Onlayn/Ənənəvi

Data Analytics
Bootcamp proqramı
“Data Analytics with SQL” təlimi vasitəsilə tələbələr data
baza sistemi ilə işləməyi: data bazaların yaradılması, data
bazada milyonlarla datanın təmizlənməsi, dataların
seçilməsi və yönləndirilməsini praktiki və nəzəri cəhətdən
professional şəkildə öyrənirlər.
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Niyə məhz Data Analitikası?
Data Analitikası səhiyyə, istehsal, təhsil, media, satış, bank, maliyyə və
hətta daşınmaz əmlak da daxil olmaqla bir çox sahələdə tətbiq edilərək
biznesin səmərəliliyinin artımına və xərclərin azalmasına səbəb olur.
Data Analitikası sayəsində şirkətlər aparılan analizlər ilə daha sürətli
qərarlar qəbul edir. Data Analitikasının bizneslərə tətbiqinin belə pozitiv
formada nəticələnməsi şirkətlərin bu sahəyə olan diqqətinin
artımasına səbəb olur. Məhz bu səbəbdən gündən-günə Data
Analitikasına tələbat artmaqda davam edir, yeni iş imkanları yaranır. Bir
çox mütəxəssislərə görə bizneslərin gələcəkdəki uğurunun təminatı
məhz Data elmi və Data Analitikasının inkişafındadır. Belə böyük bir
gələcək prestij vəd edən bir sahəyə bir çox insanın maraq duyması və
ixtisaslaşmaq istəməsi kifayət qədər normaldır. Ölkəmizdə də son
zamanlar bu sahə ilə əlaqədar vakansiyaların artımı Data Analitikasına
olan təlabatın göstəricisidir.

İcmal
4 ay müddətində davam edən “Data Analitytics Bootcamp” proqramı
“SQL”, “Power BI”, “Python” olmaqla 3 moduldan ibarətdir. Qlobal
standartlar əsasında tərtib edilmiş dərs proqramımız həm
Azərbaycanda, həm də bir sıra xarici prestijli şirkətlərdə təcrübəyə sahib
peşəkar mütəxəssislər tərəfindən tədris edilir. Dərslər tələbələrimizin
istək və seçimindən asılı olaraq oflayn və onlayn şəkildə həyata keçirilir.
Belə ki, təlimimizin keyfiyyətinin artırılması üçün tələbələrə karyera və
mentor dəstəyi kimi bir sıra xidmətlər də təklif edirik. Əsas məqsədimiz
tələbələrin bu sahəyə peşəkar şəkildə yiyələnməsi ilə yanaşı onları
uğurlu karyera ilə də təmin etməkdir. Bu səbəbdən, “Bootcamp”-i
uğurla bitirən məzunlarımız tərəfimizdən edilən bir sıra karyera
yönləndirməsi və referanslar sayəsində işlə təmin olunur.
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Vüsal İsayev

“Python ilə Data Science” təlimini tədris edən təlimçimiz
Vüsal İsayev “Data Science” sahəsi üzrə 10 ilə yaxın iş
təcrübəsinə sahibdir. Almaniyanın “Hildesheim”
Universitetində “Data Analytics” üzrə magistr təhsili almış
mütəxəssis, eləcə də Almaniyada “Trivago”, “Lana Labs” kimi
prestijli şirkətlərdə Data Mütəxəssisi kimi fəaliyyət
göstərmişdir. Qlobal iş təcrübəsinə sahib olan təlimçimiz
data sahəsində bir sıra uğurlu proyektlərə imza atmışdır.
Hal-hazırda isə mütəxəssis “Kapital bank”da “Data Scientist”
olaraq fəaliyyətinə davam edir.
Python

Faiq Nəsirli

“SQL” təlimçimiz Faiq Nəsirli bakalavr təhsilini Azərbaycan
Texniki Universitetində, magistr təhsilini isə Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universitetində almışdır. Gənc mütəxəssis
data elmi sahəsində kifayət qədər geniş təcrübəsi olan
təlimçilərimizdən biridir. Belə ki, Unibank'da “Fraud
Analyst”, Veysəloğlu Şirkətlər Qrupunda “MSSQL Server
Database Administrator” kimi fəaliyyət göstərmişdir. Hal hazırda DataCity'də “SQL” üzrə təlimçi olan Faiq Nəsirli,
həmçinin Paşa Sığorta Açıq Səhmdar Cəmiyyətində
“Database Engineer” kimi fəaliyyət göstərməyə davam edir.
Mütəxəssisimiz Microsoft'un “Database Administration
Fundamentals”, “Querying Data with Transact - SQL”,
“Administrating a SQL Database Infrastructure”, “Azure
Data Fundamentals” və digər bir çox beynəlxalq
proqramların rəsmi sertifikatlarına sahib təlimçidir.
SQL
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Dadaş Məmmədov

Bakalavr təhslini Bakı Dövlət Universiteti, Kompüter elmləri
ixtisası üzrə almış Dadaş Məmmədov magistr təhsilini
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində İnformasiya
sistemlərinin idarə olunması ixtisası üzrə tamamlamışdır.
Beynəlxalq “Microsoft” sertifikatlı mütəxəssisimiz
Veysəloğlu Şirkətlər qrupunda ilk öncə Analitik, daha sonra
isə “Database Adminstrator” vəzifəsində çalışmışdır.
Mütəxəssisimiz hazırda “Access” Bankda “Research and
Development Engineer” olaraq fəaliyyət göstərir. “MS SQL
Server 2014/2016/2017/2019”, “Azure SQL Databases”, “SSIS”,
“SSAS”, “Visual Studio”, Böyük Ölçülü Məlumat Miqrasiyası,
Windows PowerShell, Monitorinq və Performans Ayarları da
daxil olmaqla bir çox texnologiya üzrə təcrübəli olan
təlimçimiz “Microsoft Exam 764 -Administering a SQL
Database Infrastructure”, ”Microsoft Exam 761 - MCSA:
Querying Data with Transact-SQL”, “Microsoft Exam - MTA:
Database Administration Fundamentals” kimi bir sıra
beynəlxalq sertifikatlara sahibdir.
SQL

Elvin Əhmədov

Data Analitikası üzrə 10 ilə yaxın təcrübəyə sahib
mütəxəssisimiz Elvin Əhmədov öz bakalavr təhsilini
Azərbaycan texniki universitetində, Kompüter elməri və
informasiya texnologiyaları sahəsi üzrə almışdır. Databaza,
server və proqram təminatı üzrə professionallaşmış
mütəxəss peşəkar karyerasına Az-Granata, Mazarina
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti kimi şirkətlərdə “Database
Administrator” kimi başlamışdır. Bank və sığorta
sekrotunda da bu sahə üzrə geniş təcrübəyə sahib olan
təlimçimiz Access Bank və Paşa Sığorta şirkətlərində
“Database Administrator” kimi çalışmırdır. “SQL” və “Data
Analytics” üzrə “Microsoft” sertifikatlı mütəxəssisimiz
hazırda Kaseya şirkətində “Senior Database Administrator”
olaraq fəaliyyətini davam etdirir.

SQL
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Tələbələrimiz tərəfindən pedaqoji fəaliyyətləri ilə xüsusilə
sevilən Bahar Mahmudlu Bakı Mühəndislik Universiteti –
İqtisadiyyat və İdarəetmə məzunudur.
Bahar Mahmudlu

Sahə üzrə bir çox sertifikatlara sahib olan təlimçi “Oikos Baku”da
“Project Analyst”, Modern Şirkətlər Qrupunda “Data Analyst”
vəzifələrində çalışmış, hal - hazırda isə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyində “Data Analyst – Consultant” kimi fəaliyyət göstərir.
Power BI

Eldəniz Bayramov

“Microsoft” sertifikatlı təlimçimiz Eldəniz Bayramov
bakalavr təhsilini Qafqaz Universitetinin “Sənayenin təşkili
və idarə edilməsi” ixtisası üzrə almış, magistr təhsilini isə
Bakı Mühəndislik Universitetinin “İstehsalat və xidmət
sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” üzrə bitirmişdir.

2018-ci ildən “Sumqayıt Texnologiyalar Parkında” Layihələrin İdarə
edilməsi Departamentində mütəxəssis vəzifəsində işləmiş təlimçi
hal-hazırda “Azərsun Holdinq”-də Büdcə və Hesabatlılıq üzrə mütəxəssis
olaraq çalışır. Beynəlxalq sertifikatlı mütəxəssis “Power BI” alətinin tətbiqi
ilə müxəlif sektorlarda portfolio, istehsalat, stok analizi, satış təhlilləri,
büdcə, maliyyə hesabatları və.s kimi hesabat və daşbordları hazırlamış və
bu sahədə professionallaşmışdır.
Power BI

Beynəlxalq “Microsoft” sertifikatına sahib olan Fuad Əliyev
Bakı Dövlət Universiteti, Kompüter Elmləri ixtisası üzrə
bakalavr təhsilini tamamlamış, magistr təhsilini isə
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində İnformasiya
Fuad Əliyev
texnologiyaları sahəsi üzrə almışdır.
İlk öncə “Novum” şirkətində “Database developer”, “Business Intelligence
Analyst” kimi fəaliyyət göstərmiş mütəxəssisimiz hazırda öz
fəaliyyətlərinə Data Analitik kimi davam edir. Sahə üzrə geniş təcrübəsi
olan Fuad bəy “ABC Analysis Reports”, “Stock Management Reports”,
“Financial Reports”, “Sales Report”, “Daily Entrance Report”, “Support”
kimi bir sıra proyektlərə də sahibdir.
Power BI
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İşlə təmin
olun

Test et

Real proyektlərdə
tətbiq et

Öyrən

Tapşırıq və imtahanlar

Real proyektlərlə iş

Təlim boyu tədris edilən
mövzuların effektiv şəkildə
mənimsənilməsi üçün
tələbələrə keçilən hər bir
mövzu ilə əlaqədar müxtəlif
tapşırıqlar verilir. Bununla
yanaşı, tələbələrimizin dərsləri
mənimsəmə faizini yoxlamaq
üçün hər həftə sonu müxtəlif
quizlər təşkil edirik. Belə ki,
tələbələr bu tapşırıq və quizlər
əsnasında çətinlik çəkdikdə
təlimin mentoru hər
tələbələyə individual
yanaşaraq onlara kömək edir.

Sahə üzrə tələbələrin teorik
bilikləri ilə yanaşı, praktiki
bacarıqlarını da
formalaşdırmaq üçün “Real
proyektlərlə iş” modulunu
yaratdıq. Belə ki, tələbələr hər
biri modulu tamamladıqdan
sonra mövzuları praktiki
cəhətdən daha peşəkar
səviyyədə qavramaları üçün
mütəxəssis heyətimizin
nəzarəti altında bir sıra real
proyektlər üzərində işləyirlər.
Bu proyektlər hazırda bazarda
aktiv şəkildə tətbiq
edildiyindən tələbələrə öz
karyeraları üçün baza
yaratmaq şansı verir.
Tələbələrimiz bu layihləri öz
“Github”, “Linkedln”
platformaları və CV-lərində də
yerləşdirə bilirlər.
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Karyera yönləndirməsi:
Təlim boyu aktivliyi ilə seçilən və proqramı uğurla bitirən
bütün məzunlarımız tərəfimizdən müxtəlif referans və
karyera istiqamətləndirməsi sayəsində işlə təmin edilir.

Mentor dəstəyi:
Həm onlayn, həm oflayn şəkildə fəaliyyət göstərən bütün
təlimlərimizdə mentorluq sistemi mövcuddur. Mentorlar hər
bir tələbəyə individual yanaşaraq onlara dərs prosesi zamanı
dəstək olur.

Məzunlarımızın qazandığı bilik və bacarıqlar
Təlimi bitirdikdən sonra artıq məzunlarımız peşakar səviyyədə
vasitəsilə “Power BI” vasitəsilə vizuallaşdırma və təmizləmə kimi
bacarıqları qazanmış olurlar.

Sertifikatlaşdırma:
Təlim sonu tələbələr tərəfimizdən təqdim olunan rəsmi
sertifikat ilə təmin edilir. Bu sertifikatın rəsmiliyini
vebsaytımızdakı “Sertifikatını yoxla” hissəsindən
təsdiqləyə bilərsiniz.
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Modul 1
Introduction to Data Science
Analytical math
Matrices
Array
Vector
Transpose
Inversion Introduction to Data Science
Statistics
Average
Sum
Mean
Standart Deviation
MSE
RMSE etc ...
Assignment Vüsal İsayev Data City

Modul 2

Modul 3

Modul 4
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Modul 1

Modul 2
Fundamentals of Python in Data Science
Numpy
Pandas
Matplotlib
Scikitlearn and other important libraries
Data Visualisation tools
Data Cleaning and pre-processing
Assignment

Modul 3

Modul 4
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Modul 1

Modul 2

Modul 3
"Machine Learning"-ə giriş
Supervised and Unsupervised Learning
Linear Regression
Logistic Regression
Decision Trees
Support Vector Machines SVM
Naive Bayes
K Nearest Neighbors
K-Means
Random Forest
Assignment

Modul 4
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Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4
Dimensionality reduction Algorithms
Gradient Boosting Algorithms
GMB and XGBoost
Gradient Boosting Algorithms
LightGMB and CatBoost
Final proyekt
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Modul 1- Beginner
SQL Server quraşdırılması və idarə olunma alətlərindən istifadə
Platformalar və Database sisteminin ilkin anlayışları
Database tipləri və strukturlarının ilkin anlayışları
İnstance , Database, Schema , object , login anlayışı və yaradılması
Normallaşdırma qaydaları
Real nümunələrə əsaslanan datalarla işləmək, Microsoft SQL
Server standartlarına uyğun T-SQL sorğuların yazılması
SQL məhdudiyyətləri , müxtəlif funksiyalardan istifadə edərək
filterləmə , analiz , qruplama , sortlama ilə bağlı dərin biliklərə
yiyələnmə
Modul sonunda biliklərin ölçülməsi uyğun məqsədi ilə global
sertifikat imtahanlarına əsaslanmış test imtahanının verilməsi

Modul 2 - Intermediate

Modul 3 – Advanced
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Modul 1- Beginner

Modul 2 - Intermediate
Set Operatorlarından istifadə edib kompleks sorğuların yazılması
Müxtəlif Join və Apply növləri ilə dərin biliklərin öyrənilməsi və
advanced sorğuların yazılması
Subquery növləri ilə dərin biliklərin öyrənilməsi və advanced
sorğuların yazılması
Derived Cədvəllərlə işləmə
Modul sonunda biliklərin ölçülməsi uyğun məqsədi ilə global
sertifikat imtahanlarına əsaslanmış test imtahanının verilməsi

Modul 3 – Advanced
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Modul 1- Beginner

Modul 2 - Intermediate

Modul 3 – Advanced
Common Table Expression və Multiple Common Table Expression
ilə dərin biliklərin öyrənilməsi və advanced sorğuların yazılması
Ranking , Numbering kimi advanced funksionallıqlarla işləmə
Cursor və Dynamic SQL biliklərinə yiyələnmə
Ad-hoc querying və advanced data modifikasiyası ilə praktika
Tranzaksiya yaratmaqla dərin praktiki işlərin görülməsi
“View” , “Function” , “Procedure object”-ləri ilə dərin praktiki işlərin
görülməsi
“İndex” anlayışı
Müsahibə suallarına və imtahanlarına tam hazırlıq
Modul sonu yekun imtahan verilməsi və sərbəst proyekt
hazırlanması
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Modul 1
Data analitikası və BI toolları ilə tanışlıq
Power BI la tanışlıq
Power BI təməl anlayışları
Data mənbələrinin çəkilməsi ilə bağlı ilkin anlayışlar

Modul 2
Power Query'ə giriş
Datanın effektiv şəkildə Power Query-yə çəkilməsi
Data tiplərinin müəyyən olunması
Sətir və sütunların təmizlənməsi və sütun adlarında düzəlişlərin
aparılması
Sətir və sütunlarda transformasıya işlərinin görülməsi
Pivot, Unpivot columns
Grouping, Merge, Append queries
Dublicate, Reference queries
Parameter, Custom function, İnvoke custom function

Modul 3
Düzgün Data Modelinin və Relationshiplərin qurulmasının
vacibliyi
Fact və Dimension tablelar və bunlar arasında düzgün
relationshipin qurulması
Active və Inactive relationship
Power Querydə data modelin qurulması
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Modul 4
DAX ilə tanışlıq
Measures, Calculated columns, Calculated tables, RLS
Aggregation Functions, Iteration Functions, Table Functions,
Time Intelligence Functions
Calendar Table və Data Modelləməsində rolu

Modul 5
Overview of Data Visualization
Təməl custom visualları
Art of Visualisation - düzgün visualın seçilməsi
Power BI themes
Dashboard'un interaktivliyi

Modul 6
Overview of Power BI Online Service
Power BI Online Service - Publish and share report
Power BI Online Service - Apps and Workspaces
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Öyrənməyə
hazırsan?
Müraciət et

datacity.az
@datacity.az
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Təlimçilər

Tədris

Karyera

Proqram

Əlaqə

