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Xülasə — Yüzlərlə terabayt və ekzabayt həcmində böyük 

verilənlərin saxlanması, real-vaxt ərzində analitik emalı, 

onlardan faydalı informasiyanın əldə edilməsi ciddi problemlərin 

yaranmasına səbəb olmuşdur. Məqalə böyük verilənlərin emalı 

problemlərinə həsr olunur və böyük verilənlərdən faydalı 

informasiyanın aşkarlanmsında mövcud yanaşmalar analiz 

olunur. Eyni zamanda büyük verilənlərin əsas xarakteristikaları 

və xüsusiyyətləri tədqiq olunur.  

Açar sözlər — verilənlər xəzinəsi, bulud, struktulaşdırılmamış 

informasiya, big data, NoSQL, MapReduce, Hadoop. 

I. GİRİŞ 

Son zamanlar böyük verilənlər (Big Data) ideyası aktuallıq 
kəsb etmiş, bu sahəyə olan maraq daha da artmışdır. Big Data 
termini böyük həcmli verilənlərlə işləyən bütün sferalarda, 
iqtisadiyyatda, bank fəaliyyətində, istehsalatda, marketinqdə, 
telekommunikasiyada, veb analitikada, tibbdə və s. sferalarda 
istifadə edilir [1-3]. Hazırda IBM, Oracle, Microsoft, SAS, 
SAP, HP, Teradata, EMC və s. kimi nəhəng İT informasiya 
texnologiyaları istehsalçıları tərəfindən böyük vüerilənlərin 
(BV) emalını təmin edən startaplar, mürəkkəb informasiya 
sistemləri yaradılır [4-8]. Bütün aparıcı sahə analitikləri 
rəqabət qabiliyyətini təmin etmək üçün BV ilə iş bacarığının 
nə qədər vacib olmasına diqqəti cəlb etməyə çalışırlar. Bu bir 
daha böyük həcm, sürət və mürəkkəblik kimi 
xarakteristikalarla təyin olunan BV sahəsindəki problemlərin 
nə qədər aktual olmasından xəbər verir. BV-nin saxlanması, 
idarə edilməsi, analitik emalı, təhlükəsizliyi və s. məsələlərinin 
həlli yeni texnologiyalar, idarəetmə metodları və daha 
mükəmməl intellektual analiz vasitələrini tələb edir. 

Bununla belə, BV problemi hələ ilkin araşdırmalar 
səviyyəsindədir, yəni bu sahə hələ də tam olaraq təhlil 
olunmayıb. Aparılan bütün tədqiqatlar “Big Data” anlayışını, 
mahiyyətini, onun müxtəlif xarakteristikalarını 
təsnifləndirməyi, BV-nin mənbələrini, bu texnologiyanın 
imkanlarını, problemlərini, təhlükəsizlik məsələlərini hərtəfli 
tədqiq etməyə imkan verir. Eyni zamanda tədqiqatlar göstərir 
ki, BV-in emalı və analizi üçün mükəmməl analitik 
texnologiyalar və alətlər tələb olunur [9-11].  

II. BİG DATA XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Bu gün Big Data İT sahəsindəki nəhəng vendorların və 
beynəlxalq analitik agentlərinın istifadə etdikləri anlayışdır. 

Qeyd edək ki, Big Data texnologiyasını və bu texnologiyanı 
digərlərindən fərqləndirən xüsusiyyətlərini araşdırarkən 
müxtəlif fikirlərə rast gəlmək olur. Mütəxəssislərin fikrincə 
Big Data texnologiyalar çoxluğudur və aşağıdakı 
xüsusiyyətlərə malikdir [12, 15]: 

– Çox böyük həcm. Hazırda BV-nin miqyası 
terabaytlardan zetabaytlara qədər həcm ilə xarakterizə olunur. 
Bu gün müəssisə səviyyəsində verilənlərin belə həcmi artıq 
heç kəsi təəccübləndirmir.  

– Çoxlu sayda informasiya mənbələri. Məlumdur ki, 
biznes analitika (Business intelligence, BI) emal olunmayan 
informasiyanın anlamlı, rahat formaya çevirmək üçün lazım 
olan metod və alətlərdir. Ənənəvi BI-də bir neçə informasiya 
mənbələri var, Big Data isə onlarla, minlərlə xarici mənbələrə 
malikdir. 

– Strukturlaşdırılmamış informasiya. Ənənəvi verilənlər 
xəzinəsi (VX) relyasion baza əsasında qurulmuşdur və 
strukturlaşdırılmış informasiyanın axtarışı üçün nəzərdə 
tutulmuş alətdir. Adi relyasion bazalarının emal edə bilmədiyi 
yüzlərlə terabayt və ekzabayt həcmində müxtəlif tip 
strukturlaşdırılmamış informasiyanın toplanması və 
saxlanması, axtarışı, təhlükəsizliyi, analizi kimi məsələlərin 
həlli üçün yeni alətin yaradılmasına ehtiyac yaranır. Big Data 
mənbələrinin əsas hissəsini də strukturlaşdırılmamış və 
qismən strukturlaşdırılmış verilənlər təşkil edir. Bu halda Big 
Data yanaşması prinsipial olaraq daha mükəmməl həll olan 
şablonlar əsasında axtarışı təklif edir, bu isə öz növbəsində 
relyasion verilənlər bazasından fərqli olan informasiyanın 
saxlanması strukturunu nəzərdə tutur. 

– Dinamik dəyişən informasiya. Böyük verilənlər çox 
böyük informasiya massivlərinin toplanması ilə xarakterizə 
olunur ki, bu da hazırda istənilən təşkilatın qarşılaşdığı 
problemdir. Böyük həcm problemi ilk növbədə saxlama 
problemi yaradır ki, bu da genişmiqyaslı saxlama və 
paylanmış emal tələb edir. Eyni zamanda bütün verilənləri, 
hətta filtrlənmiş verilənləri də saxlamaq getdikcə daha baha 
başa gəlir. Məlumdur ki, saxlama texnologiyaları bahadır və 
onların uçuzlaşması yeni verilənlər mənbəyinin yaranmasına 
nisbətən daha yavaş baş verir. Bununla bağlı təşkilat 
səviyyəsində bu və ya digər verilənlərin hansı vaxta qədər 
saxlanması dəqiq müəyyən olunmalıdır. Məsələn, bəzi 
verilənlər təşkilatda uzun illər ərzində tələb oluna bilər, 
digərləri isə artıq bir neçə saatdan sonra, analitiklər onlardan 
lazım olanı götürdükdən sonra faydasız ola bilər.  
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Son zamanlar isə verilənlərin emalı və yadda 
saxlanılmasına xidmət edən “grid” və “cloud computing” 
texnologiyalarının tətbiqi saxlama sahəsindəki problemləri 
demək olar ki, aradan qaldıra bilmişdir. Beləliklə, Big Data 
BI-nin ənənəvi alətləri ilə həll olunan oxşar məsələləri həcm, 
mənbə, struktur və paylanma mərhələsində daha geniş 
kontekstdə həll edir. Nəticədə Big Data və BI texnoloji 
səviyyədə bir-birindən ciddi fərqlənirlər (cədvəl 1.) [16-19]. 

CƏDVƏL 1. Big Data və biznes analitika arasındakı fərqli 
xüsusiyyətlər 

Ənənəvi BI Big Data 

Vahid korporativ VX 
Xəzinə paylanmış fayl sistemində 

yerləşə bilər 

Verilənlərin formatı emal 
funksiyalarının tələbinə uyğunlaşdırılır 

Emal funksiyaları müxtəlif 

verilənlərin formatına 

uyğunlaşdırılır 

Verilənlərin formatı 

strukturlaşdırılmışdır 

Həm strukturlaşdırılmış, həm də 
strukturlaşdırılmamış informasiya 

ilə işləmək nəzərdə tutulur 

Tarixi informasiya Ən yeni verilənlərlə iş 

Verilənlərin əldə edilməsi, ötürülməsi 
və emalı əsasən ardıcıl, dəqiq müəyyən 

olunmuş prosedurlara uyğun baş verir 

Verilənlərin kütləvi paralel emalı 
tətbiq olunur (Massively Parallel 

Processing, MPP) 

III. BİG DATA EMALININ TEXNOLOJİ 

MƏRHƏLƏLƏRİ 

Hazırda aparılan elm-tədqiqat işlərinin əksəriyyəti BV-nin 
texnoloji problemlərinin həllinə yönəlmişdir. Yüzlərlə terabayt 
və ekzabayt həcmində BV-nin saxlanması, real-vaxt ərzində 
analitik emalı, onlardan faydalı informasiyanın əldə edilməsi 
ciddi problemlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Big Data-nın 
əsas mənbələrini sensor və sosial şəbəkələr, müxtəlif sahələr 
haqqında məlumat ötürücüləri, bank əməliyyatları, coğrafi 
informasiya sistemləri (GİS), Qlobal Mövqetəyinetmə 
Sisteminin siqnalları (GPS), elmi eksperimentlər, elektron 
poçt, smartfonlar vasitəsilə alınmış rəqəmsal foto və videolar, 
böyük şirkətlərin bazarları, böyük satış mərkəzləri, domen 
adları serverləri (Domain Name Server, DNS) və s. təşkil edir. 
Bu mənbələr tərəfindən yaradılan böyük həcmli verilənlərin 
məhsuldar istifadəsi üçün uyğun texnologiyalar lazımdır. 
Bunlar verilənlərin toplanması, saxlanması və analitik emalı 
sistemlərindən ibarətdir. Onun müxtəlif hissələrində aşağıdakı 
texnologiya qruplarından istifadə edilə bilər [20]: 

  analitik alqoritmlər; 

  paralel proqramlaşdırma metodları; 

  bulud hesablama resursları; 

  fərdi kompüterdən strateji təyinatlı 
superkompüterlərədək hesablama sistemləri; 

  saxlama sistemləri; 

  səbəkələr; 

  mürəkkəb teleskoplardan və tomoqraflardan sadə 
radiotezlikli identifikasıya (Radio Frequency 
Identification, RFID) texnologiyarınadək müxtəlif növ 
daxiletmə qurğuları və s. 

Sadalanan siyahıda səviyyələr yüksəldikcə verilənlərin 
biliklərə yaxınlığı da artır. Analitika verilənlərin biliyə 
çevrilməsi prosesini başa çatdırır. Siyahıda aşağı səviyyələr 
yoxlanmış elmi və mühəndis həllərinə əsaslanır, yuxarı 
səviyyələr isə yeni olduqlarına görə zəif inkişaf etmişlər və 
kifayət qədər elmi təminata malik deyillər. Mütəxəssislər 
bilavasitə İT-dən Big Data üçün texnologiyalar kateqoriyasına 
verilənlərin kütləvi paralel emalı platformalarında analitik 
sistemləri, verilənlərin bulud servisini, Hadoop və MapReduce 
texnologiyalarını və NoSQL tipli paylanmış verilənlər 
bazasının idarəetmə sistemlərinı (VBİS) və s. daxil edirlər. 
Apache Software Fondation-un layihəsi olan Hadoop daha 
geniş yayılmış texnologiyadır, paylanmış hesablama 
mühitində böyük həcmli verilənlərin (petabayt miqyasında) 
emalı və analizi üçün əsas platformadır, MapReduce 
modelinin açıq kodlu (open access) sistemidir. Hadoop iki 
əsas komponentdən təşkil olunmuşdur: Hadoop MapReduce 
və Hadoop Distributed File System (HDFS). Burada 
MapReduce paralel hesablamalara, HDFS paylanmış fayl 
sistemi isə verilənlərin idarə edilməsinə cavab verir [21-25]. 

Böyük verilənlərin növbəti dalğasını insanın kompüterlə 
qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən yeni qurğular yarada bilər. 
Onlara elektron kağız, taktil əks əlaqə texnologiyaları 
(haptics), müxtəlif videoşlemlər (video visor), həmçinin 
xüsusi yaddaşlı məhsul və əşyalar, Vikipediyaya oxşar açıq 
kontekstlə işləmək üçün sistemlər və s. aiddir. Məlumdur ki, 
geniş mənada texnologiya, əmtəə və xidmətlərin istehsalı üçün 
zəruri bilik kapitalı, tətbiqi mənada isə məhsulun hazırlanması 
prosesində maddənin, enerjinin, informasiyanın çevrilməsi, 
materialların emalı və yenidən emalı, hazır məhsulların 
yığılması, keyfiyyət və idarəetməyə nəzarət üçün lazım olan 
metodlardır. Texnoloji ardıcıllıqdakı maşın və mexanizmlər 
ilkin xammalı istehlaka hazır olan məhsula çevirir. Hazırki 
inqilab amorf, qeyri-müəyyən “informasiya texnologiyaları”nı 
rədd edərək daha aydın “verilənlər texnologiyaları”nı təsdiq 
edir. Texnoloji ardıcıllığın girişində xam verilənlər, çıxışda isə 
insan tərəfindən istifadəyə hazır olan verilənlər olmalıdır. Bu 
aspektdən müasir texnologiyalar verilənlərdəki informasiyanın 
yeni biliklərə çevrilməsinə və ya biliklərin əldə edilməsinə 
imkan verməlidirlər [26, 27]. 

Verilənlərlə işləyən texnologiyaların əsas fərqləndirici 
xüsusiyyətlərindən biri ondadır ki, onlar insan üçün işləyirlər. 
Avtomatik quraşdırılmış sistemlər istisna olmaqla qalan 
kompüter sistemləri son nəticədə insanın istifadə etdiyi 
verilənlərin hazırlanmasına xidmət edir, yalnız bu sistemlər 
verilənləri informasiyaya və sonra biliyə çevirə bilər. Bu cür 
texnologiyaların paradoksallığı ondadır ki, texnoloji 
ardıcıllığın girişində verilənlərin həcmi daim artırsa, buradan 
da böyük verilənlərin problemi yaranır. Giriş və çıxışdakı 
verilənlərin həcmi arasındakı disproporsiya mahiyyətcə 
verilənlərlə işləyən texnologiyaların inkişafında əsas 
istiqaməti müəyyən edir: daxil edilən verilənləri itirməməklə 
hansısa bir yolla giriş axınını cilovlamaq, sonra bütün 
verilənlərdən daha əhəmiyyətlilərini seçmək və insanın 
qavraması üçün asan şəkildə təqdim etmək lazımdır. Hazırkı 
iqtisadi böhran exafloodla (exaflood, petabaytdan sonra gələn, 
1018 bayta bərabər olan verilənlərin ölçü vahidi exabyte və 
flood, yəni, daşqın sözlərindən yaranmışdır) bağlı sahələrdə 
inkişafı dayandırmamış, lazımi verilənləri o qədər də mühüm 
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olmayanlardan ayırmaq üçün filtr rolunu oynayan mürəkkəb 
hadisələrin emalı texnologiyalarının (Complex Event 
Processing, CEP) inkişafını sürətləndirmişdir. Bu qrup 
texnologiyalar BV-lərlə bağlı əsas məsələlərdən birini həll 
edir, yəni, xam verilənlərdən yeni, gizli biliklərin və faydalı 
məlumatların əldə olunmasına keçidi asanlaşdırır [28].  

Bu gün böyük həcmli verilənlərdən faydalı informasiyanın 
aşkarlanması üçün ən qabaqcıl metodlar təmin edilir, belə 
məsələləri effektiv həll etməyə imkan verən texnoloji alətlər 
yaradılır. Mütəxəssislər tətbiq sahəsindən asılı olmayaraq 
böyük verilənlər emalının texnoloji ardıcıllığını yeddi əsas 
mərhələyə bölürlər [29-31]: 

– Verilənlərin toplanması. Xam verilənlər xəzinələrdən, 
qurğuların vericilərindən, şəbəkə mənbələrindən toplana bilər. 
Bu mərhələ mühəndis nöqteyi-nəzərindən daha ənənəvidir, 
lakin burada da verilənlərin tipini ayırmaq lazımdır, məsələn, 
mətn verilənlərini ədədi verilənlərlə səhv salmaq olmaz. 

– Verilənlərin sintaksis və qramatik təhlili. Burada 
verilənlərin strukturlaşması, onların kateqoriyalar üzrə 
paylanması həyata keçirilir, təhlil isə bir neçə səviyyədə yerinə 
yetirilir. Aşağı səviyyəyə fiziki siqnalların emalı, sıxılmış 
faylların açılması və deşifrələnməsi daxildir. Bit səviyyəsində 
mətn, media və digər faylların ayrılması, mətn səviyyəsində 
qramatik və struktur təhlili aparılır.  

– Filtrasiya. Burada verilənlərin analizi metodlarına, 
məsələn, mürəkkəb hadisələrin emalı texnologiyaları 
vasitələrinə müraciət etmədən giriş axınını azaldaraq yalnız 
faydalı verilənləri saxlamaq lazımdır. 

– Verilənlərin əldə edilməsi. Verilənlərin əldə edilməsi 
təsvir və verilənləri ayırmağa imkan verən statistik və digər 
metodlardan ibarətdir, verilənləri uyğun riyazi kontekstə həll 
edir. 

– Təqdimat. Verilənlər üçün daha yaxşı təqdimat formasını 
müəyyən etmək tələb olunur (diaqramlar, siyahılar, ağaclar və 
s.). Verilənlərin vizuallaşma üsulu sadə cədvəl və qrafiklərdən 
tutmuş mürəkkəb iki və üç ölçülü təsvirlərə qədər dəyişir. 

– Təqdimatın təkmilləşdirilməsi. Burada verilənlərin 
təqdimatı formalarının redaktəsi aparılır. 

– Qarşılıqlı əlaqə. Verilənlərlə fəal işləmək üçün 
verilənlərlə manipulyasiya fəndləri və daha əyani təqdimatı 
təmin edən üsullar işlənir. 

Verilənlərin toplanması və onların təhlili ənənəvi 
texnologiyalar vasitəsilə reallaşır, filtrasiya və əldə edilmə 
verilənlər haqqında yeni elmin predmetidir, verilənlərin 
təqdimatı və dəqiqləşdirilməsi qrafiki dizayn sahəsinə daxildir. 

NƏTİCƏ 

Big Data sadə düşüncə deyil, gələn texniki inqilabın 
simvoludur. BV-lərlə analitik iş zəruriliyi İT-sənayesini 
tamam dəyişəcək yeni proqram və aparat platformalarının 
yaranmasını stimullaşdırır. Artıq bu gün böyük həcmli 
verilənlərin analizi üçün ən qabaqcıl metodlar təmin edilir: 
süni neyron şəbəkələri – bioloji neyron şəbəkəlrinin təşkili və 
funksiyası prinsipi üzrə qurulmuş modellər, prediktiv 

analitika, statistika, Natural Language Processing metodları və 
s. Həmçinin kraudsorsinq, A/B testləşmə, sentiment analiz və 
ekspertləri cəlbedən metodlardan istifadə edilir. 

Beləliklə, dünyada gedən proseslərə və aparıcı ölkələrin 
təcrübəsinə nəzər saldıqda aydın olur ki, müxtəlif mənbələrdən 
avtomatik və fasiləsiz olaraq generasiya olunan verilənlərin 
real-vaxt ərzində analitik emalı və analizində fərqli modellər, 
konseptual yanaşmalar təklif olunur. Bu mühüm faktı nəzərə 
alaraq, beynəlxalq təcrübədə BV-nin analitikası istiqamətində 
aparılan tədqiqatların araşdırılması olduqca zəruridir. Aydındır 
ki, çox böyük həcmdə rəqəmsal verilənlərin toplanması 
cəmiyyətin bütün sferalarının qarşılaşdığı problem olduğu 
üçün, onunla bağlı elmi-tədqiqat işləri də bir çox elm sahəsi 
üçün aktualdır. Çünki, bu xam, srtukturlaşdırılmamaış 
verilənlər cəmiyyətin bütün sahələrini kökündən dəyişə 
biləcək təsirə malik bilik mənbəyidir. Bu baxımdan, Big Data 
texnologiyasının bütün aspektlərinin elmi-nəzəri əsaslarının 
işlənməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Baxılan problemin 
araşdırılması, elmi-nəzəri tədqiqatların təhlili əsasında alınan 
nəticə göstərir ki, BV-dən yeni biliklərin və faydalı 
məlumatların əldə olunması verilənlərin idarə edilməsində, 
onlardan dəyər yaradılmasında, mərkəzləşdirmə, interaktivlik, 
onlayn rejim və digər spesifik xüsusiyyətləri sayəsində ictimai 
sferanın yeni, unikal modeli formalaşır. 
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