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1. POWER BI nədir? 
 

Power BI (oxunuşu – Pauer BiAy)– ilk mərhələdə bir-birindən müstəqil saysız datanın 

toplanması, şəklə salınması və son istifadəçi üçün vizuallaşdırılmasına yarayan biznes analitikası 

vasitəsidir. Bir başqa deyişlə, əlimizdə olan qarmaqarışıq dataları səliqəyə salmağa, bütün o 

qarışıqlığın içindən, hər kəsin ilk baxışdaca rahatlıqla anlayacağı formata gətirən bir alətdir.  

 

Məsələn, aşağıdakı kimi bir xaosu… 

 

 

…Power BI-da bu cür səhmana salmaq mümkündür: 
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Hər hansı bir hekayəni estetik diaqram və dashboard-larla izah etmə imkanı var ikən, quru 

cədvəl və uzun-uzadı bitməyən sətirlərə üz tutmaq rasional olmayacaqdır. Müasir dövrdə 

texnologiyanın da inkişafı ilə birgə, şirkətlər, insanları ən az əziyyətə salacaq şəkildə öz 

məhsullarından istifadə etmənin yollarını axtarır. İnsan, təbiəti olaraq tənbəldir və ən az zəhmətlə ən 

böyük nəticəni əldə etmək istəyir. Power BI platformu da, şirkətlərdə baş verən ən vacib hadisələri 

tək səhifəlik ekrana gətirməklə, yorucu rəqəmlərdən qaçmağa imkan yaradır. 

  

Platformun ən gözəl tərəfi isə, kodlaşdırma və dizayn təcrübəsi olmayan hər bir kəsin, müəyyən 

əmək sərf etdikdən sonra bundan rahatlıqla faydalanmasına imkan verməsi, fantastik dərəcədə elastik 

və dizayn baxımından tam ixtiyarımıza verilmiş olmasındadır. Bu haqda daha ətraflı az sonra bəhs 

edəcəyik. 
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2.  POWER BI və Data Modelləri 
 

Power BI, ənənəvi data modelləri zəncirinin ən sonunda yer alırmış kimi görünməsinə 

baxmayaraq, əslində bu zəncirin hər bir mərhələsində iştirak etməkdədir. Həm Power Query ilə fərqli 

qaynaqlardan dataların gətirilməsi/düzənlənməsi/formatlanması mərhələsi, həm bu dataların təhlil 

edilib modelin qurulması mərhələsi, həm də hesablamaların vizuallaşdırılması mərhələsi – hər biri 

Power BI-da mövcuddur. 

 

Yuxarıda gördüyümüz sxemdə, bəhsini etdiyimiz hər bir mərhələni görə bilərik. Həm xarici/daxili 

mənbələrdən data çəkir (POWER QUERY), həm bu datanı DATA MODEL ilə hesablayır, ən sonda isə 

hesablamaları POWER BI DASHBOARDS mərhələsində lazımi qaydada vizuallaşdırırıq. 

Power BI nə olduğu haqqında hər hansı bir sual yarandığı halda bu qrafiki göstərmək, bütün 

prosesi gözümüzün önünə gətirməkdə və bütün çaşqınlıqları anında aradan qaldırmaqdadır. 

 

P.S. Power Query (Get & Transform) haqqında daha ətraflı məlumatı aşağıdakı yazılardan ala 

bilərsiniz: 

 Power Query ilə web-saytdan məlumat götürmək 

 Qovluqdakı faylların adlarını Excel cədvəlinə dönüşdürmək 

 Facebookda Like etdiyimiz səhifələrin siyahısını Excel-ə gətirmək 

 Get & Transform ilə cədvəlləri Unpivot etmək 

 Əlimizdəki valyutalar hər gün nə qədər itirir/qazandırır?! 

 Mərkəzi Bankın istənilən 2 tarix arasındakı valyuta məzənnələrinin çəkilməsi 

https://xlstuff.org/2018/10/power-query-il%c9%99-web-saytdan-m%c9%99lumat-goturm%c9%99k/
https://xlstuff.org/2018/11/video-qovluqdaki-fayllarin-adlarini-excel-c%c9%99dv%c9%99lin%c9%99-donusdurm%c9%99k/
https://xlstuff.org/2018/11/facebookda-like-etdiyimiz-s%c9%99hif%c9%99l%c9%99rin-siyahisini-excel-%c9%99-g%c9%99tirm%c9%99k/
https://xlstuff.org/2018/10/get-transform-il%c9%99-c%c9%99dv%c9%99ll%c9%99ri-unpivot-etm%c9%99k/
Əlimizdəki%20valyutalar%20hər%20gün%20nə%20qədər%20itirir/qazandırır?!
https://xlstuff.org/2018/10/power-query-il%c9%99-m%c9%99rk%c9%99zi-bankin-ist%c9%99nil%c9%99n-2-tarix-arasindaki-valyuta-m%c9%99z%c9%99nn%c9%99l%c9%99rinin-c%c9%99kilm%c9%99si/
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3. POWER BI-ya niyə ehtiyac var? 
Öz biznesini daha yaxşı başa düşmək, daha güclü hesabatlıq sistemi qurmaq və daha dərin analitik 

imkanlar əldə etmək istəyən şirkətlər üçün Power BI Excel-i də geridə qoyan bir üst səviyyəli business-

intelligence alətidir. Power BI ilə şirkətlər onlarla (bəlkə də yüzlərlə) daxili departamentlərindən əldə 

edəcəkləri məlumatları tək bir səhifə üzərində rahat və daha güvənilir bir şəkildə analiz etmə imkanına 

qovuşur. 

 

 Aşağıda, Power BI istifadəsinin əsas üstünlükləri ilə tanış ola bilərsiniz: 

 Digər platformaların çətinliklə proses edə biləcəyi ağlasığmaz böyüklükdəki dataları rahatlıqla 

səliqəyə salıb işlədə bilməsi, 

 Bir çox vizuallaşdırma imkanı ilə istənilən biznes növünə aid dashboard-ların hazırlana bilməsi, 

 İrəli səviyyəli kodlama/proqramlaşdırma və qrafik dizayn bacarıqları tələb etməməsi, 

 Hesabat və dashboard-ların cloud üzərində digər istifadəçilərlə paylaşıla bilməsi, 

 Mobil telefon və planşetlər vasitəsilə, statik və ya real-time olaraq hesabatların izlənmə 

imkanı, 

 KPI-lar üzrə xatırlatmaların təyin edilməsi ilə, müəyyən sərhədlərin keçilməsi halında 

informasiya verilməsi, 

 Time Intelligence funksiyaları ilə mümkün ola biləcək istənilən 2 dövrün müqayisəsi. 
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4.  POWER BI kimlər üçündür? 
 

 Excel / SSAS / SQL / DAX bilikləri olan,  

 Data analitikası və data modelləri hazırlayan, 

 Biznes və maliyyə təhlilləri aparan, 

 Menecment hesabatlarını üst səviyyədə təqdim edən professionallar 

bu platformdan digərlərinə nisbətdə daha rahat istifadə edəcəkdir, lakin Excel bilikləri orta 

səviyyədə olan şəxslər də DAX (Data Analysis Expressions) dilinin müəyyən sirrlərinə yiyələnməklə, 

çox estetik, funksional və möcüzəvi təhlillər apara bilər. Power BI platformunun ən böyük 

özəlliklərindən biri – istəyi və iradəsi olan hər bir şəxsə uyğun olmasındadır. 

 

 Bundan əlavə, Power BI aşağıdakı maraq qrupları üçün çox faydalı olacaqdır: 

 Şirkətindəki ümumi vəziyyəti tək baxışda anlamaq istəyən şirkət rəhbərləri, 

 İşgüzar görüş və səfərləri çox olan biznesmenler, 

 Departament rəhbərləri (əsasən maliyyə, satış, HR, istehsalat, IT), 

 Səhmdarlar 
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5.  POWER BI-ın versiyaları  
 

 Ödənişsiz versiyalar 

 Power BI Desktop — Kiçik və orta böyüklükdəki bizneslər üçün nəzərdə tutulmuş ödənişsiz 

versiya. 

 Power BI Mobile – Desktop-da hazırlanan faylların mobil telefonlar vasitəsilə izlənməsi üçün 

nəzərdə tutulmuşdur. Ödənişli versiyasından fərqli olaraq, ödənişsiz versiyasında hesabatları 

digər istifadəçilər ilə paylaşmaq mümkün deyildir. 

 Ödənişli versiyalar 

 Power BI Service 

Power BI Pro — İstifadəçi başına ödənilən versiyadır. Əlavə funksionallıq əldə etmək və 

dashboard-ları digər istifadəçilər ilə paylaşmaq imkanı verir.  

Power BI Premium — Daha böyük miqyaslı şirkətlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Hər iki versiyanın qiymətləri ilə Power BI-ın rəsmi veb-səhifəsindən alınan məlumatlarla 

aşağıda tanış ola bilərsiniz: 

 

 Power BI Mobile — Rabitə vasitəsi başına (mobil və ya tablet) ödənilməli olan versiyadır.  

 Power BI Embedded 

 Power BI Report Server 
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6.  POWER BI-ın komponentləri 
 

 Power Query: Digər adı ilə Get & Transform Data. Bir çox fərqli mənbədən yığılmış 

məlumatların formatlanması, birləşdirilməsi, əlaqə qurulmasına yarayan data analitikası 

vasitəsidir. 

 

 

 Power Pivot: Data modellərinin qurulmasına yardım edən, DAX proqramlama dili təməlli 

motordur.  
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Power Pivot haqqında daha ətraflı bu keçiddən oxuya bilərsiniz - Power Pivot nədir? 

Bundan əlavə, saytımızda bu mövzuda silsilə yazılarımız var, saytın ana menusundan istifadə edə 

bilərsiniz: 

 

 

 Power View: İnteraktiv diaqramlar, qrafiklər, xəritələr və digər vizual vasitələr meydana 

gətirən alətdir. Excel-də yer alan, lakin Power BI-ın sələfi olan funksionallıqdır. 

 

 

 

https://xlstuff.org/2018/11/power-pivot-n%c9%99dir/
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 Power Map: 3D vizuallıqlar və xəritələr qurmağa yarayan vizuallaşdırma vasitəsidir. 

 

 Power Q&A: Power BI platformuna məxsus, bəşəri cümlələrlə sual-cavab formatında qrafik 

və diaqramları şəkilləndirən inqilabi biznes-dəstək alətidir.  
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Məsələn, yuxarıdakı skrində görürük ki, ingilis dilində yazılan adi bir cümlə ilə böyükdən kiçiyə 

doğru azalan qaydada, sətir diaqramı ilə psixologiya və biznes növləri və müəlliflər üzrə satışları 

hazırlamış olduq. Və bunu, təkrar edirəm, heç bir diaqram hazırlama prosesindən keçmədən, adi 

bəşəri cümlə ilə əldə etdik. 

 

 

7.  POWER BI-ın interfeysi 
 

Power BI Desktop, aşağıdakı kimi bir interfeysə sahibdir.  

 

3 seksiyadan əmələ gələn menudan ibarətdir – Home, View və Modeling.  

Menudakı hər bir simvolun hansı işi gördüyü üzərində durmayacağam, çünki bu kitabın 

mövzusu deyil, lakin Power BI ilə tanış olduqca, hər birinin funksionallığı haqqında ətraflı biliklər əldə 

edəcəksiniz. 

 

Yuxarıda gördüyümüz səhifənin adı Report-dur (ən soldakı sütunda qırmızı ox ilə işarət 

edilmişdir).  
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Bütün dashboard-lar bu ağ səhifə üzərində tərtib edilir. Ən sağdakı Fields blokundan data və 

hesablamaları, yenə sağdakı Vizualizations blokundan seçilən vizuallaşdırmaların üzərinə 

yerləşdirərək, bizə lazım olan dashboard-ları hazırlayırıq. Vizualizasiya növləri, Excel-də olan 

diaqramlara çox bənzəməkdə və əksər hallarda eyni funksionallığa sahibdirlər. 

 

Lakin, vizualizasiyalara gəlmədən öncə, data lazımi qaydada şəkilləndirilməli, bütün 

hesablamalar aparılmalı və bütün cədvəllər əlaqələndirilməlidir. Aşağıda, individual cədvəllərlə 

işləmək üçün keçid aldığımız Data pəncərəsi ilə qarşı-qarşıyayıq: 

 

 

 

Biz hal-hazırda, Products cədvəlinin tərkibini görürük. Data adlandırılan bu pəncərədə (solda 

qırmızı ox ilə işarə edilib), ixtiyarımızda olan cədvəllər və onlara aid sütunları ayrı-ayrılıqda görə 

bilərik. Bu sütunlardakı dəyərlərdən istifadə etməklə həm Calculated Column, həm də Measure 
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yazaraq, modelimizə başlaya və onu təkmilləşdirə bilərik (Daha ətraflı - Calculated Column vs. 

Measure). 

 

Bu və digər cədvəlləri bir-biri ilə əlaqələndirdiyimiz Model pəncərəsinə keçid alaraq təmin 

edirik. 

 

 

 

 

Power%20Pivot%20#3 - Calculated Column vs. Measure
Power%20Pivot%20#3 - Calculated Column vs. Measure
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8. POWER BI-ın motoru – DAX 
 

DAX – Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS), Excel Power Pivot və Power BI-ın 

proqramlama dilidir. 2010-cu ildə Microsoftun tərkibindəki proqramçılar tərəfindən yaradılmış və ilk 

dəfə Microsoft Excel 2010-da Power Pivot layihəsi çərçivəsində istifadəçilərə təqdim edilmişdir.  

 

Sadə bir dil olmasına və Microsoft Excel-ə çox oxşamasına baxmayaraq, Excel-dən bir çox 

mövzuda fundamental şəkildə fərqlənməkdədir. Və əksər hallarda, Excel təcrübəsi olan bir çox 

istifadəçi, öz Excel bilik, alışqanlıq və yanaşmalarını DAX-da tətbiq etməyə meyllidir, bu isə yekunda 

uğursuzluğa gətirib çıxarır. Bu səbəblə, DAX tam müstəqil bir dil olaraq nəzərə alınmalıdır. Çox çətin 

görünməsinə baxmayaraq, əslində sadədir (lakin asan deyildir). 

 

 Məsələn, yuxarıdakı skrində tipik bir DAX formulu görürük. Adından da göründüyü kimi, bir 

öncəki həftənin satışlarını hesablamağa kömək edir. 5 fərqli funksiyadan istifadə edilib və çox 

qarmaşıq və qəliz görünsə də, bir neçə çox sadə məntiq üzərinə qurulmuşdur (Bu misalı daha ətraflı 

analiz etmək üçün bu keçiddən faydalana bilərsiniz - Power Pivot #18 - Bu həftə və keçən həftənin 

satışlarının müqayisəsi).  

 

DAX haqqında silsilə yazıları növbəti keçiddən oxuya bilərsiniz - Power Pivot & DAX. 

 

 

 

https://xlstuff.org/2019/02/power-pivot-18-bu-h%c9%99ft%c9%99-v%c9%99-kec%c9%99n-h%c9%99ft%c9%99nin-satislarinin-muqayis%c9%99si/
https://xlstuff.org/2019/02/power-pivot-18-bu-h%c9%99ft%c9%99-v%c9%99-kec%c9%99n-h%c9%99ft%c9%99nin-satislarinin-muqayis%c9%99si/
https://xlstuff.org/category/power-analytics/power-pivot-dax/
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9.  POWER BI necə və nə zaman 

yenilənir? 
 

Power BI hər ay Microsoft komandası tərəfindən yeni xüsusiyyətlər əlavə edilərək, bəyənilməyən 

və ya lazımsız özəlliklər düzəldilərək ictimaiyyətə təqdim edilir (Bütün əvvəlki versiyalar bu keçiddə - 

Previous monthly updates to Power BI Desktop). 

Bu təqdimetmə zamanı həm yenilənmiş Power BI faylını endirmək, həm də yeniliklər haqqında 

YouTube üzərindən ingilis dilində video ilə tanış olmaq imkanını verirlər. Məsələn, Avqust 2019-cu 

ilin Power BI faylını bu keçiddən endirmək mümkündür - Power BI Desktop August 2019. 

 Ekran bizi öncə Microsoft Store-a yönləndirəcək: 

 

Office 365 hesabınızla daxil olduqdan sonra proqramı endirə və rahatlıqla işləməyə başlaya 

bilərsiniz. 

https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/desktop-latest-update-archive
https://powerbi.microsoft.com/en-us/desktop/
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10. POWER BI – da vizualizasiya növləri 
 

Aşağıdakı skrində, Power BI – da istifadə edə biləcəyimiz əsas vizualizasiyaları görürük. Bunların 

bir qismi proqramın özündə default olaraq quruludur, lakin böyük hissəsini müvafiq səhifəyə keçid 

alaraq endirə bilərik. Bəzi vizualizasiyalar ödənişlidir, lakin işlərimizi görəcək böyük əksəriyyətdən 

təmənnasız istifadə etmək mümküdür. 

 

Sqlbi.com veb-səhifəsinin hazırladığı pdf faylı bu keçiddən endirə bilərsiniz – The Visuals 

Reference. 

Uğurlar! 

visuals-reference-sep2018-A3.pdf
visuals-reference-sep2018-A3.pdf
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