
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Το αποτζλεςμα είναι: 

  

4.8. Μεταςχηματιςμόσ δεδομζνων κειμζνου 

Το Power Query διακζτει διάφορεσ δυνατότθτεσ για το μεταςχθματιςμό δεδομζνων κειμζνου μζςα 

από τθν επιλογι Κεντρικι καρτζλα > Μεταςχθματιςμόσ > Στιλθ "Κείμενο" > Μορφοποίθςθ. 

 

κακϊσ και από τθν καρτζλα Ρροςκικθ ςτιλθσ > Από κείμενο > Μορφοποίθςθ: 
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Θ πρϊτθ επιλογι είναι διακζςιμθ για μία ι περιςςότερεσ επιλεγμζνεσ ςτιλεσ ενϊ θ δεφτερθ μόνο 

για μία επιλεγμζνθ ςτιλθ. Ο χριςτθσ επιλζγει αναλόγωσ αν κζλει με τθ λειτουργία αυτι να 

τροποποιιςει τθν επιλεγμζνθ ςτιλθ ι αν κζλει το αποτζλεςμα τθσ μορφοποίθςθσ να εμφανίηεται 

ςε μία νζα ςτιλθ. 

Ραρότι αναφζρονται ωσ "Μορφοποίθςθ", οι λειτουργίεσ αυτζσ μεταςχθματίηουν τα δεδομζνα και 

δεν αλλάηουν απλϊσ τθν εμφάνιςι τουσ. Ακολουκεί ςφντομθ περιγραφι τουσ: 

 πεηά: Μετατρζπει όλουσ τουσ χαρακτιρεσ ςτισ επιλεγμζνεσ ςτιλεσ ςε πεηοφσ. 

 ΚΕΦΑΛΑΛΑ: Μετατρζπει όλουσ τουσ χαρακτιρεσ ςτισ επιλεγμζνεσ ςτιλεσ ςε κεφαλαίουσ. 

Στθν περίπτωςθ ελλθνικϊν τονιςμζνων χαρακτιρων, οι τόνοι διατθροφνται κατά τθ 

μετατροπι. 

 Χριςθ κεφαλαίου αρχικοφ γράμματοσ ςε κάκε λζξθ: Μετατρζπει το πρϊτο γράμμα ςε 

κάκε λζξθ ςτισ επιλεγμζνεσ ςτιλεσ ςε κεφαλαίο και τα υπόλοιπα πεηά. 

 Αποκοπι: Καταργεί όλα τα αρχικά και τελικά κενά διαςτιματα από κάκε κελί ςτισ 

επιλεγμζνεσ ςτιλεσ. 

 Εκκακάριςθ: Καταργεί τουσ μθ εκτυπϊςιμουσ χαρακτιρεσ (π.χ. χαρακτιρεσ αλλαγισ 

γραμμισ και παραγράφου, ςτθλοκζτεσ) ςτισ επιλεγμζνεσ ςτιλεσ. 

 Ρροςκικθ προκιματοσ: Ρροςκζτει μία κακοριςμζνθ τιμι κειμζνου μπροςτά από κάκε τιμι 

ςτθν επιλεγμζνθ ςτιλθ. Θ λειτουργία είναι διακζςιμθ για μία μόνο επιλεγμζνθ ςτιλθ. 

 Ρροςκικθ επικιματοσ: Ρροςκζτει μία κακοριςμζνθ τιμι κειμζνου ςτο τζλοσ κάκε τιμισ 

ςτθν επιλεγμζνθ ςτιλθ. Θ λειτουργία είναι διακζςιμθ για μία μόνο επιλεγμζνθ ςτιλθ. 

Σθμειϊνεται ότι οι λειτουργίεσ αυτζσ μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε ςτιλεσ με οποιοδιποτε τφπο 

δεδομζνων αλλά το τελικό αποτζλεςμα κα ζχει τφπο δεδομζνων κειμζνου. 

4.9. Μεταςχηματιςμόσ αριθμητικϊν δεδομζνων και ημερομηνίασ - Τπολογιςμοί 

Το Power Query διακζτει μία ποικιλία εργαλείων για το μεταςχθματιςμό αρικμθτικϊν δεδομζνων 

και δεδομζνων θμερομθνίασ ι ϊρασ και για τθ διενζργεια ςυνθκιςμζνων υπολογιςμϊν με απλζσ 

πράξεισ. 

Ο χριςτθσ αρχικά πρζπει να επιλζξει αν κζλει ο υπολογιςμόσ που κα κάνει να μεταςχθματίςει τθν 

υπάρχουςα ςτιλθ οπότε κα χρθςιμοποιιςει τα εργαλεία που βρίςκονται ςτθν καρτζλα 

Μεταςχθματιςμόσ > Στιλθ «Αρικμόσ» και Στιλθ «Θμερομθνία και ϊρα»: 
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ι αν κζλει το αποτζλεςμα του υπολογιςμοφ να εμφανίηεται ςε μία νζα ςτιλθ οπότε κα 

χρθςιμοποιιςει τα εργαλεία που βρίςκονται ςτθν καρτζλα Ρροςκικθ ςτιλθσ > Από αρικμό και 

Από θμερομθνία και ϊρα: 

 

Τα εργαλεία που βρίςκονται ςε αυτζσ τισ κζςεισ δεν είναι πάντα ενεργοποιθμζνα αλλά μόνο αν ο 

χριςτθσ ζχει επιλζξει μία ι περιςςότερεσ ςτιλεσ ςτισ οποίεσ ο τφποσ δεδομζνων επιτρζπει  τθν 

αντίςτοιχθ ενζργεια. 

Κακϊσ τα διακζςιμα εργαλεία είναι πάρα πολλά, ςκοπόσ τθσ ενότθτασ αυτισ δεν είναι να 

παρουςιαςτοφν ζνα προσ ζνα. Με το επόμενα παραδείγματα, κα παρουςιαςτεί θ γενικι ιδζα και ο 

βαςικόσ τρόποσ χριςθσ τουσ. 

4.9.1. Παράδειγμα: Αφαίρεςη μεταξφ ςτηλϊν 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: Τπολογιςμοί.xlsx) 

Στα παρακάτω δεδομζνα, 

 

για να υπολογίςουμε τθ διαφορά Ζςοδα Φεβ. – Ζςοδα Ιαν., επιλζγουμε αρχικά και τισ δφο ςτιλεσ, 

πρϊτα τθ ςτιλθ Ζςοδα Φεβ. και με Ctrl και τθ ςτιλθ Ζςοδα Ιαν.: 

 

και ςτθ ςυνζχεια από τθν καρτζλα Ρροςκικθ ςτιλθσ > Από αρικμό > Ρροςκικθ: 
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με αποτζλεςμα τθ δθμιουργία τθσ ςτιλθσ Αφαίρεςη: 

 

4.9.2. Παράδειγμα: Πολλαπλαςιαςμόσ ςτήλησ με αριθμό 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: Τπολογιςμοί.xlsx) 

Στα παρακάτω δεδομζνα, 

 

κζλουμε να υπολογίςουμε ςε νζα ςτιλθ τθν τιμι κάκε είδουσ με ΦΡΑ (24%). Επιλζγουμε αρχικά τθ 

ςτιλθ Σιμή (χωρίσ ΦΠΑ)  και ςτθ ςυνζχεια από τθν καρτζλα Ρροςκικθ ςτιλθσ > Από αρικμό > 

Τυπικι > Ρολλαπλαςιαςμόσ: 
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Στο παράκυρο που εμφανίηεται, ειςάγουμε τθν τιμι 1,24: 

 

και δθμιουργείται μία νζα ςτιλθ Πολλαπλαςιαςμόσ με τισ ηθτοφμενεσ τιμζσ: 

 

4.9.3. Παράδειγμα: Τπολογιςμόσ ηλικίασ 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: Τπολογιςμοί.xlsx) 

Στα παρακάτω δεδομζνα, 

 

κζλουμε να υπολογίςουμε τθν θλικία των ατόμων ςε μία νζα ςτιλθ. Επιλζγουμε αρχικά τθ ςτιλθ 

Ημερ. Γζννηςησ και ςτθ ςυνζχεια από τθν καρτζλα Ρροςκικθ ςτιλθσ > Από θμερομθνία και ϊρα > 

Θμερομθνία > Θλικία: 
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Δθμιουργείται μία νζα ςτιλθ Ηλικία: 

 

με τφπο δεδομζνων Διάρκεια και δεδομζνα τθσ μορφισ Ημζρεσ.Ώρεσ:Λεπτά:Δευτερόλεπτα. Για να 

μετατρζψουμε τα δεδομζνα αυτά ςε ζτθ, επιλζγουμε από τθν καρτζλα Μεταςχθματιςμόσ > Στιλθ 

"Θμερομθνία και ϊρα" > Διάρκεια > Συνολικά ζτθ: 

 

Για να ςτρογγυλοποιιςουμε τθν Ηλικία ςε 2 δεκαδικά ψθφιά, επιλζγουμε από τθν καρτζλα 

Μεταςχθματιςμόσ > Στιλθ "Αρικμόσ" > Στρογγυλοποίθςθ > Στρογγυλοποίθςθ…: 

 

και κζτουμε τθν τιμι 2 ςτο ςχετικό παράκυρο: 

 

οπότε θ Ηλικία εμφανίηεται με 2 δεκαδικά ψθφία: 



 

100 
 

 

4.10. υμπλήρωςη κελιϊν 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: υμπλήρωςη κελιών.xlsx) 

Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ, μια ςτιλθ μπορεί να περιζχει τιμζσ οι οποίεσ προθγοφνται ι ζπονται κενϊν 

κελιϊν, με τθ λογικι ότι ςτα κενά κελιά θ τιμι που αντιςτοιχεί είναι θ τελευταία που εμφανίηεται 

από επάνω ι από κάτω. Για παράδειγμα, θ ςτιλθ Μάρκα ςτα παρακάτω δεδομζνα: 

 

Τα κενά αυτά κελιά είναι πρόβλθμα ςτθν περίπτωςθ που κζλετε να αναλφςετε τα δεδομζνα, 

μπορείτε όμωσ να ξεπεράςετε αυτό το πρόβλθμα με το Power Query. Αφοφ τα ειςάγετε ςτο Power 

Query, επιλζγετε τθ ςτιλθ Μάρκα με τα κενά κελιά και ςτθ ςυνζχεια επιλζγετε Καρτζλα 

Μεταςχθματιςμόσ > Οποιαδιποτε ςτιλθ > Συμπλιρωςθ > Κάτω: 

 

και τα κενά κελιά ςυμπλθρϊνονται με τιμζσ: 

Μάρκα Μοντέλο Πωλήςεισ

Aston Martin DB4 391000

DB7 500740

DB9 915070

DBS 230000

Rapide 225000

Vanquish 746500

Vantage 320850

Zagato 178500

Bentley Arnage 44000

Azure 239250

Continental 991250

Turbo R 347500

Jaguar XJ12 303500

XJ6 602000

XK 1092250

MGB GT 315000

Rolls Royce Camargue 810300

Phantom 178500

Silver Ghost 649500

Silver Seraph 288500

Silver Shadow 308500

Wraith 178500

Triumph TR4 140500

TR5 98250

TR7 47750

TVR Cerbera 89250

Tuscan 112250
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Αν και είναι πιο ςπάνια χριςιμο, υπάρχει θ δυνατότθτα να ςυμπλθρϊςετε κελιά και προσ τα επάνω 

επιλζγοντασ Συμπλιρωςθ > Επάνω. 

4.11. Ανάπτυξη και ςυγκζντρωςη δομημζνων ςτηλϊν 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: Northwind2007.accdb) 

Σε κάποιεσ λειτουργίεσ όπωσ ςυγχϊνευςθ πινάκων, ειςαγωγι δεδομζνων από ςχεςιακζσ βάςεισ 

δεδομζνων και ομαδοποίθςθ, ενδζχεται να προκφψουν ζνκετεσ δομζσ δεδομζνων (nested data 

structures) που ονομάηονται δομθμζνεσ ςτιλεσ (structured columns). 

Υπάρχουν τρεισ τφποι δομθμζνων ςτθλϊν: 

 List (Λίςτα): Αποκθκεφει μια διατεταγμζνθ λίςτα τιμϊν, για παράδειγμα, { 1, 2, 5, 10 } ι { 

"hello", "γεια", "αντίο" }. Θ τιμι List ςε ζνα κελί είναι θ απλοφςτερθ δομθμζνθ ςτιλθ και 

δεν υπάρχει ςχζςθ πίνακα. 

 Record (Εγγραφι): Αποκθκεφει ζνα ςφνολο κακοριςμζνων πεδίων ομαδοποιθμενϊν ςε μια 

μονάδα. Για παράδειγμα, * FirstName = "Joe", LastName = "Smith", Birthdate = #date(2010; 

1; 2) ]. Θ τιμι Record ςτο κελί υποδεικνφει μια ςχζςθ πίνακα ζνα-προσ-ζνα με τον τρζχοντα 

ι τον πρωτεφοντα πίνακα. 

 Table (Ρίνακασ): Αποκθκεφει ζναν πίνακα που ζχει μια δευτερεφουςα ςχζςθ με τα 

τρζχοντα δεδομζνα, ο οποίοσ είναι ο κφριοσ πίνακασ. Μια τιμι Table ςτο κελί υποδεικνφει 

μια ςχζςθ ζνα-προσ-πολλά με τον τρζχοντα ι τον πρωτεφοντα πίνακα. 
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Μια δομθμζνθ ςτιλθ Record και Table αντιπροςωπεφει μια ςχζςθ ςτα δεδομζνα προζλευςθσ που 

ζχουν ζνα ςχεςιακό μοντζλο, όπωσ μια ςχζςθ εξωτερικοφ κλειδιοφ ςε μια βάςθ δεδομζνων SQL 

Server.  

Για παράδειγμα, ςτθν επόμενθ εικόνα, θ ςτιλθ Order Details είναι μία δομθμζνθ ςτιλθ με 

δεδομζνα τφπου Table: 

 

Κάνοντασ κλικ ςε οποιοδιποτε κελί τθσ ςτιλθσ Order Details προςζχοντασ όμωσ αυτό να γίνει ςτθν 

κενι περιοχι του κελιοφ και όχι πάνω ςτθν λζξθ Table 

 

εμφανίηεται ςτο κάτω μζροσ του Power Query το περιεχόμενο του ςυγκεκριμζνου δευτερεφοντοσ 

πίνακα Table: 

 

Μπορείτε να εντάξετε τα δεδομζνα των δευτερευόντων πινάκων ςτον βαςικό με δφο τρόπουσ: 

Ανάπτυξθ και Συγκζντρωςθ από το κουμπί  δεξιά από το όνομα τθσ ςτιλθσ ι από τθν καρτζλα 

Μεταςχθματιςμόσ > Δομθμζνθ ςτιλθ > Ανάπτυξθ / Συγκζντρωςθ. Με τθ λειτουργία τθσ 

ανάπτυξθσ, μπορείτε να επιλζξετε ςυγκεκριμζνεσ ςτιλεσ από τον δευτερεφοντα πίνακα προσ 

εμφάνιςθ: 
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Θ επιλογι Χριςθ του αρχικοφ ονόματοσ ςτιλθσ ωσ προκιματοσ ορίηει αν για τισ νζεσ ςτιλεσ που 

κα προκφψουν, το όνομά τουσ κα αρχίηει με το όνομα του δευτερεφοντοσ πίνακα (εδϊ Order 

Details). 

Το αποτζλεςμα είναι ο αρχικόσ πίνακασ να επεκτακεί προσ τα δεξιά με τισ νζεσ ςτιλεσ και προσ τα 

κάτω με τισ νζεσ γραμμζσ από τουσ δευτερεφοντεσ πίνακεσ. Ραρατθριςτε π.χ. ότι ςτον αρχικό 

πίνακα ςτθν πρϊτθ γραμμι δεδομζνων υπιρχε Order ID με τιμι 30 με αντίςτοιχο δευτερεφοντα 

πίνακα ςτθ ςτιλθ Order Details με δφο γραμμζσ δεδομζνων, οι οποίεσ εμφανίηονται ςτο 

αποτζλεςμα: 

 

Αντί ανάπτυξθσ, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τθ λειτουργία τθσ Συγκζντρωςθσ για να κάνετε 

υπολογιςμοφσ με τα πεδία των δευτερευόντων πινάκων. Το Power Query ςασ προτείνει τθν επιλογι 
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άκροιςμα ι πλικοσ για κάκε πεδίο με βάςθ τον τφπο δεδομζνων του αλλά μπορείτε να επιλζξετε 

από περιςςότερουσ:  

 

με αποτζλεςμα: 

 

4.12. Ομαδοποίηςη γραμμϊν 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: Ομαδοποίηςη.xlsx) 

Θ λειτουργία τθσ ομαδοποίθςθσ γραμμϊν χρθςιμοποιείται για να μεταςχθματιςτεί ζνασ πίνακασ ςε 

μορφι που κυμίηει ζναν απλό ςυγκεντρωτικό πίνακα ςε ζνα βιβλίο εργαςίασ του Excel: οι 

μοναδικζσ τιμζσ από μία ι περιςςότερεσ ςτιλεσ, χρθςιμοποιοφνται όπωσ οι ετικζτεσ γραμμϊν 
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ςτουσ ςυγκεντρωτικοφσ πίνακεσ ενϊ οι τιμζσ από άλλεσ ςτιλεσ χρθςιμοποιοφνται για υπολογιςτοφν 

τα αντίςτοιχα ςυγκεντρωτικά αποτελζςματα. 

Για παράδειγμα, κα χρθςιμοποιθκοφν τα παρακάτω δεδομζνα ςτα οποία κάκε γραμμι αφορά ςε 

ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και περιλαμβάνονται τα πεδία ΑΑ ΚΩΔΙΚΟ ΣΙΣΛΟ, ΠΟΛΗ, ΕΣΟ, 

ΩΡΕ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΟΙ: 

 

Σκοπόσ είναι να μεταςχθματιςτοφν τα δεδομζνα αυτά ϊςτε για κάκε ςυνδυαςμό πόλθσ-ζτουσ που 

υπάρχει ςτα αυτά, να υπολογίηονται ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ προγραμμάτων, οι ςυνολικζσ τουσ ϊρεσ 

και το ςφνολο των εκπαιδευόμενων. 

Αρχικά, μπορείτε να επιλζξετε τισ ςτιλεσ με βάςθ τισ οποίεσ κα γίνει θ ομαδοποίθςθ, εδϊ ΠΟΛΗ και 

ΕΣΟ αν και αυτό δεν είναι απαραίτθτο επειδι μπορεί να οριςτεί και αργότερα.  

Στθ ςυνζχεια, επιλζγετε από τθν καρτζλα Μεταςχθματιςμόσ > Ρίνακασ > Ομαδοποίθςθ κατά  

 

ι από τθν καρτζλα Κεντρικι > Μεταςχθματιςμόσ > Ομαδοποίθςθ κατά: 

 

ι Ομαδοποίθςθ κατά… με δεξί κλικ ςτισ 2 επιλεγμζνεσ ςτιλεσ: 
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Στο παράκυρο που εμφανίηεται, υπάρχουν 2 βαςικζσ επιλογζσ Βαςικό και Για προχωρημζνουσ, 

αναλόγωσ αν θ ομαδοποίθςθ γίνεται με βάςθ μία ι περιςςότερεσ ςτιλεσ αντίςτοιχα: 

 

Από το κουμπί Ρροςκικθ ομαδοποίθςθσ μπορείτε να προςκζτετε επιπλζον ςτιλεσ για τθν 

ομαδοποίθςθ.  

Ρερνϊντασ τον δείκτθ που ποντικιοφ πάνω από το όνομα μίασ ςτιλθσ για ομαδοποίθςθ, 

εμφανίηονται τρεισ τελείεσ ςτισ οποίεσ πατϊντασ μπορείτε να τθ διαγράψετε από τθν ομαδοποίθςθ 

ι να τθσ αλλάξετε μία κζςθ προσ τα επάνω ι προσ τα κάτω: 
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Για το ςυγκεκριμζνο παράδειγμα, θ ομαδοποίθςθ κα γίνει με βάςθ τθν ΡΟΛΘ και το ΕΤΟΣ με αυτι 

τθ ςειρά. 

Στο κάτω μζροσ του παρακφρου μπορείτε να προςκζςετε τουσ υπολογιςμοφσ που κζλετε με το 

κουμπί Ρροςκικθ ςυνάκροιςθσ. Κάκε ςυνάκροιςθ κα αποτελζςει μία νζα ςτιλθ και μπορείτε να 

ορίςετε το όνομά τθσ, το είδοσ του υπολογιςμοφ και εφόςον χρειάηεται, με βάςθ ποια ςτιλθ κα 

γίνεται ο υπολογιςμόσ. Στο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα, κα ορίςουμε τισ εξισ ςυνακροίςεισ που 

εμφανίηονται ςτθν εικόνα: 

 

Στον επόμενο πίνακα παρουςιάηονται όλεσ οι διακζςιμεσ λειτουργίεσ: 

Πνομα λειτουργίασ Ρεριγραφι 

Άθροιςμα 
Για κάκε επίπεδο ομαδοποίθςθσ, ακροίηει όλεσ τισ τιμζσ από μια 
ςτιλθ. 

Μζςοσ όροσ 
Για κάκε επίπεδο ομαδοποίθςθσ, υπολογίηει τθ μζςθ τιμι από μια 
ςτιλθ. 

Διάμεςοσ 
Για κάκε επίπεδο ομαδοποίθςθσ, υπολογίηει τθ διάμεςο από μια 
ςτιλθ. 

Ελάχιςτο 
Για κάκε επίπεδο ομαδοποίθςθσ, υπολογίηει τθν ελάχιςτθ τιμι 
από μια ςτιλθ. 

Μζγιςτο 
Για κάκε επίπεδο ομαδοποίθςθσ, υπολογίηει τθ μζγιςτθ τιμι από 
μια ςτιλθ. 

Μζτρηςη γραμμών 
Για κάκε επίπεδο ομαδοποίθςθσ, υπολογίηει τον ςυνολικό αρικμό 
γραμμϊν. 
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Μζτρηςη διακριτών γραμμών 
Για κάκε επίπεδο ομαδοποίθςθσ, υπολογίηει τον αρικμό των 
διακριτϊν γραμμϊν. 

Όλεσ οι γραμμζσ 
Για κάκε επίπεδο ομαδοποίθςθσ, εξάγει όλεσ τισ ομαδοποιθμζνεσ 
γραμμζσ ςε πίνακα χωρίσ ςυνακροίςεισ. Δθμιουργείται δομθμζνθ 
ςτιλθ τφπου Table. 

 

Εφαρμόηοντασ τθν ομαδοποίθςθ, το αποτζλεςμα είναι: 

 

Ωσ τελευταίο βιμα, μπορείτε να ταξινομιςετε ωσ προσ τθν ΠΟΛΗ και το ΕΣΟ: 

 

4.13. Δημιουργία ςτήλησ δείκτη 

Μία ςτιλθ δείκτθ είναι μία ςτιλθ που αρικμεί κάκε γραμμι ςε ζναν πίνακα ςειριακά. Υπάρχουν 

αρκετζσ περιπτϊςεισ που μία ςτιλθ δείκτθ μπορεί να είναι χριςιμθ όπωσ για να επαναφζρετε 

αργότερα τθν τρζχουςα ταξινόμθςθ των γραμμϊν του πίνακα ι για να δθμιουργιςετε ζναν 

μοναδικό αρικμό αναφοράσ για κάκε εγγραφι. 

Θ λειτουργία είναι διακζςιμθ από τθν καρτζλα Ρροςκικθ Στιλθσ > Γενικά > Στιλθ δείκτθ: 
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ι από τθν αντίςτοιχθ λειτουργία Ρροςκικθ ςτιλθσ ευρετθρίου ςτο κουμπί που βρίςκεται ςτθν 

πάνω αριςτερι γωνία του πίνακα: 

 

Υπάρχουν τρεισ επιλογζσ για τθ νζα ςτιλθ δείκτθ: 

 Από το 0: Να αρικμοφνται οι γραμμζσ ωσ 0, 1, 2, 3, … 

 Από το 1: Να αρικμοφνται οι γραμμζσ ωσ 1, 2, 3, 4, … 

 Ρροςαρμογι…: Να ξεκινάει θ αρίκμθςθ από οποιονδιποτε ακζραιο και να ςυνεχίηει με 

ςυγκεκριμζνθ προςαφξθςθ:  

 

Για παράδειγμα, για Δείκτθ ζναρξθσ 0 και Ρροςαφξθςθ 5, θ νζα ςτιλθ με το όνομα Δείκτησ 

κα ζχει τισ τιμζσ 0, 5, 10, 15, … 

4.14. Αναπαραγωγή ςτήλησ 

Για να δθμιουργιςετε αντίγραφο μίασ ςτιλθσ, επιλζξτε από τθν καρτζλα Ρροςκικθ Στιλθσ > Γενικά 

> Αναπαραγωγι ςτιλθσ: 
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Θ ςτιλθ που δθμιουργείται ζχει το όνομα τθσ αρχικισ ςτιλθσ με τθν κατάλθξθ – Αντίγραφο. Θ 

λειτουργία είναι διακζςιμθ μόνο για μία επιλεγμζνθ ςτιλθ. 

4.15. Προςθήκη προςαρμοςμζνησ ςτήλησ 

Ο πιο γενικόσ τρόποσ δθμιουργίασ νζασ ςτιλθσ παρζχεται μζςα από τθν καρτζλα Ρροςκικθ ςτιλθσ 

> Γενικά > Ρροςαρμοςμζνθ ςτιλθ: 

 

ι από τθν αντίςτοιχθ λειτουργία με το κουμπί ςτθν πάνω αριςτερι γωνία του πίνακα: 

 

Με τθν επιλογι αυτι ο χριςτθσ οδθγείται ςτο επόμενο παράκυρο: 

 

όπου μπορεί να ορίςει ζναν τφπο υπολογιςμοφ των τιμϊν τθσ νζασ ςτιλθσ κακϊσ και το όνομά τθσ. 

Ο τφποσ μπορεί να δθμιουργθκεί με τισ ςυνικεισ 4 αρικμθτικζσ πράξεισ και με τισ ςυναρτιςεισ που 

διακζτει θ γλϊςςα M. Θ ειςαγωγι των πεδίων εντόσ του τφπου γίνεται επιλζγοντασ τα από το 

πλαίςιο Διακζςιμεσ ςτιλεσ με διπλό κλικ ι πατϊντασ το κουμπί < < Ειςαγωγι. Για βοικεια ςχετικά 

με τισ διακζςιμεσ ςυναρτιςεισ, ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει ςτο παραπάνω παράκυρο Μάκετε 

περιςςότερα για τουσ τφπουσ ςτο Power Query για να οδθγθκεί ςτθν Αναφορά ςυναρτήςεων τησ 

γλώςςασ Power Query M τθσ Microsoft. 

https://docs.microsoft.com/el-gr/powerquery-m/power-query-m-function-reference
https://docs.microsoft.com/el-gr/powerquery-m/power-query-m-function-reference
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4.16. τήλη υπό όρουσ 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: τήλη υπό όρουσ.xlsx) 

Με τθν λειτουργία Ρροςαρμοςμζνθ ςτιλθ που παρουςιάςτθκε παραπάνω, ο χριςτθσ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει τθν παράςταςθ if για να δθμιουργιςει ςτιλθ υπό όρουσ (δείτε ςχετικά 

https://docs.microsoft.com/el-gr/powerquery-m/m-spec-conditionals). Ωςτόςο, το Power Query 

διακζτει και πιο εφκολο τρόπο διακζςιμο από τθν καρτζλα Ρροςκικθ ςτιλθσ > Γενικά > Στιλθ υπό 

όρουσ: 

 

ι από τθν αντίςτοιχθ λειτουργία με το κουμπί που βρίςκεται ςτθν πάνω αριςτερι γωνία του 

πίνακα: 

 

που οδθγεί ςτο επόμενο παράκυρο: 

 

Στο παράκυρο αυτό ο χριςτθσ μπορεί να ορίςει το όνομα τθσ νζασ ςτιλθσ και να ειςάγει τθ 

ςυνκικθ και τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ όταν αυτι ιςχφει ι δεν ιςχφει. 

Για παράδειγμα, ςτα παρακάτω δεδομζνα: 

https://docs.microsoft.com/el-gr/powerquery-m/m-spec-conditionals
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κζλουμε να δθμιουργιςουμε μία νζα ςτιλθ Μπόνουσ ωσ εξισ: Αν θ ςτιλθ Πωλήςεισ ζχει τιμι 

μικρότερθ από 3000 τότε θ ςτιλθ Μπόνουσ να ζχει τιμι 200, διαφορετικά να ζχει τιμι 1000. 

Στο παράκυρο Ρροςκικθ ςτιλθσ υπό όρουσ, ειςάγουμε τθ 

 

και παίρνουμε ωσ αποτζλεςμα: 
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Ασ υποκζςουμε ότι κζλουμε να προςκζςουμε ζναν ακόμθ όρο: Αν θ ςτιλθ Πωλήςεισ ζχει τιμι 

μικρότερθ από 6000 τότε θ ςτιλθ Μπόνουσ να ζχει τιμι 500, διαφορετικά να ζχει τιμι 1000. 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ ςτο προθγοφμενο παράκυρο Ρροςκικθ ςτιλθσ υπό όρουσ, επιλζγουμε 

Ρροςκικθ όρου 

  

και δθμιουργείται μία νζα γραμμι:  

 

όπου μποροφμε να ειςάγουμε τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ: 
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με αποτζλεςμα: 

 

Σθμειϊνεται ότι: 

 Ο χριςτθσ μπορεί να διαγράψει ζναν όρο ι να αλλάξει τθ ςειρά του από το αντίςτοιχο 

κουμπί με τισ τρεισ τελείεσ …: 
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 Οι τιμζσ μποροφν να είναι ςτακερζσ τιμζσ όπωσ ςτο παραπάνω παράδειγμα αλλά μποροφν 

να είναι και οι αντίςτοιχεσ τιμζσ από άλλεσ ςτιλεσ αρκεί ο χριςτθσ να επιλζξει το ςχετικό 

κουμπί και ςτθ ςυνζχεια τθ ςτιλθ που επικυμεί: 

 

4.17. τήλη από παραδείγματα 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: τήλη από παραδείγματα.xlsx) 

Υπάρχουν περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ μπορεί να ζχετε κατά νου ποιεσ τιμζσ κα κζλατε να ζχει μία νζα 

ςτιλθ οι οποία κα προκφπτει υπολογιςτικά από άλλεσ ςτιλεσ των δεδομζνων ςασ, αλλά να μθ 

γνωρίηετε ποια είναι τα κατάλλθλα εργαλεία του Power Query που πρζπει να χρθςιμοποιιςετε και 

πωσ ακριβϊσ να τα ςυνδυάςετε. Το Power Query ωςτόςο ζχει τθ δυνατότθτα ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ να ςασ βοθκιςει να διαμορφϊςετε τον κατάλλθλο μεταςχθματιςμό, παρζχοντάσ του 

μόνο μερικζσ αντιπροςωπευτικζσ τιμζσ ςε κάποια κελιά τθσ νζασ ςτιλθσ. Κα προςπακιςει να 

μαντζψει το αποτζλεςμα που κζλετε και για τα υπόλοιπα κελιά και να διαμορφϊςει τον κατάλλθλο 

τφπο, βαςιηόμενο ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ τθσ γραμμισ από τα υπόλοιπα πεδία. 

Θ λειτουργία ονομάηεται Στιλθ από παραδείγματα και είναι διακζςιμθ  

 από τθν καρτζλα Ρροςκικθ ςτιλθσ > Γενικά: 

 

με δφο δυνατότθτεσ Από όλεσ τισ ςτιλεσ και Από τθν επιλογι, αναλόγωσ αν κζλετε το  

Power Query να χρθςιμοποιιςει όλεσ τισ ςτιλεσ ι μόνο τισ επιλεγμζνεσ για να μαντζψει το 
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αποτζλεςμα ςτθ νζα ςτιλθ. Σε κάκε περίπτωςθ μπορείτε να αλλάξετε και κατά τθ 

διαδικαςία τθ ρφκμιςθ αυτι. 

 από το κουμπί που βρίςκεται ςτθν πάνω αριςτερι γωνία του πίνακα: 

 

Θ λειτουργία παρουςιάηεται παρακάτω με παραδείγματα που βαςίηονται ςτα εξισ δεδομζνα: 

 

4.17.1. Παράδειγμα: Μετατροπή ςε κεφαλαία γράμματα με διατήρηςη των τόνων και 

ςυγχϊνευςη 

Κα κζλαμε να δθμιουργιςουμε μία νζα ςτιλθ ΠΟΛΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ςτθν οποία θ πρϊτθ τιμι κα ζχει 

τθ μορφι ΘΆΚΛΕΛΟ, ΚΙΤΘΣ, θ δεφτερθ ΒΠΛΟΣ, ΚΕΣΣΑΛΜΑΣ κτλ. Κα μποροφςαμε να 

χρθςιμοποιιςουμε ζνα ςυνδυαςμό λειτουργιϊν μορφοποίθςθσ με κεφαλαία γράμματα και 
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ςυγχϊνευςθσ ςτθλϊν για να πετφχουμε το αποτζλεςμα αυτό. Εναλλακτικά, κα χρθςιμοποιιςουμε 

τθ λειτουργία Στιλθ από παραδείγματα από τθν καρτζλα Ρροςκικθ ςτιλθσ > Γενικά. 

Αρχικά, μποροφμε να επιλζξουμε μόνο τισ ςτιλεσ ΡΟΛΘ και ΡΕΛΦΕΕΛΑ τισ οποίεσ κζλουμε το 

Power Query να χρθςιμοποιιςει για να δθμιουργιςει το επικυμθτό αποτζλεςμα και ςτθ ςυνζχεια 

να επιλζξουμε Από τθν επιλογι. Μποροφμε ωςτόςο να επιλζξουμε και Από όλεσ τισ ςτιλεσ και να 

διορκϊςουμε τθν επιλογι μασ ςτα επόμενα βιματα αν διαπιςτϊςουμε ότι το Power Query 

δυςκολεφεται να δθμιουργιςει τισ τιμζσ που κζλουμε, τςεκάροντασ το ςχετικό πεδίο δεξιά από τα 

ονόματα ςτθλϊν: 

 

Με τθ λειτουργία αυτι, δθμιουργείται αρχικά μία νζα ςτιλθ τήλη1 ςτα κελιά τθσ οποίασ 

μποροφμε να πλθκτρολογιςουμε παραδείγματα τιμϊν. Ειςάγουμε λοιπόν ςτθν πρϊτθ γραμμι 

ΘΆΚΛΕΛΟ, ΚΙΤΘΣ, πατάμε Enter και αυτομάτωσ το Power Query δθμιουργεί τον κατάλλθλο τφπο 

με τον οποίο υπολογίηονται όλεσ οι τιμζσ ςτθ νζα ςτιλθ: 

 

Στο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα παρατθροφμε ότι θ νζα ςτιλθ μετονομάηεται ςε Ζγινε ςυγχώνευςη 

και ο τφποσ χρθςιμοποιεί τθ ςυνάρτθςθ Text.Combine. Ρατϊντασ OK ι Ctrl-Enter, επιςτρζφουμε 

ςτθν κανονικι λειτουργία με διακζςιμθ τθ νζα ςτιλθ: 
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4.17.2. Παράδειγμα: Μετατροπή ςε μη τονιςμζνα κεφαλαία γράμματα και ςυγχϊνευςη 

Ωσ παραλλαγι του προθγοφμενου παραδείγματοσ, κα εφαρμόςουμε τθν ίδια λειτουργία Στιλθ από 

παραδείγματα ϊςτε να δθμιουργιςουμε μία νζα ςτιλθ ΠΟΛΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ςτθν οποία θ πρϊτθ 

τιμι κα ζχει τθ μορφι ΘΑΚΛΕΛΟ, ΚΘΤΘΣ, θ δεφτερθ ΒΟΛΟΣ, ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ κτλ. δθλαδι χωρίσ τόνουσ 

αυτι τθ φορά. Αφοφ επιλζξουμε πρϊτα τισ ςτιλεσ ΡΟΛΘ και ΡΕΛΦΕΕΛΑ ςτθ ςυνζχεια επιλζγουμε 

τθ λειτουργία και ειςάγουμε τθν πρϊτθ ενδεικτικι τιμι ΘΑΚΛΕΛΟ, ΚΘΤΘΣ: 

 

Τα υπόλοιπα κελιά παραμζνουν κενά. Ειςάγουμε τθν επόμενθ ενδεικτικι τιμι για το Βόλο: 

 

και βλζπουμε ότι αρχίηουν να ςυμπλθρϊνονται και τα υπόλοιπα κελιά. Το όνομα τθσ ςτιλθσ άλλαξε 

ςε Προςαρμογή. Σθμειϊνεται ότι μποροφμε να ειςάγουμε τιμζσ ςε οποιοδιποτε κελί τθσ νζασ 

ςτιλθσ και δεν είναι απαραίτθτο να τισ ειςάγουμε με τθ ςειρά. 

Ειςάγουμε επιπλζον και τθν τιμι για το Αγρίνιο: 
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και βλζπουμε ότι ςυμπλθρϊνονται πλζον όλα τα κελιά. Σθμειϊνεται ότι κα πρζπει να ελζγχεται ο 

τφποσ του μεταςχθματιςμοφ που εμφανίηεται από πάνω επειδι αυτόσ μπορεί να ζχει το επικυμθτό 

αποτζλεςμα μόνο για τα κελιά που εμφανίηονται ςτθν οκόνθ μασ και να μθν είναι κατάλλθλοσ για 

να καλφψει όλο το εφροσ των τιμϊν ςτο ςφνολο των δεδομζνων μασ. Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, 

αφοφ ολοκλθρϊςουμε τθ διαδικαςία μποροφμε να δοφμε ότι το βιμα που δθμιουργικθκε 

αποτελεί μία ςτιλθ υπό όρουσ: 

 

Ρατϊντασ το γρανάηι, μποροφμε να δοφμε τισ λεπτομζρειεσ από το ςχετικό παράκυρο: 

 

Είναι φανερό ότι ο τφποσ αυτόσ δεν μπορεί να ζχει το ςωςτό αποτζλεςμα ςτθν περίπτωςθ που ςτα 

δεδομζνα μασ εμφανίηονται και άλλεσ πόλεισ εκτόσ από Θράκλειο, Βόλοσ και Αγρίνιο. 
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4.17.3. Παράδειγμα: Ημερομηνία γζννηςησ από ΑΜΚΑ 

Στα δεδομζνα περιλαμβάνεται μία ςτιλθ ΑΜΚΑ. Γενικά, ζνασ αρικμόσ Α.Μ.Κ.Α. (ΑΛΚΜΟΣ 

ΜΘΤΩΟΥ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΛΣΘΣ) αποτελείται από 11 ψθφία εκ των οποίων τα ζξι πρϊτα 

αφοροφν ςτθν θμερομθνία γζννθςθσ: 2 ψθφία για τθν θμζρα, 2 ψθφία για το μινα και 2 ψθφία για 

το ζτοσ. Ωςτόςο, ςτα δεδομζνα μασ, για τουσ ςκοποφσ του παραδείγματοσ, ο αρικμοί Α.Μ.Κ.Α. δεν 

ζχουν όλοι 11 ψθφία: όςοι κα ξεκινοφςαν κανονικά με 0 ζχουν μόνο 10 επειδι κατά τθν 

καταχϊρθςι τουσ ςτο φφλλο Excel, δεν μορφοποιικθκαν ωσ κείμενο ϊςτε να διατθρθκεί το αρχικό 

0 αλλά με γενικι μορφοποίθςθ ςτθν οποία το Excel αντιμετωπίηει τα κελιά με ψθφία ωσ αρικμοφσ. 

Σκοπόσ είναι με βάςθ τθ ςτιλθ ΑΜΚΑ, να δθμιουργθκεί μία νζα ςτιλθ θ οποία κα περιζχει τθν 

θμερομθνία γζννθςθσ, χρθςιμοποιϊντασ τθ λειτουργία Στιλθ από παραδείγματα. Κα υποκζςουμε 

ότι κάκε ζτοσ είναι τθσ μορφισ 19xx και όχι 20xx. 

Επιλζγετε τθ ςτιλθ ΑΜΚΑ και ςτθ ςυνζχεια Ρροςκικθ ςτιλθσ > Γενικά > Στιλθ από παραδείγματα 

> Από τθν επιλογι. 

Στθ ςυνζχεια, ειςάγετε αντιπροςωπευτικά παραδείγματα τιμϊν, για ΑΜΚΑ με 10 και 11 ψθφία π.χ. 

για τισ πρϊτεσ 2 γραμμζσ: 
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Το Power Query υπολογίηει αμζςωσ και τισ υπόλοιπεσ θμερομθνίεσ ςυνκζτοντασ ζναν τφπο που 

είναι ςφνκετοσ και ιδιαίτερα περίπλοκοσ. Αφοφ πατιςετε OK, ολοκλθρϊνεται θ διαδικαςία. Κακϊσ 

θ νζα ςτιλθ ζχει τφπο δεδομζνων κειμζνου μπορείτε να τον αλλάξετε ςε τφπο θμερομθνίασ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: υνδυαςμόσ και Αναδιάρθρωςη Δεδομζνων 

5.1. Προςάρτηςη ερωτημάτων 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: Προςάρτηςη.xlsx) 

Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ, οι εγγραφζσ (γραμμζσ) των δεδομζνων που κζλετε να επεξεργαςτείτε 

μπορεί να μθν βρίςκονται πάντοτε ςε ζναν ενιαίο πίνακα ι αρχείο. Υπάρχει ενδεχόμενο να 

βρίςκονται ςε διάφορουσ πίνακεσ ι αρχεία και να πρζπει να ενωκοφν ςε ζναν και μόνο πίνακα πριν 

τθν επεξεργαςία τουσ. Για παράδειγμα, τα δεδομζνα για τισ πωλιςεισ μίασ εταιρίασ για τα ζτθ 2019, 

2020, 2021 τα οποία μπορεί να βρίςκονται ςε 3 διαφορετικά φφλλα ενόσ βιβλίου εργαςίασ. 

Μπορείτε να ειςάγετε τα δεδομζνα αυτά με 3 ξεχωριςτά ερωτιματα ςτο Power Query και ςτθ 

ςυνζχεια με τθν λειτουργία Ρροςάρτθςθ ερωτθμάτων, να ενϊςετε τα ερωτιματα αυτά ςε ζναν 

ςυνολικό πίνακα και για τα 3 ζτθ. Φυςικά, τα δεδομζνα που προςαρτϊνται κα πρζπει να πλθροφν 

μία τουλάχιςτον βαςικι προχπόκεςθ: τα ονόματα των ςτθλϊν να είναι τα ίδια και ςτουσ 3 αρχικοφσ 

πίνακεσ ϊςτε το Power Query να μπορζςει να ενϊςει τα δεδομζνα από τισ ίδιεσ ςτιλεσ. 

Σθμειϊςτε ότι: 

 Θ ςειρά εμφάνιςθσ των ςτθλϊν ςε κάκε αρχείο δεν ζχει ςθμαςία. Αρκεί να ζχουν το ίδιο 

όνομα. 

 Καλό είναι ο τφποσ δεδομζνων ςτισ αντίςτοιχεσ ςτιλεσ να είναι ο ίδιοσ αλλά ςε περίπτωςθ 

που δεν είναι, το Power Query κα αποδϊςει τον γενικό τφπο δεδομζνων ςτθν τελικι ςτιλθ. 

Θ προςάρτθςθ ερωτθμάτων είναι διακζςιμθ μζςα ςτο Power Query από τθν καρτζλα Κεντρικι > 

Συνδυαςμόσ > Ρροςάρτθςθ ερωτθμάτων.  

 

ι από τθν αντίςτοιχθ λειτουργία ςτο κουμπί που βρίςκεται ςτθν πάνω αριςτερι γωνία του πίνακα: 

 

Στθν περίπτωςθ που ςε κάποιο ιδθ υπάρχων ερϊτθμα κζλετε να προςαρτιςετε ζνα ι περιςςότερα 

άλλα ερωτιματα, μπορείτε να επιλζξετε τθν απλι Ρροςάρτθςθ ερωτθμάτων αλλά αν κζλετε να 
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προςαρτιςετε τα ερωτιματα ςε ζνα νζο ερϊτθμα, μπορείτε να επιλζξετε Ρροςάρτθςθ 

ερωτθμάτων ωσ νζων. 

Είναι ωςτόςο διακζςιμθ και από ςτο περιβάλλον του Excel από τθν καρτζλα Δεδομζνα > Λιψθ και 

μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων > Λιψθ δεδομζνων > Συνδυαςμόσ ερωτθμάτων > Ρροςάρτθςθ 

 

κακϊσ και με δεξί κλικ ςε κάποιο ερϊτθμα ςτο πλαίςιο Ερωτιματα και Συνδζςεισ: 

 

Για παράδειγμα, κζλουμε να προςαρτιςουμε τα παρακάτω δφο ερωτιματα Ρίνακασ1 και 

Ρίνακασ2: 

 

 

Ρροςζξτε ότι οι αντίςτοιχεσ ςτιλεσ για το όνομα των ανκρϊπων και τθν πόλθ ζχουν το ίδιο όνομα 

και τον ίδιο τφπο δεδομζνων ςτουσ δφο πίνακεσ ενϊ θ ςτιλθ με τισ θλικίεσ ζχει διαφορετικό όνομα 

ςτουσ δφο πίνακεσ: Ηλικία και ΗΛΙΚΙΑ αντίςτοιχα κακϊσ και διαφορετικό τφπο δεδομζνων: Ακζραιο 
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αρικμό και Κείμενο αντίςτοιχα, με μόνο ςκοπό να παρουςιαςτεί τι ςυμβαίνει ςε αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ. 

Επιλζγουμε Ρροςάρτθςθ ερωτθμάτων ωσ νζων ςτο Power Query και ειςάγουμε ωσ πρϊτο πίνακα 

τον Ρίνακα1 και ωσ δεφτερο πίνακα τον Ρίνακα2: 

 

Στθν περίπτωςθ που είχαμε 3 ι περιςςότερουσ πίνακεσ για προςάρτθςθ, κα επιλζγαμε Τρεισ ι 

περιςςότεροι πίνακεσ και ςτθ ςυνζχεια, από τουσ Διακζςιμουσ πίνακεσ (αριςτερά) κα ορίηαμε τουσ 

πίνακεσ για προςάρτθςθ (δεξιά) χρθςιμοποιϊντασ το κουμπί Ρροςκικθ…: 

 

Ρατϊντασ ΟΚ, το Power Query εμφανίηει ζνα νζο ερϊτθμα με το όνομα Ρροςάρτθςθ1: 
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Ραρατθριςτε ότι οι ςτιλεσ Πνομα και Ρόλθ προςαρτίςτθκαν κανονικά ενϊ οι ςτιλεσ Θλικία και 

ΘΛΛΚΛΑ όχι. Φυςικά, μποροφμε να διορκϊςουμε εκ των υςτζρων το όνομα τθσ ςτιλθσ με τισ θλικίεσ 

για τον Ρίνακα2: 

 

και το ερϊτθμα Ρροςάρτθςθ1 κα ενθμερωκεί αυτόματα: 

 

Ραρατθριςτε τϊρα ότι θ ςτιλθ Θλικία ζχει γενικό τφπο δεδομζνων και περιζχει αρικμθτικζσ τιμζσ 

(από τον Ρίνακα1) και τιμζσ κειμζνου (από τον Ρίνακα2). Μποροφμε να διορκϊςουμε τον τφπο 

δεδομζνων ςε Ακζραιο αρικμό για τθ ςτιλθ Θλικίεσ ςτον Ρίνακα2: 

 

και πάλι ενθμερϊνεται αυτόματα ο πίνακασ Ρροςάρτθςθ1: 
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5.2. υγχϊνευςη ερωτημάτων - Ο αριςτερόσ εξωτερικόσ ςφνδεςμοσ 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: υγχώνευςη ερωτημάτων.xlsx) 

Μία από τισ πιο ςυνθκιςμζνεσ ανάγκεσ που προκφπτουν κατά τθν εργαςία με πίνακεσ δεδομζνων 

ςτο Excel αφορά ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία για κάκε μία από τισ γραμμζσ ενόσ πίνακα ο 

χριςτθσ χρειάηεται να αντλιςει τισ αντίςτοιχεσ πλθροφορίεσ από ζναν άλλο πίνακα. Για 

παράδειγμα, οι παρακάτω δφο πίνακεσ: 

 

Ο πρϊτοσ πίνακασ περιζχει τισ εξισ πλθροφορίεσ 10 ανκρϊπων: Αριθμόσ μητρώου, 

Ονοματεπώνυμο και Ζτοσ γζννηςησ. Ο δεφτεροσ πίνακασ περιζχει πλθροφορίεσ για 12 ανκρϊπουσ: 

Αριθμόσ μητρώου, Email και Ποςό. Ηθτοφμενο είναι, να αναηθτθκοφν οι αρικμοί μθτρϊου του 

πρϊτου πίνακα ςτον δεφτερο πίνακα και για όςουσ βρεκοφν, να εμφανιςτοφν οι αντίςτοιχεσ 

πλθροφορίεσ για το Email και το Ποςό. Για παράδειγμα, ςτον πρϊτο πίνακα ο αρικμόσ μθτρϊου 

270115 του ΚΑΨΘΣ Σ. υπάρχει ςτον δεφτερο πίνακα και κζλουμε ςτο τελικό αποτζλεςμα να 

εμφανίηεται ωσ 

 

Ρίνακασ 1 Ρίνακασ 2

Αρ. Μητρώου Ονοματεπώνυμο Έτοσ γέννηςησ Αρ. Μητρώου Email Ποςό

401862 ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ Α. 1979 227659 krits@email.com 398,55 €

302864 ΒΑΑΛΟΤ Α. 1988 270069 manol@email.com 405,31 €

409115 ΓΕΩΡΓΟΤΛΑ . 1984 270115 kapsis@email.com 890,11 €

298243 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Α. 1986 298243 gian@email.com 392,31 €

426519 ΓΡΙΛΛΙΑ Α. 1979 302864 basal@email.com 968,04 €

270115 ΚΑΨΗ . 1980 362595 rekli@email.com 195,12 €

227659 ΚΡΙΣΙΜΑ . 1977 380335 tentz@email.com 949,10 €

357296 ΜΠΟΤΡΑΖΑ . 1981 401862 athan@email.com 492,91 €

454835 ΠΕΝΣΙΔΟΤ Α. 1992 426519 gril@email.com 445,04 €

362595 ΡΕΚΛΕΙΣΗ . 1973 434536 papad@email.com 546,43 €

454835 pent@email.com 611,15 €

223760 kiro@email.com 261,88 €

Αρ. Μητρώου Ονοματεπώνυμο Έτοσ γέννηςησ Email Ποςό

… … … … …

270115 ΚΑΨΗ . 1980 kapsis@email.com 890,11 €

… … … … …
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Κζλουμε δθλαδι να πετφχουμε ζνα είδοσ ςυγχϊνευςθσ των δφο πινάκων ςε ζναν. 

Οι χριςτεσ των φφλλων εργαςίασ Excel για να πετφχουν το αποτζλεςμα αυτό ςυνικωσ 

καταφεφγουν ςτθ χριςθ τθσ ςυνάρτθςθσ VLOOKUP() θ οποία ζχει διάφορουσ περιοριςμοφσ και 

μειονεκτιματα. Το Power Query μπορεί να αντιμετωπίςει πιο αποτελεςματικά αυτό το πρόβλθμα 

με τθ λειτουργία που ονομάηεται Συγχϊνευςθ. Θ λειτουργία αυτι μάλιςτα μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ςε ζνα μεγαλφτερο εφροσ παρόμοιων προβλθμάτων ςυγχϊνευςθσ. 

Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, κεωροφμε κατ’ αρχάσ ότι οι δφο πίνακεσ ζχουν ειςαχκεί ωσ 

ερωτιματα ςτο Power Query. 

Θ ςυγχϊνευςθ ερωτθμάτων είναι διακζςιμθ μζςα ςτο Power Query από τθν καρτζλα Κεντρικι > 

Συνδυαςμόσ > Συγχϊνευςθ ερωτθμάτων:  

 

ι από τθν αντίςτοιχθ λειτουργία ςτο κουμπί που βρίςκεται ςτθν πάνω αριςτερι γωνία του πίνακα: 

 

Στθν περίπτωςθ που ςε κάποιο ιδθ υπάρχων ερϊτθμα κζλετε να ςυγχωνεφςετε ζνα άλλο ερϊτθμα, 

μπορείτε να επιλζξετε τθν απλι Συγχϊνευςθ ερωτθμάτων αλλά αν κζλετε να ςυγχωνεφςετε τα 

ερωτιματα ςε ζνα νζο ερϊτθμα, μπορείτε να επιλζξετε Ρροςάρτθςθ ερωτθμάτων ωσ νζων. 

Είναι ωςτόςο διακζςιμθ και από ςτο περιβάλλον του Excel από τθν καρτζλα Δεδομζνα > Λιψθ και 

μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων > Λιψθ δεδομζνων > Συνδυαςμόσ ερωτθμάτων > Συγχϊνευςθ 

 

κακϊσ και με δεξί κλικ ςε κάποιο ερϊτθμα ςτο πλαίςιο Ερωτιματα και Συνδζςεισ: 
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Στο παράκυρο τθσ Συγχϊνευςθσ επιλζγουμε ςτο πρϊτο πλαίςιο τον Ρίνακα 1 και ςτο αντίςτοιχο 

πλαίςιο πιο κάτω τον Ρίνακα 2. Επίςθσ, κάνουμε κλικ ςτθ ςτιλθ Αρ. Μθτρϊου για τθν επιλζξουμε 

και ςτουσ δφο πίνακεσ επειδι αυτι είναι κοινι μεταξφ τουσ, οι τιμζσ που περιζχουν προςδιορίηουν 

μοναδικά κάκε άτομο και βάςθ αυτισ κζλουμε να γίνει θ ςυγχϊνευςθ: 
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Κα αναφερόμαςτε ςτθ ςτιλθ Αρ. Μητρώου ωσ ςτιλθ κλειδί. 

Επιςθμαίνεται ότι: 

 Οι ςτιλεσ κλειδί δεν είναι απαραίτθτο να ζχουν το ίδιο όνομα και ςτουσ δφο πίνακεσ. 

 Οι ςτιλεσ κλειδί δεν είναι απαραίτθτο να εμφανίηονται πρϊτεσ ςε οποιονδιποτε από τουσ 

δφο πίνακεσ. Μποροφν να βρίςκονται ςε οποιαδιποτε κζςθ ςε κάκε πίνακα. 

 Σε άλλεσ περιπτϊςεισ, θ ςυγχϊνευςθ μπορεί να γίνει με βάςθ 2 ι περιςςότερεσ ςτιλεσ 

κλειδί (π.χ. ΕΡΩΝΥΜΟ και ΟΝΟΜΑ) οι οποίεσ ςτο παραπάνω παράκυρο τθσ Συγχϊνευςθσ 

κα ζπρεπε να επιλεγοφν με χριςθ του πλικτρου Ctrl και με τθν ίδια ςειρά ςτουσ δφο 

πίνακεσ. Στθν περίπτωςθ αυτι το Power Query κα εμφάνιηε τθ ςχετικι αρίκμθςθ ςτισ 

ςτιλεσ: 

 

Στο πλαίςιο Είδοσ ςυνδζςμου υπάρχουν 6 δυνατζσ επιλογζσ: 
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Θ επεξιγθςθ των διακζςιμων ςυνδζςμων με αντίςτοιχα παραδείγματα γίνεται ςτθν επόμενθ 

υποενότθτα. 

Για τισ ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου παραδείγματοσ επιλζγουμε Αριςτερόσ εξωτερικόσ (όλεσ από 

τον πρϊτο, όςεσ ςυμφωνοφν από τον δεφτερο) δθλ. το αποτζλεςμα τθσ ςυγχϊνευςθσ κα είναι 

ζνασ πίνακασ που κα περιζχει όλεσ τισ γραμμζσ από τον πρϊτο πίνακα και για όςεσ από αυτζσ 

ςυμφωνεί ο Αρ. μητρώου ςτον δεφτερο πίνακα, κα εμφανίηονται και τα αντίςτοιχα δεδομζνα από 

αυτόν. 

Αφοφ πατιςουμε OK, βλζπουμε το αποτζλεςμα τθσ ςυγχϊνευςθσ ςτο Power Query: 

 

Στο αποτζλεςμα αυτό, εμφανίηονται όλεσ οι γραμμζσ και οι ςτιλεσ του Ρίνακα 1 και επιπλζον μία 

δομθμζνθ ςτιλθ Πίνακασ2 που περιζχει για κάκε γραμμι τισ αντίςτοιχεσ πλθροφορίεσ από τον 

Ρίνακα 2. (Αν επιλζξετε ζνα από τα κελιά αυτισ τθσ ςτιλθσ πατϊντασ ςτθν κενι περιοχι του κελιοφ 

και όχι πάνω ςτθ λζξθ Table, μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο ςτο κάτω μζροσ του Power Query). 

Αναπτφςςουμε τθν ςτιλθ Πίνακασ2 από το κουμπί : 
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και παίρνουμε το τελικό αποτζλεςμα τθσ ςυγχϊνευςθσ: 

 

Ραρατθριςτε ότι για τισ 2 τελευταίεσ εγγραφζσ, οι αντίςτοιχεσ τιμζσ για το Email και το Ποςό είναι 

null, επειδι δεν υπιρχε ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ μθτρϊου ςτον Ρίνακα 2. 

5.2.1. Σα είδη ςυνδζςμων 

Είδαμε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα ότι ςτο παράκυρο τθσ ςυγχϊνευςθσ πινάκων ο χριςτθσ ζχει 6 

επιλογζσ για το είδοσ ςυνδζςμου: 

 

Οι λζξεισ «Αριςτερόσ» και «Δεξιόσ» ςε κάποιουσ από τουσ παραπάνω ςυνδζςμουσ, αναφζρονται 

αντίςτοιχα ςτουσ πίνακεσ 1 και 2 που βρίςκονται επάνω και κάτω ςτο παράκυρο αυτό. Στο εργαλείο 

αυτό κεωρείται ότι ο πρϊτοσ πίνακασ βρίςκεται νοθτά αριςτερά και ο δεφτεροσ πίνακασ βρίςκεται 

δεξιά. 
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Για να γίνουν κατανοθτά τα είδθ ςυνδζςμων, αναπαριςτοφμε τισ ςτιλεσ κλειδί από τουσ δφο 

πίνακεσ με δφο κφκλουσ ωσ εξισ: 

 

Οι δφο κφκλοι επικαλφπτονται επειδι οι ςτιλεσ κλειδί Αρ. μητρώου των δφο πινάκων περιζχουν 

κοινζσ μεταξφ τουσ τιμζσ, ενϊ υπάρχουν τιμζσ που περιζχονται μόνο ςτον Ρίνακα 1 και άλλεσ που 

περιζχονται μόνο ςτον Ρίνακα 2. 

Ο παρακάτω πίνακασ περιγράφει τα διακζςιμα είδθ ςυνδζςμου ςτο Power Query. 

Είδοσ ςυνδζςμου Ο τελικόσ πίνακασ μετά τθ ςυγχϊνευςθ κα ζχει… 

Αριςτερόσ 

εξωτερικόσ 

 

Πλεσ τισ γραμμζσ από τον πρϊτο πίνακα. Για όςεσ από αυτζσ 

υπάρχει το κλειδί και ςτον δεφτερο πίνακα, κα εμφανίηονται και 

τα αντίςτοιχα δεδομζνα από αυτόν.  

Δεξιόσ 

εξωτερικόσ 

 

Πλεσ τισ γραμμζσ από τον δεφτερο πίνακα. Για όςεσ από αυτζσ 

υπάρχει το κλειδί και ςτον πρϊτο πίνακα, κα εμφανίηονται και 

τα αντίςτοιχα δεδομζνα από αυτόν. 

Ρλιρθσ 

εξωτερικόσ 

 

Πλεσ τισ γραμμζσ και από τουσ δφο πίνακεσ. 

Εςωτερικόσ 

 

Μόνο τισ γραμμζσ για τισ οποίεσ το κλειδί υπάρχει και ςτουσ δφο 

πίνακεσ 

Αριςτερόσ 

αντιςφνδεςμοσ 

 

Μόνο τισ γραμμζσ για τισ οποίεσ το κλειδί υπάρχει μόνο ςτον 

αριςτερό πίνακα και όχι ςτον δεξιό. 

Δεξιόσ 

αντιςφνδεςμοσ 

 

Μόνο τισ γραμμζσ για τισ οποίεσ το κλειδί υπάρχει μόνο ςτον 

δεξιό πίνακα και όχι ςτον αριςτερό. 

 

Μερικζσ παρατθριςεισ που προκφπτουν από τισ παραπάνω απεικονίςεισ των ειδϊν ςυνδζςμου: 

Ρίνακασ 1 
(Αρ. μητρώου) 

Ρίνακασ 2 
(Αρ. μητρώου) 
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 Ο αριςτερόσ εξωτερικόσ ςφνδεςμοσ δίνει το ίδιο αποτζλεςμα με τον αριςτερό 

αντιςφνδεςμο αν αυτόσ ςυνδυαςτεί με τον εςωτερικό ςφνδεςμο: 

 

 Ο δεξιόσ εξωτερικόσ ςφνδεςμοσ δίνει το ίδιο αποτζλεςμα με τον δεξιό αντιςφνδεςμο αν 

αυτόσ ςυνδυαςτεί με τον εςωτερικό ςφνδεςμο: 

 

 Ο πλιρθσ εξωτερικόσ ςφνδεςμοσ δίνει το ίδιο αποτζλεςμα με τον αριςτερό αντιςφνδεςμο 

αν αυτόσ ςυνδυαςτεί με τον εςωτερικό ςφνδεςμο και τον δεξιό αντιςφνδεςμο: 

 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται τα παραπάνω είδθ ςυγχϊνευςθσ εκτόσ του αριςτεροφ εξωτερικοφ ο 

οποίοσ παρουςιάςτθκε νωρίτερα. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ κεωρείται ότι ο Ρίνακασ 1 βρίςκεται 

αριςτερά και ο Ρίνακασ 2  βρίςκεται δεξιά. 

5.2.1.1 Δεξιός εξωτερικός 

Εφαρμόηοντασ τον Δεξιό εξωτερικό ςφνδεςμο, αναμζνουμε όλεσ τισ εγγραφζσ από τον Ρίνακα 2 και 

όςεσ ςυμφωνοφν από τον Ρίνακα 1 ςτθ ςτιλθ κλειδί. Το αποτζλεςμα τθσ ςυγχϊνευςθσ είναι: 

 

 =  +  

 =  +  

 =  +  +  
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Ρροαιρετικά και μόνο για να γίνει πιο κατανοθτό το αποτζλεςμα ςτθ ςυνζχεια, μεταφζρουμε τθ 

ςτιλθ Πίνακασ2 ςτθν αρχι: 

 

Αναπτφςςουμε τθ ςτιλθ Πίνακασ 2: 

 

Για να γίνει πιο κατανοθτό το αποτζλεςμα, εφαρμόηουμε και αφξουςα ταξινόμθςθ ςτθ ςτιλθ Αρ. 

Μητρώου (που προζρχεται από τον Ρίνακα 1) ϊςτε να εμφανίηονται μαηί οι τιμζσ null: 

 

5.2.1.2 Αριστερός αντισύνδεσμος 

Εφαρμόηοντασ τον αριςτερό αντιςφνδεςμο αναμζνουμε τισ γραμμζσ ςτισ οποίεσ το κλειδί βρίςκεται 

μόνο ςτον Ρίνακα 1 και όχι ςτον Ρίνακα 2. Το αποτζλεςμα είναι: 
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Εφόςον αυτζσ οι γραμμζσ αυτζσ δε βρζκθκαν ςτον Ρίνακα 2, θ ςτιλθ Πίνακασ2 ζχει μόνο τιμζσ null 

και μπορεί να διαγραφεί: 

 

5.2.1.3 Εσωτερικός 

Εφαρμόηοντασ τον εςωτερικό ςφνδεςμο αναμζνουμε μόνο τισ γραμμζσ με κοινό κλειδί ςτουσ δφο 

πίνακεσ. Το αποτζλεςμα είναι: 

 

Αναπτφςςοντασ τθ δομθμζνθ ςτιλθ Πίνακασ2, παίρνουμε: 

 

5.2.1.4 Δεξιός αντισύνδεσμος 

Εφαρμόηοντασ το δεξιό αντιςφνδεςμο αναμζνουμε τισ γραμμζσ ςτισ οποίεσ το κλειδί βρίςκεται μόνο 

ςτον Ρίνακα 2 και όχι ςτον Ρίνακα 1. Το αποτζλεςμα είναι: 

 

Οι 3 πρϊτεσ ςτιλεσ προζρχονται από τον Ρίνακα 1 και περιζχουν μόνο null όπωσ αναμενόταν βάςει 

του ςυνδζςμου και ζτςι μποροφν να διαγραφοφν: 
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Αναπτφςςοντασ τθ δομθμζνθ ςτιλθ Πίνακασ2, παίρνουμε: 

 

5.2.1.5 Πλήρης εξωτερικός 

Εφαρμόηοντασ τον πλιρθ εξωτερικό ςφνδεςμο αναμζνουμε όλεσ τισ γραμμζσ και από τουσ δφο 

πίνακεσ. Το αποτζλεςμα είναι: 

 

Αναπτφςςοντασ τθ δομθμζνθ ςτιλθ Πίνακασ2, παίρνουμε: 

 

Για να γίνει πιο κατανοθτό το αποτζλεςμα, ςτθν επόμενθ εικόνα εμφανίηεται το ίδιο αποτζλεςμα 

με ταξινόμθςθ ϊςτε να εμφανίηονται μαηί οι τιμζσ null: 
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5.3. Κατάργηςη ςυγκζντρωςησ ςτηλϊν 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: Κατάργηςη ςυγκζντρωςησ ςτηλών.xlsx) 

Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ τα δεδομζνα που επεξεργάηεςτε μπορεί να βρίςκονται ςε ςυγκεντρωτικι 

μορφι δθλαδι θ πλθροφορία θ οποία κα ζπρεπε να βρίςκεται ςε μία ςτιλθ ζχει χωριςτεί ςε 

πολλζσ ςτιλεσ. Για παράδειγμα, τα παρακάτω δεδομζνα πωλιςεων αυτοκινιτων ςτα οποία θ αξία 

των πωλιςεων βρίςκεται ςε διαφορετικι ςτιλθ για κάκε μία μάρκα: 

 

Αυτι θ μορφι μπορεί να κζτει περιοριςμοφσ ωσ προσ τθν ανάλυςθ των δεδομζνων. Είναι 

προτιμότερο τα δεδομζνα να ζχουν τζτοια μορφι ϊςτε να υπάρχει μία ςτιλθ με τιμζσ τισ μάρκεσ 

και μία ακόμα με το αντίςτοιχο ποςό πωλιςεων για κάκε θμερομθνία και κατάςτθμα. Κα κζλαμε 

δθλαδι τα ονόματα των ςτθλϊν με τισ μάρκεσ να μετατραποφν ςε τιμζσ μίασ ςτιλθσ με το όνομα 

Μάρκα.  

 

Ημερομηνία πωλήςεων Κατάςτημα Aston Martin Bentley Jaguar MGB

2/1/2013 Κατάστημα 1 75.890 €         25.700 €         88.200 €         

9/1/2013 Κατάστημα 1 31.125 €         

10/1/2013 Κατάστημα 1 17.500 €         

2/2/2013 Κατάστημα 2 75.890 €         25.700 €         8.500 €   

11/2/2013 Κατάστημα 1 22.500 €         

2/3/2013 Κατάστημα 2 75.890 €         88.200 €         4.500 €   

12/3/2013 Κατάστημα 2 17.500 €         

14/3/2013 Κατάστημα 1 17.500 €         

2/4/2013 Κατάστημα 2 25.700 €         99.500 €         8.500 €   

16/4/2013 Κατάστημα 1 17.500 €         

2/5/2013 Κατάστημα 1 75.890 €         124.500 €       4.500 €   

17/5/2013 Κατάστημα 1 17.500 €         

18/5/2013 Κατάστημα 2 17.500 €         

19/5/2013 Κατάστημα 2 22.500 €         

2/6/2013 Κατάστημα 1 62.000 €         62.000 €         63.200 €         8.500 €   

Μάρκα Aston Martin Bentley Jaguar MGB

Aston Martin

Bentley

Jaguar

MGB
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Αυτι θ λειτουργία ονομάηεται κατάργθςθ ςυγκζντρωςθσ ςτθλϊν (unpivot columns) και είναι 

διακζςιμθ με τρείσ τρόπουσ από τθν καρτζλα Μεταςχθματιςμόσ > Οποιαδιποτε ςτιλθ > 

Κατάργθςθ ςυγκζντρωςθσ ςτθλϊν ι Κατάργθςθ ςυγκζντρωςθσ άλλων ςτθλϊν ι Κατάργθςθ 

ςυγκζντρωςθσ μόνο των επιλεγμζνων ςτθλϊν.  

 

Οι επιλογζσ αυτζσ είναι διακζςιμεσ και με δεξί κλικ αφότου προθγουμζνωσ επιλζξετε κάποιεσ 

ςτιλεσ: 

 

Μπορείτε να πετφχετε το ίδιο αποτζλεςμα με κακζναν από τουσ 3 αυτοφσ τρόπουσ, ωςτόςο 

υπάρχουν κάποιεσ διαφορζσ: 

Α τρόποσ: Επιλζγετε τισ 4 ςτιλεσ με τισ μάρκεσ αυτοκινιτων και ςτθ ςυνζχεια Κατάργθςθ 

ςυγκζντρωςθσ ςτθλϊν. 

Β τρόποσ: Επιλζγετε όλεσ τισ ςτιλεσ εκτόσ των 4 με τισ μάρκεσ αυτοκινιτων (άρα τισ 2 πρϊτεσ 

Θμερομθνία πωλιςεων και Κατάςτθμα) και ςτθ ςυνζχεια Κατάργθςθ ςυγκζντρωςθσ άλλων 

ςτθλϊν. 

Και με τουσ δφο αυτοφσ τρόπουσ το αποτζλεςμα είναι ακριβϊσ το ίδιο: 
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Φυςικά, μπορείτε ςτθ ςυνζχεια να μετονομάςετε τισ ςτιλεσ Χαρακτηριςτικό και Σιμή ςε Μάρκα και 

Πωλήςεισ αντίςτοιχα. 

Ρροςζξτε ότι και ςτισ δφο περιπτϊςεισ θ ςυνάρτθςθ που ειςάγεται είναι θ 

= Table.UnpivotOtherColumns(Προζλευςη, ,"Ημερομηνία πωλήςεων", "Κατάςτημα"-, 

"Χαρακτηριςτικό", "Σιμή") 

Γ τρόποσ: Επιλζγετε τισ 4 ςτιλεσ με τισ μάρκεσ αυτοκινιτων και ςτθ ςυνζχεια Κατάργθςθ 

ςυγκζντρωςθσ μόνο των επιλεγμζνων ςτθλϊν. Το αποτζλεςμα για τα δεδομζνα είναι ακριβϊσ το 

ίδιο με πριν, ωςτόςο θ ςυνάρτθςθ που ειςάγεται είναι θ 

= Table.Unpivot(Προζλευςη, ,"Aston Martin", "Bentley", "Jaguar", "MGB"-, "Χαρακτηριςτικό", 

"Σιμή") 

Θ διαφορά μεταξφ των τρόπων (Α, Β) και του Γ προκφπτει από τισ διαφορετικζσ ςυναρτιςεισ που 

χρθςιμοποιοφνται και είναι θ εξισ: με τουσ τρόπουσ Α και Β, αν ςτο μζλλον προςτεκοφν ςτα 

δεδομζνα περιςςότερεσ ςτιλεσ με μάρκεσ, αυτζσ κα περιλθφκοφν ςτθν κατάργθςθ ςυγκζντρωςθσ 
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ενϊ αντίκετα, με τον τρόπο Γ, μόνο για τισ 4 ςτιλεσ που επιλζξαμε αρχικά (και ςτισ οποίεσ γίνεται 

ονομαςτικι αναφορά ςτθ ςυνάρτθςθ Table.Unpivot) κα γίνει κατάργθςθ ςυγκζντρωςθσ. 

Γενικότερα, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ χρθςιμοποιείται ο Α ι ο Β τρόποσ. 

5.4. τήλη ςυγκζντρωςησ 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: τήλη υγκζντρωςησ.xlsx) 

Στο Power Query μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τα δεδομζνα ςασ για να δθμιουργιςετε πίνακεσ με 

μορφι αντίςτοιχθ εκείνθσ των ςυγκεντρωτικϊν πινάκων ςτο Excel με ετικζτεσ γραμμϊν, ετικζτεσ 

ςτθλϊν και ςυγκεντρωτικζσ τιμζσ όπωσ ακροίςματα, μζςεσ τιμζσ κτλ. 

Στα παρακάτω δεδομζνα, κάκε γραμμι αφορά ςε ζνα πρόγραμμα του ΛΝΕΡ και τα πεδία 

περιλαμβάνουν τον τομζα του ΛΝΕΡ ςτον οποίο υπάγεται, τθν περιφζρεια, τθν πόλθ και τθν 

θμερομθνία που διεξιχκθ κακϊσ και το αντίςτοιχο ποςό ςτον προχπολογιςμό: 

 

Σκοπόσ είναι να ςχθματίηουμε ζναν πίνακα ο οποίοσ κα ζχει τθ μορφι: 

ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΡΟΛΘ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ ΒΛΩΣΛΜΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ 

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. - ΚΑΚΘΣ ΚΟΜΟΤΘΝΘ (φνολο ΠΡΟΫΠ.) (φνολο ΠΡΟΫΠ.) 

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. - ΚΑΚΘΣ ΞΑΝΚΘ (φνολο ΠΡΟΫΠ.) (φνολο ΠΡΟΫΠ.) 

ΑΤΤΛΚΘΣ ΑΚΘΝΑ (φνολο ΠΡΟΫΠ.) (φνολο ΠΡΟΫΠ.) 

ΚΘΤΘΣ ΘΑΚΛΕΛΟ (φνολο ΠΡΟΫΠ.) (φνολο ΠΡΟΫΠ.) 

ΚΘΤΘΣ ΧΑΝΛΑ (φνολο ΠΡΟΫΠ.) (φνολο ΠΡΟΫΠ.) 

 

Δθλαδι, για κάκε ςυνδυαςμό [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΠΟΛΗ] και [ΣΟΜΕΑ], να υπολογίηει το αντίςτοιχο 

ςυνολικό ποςό προχπολογιςμοφ. 

Ραρατθρείςτε ότι για τθ ςτιλθ ΣΟΜΕΑ, ηθτοφμενο είναι οι τιμζσ τθσ να μετατραποφν ςε ονόματα 

ςτθλϊν ςτον τελικό πίνακα. 

 

ΣΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
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(Δθλαδι το αντίςτροφο από τθν Κατάργθςθ ςυγκζντρωςθσ ςτθλϊν που παρουςιάςτθκε ςτθν 

προθγοφμενθ ενότθτα.) 

Θ ςτιλθ αυτι ονομάηεται Στιλθ ςυγκζντρωςθσ (pivot column) όπωσ και θ αντίςτοιχθ λειτουργία 

ςτο Power Query. 

Ρριν εφαρμόςουμε τθ λειτουργία, είναι απαραίτθτο να διατθριςουμε μόνο τισ ςτιλεσ που 

χρειάηονται για τον τελικό πίνακα και να διαγραφοφν οι υπόλοιπεσ δθλ. οι ςτιλεσ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

 

Στθ ςυνζχεια, επιλζγουμε τθ ςτιλθ ςυγκζντρωςθσ ΣΟΜΕΑ και από τθν καρτζλα Μεταςχθματιςμόσ 

> Οποιαδιποτε ςτιλθ > Στιλθ ςυγκζντρωςθσ: 

 

Στο παράκυρο που εμφανίηεται ορίηουμε ωσ Στιλθ τιμϊν τθ ςτιλθ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ και ςτισ 

επιλογζσ για προχωρθμζνουσ > Συνάρτθςθ τιμισ ςυγκζντρωςθσ > Άκροιςμα: 

 



 

142 
 

Οι διακζςιμεσ επιλογζσ για τθ Συνάρτθςθ τιμισ ςυγκζντρωςθσ είναι: 

 Ρλικοσ (όλα) 

 Ρλικοσ (των μθ κενϊν) 

 Ελάχιςτο 

 Μζγιςτο 

 Διάμεςοσ 

 Μζςοσ όροσ 

 Άκροιςμα 

 Χωρίσ ςυγκζντρωςθ (Θ περίπτωςθ αυτι παρουςιάηεται ςτθν επόμενθ υποενότθτα) 

Το τελικό αποτζλεςμα είναι: 

 

Σθμειϊνεται ότι ο τελικόσ πίνακασ ταξινομείται αυτόματα κατά τθ λειτουργία ωσ προσ τθν πρϊτθ 

ςτιλθ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. 

5.4.1. Η επιλογή «Χωρίσ ςυγκζντρωςη» 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: τήλη υγκζντρωςησ.xlsx) 

Θ επιλογι Χωρίσ ςυγκζντρωςθ που είναι διακζςιμθ ςτισ επιλογζσ τθσ Συνάρτθςθσ τιμισ 

ςυγκζντρωςθσ, χρθςιμοποιείται ςε περιπτϊςεισ που δε χρειάηεται ι δεν είναι εφικτόσ ο 

υπολογιςμόσ με τθ ςτιλθ τιμϊν. 

Για παράδειγμα ςτα παρακάτω δεδομζνα κειμζνου, 
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αν χρθςιμοποιιςουμε ωσ ςτιλθ ςυγκζντρωςθσ τθ Χώρα, ςτιλθ τιμϊν τθν Ομάδα και κζςουμε ωσ  

ςυνάρτθςθ τιμισ ςυγκζντρωςθσ τθν επιλογι Χωρίσ ςυγκζντρωςθ,  

  

το αποτζλεςμα είναι: 

 

Σθμειϊνεται ότι για να λειτουργιςει χωρίσ ςφάλμα θ επιλογι αυτι κα πρζπει ςτα αρχικά 

δεδομζνα, κάκε ςυνδυαςμόσ μεταξφ τθσ ςτιλθσ που επιλζγεται για ςυγκζντρωςθ (εδϊ θ Χώρα) και 

των ςτθλϊν που ζχουν ρόλο ετικετϊν γραμμϊν (εδϊ θ Θζςη 2021-22), να είναι μοναδικόσ επειδι 

ςτον τελικό πίνακα υπάρχει κζςθ μόνο για μία τιμι ςε κάκε περίπτωςθ. Αν για παράδειγμα ςτα 

παραπάνω δεδομζνα υπιρχε π.χ. μία ακόμθ γραμμι: 

  

λόγω υποτικζμενθσ ιςοβακμίασ ςτθν 3θ κζςθ τθσ Ατλζτικο με τθ Σεβίλλθ, τότε το αποτζλεςμα ςτθν 

αντίςτοιχθ κζςθ ςτον τελικό πίνακα είναι Error: 
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5.5. Αντιμετάθεςη 

Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ προκφπτει θ ανάγκθ να μετατραποφν οι γραμμζσ ενόσ πίνακα ςε ςτιλεσ και 

οι ςτιλεσ ςε γραμμζσ. Για παράδειγμα: 

 

Θ δυνατότθτα αυτι είναι διακζςιμθ από τθν καρτζλα Μεταςχθματιςμόσ > Ρίνακασ > 

Αντιμετάκεςθ: 

 

που δίνει το ηθτοφμενο αποτζλεςμα: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Διαχείριςη Ερωτημάτων και Βημάτων ςτο περιβάλλον 

του Power Query 

6.1. Αποθήκευςη ερωτημάτων και βημάτων 

Ο αρχάριοσ χριςτθσ του Power Query που ζρχεται για πρϊτθ φορά ςε επαφι μαηί του, ενδζχεται 

να μπερδευτεί από το γεγονόσ ότι δεν υπάρχει επιλογι αποκικευςθσ ςτο Power Query αλλά και 

από το γεγονόσ ότι όςο εργάηεται με αυτό, δεν του επιτρζπει να πατιςει Αποκικευςθ από το 

βαςικό περιβάλλον του Excel. 

Αν εργάηεςτε ςτο Power Query και ζχετε δθμιουργιςει ζνα ι περιςςότερα ερωτιματα και κζλετε 

να αποκθκεφςετε ό,τι ζχετε κάνει μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι, μπορείτε να φορτϊςετε τα ερωτιματά 

ςασ, ενδεχομζνωσ μόνο ςε ςφνδεςθ αν δεν επικυμείτε ςε πίνακα, και αφοφ επιςτρζψετε ςτο 

περιβάλλον του Excel, να επιλζξετε εκεί Αποκικευςθ. 

6.2. Κατάργηςη αλλαγϊν 

Αν εργάηεςτε ςτο Power Query και ζχετε κάνει αλλαγζσ οι οποίεσ δε ςασ ικανοποιοφν, μπορείτε να 

κλείςετε το παράκυρό του πατϊντασ πάνω δεξιά το X του παρακφρου και να καταργιςετε ζτςι όλεσ 

τισ αλλαγζσ που κάνατε ςτα ερωτιματα από τθ ςτιγμι που το ανοίξατε. Θ εφαρμογι κα ςασ ηθτιςει 

επιβεβαίωςθ: 

 

6.3. Διαχείριςη των βημάτων ενόσ ερωτήματοσ 

6.3.1. Σροποποίηςη ενόσ βήματοσ 

Αφοφ δθμιουργθκεί ζνα βιμα, το αν μπορεί να τροποποιθκεί κακϊσ και ο τρόποσ τροποποίθςθσ 

εξαρτϊνται από το είδοσ του βιματοσ. Για παράδειγμα, ςτθν παρακάτω εικόνα εμφανίηονται τα 

βιματα κάποιου ερωτιματοσ: 
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 Πταν ζνα βιμα ζχει δεξιά του το εικονίδιο , τότε μπορείτε να πατιςετε ςε αυτό ι να 

κάνετε διπλό κλικ ςτο όνομα του ερωτιματοσ και κα εμφανιςτεί το πλαίςιο διαλόγου που 

περιζχει τισ αντίςτοιχεσ παραμζτρουσ του βιματοσ 

 Πταν ζνα βιμα δεν ζχει δεξιά του το εικονίδιο , τότε υπάρχουν δφο περιπτϊςεισ: 

o Δεν υπάρχει πλαίςιο διαλόγου για το βιμα και μπορείτε να κάνετε τισ αλλαγζσ που 

κζλετε απ’ ευκείασ ςτα δεδομζνα όπωσ για παράδειγμα, ςτθν περίπτωςθ αλλαγισ 

τφπου ςτιλθσ ι κατάργθςθσ ςτθλϊν. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ενδζχεται το Power 

Query να ςασ ρωτιςει αν κζλετε να τροποποιιςετε τθν τρζχουςα ρφκμιςθ ςε αυτό 

το βιμα ι αν κζλετε να προςκζςετε ζνα νζο ξεχωριςτό: 

 

o Δεν μπορείτε να επεξεργαςτείτε το βιμα όπωσ για παράδειγμα ςτθν περίπτωςθ 

μορφοποίθςθσ μία ςτιλθσ κειμζνου με κεφαλαία. Μπορείτε όμωσ πάντοτε να 

διαγράψετε αυτό το βιμα. 

Σε κάκε περίπτωςθ, υπάρχει θ δυνατότθτα να επεξεργαςτείτε ζνα βιμα επιλζγοντάσ το και 

τροποποιϊντασ τον τφπο ςτθ γραμμι τφπων. 

6.3.2. Μετονομαςία ενόσ βήματοσ 

Το Power Query δίνει αυτόματα ζνα όνομα ςε κάκε βιμα. Ωςτόςο, όταν τα βιματα είναι πολλά 

είναι λογικό να κζλετε να ζχουν πιο περιγραφικά ονόματα. Μπορείτε να μετονομάςτε ζνα βιμα 

κάνοντασ δεξί κλικ επάνω του και επιλζγοντασ Μετονομαςία. 
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6.3.3. Διαγραφή βημάτων 

Θ διαγραφι ενόσ βιματοσ είναι πολφ απλι αλλά μπορεί να ζχει ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτο ερϊτθμά 

ςασ. Κάκε βιμα εξαρτάται από το αποτζλεςμα του προθγοφμενου και ζτςι θ διαγραφι ενόσ 

βιματοσ ενδζχεται να οδθγιςει ςε διακοπι τθσ λογικισ ςυνζχειασ. Για παράδειγμα, αν ενδιάμεςα 

ςε μία ςειρά βθμάτων, διαγράψετε ζνα βιμα ςτο οποίο δθμιουργείται μία ςτιλθ θ οποία 

χρθςιμοποιείται ςε κάποιο επόμενο βιμα και επιλζξετε αυτό το βιμα, τότε κα προκλθκεί ςφάλμα: 

 

Ζτςι, κα πρζπει να αποφαςίηετε οι ίδιοι αν ζνα βιμα μπορεί να διαγραφεί, κάτι που εξαρτάται κάκε 

φορά από τθ ςυγκεκριμζνθ αλλθλουχία των βθμάτων. 

Θ διαγραφι ενόσ βιματοσ γίνεται πατϊντασ το κόκκινο  Ρου εμφανίηεται όταν περνάτε το 

ποντίκι ςασ επάνω από το βιμα, π.χ.  ι κάνοντασ δεξί κλικ ςτο 

βιμα και επιλζγοντασ Διαγραφι. 

 

Τότε, αν το βιμα δεν είναι το τελευταίο ςτθ ςειρά, το Power Query ςασ προειδοποιεί με ζνα 

μινυμα 

 

Αν πρόκειται για το τελευταίο βιμα τότε διαγράφεται αμζςωσ. 
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Μπορείτε επίςθσ να διαγράψετε το επιλεγμζνο βιμα και όςα βρίςκονται μετά από αυτό 

επιλζγοντασ Διαγραφι μζχρι τζλουσ. 

6.3.4. Προςθήκη ενόσ βήματοσ 

Μπορείτε να προςκζςετε ζνα βιμα ςε οποιοδιποτε ςθμείο μίασ ςειράσ βθμάτων που απαρτίηουν 

ζνα ερϊτθμα. Το μόνο που ζχετε να κάνετε είναι να κάνετε κλικ ςτο ερϊτθμα που κζλετε να 

προθγείται του νζου βιματοσ και να εκτελζςετε τθ λειτουργία που κζλετε, π.χ. Κατάργθςθ 

γραμμϊν, διαίρεςθ ςτιλθσ κτλ. 

6.3.5. Σροποποίηςη τησ ςειράσ των βημάτων 

Για να αλλάξετε τθ ςειρά ενόσ βιματοσ κατά μία κζςθ, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ ςτο βιμα και 

να επιλζξετε Μετακίνθςθ πριν από ι Μετακίνθςθ μετά από: 

  

Μπορείτε επίςθσ να ςφρετε με το ποντίκι ζνα βιμα από μία κζςθ ςε κάποια άλλθ.  

6.4. Οργάνωςη και Διαχείριςη ερωτημάτων 

Πςο περιςςότερα ερωτιματα δθμιουργείτε τόςο μεγαλφτερθ γίνεται θ ανάγκθ να τα οργανϊςετε. 

Μπορείτε να επιλζξετε ζνα ι περιςςότερα ερωτιματα και να τα ςφρετε με το ποντίκι αλλάηοντασ τθ 

κζςθ τουσ ςτθ λίςτα των ερωτθμάτων. Αν επιλζξετε μόνο ζνα μπορείτε εναλλακτικά να κάνετε δεξί 

κλικ επάνω του και να αλλάξετε κατά μία κζςθ επιλζγοντασ Μετακίνθςθ επάνω ι Μετακίνθςθ 

προσ τα κάτω.  

Αν κζλετε να διαγράψετε ζνα ι περιςςότερα επιλεγμζνα ερωτιματα, κάνετε δεξί κλικ επάνω τουσ 

και επιλζγετε Διαγραφι ι απλά πατάτε Delete ςτο πλθκτρολόγιο. Αν το ερϊτθμα που διαγράφετε 

είχε φορτωκεί ςε πίνακα, ο πίνακασ δε κα διαγραφεί. 

Για να μετονομάςετε ζνα ερϊτθμα υπάρχουν πολλοί τρόποι: 

 κάνετε διπλό κλικ επάνω ςτο όνομά του ι 

 δεξί κλικ και επιλζγετε Μετονομαςία ι  

 δεξί κλικ και επιλζγετε Λδιότθτεσ… όπου μπορείτε να ειςάγετε και κάποια περιγραφι ι 

 ςτισ υκμίςεισ ερωτιματοσ ςτο πλαίςιο Πνομα να ειςάγετε το όνομα ι  

 να επιλζξετε Πλεσ οι ιδιότθτεσ όπου μπορείτε να ειςάγετε και κάποια περιγραφι 
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6.4.1. Ομαδοποίηςη ερωτημάτων 

Μπορείτε επίςθσ να οργανϊςετε τα ερωτιματα ςε ομάδεσ. Αν κάνετε δεξί κλικ ςε ζνα ι 

περιςςότερα επιλεγμζνα ερωτιματα, μπορείτε να επιλζξετε μετακίνθςι τουσ ςε μία ιδθ 

υπάρχουςα ομάδα ι να δθμιουργιςετε μία νζα ομάδα επιλζγοντασ Νζα ομάδα… και ειςάγοντασ 

όνομα και προαιρετικά μία περιγραφι για αυτι. Πταν δθμιουργείτε ομάδεσ ερωτθμάτων, 

εμφανίηεται και μία ακόμθ ομάδα με το όνομα Άλλα ερωτιματα (το οποίο δεν μπορείτε να 

αλλάξετε) θ οποία περιζχει τα ερωτιματα που δεν ζχετε βάλει οι ίδιοι ςε κάποια άλλθ ομάδα. 

Αν κελιςετε αργότερα να αλλάξετε το όνομα μίασ ομάδασ, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ επάνω 

ςτο όνομά τθσ ι δεξί κλικ και να επιλζξετε Μετονομαςία.  

Μπορείτε να καταργιςετε μία ομαδοποίθςθ με δεξί κλικ ςε μία ομάδα και επιλζγοντασ Κατάργθςθ 

ομαδοποίθςθσ. 
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6.4.2. Αναπαραγωγή ερωτημάτων 

Υπάρχουν περιπτϊςεισ που είναι χριςιμο να δθμιουργιςετε ζνα ακριβζσ αντίγραφο ενόσ 

ερωτιματοσ, με όλα τα βιματα που ζχετε δθμιουργιςει. Για παράδειγμα, αν κζλετε να δοκιμάςετε 

κάποια νζα βιματα ι αλλαγζσ χωρίσ τον κίνδυνο να δθμιουργθκεί πρόβλθμα ςτο αρχικό ερϊτθμα. 

Για να δθμιουργιςετε αντίγραφο ενόσ ερωτιματοσ, επιλζγετε Κεντρικι > Ερϊτθμα > Διαχείριςθ > 

Αναπαραγωγι: 

 

ι κάνετε δεξί κλικ ςε αυτό (ςτθ λίςτα με τα ερωτιματα ςτο αριςτερό μζροσ του Power Query) και 

επιλζγετε Αναπαραγωγι ι επιλζγετε Αντιγραφι και μετά Επικόλλθςθ. Ο τελευταίοσ τρόποσ 

λειτουργεί και ςτθν περίπτωςθ που επιλζξετε αρχικά περιςςότερα από ζνα ερωτιματα. 

 

Εναλλακτικά, οι ενζργειεσ αυτζσ μποροφν να γίνουν και ςτο περιβάλλον του Excel. Στο πλαίςιο 

Ερωτιματα και Συνδζςεισ (το οποίο ενεργοποιείται από τθν καρτζλα Δεδομζνα > Ερωτιματα και 

Συνδζςεισ > Ερωτιματα και Συνδζςεισ), με δεξί κλικ ςτο ερϊτθμα που ςασ ενδιαφζρει ζχετε 

πρόςβαςθ ςτισ αντίςτοιχεσ επιλογζσ: 
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Για παράδειγμα, επιλζγοντασ Αναπαραγωγι για το επόμενο ερϊτθμα Ρίνακασ1 

 

παίρνουμε το ερϊτθμα Ρινακασ1 (2) 
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το οποίο ζχει τα ίδια ακριβϊσ βιματα. 

6.4.3. Δημιουργία αναφοράσ ςε ερϊτημα 

Εκτόσ από τθν πλιρθ αναπαραγωγι όλων των βθμάτων ενόσ ερωτιματοσ, το Power Query ςασ δίνει 

τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςετε το τελικό αποτζλεςμα ενόσ ερωτιματοσ ωσ είςοδο ςε ζνα νζο 

ερϊτθμα. Αυτό ςασ επιτρζπει να δθμιουργιςετε μία διαδοχι ςυνδεόμενων μεταξφ τουσ 

ερωτθμάτων δίνοντάσ ςασ ευελιξία ςτθν οργάνωςι τουσ και τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςετε 

ζνα ερϊτθμα για να δθμιουργιςετε πολλαπλά νζα που βαςίηονται ςε αυτό. 

Θ δθμιουργία αναφοράσ ςε ζνα ερϊτθμα είναι διακζςιμθ από τα ίδια ςθμεία που είναι και θ 

Αναπαραγωγι που παρουςιάςτθκε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα. Επιλζγετε Κεντρικι > Ερϊτθμα > 

Διαχείριςθ > Αναφορά: 

 

ι κάνετε δεξί κλικ ςτο ερϊτθμα, είτε ςτο περιβάλλον του Power Query είτε του Excel, και επιλζγετε 

Αναφορά. 

Για παράδειγμα, επιλζγοντασ Αναφορά για το επόμενο ερϊτθμα Ρίνακασ1 

  

παίρνουμε το ερϊτθμα Ρινακασ1 (2): 



 

153 
 

  

που ζχει μόνο ζνα βιμα με το όνομα Ρροζλευςθ, με τφπο = Πίνακασ1 και φυςικά τα ίδια δεδομζνα. 

Ο τφποσ αυτόσ εξαςφαλίηει ότι όποιεσ αλλαγζσ κάνετε εκ των υςτζρων ςτον Ρίνακα1, αυτζσ κα 

αντικατοπτρίηονται αυτόματα ςτο βιμα Ρροζλευςθ του Ρίνακα2. 

6.4.4. Δημιουργία ερωτήματοσ με εξαγωγή των πρϊτων βημάτων από άλλο ερϊτημα 

Αν ζνα ερϊτθμα περιζχει πολλά βιματα, ίςωσ ζχει νόθμα να το χωρίςετε ςε 2 ι περιςςότερα 

ςυνδεδεμζνα ερωτιματα ϊςτε να είναι ευκολότερθ θ διαχείριςθ. 

Κάνοντασ δεξί κλικ ςε ζνα βιμα, μπορείτε να επιλζξετε Εξαγωγι προθγοφμενου: 

 

και να ονομάςετε το νζο ερϊτθμα: 

 

Πλα τα βιματα πριν από εκείνο που είχατε επιλζξει, κα μεταφερκοφν ςτο νζο ερϊτθμα ενϊ το 

αρχικό ερϊτθμα κα ςυνδζεται με το νζο και κα ςυνεχίηει με τα υπόλοιπα βιματα. 

6.4.5. Περιγραφή ερωτήματοσ 

Αν ζχετε πολλά ερωτιματα είναι εφκολο να ξεχάςετε τι ακριβϊσ κάνει το κακζνα. Μπορείτε να 

ειςάγετε μία περιγραφι ςε κάκε ερϊτθμα κάνοντασ δεξί κλικ ςτο ερϊτθμα και επιλζγοντασ 

Λδιότθτεσ… ι από τθν καρτζλα Κεντρικι > Ερϊτθμα > Λδιότθτεσ: 
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ι κάνοντασ κλικ ςτο Πλεσ οι ιδιότθτεσ ςτισ υκμίςεισ ερωτιματοσ: 

 

και ςτο παράκυρο που εμφανίηεται ειςάγετε τθν περιγραφι: 

 

Θ περιγραφι αυτι εμφανίηεται όταν περνάτε το ποντίκι πάνω από το ερϊτθμα: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Προχωρημζνα θζματα 

7.1. Πρόγραμμα επεξεργαςίασ για προχωρημζνουσ 

Ρίςω από κάκε ερϊτθμα ςτο Power Query υπάρχει κϊδικασ γραμμζνοσ ςτθ γλϊςςα M. Τον κϊδικα 

αυτόν μπορείτε να τον δείτε και να τον επεξεργαςτείτε από τθν καρτζλα Κεντρικι > Ερϊτθμα > 

Ρρόγραμμα επεξεργαςίασ για προχωρθμζνουσ: 

 

ι από τθν καρτζλα Ρροβολι > Για προχωρθμζνουσ > Ρρόγραμμα επεξεργαςίασ για 

προχωρθμζνουσ: 

 

Με τισ παραπάνω επιλογζσ, ο χριςτθσ οδθγείται ςτο ςχετικό παράκυρο επεξεργαςίασ όπου μπορεί 

να προβεί ςε αλλαγζσ: 
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Θ χριςθ τθσ γλϊςςασ M είναι εκτόσ του ςκοποφ των ςθμειϊςεων αυτϊν. Ο αναγνϊςτθσ μπορεί να 

ανατρζξει ςτθν τεκμθρίωςθ τθσ Microsoft ςτο https://docs.microsoft.com/el-gr/powerquery-m/. 

7.2. Εξαρτήςεισ ερωτήματοσ 

Αν δθμιουργιςετε πολλά ερωτιματα τα οποία εξαρτϊνται μεταξφ τουσ μζςα από λειτουργίεσ όπωσ 

θ προςάρτθςθ, θ ςυγχϊνευςθ, θ αναφορά κ.α. μπορεί να είναι δφςκολο να κυμάςτε ποιο ερϊτθμα 

ςυνδζεται με ποιο. Από τθν καρτζλα Ρροβολι > Εξαρτιςεισ > Εξαρτιςεισ ερωτιματοσ μπορείτε να 

δείτε αυτζσ τισ ςχζςεισ μεταξφ των ερωτθμάτων ςε γραφικι μορφι: 

 

Επιλζγοντασ οποιοδιποτε από τα εμφανιηόμενα ερωτιματα επιςθμαίνονται όλα τα ερωτιματα 

ςτθν ιεραρχία που περιλαμβάνεται αυτό. Με το ποντίκι ο χριςτθσ μπορεί να αλλάξει τθ κζςθ 

ολόκλθρθσ τθσ ιεραρχίασ ενϊ υπάρχει και θ δυνατότθτα για αλλαγι τθσ εμφάνιςθσ τθσ διάταξθσ 

κακϊσ και για μεγζκυνςθ ι ςμίκρυνςθ: 

 

Τζλοσ, με δεξί κλικ ςε κάποιον πίνακα μπορεί να επιλζξει Κεντράριςμα ςτθν προβολι ι 

Κεντράριςμα ιεραρχίασ ςτθν προβολι. 

https://docs.microsoft.com/el-gr/powerquery-m/
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7.3. Αλλαγή τησ προζλευςησ ενόσ ερωτήματοσ 

Αφοφ δθμιουργιςετε ζνα ερϊτθμα το οποίο ςυνδζεται με εξωτερικά δεδομζνα, υπάρχει 

περίπτωςθ θ κζςθ των δεδομζνων να αλλάξει και ζτςι να χακεί θ ςφνδεςθ. Για παράδειγμα, ςτο 

παρακάτω ερϊτθμα, θ ςφνδεςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων C:\Access files\Northwind2007.accdb ζχει 

διακοπεί επειδι το αρχείο Northwind2007.accdb μεταφζρκθκε ςτο φάκελο C:\Ο φάκελόσ μου. 

 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ κα πρζπει να διορκϊςετε τθ διαδρομι ϊςτε να αποκαταςτακεί θ ςφνδεςθ. 

Αυτό μπορείτε να το κάνετε αφοφ επιλζξετε αρχικά το πρϊτο βιμα Προζλευςη ςτο ερϊτθμά ςασ 

και ςτθ ςυνζχεια πατϊντασ το γρανάηι ςε αυτό, να διορκϊςετε τθ διαδρομι προσ το αρχείο: 
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Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε τθν αλλαγι απευκείασ ςτθ γραμμι τφπων: 

 

Σθμειϊνεται ότι θ διαδρομι προσ ζνα αρχείο με το οποίο ςυνδζεςτε από το Power Query, μπορεί 

να είναι μόνο απόλυτθ (π.χ. C:\Ο φάκελόσ μου\αρχείο) και όχι ςχετικι (π.χ. ..\Ο φάκελόσ 

μου\αρχείο).  

7.4. Δημιουργία νζου ςυγκεντρωτικοφ πίνακα από ερϊτημα που ζχει ήδη φορτωθεί 

Στθν ενότθτα 1.3. Το τρίτο βιμα ETL: Φόρτωςθ, παρουςιάςτθκαν οι διάφοροι τρόποι φόρτωςθσ 

ενόσ ερωτιματοσ μεταξφ των οποίων και θ περίπτωςθ ςυγκεντρωτικοφ πίνακα. Θ φόρτωςθ όμωσ με 

αυτι τθ διαδικαςία μπορεί να γίνει μόνο μία φορά. Αν κζλετε να δθμιουργιςετε νζουσ 

ςυγκεντρωτικοφσ πίνακεσ που βαςίηονται ςε ζνα ερϊτθμα που ζχει ιδθ φορτωκεί ςε 

ςυγκεντρωτικό πίνακα τότε κα πρζπει να το κάνετε από το περιβάλλον του Excel, καρτζλα 

Ειςαγωγι > Ρίνακεσ > Συγκεντρωτικόσ πίνακασ > Από εξωτερικι προζλευςθ δεδομζνων: 
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Στο επόμενο παράκυρο επιλζγετε Επιλογι Σφνδεςθ…: 

 

και ςτθ ςυνζχεια επιλζγετε το ερϊτθμα που ζχετε ιδθ φορτϊςει νωρίτερα ςε ςυγκεντρωτικό 

πίνακα: 

 

Αντίςτοιχα βιματα ιςχφουν και για τθν περίπτωςθ ςυγκεντρωτικϊν γραφθμάτων. 
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7.5. Προςάρτηςη δεδομζνων από πίνακεσ του τρζχοντοσ βιβλίου εργαςίασ 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: Προςάρτηςη πολλών πινάκων.xlsx) 

Αν κζλετε να προςαρτιςετε δεδομζνα από πίνακεσ που βρίςκονται ςε διάφορεσ κζςεισ ςτο βιβλίο 

εργαςίασ το οποίο ζχετε ανοικτό και εργάηεςτε, δεν διατίκεται κάποια ζτοιμθ επιλογι από τθν 

κορδζλα του Excel ι του Power Query και κα πρζπει να χρθςιμοποιιςετε τθ ςυνάρτθςθ 

Excel.CurrentWorkbook() τθσ γλϊςςασ M, ωςτόςο θ διαδικαςία είναι αρκετά απλι. 

Για παράδειγμα, το επόμενο βιβλίο εργαςίασ περιζχει 4 φφλλα, κακζνα από τα οποία περιζχει ζναν 

πίνακα με τισ πωλιςεισ κάποιασ εταιρίασ ςε 4 αντίςτοιχεσ πόλεισ: 

 

Οι πίνακεσ αυτοί ζχουν χαρακτθριςτικά ονόματα με πρόκεμα «Πωλήςεισ_»: Πωλήςεισ_Αθήνα, 

Πωλήςεισ_Θεςςαλονίκη κτλ.: 

 

Γενικά, είναι καλό για τα βιματα που κα ακολουκιςουν, να ζχουν οποιοδιποτε χαρακτθριςτικό 

όνομα το οποίο με κάποιο τρόπο να τουσ διαχωρίηει από τυχόν άλλουσ πίνακεσ ςτο βιβλίο 

εργαςίασ. Επίςθσ, όλοι οι πίνακεσ ζχουν τον ίδιο αρικμό ςτθλϊν και με τα ίδια ονόματα. 

Στθ ςυνζχεια επιλζγετε από τθν καρτζλα Δεδομζνα > Λιψθ και μεταςχθματιςμόσ > Λιψθ 

δεδομζνων > Από άλλεσ προελεφςεισ > Κενό ερϊτθμα: 
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και εμφανίηεται το περιβάλλον του Power Query: 

 

Στθ γραμμι τφπων ειςάγετε τθ ςυνάρτθςθ = Excel.CurrentWorkbook() : 
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και πατάτε Enter: 

 

Θ ςυνάρτθςθ Excel.CurrentWorkbook() επιςτρζφει τα ονόματα όλων των πινάκων και 

ονοματιςμζνων περιοχϊν κελιϊν που υπάρχουν μζςα ςτο βιβλίο εργαςίασ ςτθ ςτιλθ Name. Κακϊσ 

μπορεί να περιζχονται τϊρα πίνακεσ ςτο βιβλίο εργαςίασ ςασ που δεν χρειάηεςτε για τθν 

προςάρτθςθ αλλά μπορεί και να εμφανιςτοφν άλλοι ςτο μζλλον, κα πρζπει ςε αυτό το ςθμείο να 

ορίςετε κάποιο φίλτρο ςτθ ςτιλθ Name βάςει του ονόματοσ των πινάκων με το οποίο να 

επιλζγονται μόνο οι πίνακεσ που κζλετε να προςαρτϊνται. Επιπλζον, κα πρζπει να ζχετε υπόψθ 

ςασ ότι αν δεν εφαρμόςετε κάποιο φίλτρο, όταν ολοκλθρωκεί θ προςάρτθςθ, ςε περίπτωςθ που 

φορτϊςετε το αποτζλεςμα ωσ πίνακα ςε κάποιο φφλλο, το ερϊτθμα κα επιχειρεί να φορτϊνει και 
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τον τελικό πίνακα, δθμιουργϊντασ ζτςι μία αναδρομι και φορτϊνοντασ τα δεδομζνα πολλαπλάςιεσ 

φορζσ μετά από κάκε ανανζωςθ! 

Το φίλτρο που μπορείτε να ειςάγετε ςτθ ςτιλθ Name για τα ςυγκεκριμζνα δεδομζνα είναι το όνομα 

του πίνακα να αρχίηει με «Ρωλιςεισ_» κεωρϊντασ ότι με αυτό τον τρόπο κα ονομάηονται πάντα οι 

ςχετικοί πίνακεσ ακόμα και αν προςτεκοφν πίνακεσ για νζεσ πόλεισ: 

 

Στθ ςυνζχεια αναπτφξτε τθ ςτιλθ Content πατϊντασ το κουμπί δεξιά από το όνομα τθσ ςτιλθσ: 

 

απενεργοποιϊντασ τθ Χριςθ αρχικοφ ονόματοσ ςτιλθσ ωσ προκιματοσ: 
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Ρατϊντασ OK προκφπτει ο τελικόσ πίνακασ με τθν προςάρτθςθ των επιμζρουσ πινάκων, τον οποίο 

μπορείτε να φορτϊςετε κατά τα γνωςτά. 

 

Σθμειϊνεται ότι με το ερϊτθμα αυτό, αν προςκζςετε νζουσ πίνακεσ με ςτοιχεία πωλιςεων για 

άλλεσ πόλεισ, χρθςιμοποιϊντασ όμωσ τθν ίδια μορφι ονόματοσ, π.χ. Πωλήςεισ_Χανιά, κα αρκεί μία 

απλι ανανζωςθ για να ςυμπεριλθφκοφν και αυτά τα δεδομζνα ςτον ςυνολικό πίνακα. 

7.6. Προςάρτηςη δεδομζνων από πολλαπλά φφλλα ενόσ βιβλίου εργαςίασ  

(Αρχείο εξάςκθςθσ: POS αρχικό.xlsx) 

Στθν περίπτωςθ που το ςφνολο των δεδομζνων ςασ δεν είναι ενιαίο αλλά οι γραμμζσ βρίςκονται ςε 

περιςςότερα από ζνα φφλλα ςτο βιβλίο εργαςίασ ςασ, μπορείτε να τισ ςυνδυάςετε ςε ζναν ενιαίο 

πίνακα εντόσ του ίδιου ι άλλου βιβλίου, ξεκινϊντασ με τθ διαδικαςία λιψθσ δεδομζνων από βιβλίο 

εργαςίασ που παρουςιάςτθκε ςτθν ενότθτα 2.2. Ειςαγωγι δεδομζνων από βιβλίο εργαςίασ. 

Για παράδειγμα, το παρακάτω αρχείο περιζχει δεδομζνα για τισ πωλιςεισ ενόσ εςτιατορίου ςε 

ξεχωριςτά φφλλα για κάκε μινα: 
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Τα δεδομζνα για όλουσ τουσ μινεσ ζχουν τισ ίδιεσ ετικζτεσ ςτθλϊν. 

Επιλζγουμε από τθν καρτζλα Δεδομζνα > Λιψθ και μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων > Λιψθ 

δεδομζνων > Από αρχείο > Από βιβλίο εργαςίασ και επιλζγουμε το αρχείο POS αρχικό.xlsx. 

Στθν περιιγθςθ επιλζγουμε το όνομα του αρχείου POS αρχικό.xlsx: 

 

και πατϊντασ Μεταςχθματιςμόσ δεδομζνων μεταφερόμαςτε ςτο περιβάλλον του Power Query: 
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Στα ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΑ ΒΙΜΑΤΑ ζχει δθμιουργθκεί μόνο ζνα βιμα Ρροζλευςθ με τφπο:  

= Excel.Workbook(File.Contents("C:\...\POS αρχικό.xlsx"), null, true) 

Ραρατθρείςτε ότι ςτα δεδομζνα κακενόσ από τα Table τθσ ςτιλθσ Data, θ πρϊτθ γραμμι δεν 

αντιμετωπίηεται ωσ κεφαλίδα. 

Για να ορίςουμε ότι θ πρϊτθ γραμμι ςε κάκε Table πρζπει να αντιμετωπίηεται ωσ κεφαλίδα, ςτον 

παραπάνω τφπο, αλλάηουμε τθν τιμι null ςε true:  

= Excel.Workbook(File.Contents("C:\...\POS αρχικό.xlsx"), true, true) : 

 

Στθ ςυνζχεια διαγράφουμε όλεσ τισ ςτιλεσ εκτόσ από τθν Name και τθν Data: 
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Από το κουμπί  αναπτφςςουμε τθ ςτιλθ Data απενεργοποιϊντασ τθν επιλογι Χριςθ του 

αρχικοφ ονόματοσ ςτιλθσ ωσ προκιματοσ: 

 

και το Power Query ενοποιεί όλα τα δεδομζνα από όλα τα φφλλα ςε ζναν ενιαίο πίνακα 

διατθρϊντασ τθ ςτιλθ Name που δείχνει από ποιο φφλλο προζρχεται κάκε εγγραφι: 
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Για να ορίςουμε τουσ τφπουσ δεδομζνων των ςτθλϊν, αφοφ τισ επιλζξουμε όλεσ, επιλζγουμε από 

τθν καρτζλα Μεταςχθματιςμόσ > Οποιαδιποτε ςτιλθ > Εντοπιςμόσ τφπου δεδομζνων: 

 

και ςτθ ςυνζχεια φορτϊνουμε (Αρχείο > Κλείςιμο και φόρτωςθ ςε…) τα δεδομζνα αυτά ςε πίνακα ι 

ςυγκεντρωτικό πίνακα ςε νζο φφλλο εργαςίασ, π.χ. με το όνομα POS: 
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Στθ ςυνζχεια αποκθκεφουμε το αρχείο με το τρζχον όνομα. Είναι ςθμαντικό να επιςθμανκεί ότι το 

ερϊτθμα που δθμιουργιςαμε με τθ ςυνάρτθςθσ Excel.Workbook() αντλεί τα δεδομζνα από το 

αποκθκευμζνο αρχείο και όχι από τθ μνιμθ. Ζτςι αν γίνει κάποια αλλαγι ςτα δεδομζνα π.χ. 

κάποιου μινα, δεν αρκεί θ απλι ανανζωςθ (Δεδομζνα > Ερωτιματα & Συνδζςεισ > Ανανζωςθ 

όλων) για να δοφμε τισ αλλαγζσ ςτον τελικό πίνακα αλλά χρειάηεται απαραίτθτα να προθγθκεί 

αποκικευςθ του αρχείου.  

Επιπλζον, κακϊσ το ερϊτθμα που δθμιουργιςαμε αντλεί ωσ τϊρα δεδομζνα από όλα τα υπάρχοντα 

φφλλα εργαςίασ, κα πρζπει να το τροποποιιςουμε ϊςτε να μθν περιλαμβάνει το φφλλο που 

περιζχει τον τελικό μασ πίνακα (ςτθν περίπτωςθ αυτι με το όνομα POS) ι και άλλα φφλλα που 

τυχόν δε κζλουμε. 

Επιςτρζφουμε λοιπόν ςτο Power Query και επιλζγουμε το πρϊτο βιμα Ρροζλευςθ και ειςάγουμε 

ζνα φίλτρο κειμζνου ςτθ ςτιλθ Name το οποίο εξαιρεί το φφλλο εργαςίασ POS που περιζχει τον 

τελικό πίνακα: 

 

Στο επόμενο ερϊτθμα πατάμε Ειςαγωγι: 
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και ορίηουμε το φίλτρο: 

 

Ζτςι, ολοκλθρϊνεται θ δθμιουργία του ερωτιματοσ. 

Σθμειϊνεται, ότι με τον τρόπο που δθμιουργιςαμε το ερϊτθμα, αν προςκζςουμε νζα φφλλα με 

δεδομζνα για άλλουσ μινεσ, τα δεδομζνα αυτά κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτον τελικό πίνακα με μία 

απλι ανανζωςθ αφοφ όμωσ προθγθκεί αποκικευςθ του αρχείου όπωσ αναφζρκθκε και νωρίτερα.  

7.7. Προςάρτηςη πολλαπλϊν φφλλων από αρχεία xlsx 

(Αρχείο εξάςκθςθσ: ο φάκελοσ POS_2) 

Στθν ενότθτα 2.6. Ειςαγωγι αρχείων από φάκελο παρουςιάςτθκε θ ειςαγωγι δεδομζνων που 

προζρχονται από αρχεία Excel, με τον περιοριςμό ότι από κάκε αρχείο τα δεδομζνα ειςάγονται από 

ζνα και μόνο φφλλο το οποίο ζχει το ίδιο όνομα ςε όλα τα αρχεία. Στθν ενότθτα αυτι, 

παρουςιάηεται θ γενικότερθ περίπτωςθ κατά τθν οποία τα δεδομζνα περιζχονται ςε πολλά αρχεία 

Excel, ςε ζνα ι περιςςότερα φφλλα και με διαφορετικά ονόματα. 

Στον υποφάκελο POS_ανά_μήνα περιζχονται τα εξισ αρχεία xlsx: 
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Κάκε αρχείο περιζχει τα εξισ φφλλα: 

Αρχείο Φφλλα 

2009 - Λουλ.xlsx 
 July 

 OtherData 

2009 Μάιοσ.xlsx  05 

2009_06.xlsx  Λοφνιοσ 

2009_April.xlsx  Sheet1 

2009_Αυγ&Σεπτ.xlsx 
 Αυγ 

 Σεπτ 

 

Πλα τα φφλλα ςε όλα τα αρχεία περιζχουν δεδομζνα από POS με τα ίδια ονόματα ςτθλϊν, τα οποία 

κζλουμε να προςαρτιςουμε ςε ζναν πίνακα, εκτόσ από το φφλλο OtherData ςτο αρχείο 2009 - 

Λουλ.xlsx. 

Επιλζγετε από τθν καρτζλα Δεδομζνα > Λιψθ και μεταςχθματιςμόσ > Λιψθ δεδομζνων > Από 

άλλεσ προελεφςεισ > Κενό ερϊτθμα: 

 

και εμφανίηεται το περιβάλλον του Power Query: 
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Στθ γραμμι τφπων ειςάγετε τθ ςυνάρτθςθ  

= Folder.Files("C:\My Documents\POS_2\POS_ανά_μήνα")  

προςαρμόηοντασ κατάλλθλα το όνομα του φακζλου ϊςτε να αντιςτοιχεί με το φάκελο ςτο δικό ςασ 

υπολογιςτι. 

 

Το αποτζλεςμα είναι ζνασ πίνακασ που περιζχει όλα τα αρχεία του φακζλου POS_ανά_μινα: 

 

Στον πίνακα αυτό, διατθρείτε τισ ςτιλεσ Content και Name και διαγράφετε τισ υπόλοιπεσ: 
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Στθ ςυνζχεια, επιλζγετε καρτζλα Ρροςκικθ ςτιλθσ > Γενικά > Ρροςαρμοςμζνθ ςτιλθ και ειςάγετε 

τθ ςυνάρτθςθ = Excel.Workbook([Content], true, true) : 

 

με αποτζλεςμα τθ δθμιουργία μία νζασ ςτιλθσ Προςαρμογή: 

 

Στθ ςυνζχεια αναπτφςςετε τθ ςτιλθ Προςαρμογή από το κουμπί  επιλζγοντασ να εμφανιςτοφν 

μόνο οι ςτιλεσ Name και Data και απενεργοποιϊντασ τθν επιλογι Χριςθ του αρχικοφ ονόματοσ 

ςτιλθσ ωσ προκιματοσ: 
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Το αποτζλεςμα είναι ζνασ πίνακασ που περιζχει όλα τα φφλλα από όλα τα αρχεία xlsx του φακζλου 

POS_ανά_μινα: 

 

Μετονομάηετε τθ ςτιλθ Name.1 ςε Sheet ϊςτε να είναι ςαφζσ τι περιζχει και διαγράφετε τθ ςτιλθ 

Content θ οποία δε χρειάηεται πλζον: 

 

Στο ςθμείο αυτό, μπορείτε να εξαιρζςετε τα αρχεία και τα φφλλα που ενδεχομζνωσ δεν χρειάηεςτε, 

με τθ χριςθ φίλτρων ςτισ ςτιλεσ Name και Sheet. Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ εφαρμόηετε φίλτρο 

ςτθ ςτιλθ Sheet ϊςτε να εξαιρζςετε μόνο το φφλλο OtherData: 
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και διατθροφνται μόνο τα φφλλα που κα προςαρτθκοφν: 

 

Στθ ςυνζχεια, αναπτφςςετε τθ ςτιλθ Data απενεργοποιϊντασ τθν επιλογι Χριςθ του αρχικοφ 

ονόματοσ ςτιλθσ ωσ προκιματοσ: 
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και όλα τα δεδομζνα προςαρτϊνται ςε ζναν πίνακα: 

 

Για να ορίςετε ςτθ ςυνζχεια τουσ τφπουσ δεδομζνων, μπορείτε να επιλζξετε όλεσ τισ ςτιλεσ και να 

επιλζξετε από τθν καρτζλα Μεταςχθματιςμόσ > Οποιαδιποτε ςτιλθ > Εντοπιςμόσ τφπου 

δεδομζνων. 

Αφοφ φορτϊςετε το αποτζλεςμα όπωσ επικυμείτε, κα πρζπει να αποκθκεφςετε το βιβλίο εργαςίασ 

ςε κάποιον φάκελο εκτόσ του φακζλου POS_ανά_μήνα και των υποφακζλων του ϊςτε να 

αποφφγετε το πρόβλθμα τθσ αναδρομισ που περιγράφθκε ςτθν ενότθτα 2.6. Ειςαγωγι αρχείων 

από φάκελο. 
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