
Təlim üçün sillabus 

1-ci hissə: Giriş: 

 Big Data anlayışı və data bazaların növləri; 

 Business Intelligence və Data Analitika anlayışı; 

 Analiz və vizuallaşdırma üçün olan alətlərə ümumi baxış; 

 Power BI ilə digər alətlər arasındakı oxşarlıqlar və fərqlər. 

 

2-ci hissə: Power BI Desktop ilə dataların alınması: 

 Power BI Desktop-a ümumi baxış; 

 Power BI Desktopun nəzərdən keçirilməsi; 

 Data mənbələrinə bağlanmaq; 

 Dataların hesabatlara əlavə edilməsi üçün transformasiyası; 

 Birdən çox qaynaqdan dataların birləşdirilməsi; 

 Dataların hesabata əlavə edilməsi üçün tənzimlənməsi. 

 

3-cü hissə: Power BI-da data modelləşdirmə: 

 Power Pivot anlayışı; 

 Data modelləşdirməyə giriş; 

 Əlaqələrin idarə olunması; 

 Hesablanmış sütunların yaradılması; 

 Data modelləri yaxşılaşdırma; 

 Ölçülərin və sürətli ölçülərin yaradılması; 

 Hesablanmış cədvəllərin yaradılması; 

 İerarxiyaların yaradılması. 

 

4-cü hissə: Power BI-da vizualizasiyaların istifadəsi: 

 Vizualizasiyalar ilə ilkin tanışlıq; 

 Sadə vizual növlərin yaradılması və onların özəlləşdirilməsi; 

 Dilimləyici-Slicer yaratmaq; 

 Xəritələr; 

 Matrislər və cədvəllər; 

 Səpələnmə,şəlalə və qıf qrafiklərin yaradılması; 



 Səhifə parametrləri. 

 

 

5-ci hissə: Power BI-da dataları araşdırmaq: 

 Power BI Servisə giriş; 

 Power BI-dakı sürətli anlayışlar; 

 Dashboard yaratmaq və konfiqurasiya etmək; 

 Dildən istifadə edərək datalar haqqında suallar vermək; 

 Xüsusi sual-cavab yaratmaq; 

 Dashboardları təşkilatda paylaşmaq; 

 Vizualizasiya və qutucuqları tam ekran görüntüləmə; 

 Qutucuq detallarının düzəldilməsi və vidjetlərin əlavə edilməsi; 

 Dashboardda daha çox sahə qazanmaq. 

6-cı hissə: Power BI-da yayım və paylaşım: 

 Məzmun paketləri,təhlükəsizlik və qruplarla tanış olun; 

 Power BI Desktop hesabatlarını yayımlamaq; 

 Dashboardlar ilə hesabatları çap etmək və ixrac etmək; 

 Power BI Mobil ilə tanışlıq; 

 Power BI-da iş sahələri yaratmaq; 

7-ci hissə: DAX nədir? 

 Hesablanmış sütunlar; 

 Ölçülər; 

 Toplama Funksiyaları-Aggregation Functions; 

 İteratorlar-X Aggregation Functions; 

 Dəyişənlərin istifadəsi; 

 Zaman Funksiyaları-Date Functions; 

 Cədvəl funksiyaları; 

 Calculate funksiyası; 

 Kontekstlər; 

 Time Intelligense nədir? 

 

8-ci hissə: Mənimsənilən biliklərin yoxlanılması və yekun layihə. 



 Yekun test çalışmaları; 

 Proyekt üzərində iş. 

 


