
Turizmdə informasiya texnologiyalarının tətbiqi- fənni üzrə imtahan suallarının 
cavabları 

 
I kollokvium 

 
 

Mövzu 1. Informasiya texnologiyalarının metod və vasitələri 
 

1.İnformasiya texnologiyalarının meydana gəlməsi informasiya 

anlayıüı. 

Texnologiy özündə geniü mənada üç aspekti-informasiya, instrumental, sosial 

aspektləri birləşdirən maddi nemətlərin istehsalı haqqında elmdir. İnformasiya 

aspektinə istehsalın prinsip və metodları, instrumental aspektə istehsal prossesini 

reallaüdıran texniki vasitələr, sosial aspektə isə kadırlar və onların təşkili daxildir. 

Sadə şəkildə texnologiya son nəticənin alınması məqsədilə əmək predmeti üzərində 

ardıcıl aparılan əməliyyatdır. 

            İnformasiya texnologiyaları xx əsrin son onilliklərində informatikanin 

yaranması prosesində meydana gəlmişdir. İnformasiya texnologiyalarının 
özəllikləri ondam ibarətdir ki, burada əmək məhsulu və predmeti rolunu 

texnologiya, əmek alətləri rolunu isə hesablama texnikası və rabitə vasitələri 

oynayır.  İnformasiya texnologiyasının informasiya istehsalı elmi kimi qəbul 

edilməsi informasiyanin istehsalın digər maddi resursları ilə müqayisədə artıq 

onada real istehsal resursu kimi baxılması ilə əlaqədardır. Belə ki  informasiya 

istehsalı və onun yüksək pilləsi olan biliklər yeni informasiya texnologiyalarının 

yaranmasına və təkmilləüdirilməsinə həlledici təsir göstərir.  

              Cəmiyyət daima özünün inkiüaf mərhələsində ilk növbədə öz əmək 

şəraitini asanlaşdıran və effekli edən yeni əmək alətlərinin yaradılmasina önəm 

vermişdir. Belə bir fikir mövcuddur ki, ilk əmək alətinin meydana gəlməsi ilə 

insanlar arası informasiya mübadiləsi arasındakı fərq milyon ildir. Cəmiyyətin 

rabitə vasitələri sahələrinin naliyyətlərini yeni texnikası vasitələrinin yaradılması 

inteqrasiyası informasiyanin işlənməsi, yığəlması və əks etdirilməsinin 

avtpmatlaüdirilmış informasiya texnologiyalarının formalaümasına təsir göstərir.  

                 Avtomatlaşdırılmış informasiya texnologiyalarının əsasını aşağıdakı 

naliyyətlər təşkil edir: 

• Hesablama maşınlarında iri həcimli informasiyanın yığılmasını, və 

yadda saxlanmasını təmin edən vasitələrin yaradılması 



• Yer kurrəsinin istənilən nöqtəsindən informasiyanı praktiki qəbul 

edilməsinə, istifadəsinə və ötürülməsinə imkan verən müxtəlif rabitə 

vasitələrinin məsələn telets, telefaks, kosmik rabitə və.s yaranması 

• Biliyin yaradılmasına və yığılmasina, informasiyanın müəyyən 

alqoritimlərlə işləməsinə və əks etdirilməsinə imkan veren 

kompüterlərin xüsusilə fərdi kompüterlərin yaradılması  

İnformasiya texnologiyalarının məqsədi bütün informasiya əməliyyatlarının 

avtomatlaşdırılmasını geniüləndirmək və bunun nəticəsində də elmi texniki 

tərəqqini sürətləndirməkdən ibarəttir 
 

 

 

2. İnformasiya resursu – iqtisadi fəaliyyətin informasiyalaşdırılmasının 

əsası kimi. 

 

İnformasiya resursu – iqtisadi fəaliyyətin informasiyalaşdırılmasının 
əsası kimi. Müasir cəmiyyəti informasiya cəmiyyəti adlandırırlar, çünki cəmiyyətin 

böyük əksəriyyəti informasiyanın və eləcə də, onun ali forması olan biliyin 

istehsalı, saxlanması, emalı və realizasiyası ilə məşğuldur. Bu cəmiyyətin başlıca 

xüsusiyyəti məhz kəsilməz informasiya mübadiləsidir.   

İnformasiya texnologiyalarının verdiyi imkanlar iqtisadi prossesləri 

avtomatlaüdirmaqa o cumlədən mövcud strukturları virtual formalarla əvəz etməyə 

imkan verir. Bu da öz tövhəsini ölkələr arası ticarətin geniülənməsində, iqtisadi 
əlaqələrin geniülənməsindəvə digər sahələrdə göstərir. Bu şəraitdə insanlarin iş 

prosesləri dəyişilir o cümlədən ticarət, istehsal yeni mustəvidə həyata keçirilir. 

Kompyuter texnikasının və telekommunikasiyanın inkişafı informasiyanı 

əvvəllər mümkün olmayan həcmdə və əməli şəkildə toplamağa, saxlamağa, emal 

etməyə və ötürməyə imkan verir. İqtisadiyyat yalnız maddi nemətlərin istehsalı ilə 

deyil, eyni zamanda informasiya məhsulu və xidmətlərinin təşkili və genişlənməsi 

ilə xarakterizə edilir. Yeni iqtisadiyyat üçün informasiya sənaye iqtisadiyyatının 

nefti kimi qiymətli olur, o, yeni əsrdə zəruri biliklərin alınması üçün “yanacağa” 

çevrilir.  

Ayrı-ayrı insanların, qrupların, kollektiv və təşkilatların fəaliyyəti 

əhəmiyyətli dərəcədə onların mövcud informasiyadan səmərəli istifadə etmək 

bacarığından və informasiyalılığından asılıdır. Hər hansı qərarı qəbul etməzdən 



əvvəl kifayət həcmdə informasiyanı toplamaq, emal və təhlil etmək lazımdır. 

İstənilən sahədə rasional qərarların qəbul edilməsi böyük həcmdə informasiyanın 

emalını tələb edir ki, bu da, texniki vasitələrin köməyi olmadan mümkün deyildir. 

“İnformasiya” termini ilə çoxhəcmli bir anlayış ifadə olunur. İnformasiya – 
maddi mühitin obyekt və hadisələri, obyekt və hadisələrin parametrləri, xassə və 
vəziyyətləri haqqında onların özündə saxladığı qeyri-müəyyənliyi azaldan  məlu-
matdır. 

İnformasiyanın mühüm növ müxtəlifliyi iqtisadi informasiyadır. İqtisadi 
informasiya müəyyən zaman anında əmək, maddi və maliyyə resurslarının tərkibi 
haqqında məlumatı özündə saxlayır. İnformasiya iqtisadi nemət xüsusiyyətlərini 
əldə edir və iqtisadiyyatda təsərrüfat prosesində istifadə olunan məhsula 
(informasiya məhsuluna, informasiya xidmətinə) çevrilir. 

İnformasiya məhsulu – maddi və ya qeyri-maddi formada yayılmaq üçün 
istehsalçı tərəfindən yaradılmış verilənlərin məcmusudur. İnformasiya məhsulu 
digər maddi məhsul kimi xidmətlər vasitəsilə yayıla bilər. İnformasiya xidməti - 
informasiya məhsullarının istifadəçinin ixtiyarına verilməsidir. 

İnformasiya resursu elmi, istehsal, idarəetmə və digər məsələlərin həlli üçün 
maddi daşıyıcıda istənilən formada qeydə alınmış informasiya toplusudur. 

İnformasiya resursları: 
• mövzu (ictimai-siyasi, elmi, texniki, hüquqi, iqtisadi və s.); 
• mülkiyyət forması (dövlət, bələdiyyə, özəl); 
• daxil olma (açıq, gizli, məhdud);  
• təsvir forması (mətni, əyani, səsli); 
• daşıyıcı (kağız, elektron)  

ilə xarakterizə olunur. 
   İnformasiya resurslarından istifadə insanın iqtisadi fəaliyyəti ilə müşayiət 
lunur. 

 İnformasiya məhsullarına və xidmətərinə verilənlər bazası, proqram təminatı, 
təlim xidmətləri, məsləhət, elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinin nəticələri 
və s. aiddir. Bu məhsul və xidmətlər informasiya bazarında mübadilə olunur. 

Verilənlərin təşkili və onların emalı proseslərinin  - informasiya resurslarının 
idarə olunması ayrıca idaretmə funksiyasına çevrilir. Bütün bunlar cəmiyyətdə 
informasiyalaşdırma adlanan proseslə bağlıdır.  

Cəmiyyətin bu inkişaf mərhələsində informasiya istehsalı fəaliyyətin əsas 
növlərindən birinə çevrilir və kompyuterləşmə bu prosesin tərkib hissəsi kimi çıxış 
edir. İstehsal münasibətlərinin mürəkkəbləşməsi və əvvəlki vasitələrlə həlli 
mümkün olmayan qlobal problemlərin meydana gəlməsi ilə əlaqədar olaraq öz 
məskunlaşma mühitində bəşəriyyətin təbii resursların məhdudiyyətini dərk etməsi 
informasiyalaşdırmanın inkişafına səbəb olmuşdur. 



İnformasiyalaşdırma (A.P.Yerşova görə) – informasiya prosesidir - bütün 
sosial əhəmiyyətli informasiyanın elektron vasitələrin köməyilə saxlanma, emal və 
ötürülmə üçün münasib formada ayrılması və təsviri prosesidir.  

Formalaşma mənbələrinə görə və konkret təşkilata münasibətdə informasiya 
resursları daxili və xarici resurslara bölünür (şək.1.): 

 
 

 
             Şək.1. Təşkilatın idarə olunması üçün zəruri olan  

                        informasiya resurslarının strukturu 

 

Təşkilatın vəziyyətinə kompleks qiymət vermək və onun inkişaf 

perspektivlərini təyin etmək üçün xarici mühit - təşkilatdan kənar mövcud olan və 

onun fəaliyyətinə təsir göstərən obyektlər və amillər haqqında məlumata malik 
olmaq vacibdir. Xarici informasiya müxtəlif mənbələrdən, o cümlədən informasiya 

bazarından alına bilər. İnformasiya bazarı bir neçə sektora bölünür: 

o İşgüzar informasiya 

o Elmi və professional informasiya 

o Sosial-siyasi və hüquqi informasiya 

o Kütləvi və istehlak informasiya 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində işgüzar informasiyanın mühüm rolu vardır. 
 

3. Müasir iqtisadiyyatda informasiya texnologiyalarının  inkişaf 

qanunauyğunluqları.  

 

Müasir iqtisadiyyatda informasiya texnologiyalarının (İT) inkişaf 
qanunauyğunluqları. Müəssisənin idarəetmə sisteminin təkmilləşməsi 
informasiya iqtisadiyyatı şəraitində informasiya texnologiyaları bazasında baş 
verir. Bazarda məhsul və xidmətlərin artırılması, rəqabət, dəyişilən bazar şəraitində 
yeni texnologiyaların tətbiqi haqqında müəssisənin məqsədləri təşkilatın 
menecerlərinin informasiyalaşdırılması yolu ilə  əldə olunur. Xarici mühitin 

        Təşkilatların informasiya resursları 

Daxili mühit haqqında informasiya 
Təşkilatın fəaliyyəti nəticəsində 

meydana çıxan məlumatlar işlərin 
daxili vəziyyətini xarakterizə edir. 

Xarici mühit haqqında informasiya 
Təşkilatın təsir etdiyi xaric mühit 
haqqında məlumatları  özündə 
saxlayır. 



parametrlərinin tez-tez dəyişilməsi informasiyanın yayılma sürətinin və həcminin 
artmasına gətirib çıxarır. Bununla əlaqədar olaraq biznesin uğurla qurulması üçün 
qərarın qəbul edilmə zamanını qısaltmaq və bununla da yeni İT bazasında 
informasiyanın yenidən işlənilməsi və ötürülmə sürətinin artırılmasına nail olmaq 
lazımdır. Biznes sahəsində informasiya proseslərinin inkişafının 
qanunauyğunluqlarının və tendensiyalarının təhlili həm idarəetmə proseslərinin, 
həm də məhsulun istehsalı və xidmət proseslərinin yüksək templə 
informasiyalaşdırılmasına gətirib çıxarır.  

İnformasiyalaşdırma dedikdə “informasiya sənayesi”nin inkişafı başa düşülür. 
Bu terminin aşağıdakı şərhlərinə nəzər salaq: 

1) informasiya cəmiyyətinin təşkili və təkmilləşməsi prosesi; 
2) perspektiv İT əsasında dövlətdə və cəmiyyətdə informasiyanın istifadəsinin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi prosesi; 
3) noonsferanın formalaşma prosesi.  

 İnformasiyalaşdırma prosesinin ölçülməsi ictimai həyatın bütün sahələrində 

İT-nin tətbiq miqyasının müəyyən edilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Müasir İT 

kompyuter texnikasından istifadəyə əsaslandığından bəzən “informasiyalaşdırma” 

və “kompyuterləşdirmə” anlayışları eyni qəbul edilir. “İnformasiya texnologiyası” 

anlayışı “informasiya” və “texnologiya” anlayışları əsasında yaranmışdır.  

 İnformaisya – ətraf aləmə bizim uyğunlaşdığımız və hisslərimizin 
uyğunlaşdığı zamanda ondan alınanın məzmunudur. 

  

 

4. İnformasiya texnologiyalarının fərqli xassələri.  

 

İT öyrənilməsi və istifadəsi həyat və cəmiyyətin inkişafı üçün mühüm olan 
aşağıdakı kimi fərqli xassələrə malikdir: 

1. Cəmiyyətin informasiya resurslarını aktivləşdirməyə və səmərəli istifadə 
etməyə imkan verir, bu da onun inkişafı üçün ən mühüm strateji amildir. 
İnformasiya resurslarının aktivləşməsi, genişlənməsi və səmərəli istifadəsi digər 
növ resurslara – xammala, enerjiyə, materiala və təchizata, insan resurslarına, so-
sial zamana əhəmiyyətli dərəcədə qənaət edilməsinə imkan verir. 

2. Cəmiyyətin həyatında daha əhəmiyyətli yer tutan informasiya proseslərini 
optimallaşdırmağa və avtomatlaşdırmağa imkan verir. Bəşəriyyət informasiya 
cəmiyyətinin qurulması mərhələsini yaşayır, bu mərhələdə məşğul əhalinin 
əksəriyyətinin əmək obyekti və əməyin nəticəsi maddi dəyərlər deyil, informasiya 
və elmi biliklərdir. İnkişaf etmiş ölkələrdə məşğul əhalinin böyük hissəsi bu və ya 
digər mənada informasiyanın hazırlanması, saxlanması, emalı və ötürülməsi ilə 



əlaqədardır, nəticədə bu proseslərlə əlaqədar İT-ni mənimsəmək, praktiki istifadə 
etmək məcburiyyətindədir.  

3. İnformasiya prosesləri – mürəkkəb istehsal və ya sosial dəyişikliklərin, İT-
nin ayrılmaz tərkib hissəsidir. İT çox vaxt müvafiq istehsal və ya sosial 
texnologiyaların komponentləri kimi çıxış edir, bu halda, adətən, onlar bu 
texnologiyanın daha mühüm, “intellektual” funksiyalarını özündə saxlayır. 

4. İT insanlar arasında qarşılıqlı əlaqələri təmin etmək üçün daha çox vacibdir, 
həmçinin hazırlıq sistemlərində və kütləvi informasiyanın yayılmasında, 
kommunikasiyanın ənənəvi vasitələri ilə yanaşı sosial sahədə elektron 
kommunikasiya sistemlərindən elektron poçt1, informasiyanın faksmil ötürülməsi 
və rabitənin digər növləri daha geniş yayılmışdır. Bu vasitələr müasir cəmiyyətdə 
daha yeni tətbiqlərini tapır. Onlar geniş imkanlar yaratmaqla yanaşı eyni zamanda 
dünya birliyinin inteqrasiyası və qloballaşması proseslərinin, daxili və beynəlxalq 
iqtisadi-mədəni əlaqələrin və əhalinin miqrasiyasının doğurduğu bir çox istehsal, 
sosial və məişət problemlərini aradan qaldırır. 

5. İT təhsil sisteminin və cəmiyyətin mədəni inkişafında mərkəzi yer tutur. 
Praktiki olaraq bütün inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə kompyuter və 
televiziya texnikası, optik disklərdə tədris proqramları və multimedia texnologiyası 
təkcə ali təhsil müəssisələrinin deyil, həm də ibtidai və orta məktəb sisteminin ilkin 
atributlarındandır. Öyrətmə İT-dən istifadə təhsildə, tədrisin davam etdirilməsində 
və eləcə də, kadr hazırlığında və kvalifikasiyanın artırılmasında daha səmərəli 
vasitələrə çevrilmişdir. 

6. İT yeni biliklərin əldə edilməsi və alınmasında açar rolunu oynayır. Elmi 
tədqiqatların informasiya dəstəyinin ənənəvi üsulları (yığım, təsnifat və elmi-
texniki informasiyanın genişlənməsi) fundamental və tətbiqi elmi informasiya 
dəstəyinin imkanlarından istifadəyə əsaslanan yeni üsullarla əvəz edilmişdir. Süni 
intellekt nəzəriyyəsi, informasiya modelləşdirməsi və koqnitiv kompyuter qrafikası 
müasir İT-nin bazasını təşkil edir. Müasir İT natamam informasiya və qeyri-səlis 
ilkin verilənləri olan məsələlərin həllinin tapılmasına imkan verən süni intellekt 
nəzəriyyəsinə, informasiya modelləşdirməsinə, koqnitiv kompyuter qrafikasının 
üsullarına əsaslanır. 

7. Cəmiyyətin inkişafının müasir mərhələsi üçün prinsipial mühüm olan fakt 
odur ki, İT-nin istifadəsi və aktiv inkişafı bəşəriyyətin qlobal proqramlarının 
həllinə və eləcə də, dünya birliyinin məruz qaldığı qlobal böhranın aradan qaldı-
rılması zərurəti ilə əlaqədar problemlərin həllinə kömək edə bilər. Qlobal 
proseslərin informasiya modelləşdirmə metodları, xüsusilə kosmik informasiya 
monitorinqi metodları ilə birlikdə yüksək sosial və siyası gərginliyi olan 

                                                 
1 Elektron poçt  elektron texnikadan istifadə etməklə məlumatların, mətnlə-rin və təsvir sənədlərinin ötürülmə texno-
logiyasını təqdim edir. 



regionlarda, ekoloji fəlakət rayonlarında, cəmiyyət üçün yüksək təhlükə olan təbii 
fəlakət və iri texnoloji qəza yerlərində bir çox böhran vəziyyətlərinin 
proqnozlaşdırılmasının mümkünlüyünü təmin edə bilər.  

 Beləliklə, İT informasiyanın yığımı, saxlanması və emalı proseslərinin 
optimallaş-dırılması, informasiya resurslarından istifadə çətinliyinin azaldılması, 
inteqrasiya, informasiya-nın vaxtında yenilənməsi və fəaliyyətin istənilən növünün  
informasiya dəstəyinin yeni forma-larının tətbiqi hesabına idarəetmə həllərinin 
əsaslandırılmasının yüksəldilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
 

 

5. İnformasiya texnologiyalarının və informasiya sistemlərinin arasında 

əlaqə. 
İT özü üçün əsas mühit olan informasiya sistemləri ilə sıx əlaqədədir. 

İnformasiya sistemi aparat və proqram vasitələrinin, informasiya resurslarının və 
eləcə də, qərarın hazırlanması və qəbul edilməsinin təmini üçün informasiya 
proseslərini həyata keçirən idarəetmə xidmətinin əlaqəli yığımıdır. 

İS istənilən sahədən olan məsələlərin həllində informasiyanın yığılmasını, 

saхlanmasını, emalını, aхtarışını və ötürülməsini təmin edir. İnformasiya 

sistemlərində informasiyanın işlənməsinin əsas teхniki vasitəsi fərdi 
kompyuterlərdir. İri təşkilatlarda İS-nin tərkibinə fərdi kompyuterlərlə yanaşı 

super EHM də daхil ola bilər. İS kompyuter və telekommunikasiya vasitələri ilə 

qarşılıqlı əlaqədə olan personal olmadan mövcud deyildir.  

İnformasiya texnologiyaları kompyuterdə saxlanan verilənlər üzərində 

müxtəlif mürək-kəblik dərəcəsinə görə mərhələlərə və əməliyyatların yerinə 

yetirilmə qaydasına əsaslanan pro-sesdir. İT-nin əsas məqsədi – ilkin 
informasiyanın emalı üzrə məqsədyönlü fəaliyyət nəticəsində istifadəsi üçün 

zəruri informasiyanın alınmasıdır. 

İS elə mühitdir ki, elementləri kompyuterlər, kompyuter şəbəkələri, proqram 

məhsulları, verilənlər bazası, insanlar, müxtəlif tipli texniki vasitələr və proqram 

vasitələridir. İS-nin əsas məqsədi – informasiyanın saxlanmasının və ötürülməsinin 

təşkilidir. 
İS-nin funksiyalarının realizasiyası ona istiqamətlənmiş İT - ni öyrənmədən 

yerinə yetirilə bilməz. İT İS-dən kənarda da mövcud ola bilər.  



Misal 2. Word 6.0 mətn prosessoru mühitində işin informasiya texnologiyası 

informasiya texnologiyası deyildir. Telekommunikasiya vasitələrinin köməyi ilə  

kompyuterdə səsin və  təsvirin emalı və ötürülməsi multimedia İT-dir. 

Beləliklə, İT daha geniş anlayışdır, informasiyalı cəmiyyətdə informasiyanın 

çevrilməsi prosesləri haqqında müasir ideyaları əks etdirir. 

Bütün bu deyilənləri ümumiləşdirib nisbətən konkret təriflər verək. 

İT – personalın kompyuterdə informasiyanın emalı üzrə dəqiq müəyyən 

edilmiş  məqsədyönlü hərəkətlərinin toplusu-dur. 

İS – qərar qəbul etmə və informasiya məhsullarının istehsalı üçün  İT - dən 

istifadə edən insan-kompyuter sistemidir. 

 İstənilən texnologiyanı qurmaq üçün müəyyən məqsəd olmalıdır. Sonra 

məqsədə çatmaq üçün nəzərdə tutulan əməliyyatları və zəruri proqram 

vasitələrini seçmək lazımdır. 

 

Mövzu 2. Kompüterin texniki və proqram təminatı 
  

 
 

1.  Kompüterin struktur sxemi və tərkibi  
 
 

Müasir hesablama maşınları yalnız xarici ölçülərinə görə deyil, eyni 
zamanda funksional imkanlarına görə də bir-birindən fərqlənirlər. Fərdi 
kompüterlərin struktur sxemi aşağıdakı şəkildə göstərilmişdir (şəkil 1). 

Şəkildən göründüyü kimi kompüterin bütün hissələri bir-biri ilə  sistem şini 

vasitəsilə birləşmişdir. Şin – prosessorla yaddaş arasında və ya giriş-çıxış 

qurğularının kontrollerləri (idarə sxemləri) arasında verilənlərin və idarə 

siqnallarının ötürülməsini təmin edən naqillər yığımından ibarətdir. Fərdi 

kompüterlərdə sistem şini kimi İSA (Industry Standardt Architecture),  EISA  

(Extended  Industry  Standard  Architecture)  və 
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QURĞUSU Videoadapter
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Sərt maqnit 
disk 
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LHŞ – Lokal hesablama şəbəkəsi

Şəkil 1. Fərdi kompüterin struktur sxemi
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PSI (Peripheral Component Interconnect bus) standardlarından istifadə edilir. 

ISA şinlər: verilənlər (16 bit), ünvan (20 bit) və idarə şinindən (8 xətt) ibarət 

olur. Fərdi kompüterlərin  

əsasını prosessor və yaddaş  bloku təşkil edir. Prosessor hesab-məntiq 

qurğusundan və idarə qurğusundan ibarətdir. İdarə qurğusu  proqramdakı  

əmrləri qəbul edir və onların yerinə yetirilməsini təşkil edir. Hesab-məntiq 

qurğusu  isə  hesablama əməllərini  yerinə yetirir. Cari vaxtda yerinə yetirilən  

proqramları və aralıq nəticələri yadda saxlamaq üçün əməli yaddaş qurğusundan 

( RAM - Random Access Memory)  istifadə edirlər. Fərdi kompüterlərdə 

istifadə olunan xarici qurğuları (monitor, çap qurğuları, disk qurğuları və s.) 

kompüterə qoşmaq üçün kontrollerdən (idarə sxemi) istifadə edirlər. 

Kontroller idarə qurğusu olub giriş-çıxış qurğularını mərkəzi prosessorla 

əlaqələndirir. Bəzi  qurğuların (klaviatura, mouse, printeri və s.)  kontrolleri 

fərdi kompüterin  ana platasının üzərində olur. Bəzi qurğuların (monitor, sərt 

maqnit disk qurğusu və s.) kontrolleri isə  ayrıca plata şəklində olur və onlar ana 

plata üzərində olan sökmələrdə (razyomlarda) yerləşdirilir. 

Kompüterlərdə ikilik say sistemindən istifadə edirlər. Bu say sistemi iki  
rəqəmdən «0» və «1» -dən ibarətdir. İstənilən məlumat bu iki rəqəmin köməyi ilə  
kodlaşdırılıb kompüterin əməli və xarici yaddaş qurğusunda yerləşdirilə bilər. 
                                                                                                    



                      
Kompüterlərdə yaddaşın həcmini ölçmək üçün «bit»-dən (binary digit-bit) istifadə 
edirlər.Bit ən kiçik informasiya vahididir. 

İnformasiyanı yadda saxlamaq və ötürmək üçün baytdan (1 bayt =8 bit) 
istifadə edirlər. 8 bitli kod vasitəsi ilə  28=256 sayda ədədi (simvolu) kodlaşdırmaq 
olar. Bu isə  klaviaturada  yerləşən ingilis və milli əlifbanı,  rəqəmləri  və  xüsusi  
işarələri  kodlaşdırmağa  imkan  verir.  Bir  baytda  yerləşən   ikilik  kodla əlifbanın  
istənilən hərfi  kodlaşdırıla bilər. Daha  böyük həcmə malik  olan məlumatı ölçmək 
üçün: kilobayt (1kbayt = 210 Bayt = 1024Bayt), meqabayt (1Mbayt = 1024Kbayt 
= 220 Bayt = 1048576 Bayt) və giqabayt 
(1Gbayt=1024Mbayt=230Bayt=107374182Bayt) istifadə edirlər. Fərdi 
kompüterlərdə əməli yaddaş  qurğusu 8 Gbayt, xarici yaddaş qurğusu  1Tbayt 
həcmə qədər ola bilər. Fərdi kompüterlərin istehsalı ilə əsasən iki kompaniya: IBM 
və Apple  məşğul olur. Bu firmaların kompüterlərində əməliyyat sistemləri köklü 
surətdə  bir-birlərindən fərqlənir. Apple firmasının istehsal etdiyi fərdi 
kompüterlərdən   əsasən  ABŞ-ın  daxili  bazarında  geniş istifadə  olunur. IBM 
firmasının istehsal etdiyi  fərdi kompüterlərdən isə ən çox Afrika və Asiya 
qitəsinin ölkələrində istifadə olunur. IBM PC tipli fərdi kompüterlərdə Microsoft 
firmasının istehsalı olan MS – DOS, Windows 98x və s. əməliyyat sistemlərindən 
istifadə olunur.  Apple firmasının kompüterlərində isə Mac 7.0., Mac OSx Server  
əməliyyat sistemlərindən  istifadə olunur. Apple firmasının  kompüterləri 
konstruktiv olaraq IBM firmasının kompüterlərindən fərqlənir. Bu firmaların eyni 
tezliyə malik olan kompüterlərində Apple firmasının kompüterlərinin 
məhsuldarlığı IBM firmasının kompüterlərinin məhsuldarlığından 30% çox olur və 
bunun hesabına onun qiyməti də baha olur. 

Apple firmasının  kompüterləri «Macintosh», IBM firmasının kompüterləri 
isə  «Pentium» adı ilə satışa çıxarılır. Hazırda dünya  fərdi kompüter parkının 10%-
ni «Macintosh», 80%-ni isə IBM PC fərdi kompüterləri təşkil edir. Ümumiyyətlə 
dünya kompüter parkının 90% -nı  fərdi kompüterlər təşkil edir.  

Müasir fərdi kompüterlərdə ifrat böyük inteqral sxemlərdən istifadə  portativ 
kompüterlərin  yaranmasına səbəb olmuşdur. Ölçülərinə və çəkisinə görə bu 
kompüterlər  çox kiçik formada olur.  Portativ kompüterlərin özləri də “Laptop”, 
“Notebook”, “Palmtop” sinfinə bölünür. Portativ kompürterlər hesablama 
məhsuldarlığına ğörə stolüstü kompüterlərdən geri qalmır və az elektrik enerjisi 
tələb edir, akkumlyatorla uzun müddət işləyə bilir, ekranları mayekristaldan 
hazırlanır. “Notebook”un ölçüsü təqribən 50x279x215mm, çəkisi 2,2÷4,5 kq, 
ekranın ölçüsü isə 11,3 ÷17 dyüm olur  

Fərdi kompüterin tərkibi sistem blokundan, klaviaturadan, “mouse”-dan, 
monitordan və giriş-çıxış qurğularından ibarət olur.  



Sistem bloku qida mənbəyinin yerləşdiyi korpusdan, üzərində əməli yaddaş 
və mikroprosessor olan ana platadan, səs kartından, yumşaq maqnit disk 
qurğusundan (3,5”/FDD), sərt maqnit disk qurğusundan (HDD), CD-ROM-dan və 
bəzi əlavə qovşaqlardan ibarət olur. Eyni zamanda  sistem blokunda giriş və çıxış 
qurğularını, klaviaturanı, mouse, monitoru və printeri qoşmaq üçün bir neçə ardıcıl 
və paralel portlar yerləşir. Fərdi kompüterlərdə əsasən iki tip sistem blokundan: 
AT- Advanced Technology  
(qabaqcıl texnologiya) və ATX -  Advanced Technology eXtended 
(genişləndirilmiş qabaqcıl texnologiya)  stifadə  olunur.  IBM PC/AT - 286,  386,  
486,  Pentium I və II  tipli 

                                                              
kompüterlərdə AT tipli – sistem blokundan istifadə olunub.  

Pentium II, III və IV tipli fərdi kompüterlərdə isə ATX tipli sistem 
blokundan istifadə olunur. ATX sistem blokunda enerjiyə təlabat çox azdır. Bəzi 
firmaların (Apple, Compaq) fərdi kompüterlərində sistem bloku monitorla birlikdə 
bir korpusda yerləşmişdir.  

Ana plata (motherboard) – fərdi kompüterin qovşaq və hissələrini bir-biri 
ilə fiziki əlaqələndirən  platadır,  üzərində mikroprosessor, əməli yaddaş, Keş-
yaddaş, çıxış/giriş qurğularının kontrelleri,CMOS, BİOS, Chipset mikrosxemləri 
yerləşir. Eyni zamanda ana platanın üzərində müxtəlif  razyomlar yerləşir. Bəzi ana 
platalarda videoadapterin və səs kartının mikrosxemləri də yerləşir.  

Mikroprosessor (CPU) -  fərdi kompüterlərin düşünən beyni olub ana plata 
üzərində yerləşir, ədədlər üzərində hesab-məntiq əməllərini və idarəni həyata 
keçirir. Mikroprosessor hesab-məntiq və idarə qurğusunu özündə birləşdirir. 
Mikroprsessorları əsasən Intel, AMD və Cyrix firmaları istehsal edir. Intel firması 
öz mikroprosessorlarını əsasən Pentium markası  ilə istehsal edir. Bu cür 
mikrosxem özündə təqribən 3,1 milyon tranzistoru birləşdirir. Pentium tipli 
mikroprosessorun arxitekturası özündə iki hesab-məntiq qurğusunu birləşdirir. Bu 
da bir taktda iki əmrin yerinə yetirilməsinə imkan verir. 75 Mhs tezlikli Pentium 
prosessorunun hesablama məhsuldarlığı saniyədə 112 milyon əməliyyatdır. 
Pentium tipli mikroprosessorlar işləmə(takt) tezliyinə görə aşağıdakı siniflərə 
bölünür.  

      �  Pentium I    -   75 Mhs ÷ 300 Mhs  
      �  Pentium II   -   300 Mhs ÷ 600 Mhs  
      �  Pentium III  -  600 Mhs ÷ 1100 Mhs  
      �  Pentium IV – 1100 Mhs(1,1Ghs) ÷ 4000 Mhs(4 Ghs)  
 Müasir fərdi kompüterlərin hesablama  məhsuladarlığı saniyədə millyard 

əməliyyata (Gflops) bərabərdir.   



Əməli yaddaş qurgusu ana plata üzərində yerləşir və mikroprosessorda yerinə 
yetirilən əməliyyat üçün lazım olan verilənləri və əmrləri müvəqqəti yadda 
saxlamaq üçündür və məlumat tutumunun həcmi 4 Gbayt-a qədər olur. Əməli 
yaddaş qurğusu dinamik və statik tiplərdə olur. Statik tipli yaddaşın qiymətinin  
bahalı olmasına baxmayaraq işləmə sürəti daha yüksək olur. Əməli yaddaşdan 
ədədin oxunması təqribən 50÷60 nanosaniyə müddətində olur. Bu isə yüksəksürətli 
mikroprosessorun (CPU) işini ləngidir. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün Keş-
yaddaşdan istifadə edirlər. Keş-yaddaş ana plata üzərində mikroprosessorla (CPU) 
əməli yaddaş arasında yerləşir. Keş-yaddaşa müraciət vaxtı 5÷6 nanosaniyə olur. 
Keş-yaddaşın məlumat tutumu 128-1024 Kbayt həcmində olur. Keş-yaddaşın özü  
əsasən iki səviyyəli olur. I-ci səviyyəli keş-yaddaş Level 1 adlanır və 
mikroprosessorun içərisində olur. II-ci səviyyəli keş-yaddaş Level 2 adlanır və 
mikroprosessorla əməli yaddaş arasında ana plata üzərində yerləşir. Ana plata 
üzərində yerləşən CMOS (Complimentary Metal Oxide Semiconductor – metal - 
oksid - yarımkeçirici) mikrosxemi fərdi kompüterin konfiqurasiyasını, zamanı və 
tarixi yadda saxlamaq funksiyasını həyata keçirir. 
 

BIOS (Basic Input/Ouput System – giriş /çıxış baza sistemi) proqram olub 
sabit yaddaş qurğusunda saxlanılır və fərdi kompüterin resuslarının diaqnostikasını 
təmin edərək, fərdi kompüteri işə saldıqda əməliyyat sisteminin yüklənən hissəsini  
əməli yaddaşa çağırır. 

Sistem bloku üzərində yerləşən qurğuları ana plataya qoşmaq üçün 
interfeyslərdən isifadə edirlər. İnterfeys əlaqə kanallarının proqram, elektrik və 
mexaniki xarakteristikalarını özündə birləşdirir. Bu tip interfeyslərə misal olaraq 
ATA (İDE), Serial SATA, SCSI göstərmək olar. Xarici qurğuları qoşmaq üçün isə 
paralel (LPT), ardıcıl (RS-232, USB) interfeyslərdən istifadə olunur. 

Xarici yaddaş qurğusu kimi fərdi kompüterlərdə əsasən maqnit disk 
qurğusundan istifadə olunur. Maqnit disk qurğusunun əsasən iki tipi mövcuddur: 
yumşaq maqnit disk qurğusu - diskovod (məlumat daşıyıcısı - disketlər) və sərt 
maqnit disk qurğusu – vençester  (məlumat daşıyıcısı – maqnit disklər). 

Sərt maqnit disk qurğusunun işləmə sürəti və məlumat tutumu yumşaq 
maqnit disk qurğusundan dəfələrlə çoxdur. Yumşaq maqnit disk qurğularının 
məlumat daşıyıcısının həcmi 1,44 Mbayt olur. Bu cür məlumat daşıyıcılarını bir 
yerdən başqa yerə rahatlıqla aparmaq olur. Sərt maqnit disk qurğularını (vinçester) 
ana plataya qoşmaq üçün IDE, Serial ATA, SCSI interfeyslərindən istifadə olunur. 
Bu qurğudan məlumatın oxunması –yazılması vaxtı 5 ÷15 ms olur. Sərt maqnit 
disk qurğularında şpindelin (oxun) fırlanma sürəti 5400, 7200, 10000, 15000 
dövr/dəqiqə olur. Məlumat tutumu 100 Gbaytlarla ölçülür. Sərt maqnit disk 
qurğusu məlumatı yadda saxlamaq imkanlarına görə enerji mənbəyindən asılı 



deyil. Ona görə də əməliyyat sistemi, tətbiqi proqramları və istifadəçinin digər 
proqramlarını sərt maqnit disk qurğusunda yadda saxlayır. 

Son illərdə optik məlumat daşıyıcılarına informasiyanı yazıb-oxuyan CD-
RW, DVD-RW xarici yaddaş  qurğularından geniş istifadə olunur. Optik məlumat 
daşıcıyılarına (CD, DVD) məlumatın yazılması – oxunması lazer şüasının köməyi 
ilə həyata keçirilir.  CD-RW qurğularında istifadə olunan CD – disklərdə audio 
məlumatlar rəqəm formasında saxlanılır. Məlumat tutumu 650 Mbaytdır (74 
dəqiqəlik audio məlumat). DVD (digital video disk) – rəqəmli video-disk məlumat 
daşıyıcısı xarici görünüşünə görə CD – disklərə oxşayır. Məlumat tutumu 4,7 
÷17,4 Gbayt-dır. Əsasən bu disklərdə videofilmlər yerləşdirilir. DVD –lər 1997-ci 
ildən istehsal olunmağa başlanmışdır. 

Hal hazırda fərdi kompüterlərdə məlumat daşıyıcıları kimi Flash yaddaş 
qurğularından geniş istifadə olunur. Bu qurğular böyük inteqral sxemlər (BİS) 
üzərində yığılır və ölçüləri çox kiçikdir, bu da məlumatın bir yerdən başqa yerə 
rahatlıqla aparılmasına imkan verir.  Məlumat tutumu 100 Gbayt-a qədər olur.  

 
 
 

2.  Kompüterin giriş-çıxış qurğuları 
 

 
Giriş – çıxış qurğularının koməyi ilə kompüterlər ətraf mühitlə əlaqədə olur. Giriş 
qurğularına misal olaraq: klaviaturanı, mouse (sıçanı), skaneri, qrafiki planşeti 
(digitizer), web-kameranı, TV- tüneri və s. göstərmək olar.                                    

Klaviatura–kompüterə məlumatı daxil edən əsas xarici qurğulardan biri 
hesab olunur. Klaviaturanın köməyi  ilə  kompüterə istənilən simvolları  (rəqəm, 
hərf, və s.) daxil 
etmək mümkündür 
 Klaviaturanın köməyi ilə monitorun kursorunu ekranın istənilən nöqtəsinə 
aparmaq və  ekranda  olan məlumatı printerə göndərmək mümkündür. 
Ümumiyyətlə, klaviaturada 102/104  klaviş(düymə) olur. 

Mouse (sıçan) - kompüterə məlumat daxil edən giriş qurğusudur. 
Yerdəyişdirmə vericilərdən (datçiklərdən) və klavişlərdən ibarət olub əl ilə idarə 
edilən qurğudur. ”Mous”-u hərəkət etdirməklə kursorun displeyin üzərində 
hərəkətini təmin edirik. Son dövrlərdə optik və radio siqnallar vasitəsi ilə işləyən 
mouse-dan geniş istifadə olunur.  

Mikrofon- səsin elektrik siqnalına çevrilməsinə təmin edən giriş 
qurğusudur. Mikrofonun köməyi ilə audio məlumat kompüterə daxil edilir. 

Web-kamera – video informasiyanı (görüntüləri) kompüterə daxil edən 
giriş qurğusudur. 



Qrafiki planşet (digitizer) - əllə  çəkilən şəkilləri, sxemləri, imzaları, 
xəritələri birbaşa kompüterə daxil edən giriş qurğusudur. Qurğu qrafiki planşetdən 
və qələmdən ibarətdir. 

TV – tüner – müxtəlif formatlı  (PAL, SECAM, NTSC) televiziya 
verilişlərini qəbul edib,  monitorda göstərilməsini  təmin edən giriş qurğusudur.  

Skaner – fərdi kompüterin xarici qurğusu olub kağız üzərində olan mətn , 
şəkil və qrafik məlumatları kompüterə daxil etmək üçündür. Skaner məlumatı 
qrafiki formada oxuyur və maşının yaddaşına daxil edir.  Daha sonra lazımi qrafiki 
redaktor proqramlarının köməyi ilə onu ikilik koda çevirərək  disklərə və ya  çap 
qurğusuna ötürülməsini təmin edir. Skaner fərdi kompüterə USB portu vasitəsi ilə 
qoşulur. 

Fərdi kompüterin çıxış qurğularına misal olaraq, monitoru, printeri, səs 
kolonkasını, grafikçəkəni, strimmeri və s. göstərmək olar. 

Monitor çıxış qurğusu olub kompüterə daxil olan məlumatlara və alınmış 
nəticələrə nəzarət etmək üçün istifadə olunur. Fərdi kompüterlərdə istifadə olunan 
monitorlar ekranın ölçülərinə görə aşağıdakı ölçüdə olurlar: 14,15, 17,19,21 və 23 
dyüm. Monitorlar şəklin formalaşdırılması prinsinlərinə görə aşağıdakı növlərə 
bölünürlər: elektron-şüa borusu, mayekristal və plazma. Plazma və mayekristal 
monitorlar nazik səth formasında olur, çəkiləri çox kiçik olur.  

Printer – kompüterin xarici qurğusu olub, informasiyanı kağız üzərində çap 

etmək üçündür. İnformasiyanın çıxışa verilməsi üsuluna görə printerlər  iki 

qrupa bölünür: simvollu və  qrafiki. Simvollu printerlər sətrdəki ayrı-ayrı 

simvolları bütöv şəkildə  çap başlığına ötürür. Qrafiki printerlərdə məlumat 

simvollar şəklində deyil, ayrı-ayrı nöqtələr şəklində çıxışa  ötürülür. Vahid 

uzunluqda bir dyümdə (1 dyüm=25.4 mm) olan nöqtələrin sayı printerin 

imkanlarını göstərir. Kağız üzərində şəklin qeyd edilməsi üsuluna görə printerlər 

iki qrupa bölünür: zərb ilə və zərbsiz çap qurğuları. 

Zərb çap qurğularına misal olaraq matris çap qurğularını misal göstərmək olar. 

Matris çap qurğularının başlığı 9, 18 və ya 24 iynədən  ibarət olur. Çap başlığı ilə 
kağız arasında  rəngli lent olur. Çap başlığında simvol formalaşandan sonra iynələr 



hərəkətə gəlir, rəngli lentə zərbə vuraraq kağız üzərində simvolu formalaşdırır. 
Zərbsiz çap qurğulara misal olaraq  lazer və şırnıqlı çap qurğularını göstərməl olar. 
Lazer çap qurğularında şəkillər kağız üzərinə aralıq məlumat daşıyıcısı vasitəsilə 
yazılır. Şəkil lazer şüanın köməyi ilə əvvəlcə aralıq məlumat daşıyıcısına yazılır 
(neqativ alınır) və daha sonra bu məlumat daşıyıcısının üst qatı quru toz ilə örtülür. 
Ağ kağız bu barabanın üstü ilə dartılaraq və yüksək istilik hesabına barabandakı 
şəkil (neqativ) kağız üzərinə hopur. Lazer qurğularının çap keyfiyyəti  və sürəti 
çox yüksəkdir.Bu çap qurğuları dəqiqədə 4 -16 səhifə çap edə bilir və 1dyümdə 
600 ÷ 2400 nöqtə yaza bilir. 

 Şırnıqlı printerlərin işləmə prinsipi başqa printerlərdən fərqlənir. Bu 
printerlərdə çap başlığı mürəkkəblə doldurulur. Başlıqda çox kiçik ölçülü deşiklər 
olur və bu deşiklərdən mürəkkəbi kağız üzərinə püskürdülür. Şırnıqlı printerin 
qiyməti nisbətən ucuz olur. Rəngli çap etmə qabliyyətinə malik olurlar. 1 dyüm 
məsafədə 300÷720 nöqtə vura bilirlər. Çap sürəti dəqiqədə 2÷6 səhifədir. Çap 
başlığında 48-dən 416-ya qədər deşik olur. 

Səs kolonkasından (çıxış qurğusu kimi) audio məlumatları dinləmək üçün 
istifadə olunur. 

Qrafikçəkən qurğu - kompüterdən alınan qrafiki məlumatları, mürəkkəb 
sxemləri və şəkilləri qələmin köməyi ilə kağız üzərində çəkən çıxış qurğusudur. 

Strimmer (maqnit lent qurğusu) – məlumatı maqnit lenti üzərində 
saxlayan yaddaş qurğusudur.Bu qurğular etibarlı işləyir, qiyməti ucuz və böyük 
yaddaş həcminə malik olur. Məlumatın oxunma və yazma sürəti digər yaddaş 
qurğularına nəzərən çox aşağıdır. 

Kompüterlərdə mətnin, səsin, şəkilin və görüntülərin birgə emal edilməsini 
təmin edən qurğu multimedia  adlanır. Bu qurğu özündə mikrofonu, web-
kameranı, səs kolonkasını və səs kartını birləşdirir. Səs kartından audio-video 
informasiyanı (analoq formasında olan) ikilik-rəqəm koduna çevirmək və əksinə 
ikilik kodu audio-video informasiyaya çevirmək üçün istifadə edirlər. Multimedia 
qurğusunun koməyi ilə kompüter şəbəkələri üzərində audio-video konfransların 
təşkil olunmasını həyata keçirirlər. 

Modem  (modulyator – demodulyator) – əlaqə kanallarının (telefon 
xətləri,radio kanal  və s.) köməyi ilə məlumatları uzaq məsafələrə ötürmək və 
qəbul etmək üçün istifadə olunan qurğudur. Konstruktiv olaraq modemlər iki 
formada olur: daxili və xarici. Daxili modemlər ana plata üzərində olan sistem şinə 
qoşulur. Xarici modemlər isə ardıcıl  Com, USB  portuna qoşulur. Xarici 
modemlərin qiyməti nisbətən baha olur və fərdi kompüterə rahat qoşulur. 
Məlumatı ötürmə sürəti 56 Kbit/san ÷ 2 Mbit/san qədər olur. Modem qurğusunun 
koməyi ilə istifadəçilərin kompüterləri kompüter şəbəkəsinə (İnternet) qoşulur.  

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

3. Kompüterlərin sistem və tətbiqi proqram təminatı 
 
Fərdi kompüterin proqram təminatı – təlimatlar yığımından ibarət olub, 

kompüteri idarə edir və onun köməyi ilə  lazım olan məsələni həll edir. Proqram 
təminatı  iki hissəyə bölünür: ümumi və tətbiqi. 

 Ümumi proqram təminatı hesablama sisteminin resurslarının düzgün 
bölünməsini və istifadə edilməsini təmin edir.  

Tətbiqi proqram təminatı özündə istifadəçinin tətbiqi programlar paketini 
birləşdirir. Bu proqramlar paketində istifadəçinin konkret məsələsini həll edə 
biləcək proqramlar olur. 

Proqram təminatının  təsnifatı  şəkil 2 - də göstərilmişdir. 
Ümumi proqram təminatının tərkibinə aşağıdakı proqramlar daxildir. 
► əməliyyat sistemi; 
►  proqramlaşdırma dilləri; 
►  texniki xidmət proqramları. 
Əməliyyat sistemi hesablama prosesini həyata keçirən texniki vasitələlərin 

idarə olunmasıni   təmin   edən   proqramlar   toplusundan   ibarətdir.   Kompüter   
işə salındıqda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program təminatı

Ümumi program
təminatı

İstifadəçinin tədbiqi 
programlar paketi:

(Word, Excel, Access,
Internet Explorer və s.)

Əməliyyat sistemi:

MS DOS, OS/2, 

Windows 9x, Unix

Linux və s.

Programlaşdırma
dilləri

Texniki xidmət 
Programları: Norton 

Utilites, PC Tool 

Deluxe və s.

Aşağı səviyyəli 
dillər: Assembler,

Avtokod və s.

Yüksək səviyyəli 
dillər: Fortran, 
Pascal, Basic,

C və s



 
 
 

 
 
 

Шякил 2. Фярди компцтерин програм тяминат 
                             

 
əməliyyat sistemi başqa proqramlara nəzərən ilkin olaraq əməli yaddaş qurğusuna 
yüklənir və o digər proqramların işləməsi üçün mühit yaradır. Əməliyyat sistemi 
eyni zamanda kompüterlərdə çoxməsələli (yaddaşın və həll vaxtının bölünməsi, 
qırılmaların təşkili və s.) iş rejiminin təşkilini təmin edir. Kompüterlərdə bir neçə 
tip əməliyyat sistemlərindən istifadə edirlər: MS DOS, OS/2, Windows 9x, Unix 
və s. Fərdi kompüterlərdə əsasən Windows 9x (1995-ci ildə yaradimışdır) 
əməliyyat sistemi proqram təminatından geniş istifadə olunur. Windows 9x 
çoxməsələli əməliyyat sistem olub, qrafiki pəncərə istifadəci interfeysinə malikdir. 

Proqramlaşdırma dilləri proqram modullarından ibarət olub, məsələnin 
həll mərhələsinə hazırlığını təmin edir. Proqramlaşdırma dilləri iki hissəyə 
bölünür: aşağı səviyyəli dillər (Assembler, Avtokod və s.), yüksək səviyyəli dillər 
(Fortran, Alqol, Kobol, Basic, Pascal,  Ci və s.). Aşağı səviyyəli proqramlaşdırma 
dillərində hər operatora bir maşın əmri uyğun gəlir. Bu dildə yazılan proqram az 
yer tutur və tez yerinə yetirilir. Aşağı səviyyəli dillərdən sistem proqramçılar 
istifadə edir. Yuxarı səviyyəli proqramlaşdırma dillərində hər operator bir neçə 
maşın əmri ilə əvəz edilə bilər, bu isə yaddaşda çox yer tutur. Yüksək səviyyəli 
dillərdən  isə tətbiqi proqramçılar istifadə edir.  

Tətbiqi proqram paketi (TPP) – istifadəçinin müəyyən sinif məsələlərini 
həll etmək üçündür. Bu proqram paketləri istifadəçinin aşağıda göstərilən işlərini 
yerinə yetirir:    

●  mətinlərin emalı (Lexicon, ChiWriter, Word və s.) 
●  elektron cədvəllərin emalı (Excel, Lotus və s.) 
●  verilənlər bazasının idarəsi (Fox Pro, Paradox, Access və s.)  
●  kommunikasiya (Internet Explorer, Netscape Communicator) 
Texniki xidmət proqramları  kompüterlərin işləmə vəziyyətini yoxlamaq 

üçündür. Bu proqramlar (Norton Utilites, PC Tool Deluxe və s.) kompüterin ayrı-
ayrı qurğularının normal fəaliyyətinin yoxlanmasını həyata keçirir. 

 
 

4. Windows əməliyyat sisteminin imkanları 
 



Əməliyyat sistemləri (ƏS) informasıyanın işləmə proseslərinin idarə 

edilməsini və aparat vasitələri istifadəçilərin qarşılıqlı fəaliyyətini təmin edir. 

ƏS-nın   ən   mühüm   funksiyalarından   biri   islifadəçilər tərəfındən həll 

edilən məsələlərdə informasiyanın girişi və çıxışı proseslərinin, tətbiqi məsələlərin 

yerinə yetirilməsinin idarə edilməsinin avtomatlaşdırılmasından ibarətdir. 

ƏS lazım olan proqramı EHM-in yaddaşına yükləyir və onun yerinə 

yetirilməsi gedişini izləyir, informasıyanın işlənməsi və hesablama prosesinin 

normal gedişinə maneçi törədən şəraiti təhlil edir, habelə qarşıya çıxan çətinliklərin 

necə aradan qaldırılmasına dair göstərişlər verır. ƏS-ri yerinə yetirdikləri 

funksiyalara görə üç qrupa ayrılır: birməsələli (biristifadəçili), çoxməsələli 

(çoxistifadəçili) və şəbəkə. 

Birməsələli əməliyyat sistemləri bir istifadəçinin iş prosesində müəyyən vaxt 

anında yalnız bir konkret məsələnin həlli üçün istifadə edilir. Bu cür ƏS-nin tipik 

nümunəsi kimı MS-DOS sistemini göstərmək olar (bu əməliyyat sistemi Microsoft 

firması tərəfındən hazırlanmışdır). Çoxməsələli ƏS-ri EHM-dən multiproqram 

vaxt bölgüsü rejimində kollektiv istifadəni təmin edir (bu zaman EHM-in 

yaddaşında birneçə proqram və məsələlər olur; prosessor kompüterin resurslarını 

məsələlər arasında bölüşdürür). Bu cür ƏS-no UNIX, OS/2, Windows, Windows 

NT və başqalarını aid etmək olar. 

Şəbəkə əməliyyat sistemləri lokal və qlobal hesablama kompüter 

şəbəkələrinin meydana gəlməsilə əlaqədardır və istifadəçinin hesablama 

şəbəkəsinin bütün resurslarına müraciətini təmin etmək üçündür. Şəbəkə əmoliyyat 

sistemlərinə isə Net Ward, Windows NT, Banyan Vines. IBMLAM, UNIX, Solaris 

və s. aid etmək olar. 

Servis proqram təminatı kompüterlə iş zamanı istifadəçiyə əlavə xidmətlər 

göstərilməsini təmin edən və əməliyyat sistemlərinin imkanlarını genişləndirən 

proqram məhsullarının məcmusundan ibarətdir. Servis proqram vasitələri 



funksional imkanlarına görə aşağıdakı vasitələrə ayrıla bılər: istifadəçi interfeysini 

yaxşılaşdıran vasitələr, məlumatları dağılmaqdan və yol verilməyən müraciətlərdən 

mühafızə edən vasitələr; məlumatları bərpa edən vasitələr; disklə əməli yaddaş 

qurğusu arasında məlumatlar mübadiləsini sürətləndirən vasitələr; arxivləşdırən və 

arxivləri açan vasitələr və antivirus .vasitələri. 

Təşkilati və reallaşdırma üsullarına görə servis proqraın vasitələri örtüklər, 

utilitlər və avtonom proqramlar şəklində verilə bılər. Örtüklər və utilitlər arasındakı 

fərq çox zaman örtüklərin universallığında və sonrakıların ixtisaslaşdırılmasında 

özünü göstərir. 

Örtüklər ƏS-nin üstqurumu olmaqla əməliyyat örtükləri adlandırılır. 

Utilitlər və avtonom proqramlar dar çərçivədə ixtisaslaşmaqla hər biri 

özünəməxsus funksiyaları yerinə yetirir. Lakin utilitlər avtonom proqramlardan 

fərqli olaraq müvafiq örtüklər mühitində yerinə yetirilir. Bununla yanaşı onlar 

(utilitlər) öz funksiyalarında əməliyyat sisteminin proqramları və digər utilitlərlə 

rəqabət aparır. Ona görə də servis proqram vasitələrinin bu cür təsnifləşdirilməsi 

kifayət qədər səthi və son dərəcə şərtidir. 

Ortüklər istifadaçiyə keyfıyyətcə yeni interfeys təqdım etməklə onun 

əməliyyat sisteminin əməliyyallarını və əmirlərini detallarına qədər öyrənməkdən 

azad edir. 

Antivirus proqram vasitələri vırusların diaqnostikasını, yəni aşkara 

çıxarılmasını və müalicəsini (neytrallaşdırılmasını) təmin edir. 

Proqramlaşdırma dilinin transilyatoru dedikdə proqram mətninin 

proqramlaşdırma dilindən maşın dilinə tərcümə edilməsini həyata kecirən proqram 

nəzərdə tutulur. Özündə geniş proqram dilini, translyatoru, maşın dilini, standart 

proqramlar kitabxanasını, translyasiya edilmiş proqramların sınaqdan keçirilməsi 

vasitələri və onların vahid tam halına gətirilməsi vasitələrini birləşdirən 

kompleksinə proqramlaşdırma sistemi deyilir. Proqramlaşdırma sistemində olan 



translyator giriş dilındə yazılmış proqramı konkret EHM-in maşın əmrləri dilinə 

tərcümə edir. Proqramlaşdırmanın giris dilindən tərcümə edilməsi üsulundan asılı 

olaraq translyator kompilyatorlara və interpretatorlara ayrılır.  

Kompilyasiya prosesində proqram maşın dilində olan obyekt modulları 

yığımına çevrilir, sonradan onlar yerinə yetirilmək üçün hazır olan və maqnit 

diskində fayl şəklində saxlanılan vahid maşın proqramında yığılır. Bu proqram 

təkrar translyasiya edilmədən dəfələrlə yerinə yetirilə bilər.   

İnterpretator ilkin proqramın addım-addım translyasıya edilməsini və 

operatorların təxirə salınmadan yerinə yetirilməsini həyata keçirir. Bu zaman 

proqramlaşdırmanın giriş dilinin hər bir operatoru maşın dilinin bir və ya bir neçə 

omrinə translyasiya edilir və onlar da diskdə saxlanmadan dərhal yerinə yetirilir. 

Beləlıklə, proqram interpretasiya edilən zaman maşın dilində saxlanılmır və 

ona görə də ilkin proqram hər dəfə yerinə yetirilməyə buraxılarkən onu yenidən 

(addım-addım) trarislyasiya etmək lazım gəlir. Kompilyatorla müqayisədə 

interpretatorun başlıca üstünlüyü onun sadə olmasıdır. 

Proqramlaşdırmanın giriş dili aşağı səviyyəli dil hesab edilən maşın dilinə 

nisbətən daha yüksək səviyyəli dil sayılır. Proqramlaşdırma sistemində Assembler 

giriş proqramlarşdırma dilindən və Assembler-kompilyatordan ibarət kompleks 

olan Assemblerlər xüsusı yer tutur. Assembler maşın əmrlərinin mnemonik (şərti) 

yazılışından ibarət olmaqla maşın dilində yüksək effektli proqramları almağa 

imkan verir. Bununla yanaşi Assemblerdən isrifadə edilməsi proqramlaşdırıcıdan 

yüksək ixtisas səviyyəsi, proqramın tərtibinə, sazlanmasına çoxlu vaxt sərf 

olunmasını tələb edir. 

Texniki xidmət proqramları kompiterlərin iş prosesində və ya bütövlükdə 

hesablama sistemində səhvlərin diaqnosfikası və aşkara çıxarılmasının proqram-

aparat vasitələrinin məcmusundan ibarətdir. O, özünün tərkibində aşağıdakıları 

birləşdirir: EHM-in və onun ayrı-ayrı hissələrinin düzgün işləməsinin diaqnostikası 



və test nəzarəti vasitələri, o cümlədən bu hissələrin EHM-də avtomatik üsulla 

səhvlərin və nasazlıqların axtarılıb tapılması; onların müəyyən qaydada 

lokallaşdırılması; bütövlükdə informasıya sisteminin hesablama mühitinin 

diaqnostikası və nəzarətinin xüsusi proqram vasitələrini, o cümlədən hesablama 

sisteminın iş növbəsi başlanana qədər məlumatların işlənmə sisteminin iş 

qabiliyyətinin avtomatik yoxlanmasını həyata keçirən proqram-aparat nəzarəti 

vasitələrini. 

İqtisadi informasıyanın işlənmə fexnologiyalarının tətbiqi proqram 

təminatının başlıca təyinatı, istifadəçinin konkret məsələlərinin işlənıb 

hazırlanması və yerinə yetirilməsindən ibarətdir. Tətbiqi proqram təminatı baza 

proqram təminatının. Onun və xüsusilə əməliyyat sistemlərinin idarəçiliyi altinda 

işləyir. Onun tərkibinə aşağıdakılar daxildir; müxtəlif təyinatlı tətbiqi proqram 

paketləri; istifadəçinin və bütövlükdə informasiya sisteminin işçi proqramları. 

 
5.UNİX  əməliyyat sistemi  

 
 

UNIX - kompüterlərin ana və keş yaddaşlarının ən məhsuldar şəkildə istifadə 

edilməsi, ətraf təchizatla kompyuter arasındakı ünsiyyətin təmin edilməsi, 

əməliyyatların və axın işinin idarə olunması, fayl sistemlərinin yaradılması və idarə 

olunması, müxtəlif xidmət və tətbiqi proqramların işlədilməsini təmin edən 

əməliyyat sistemi  olaraq təyin oluna bilər. 

Hər əməliyyat sisteminin təbii bir tarixçəsi var. Lakin Unixin özünəməxsus 

fərqliliyi var. Çünki digər əməliyyat sistemləri, böyük əksəriyyətlə tək bir model 

kompüter sisteminə asılı olaraq inkişaf etdirilmişdir. Təchizat ömürünü 

tamamladığında təbii olaraq əməliyyat sistemi də təhvil verilirdi. Bəzi firmaların 

fərqli modelləri arasında eyni əməliyyat sisteminin davam etdiyi görülməsinə 

qarşılıq, fərqli firmaların təchizatlarında, fərdi kompüterlər xaric, eyni əməliyyat 



sisteminin istifadə edildiyinə rast gəlinilməmişdir. UNIX əməliyyat sisteminin bu 

cür seçilməsinin təməl səbəbi olaraq, təchizata bağlı qalmaması və kompüterlər 

arasında "daşına bilər"  xüsusiyyətlərə sahib olması göstərilə bilər.  

UNIXın tarixçəsi 1960-cı illərin sonunda Bell Laboratoriyası 

proqramçılarından  olan Ken Thompsonun işləriylə başlamışdır. Thompson və 

yoldaşları  əməliyyat sistemi Multics olan GE645 kompüterlərini istifadə edirdilər. 

UNIX əməliyyat sisteminin ilk dizaynı 1961-ci ildə Ken Thompson, Dennis 

Ritchie və r. h. Canaday tərəfindən inkişaf etdirilməyə başlanıldı. Thompson daha 

çox kötük sistemi, Ritchie isə cihaz kötükləriylə məşğul oldu. Bu mərhələdə 

əməliyyat sistemi bir neçə dəfə sınandı. Lakin istifadə edilməkdə olan GE645 

kompüterinin laboratoriyalarda  ömürünün tükənməsi üzərinə işlərə son verildi. 

1969da Thompson kosmos səfəri adlı bir proyekt inkişaf etdirdi. Proyekti 

əvvəlcə Multicsdə yazdı və daha sonra GECOS əməliyyat sistemi üçün fortran 

dilinə çevirdi. Bu proqram günəş sisteminin hərəkəti, planetlər və ayın 

görünüşünün əldə edilməsi kimi bir çox əməliyyatı edə bilirdi. 

Buna baxmayaraq, təchizatın kifayət qədər uyğun olmaması və yüksək xərclər 

səbəbiylə proqramın GECOS modeli müvəffəqiyyətsiz olmuşdur. Bunun üzərinə 

Thompson, o günün şərtlərində göstərmə əməliyyatlarının qüsursuz sayıldığı PDP-

7 kompüterini istifadə etməyə başladı. İşlədilən kompüter sistemi kosmos səfəri 

proqramı üçün uyğun, inkişaf etmiş proqramları dəstəkləyə biləcək gücdə bir 

əməliyyat sisteminə sahib deyildi. Thompson bu əskikliyi aradan qaldırmaq üzrə 

PDP-7 assemblerinde bir əməliyyat sistemi yazmağa başladı. Ortaya çıxan 

əməliyyat sistemi "çoxlu" deyildi və bu səbəblə de1970 ilində Brian Kernighan 

tərəfindən "UNIX" olaraq adlandırıldı. 

Denis Ritchi nin təklifilə yeni ƏS - UNICS (UNIplexed Information and 

Computing System) adlandırılmış, sonralar UNİX adına qısaldılmışdı. 



UNIX əməliyyat sistemi bu dəfə 1971də Ritchie tərəfindən PDP-11 model 

kompüterləri üzərində inkişaf etdirildi. UNIXın bu modeli, əvvəlinə nisbətlə daha 

rahat idi. 

1977də  PDP-11ə təchizat olaraq heç bənzəməyən Interdata 8/32 kompüter 

sistemlərində UNIX sınandı və müvəffəqiyyətli nəticələndirər əldə edildi. 

UNIX əməliyyat sistemi 1983-cü ildən sonra ticari bir əməliyyat sistemi 

olaraq istifadə edilməyə başlandı.  

Unix-in üstün cəhəti onun müxtəlif kompüterlərdə istifadəsinin mümklünlüyüdür. 

Bu əməliyyat sisteminin əsasıda Massaçusetts Texnologiya İnstitutu (MİT) , 

AT&T Bell Labs və GE-nin bir yerdə istehsal etdikləri Multics və Unicse dayanır. 

Uniksin ilk versiyası assembler dili ilə yazılmışdır və bu əməliyat sistemi sadəcə 

yazıldığı kompyuterin özündə işləyirdi. Uniks Əməliyyat Sistemi 1973-cü ildə C 

proqramlaşdırma dili ilə yenidən yazılmışdır. AT&T Bell Labs Uniksi Novell-ə 

satdı, 1994-cü ildə də Novell Uniks markasını bugünkü sahibi The Open Groupa 

verdi. 

 

Mövzu 3. Tətbiqi proqram paketləri  

 
 

1. Cədvəl prosessorları 

Elektron cadvəllərin yaradılmasına və onun verilənlərinin manipulyasiyasına 

imkan verən proqram paketləri cədvəl prosessorları adlanır. Bu paketlərdən ən çox 

yayılıb və istifadə olunanı Lotus 1-2-3, Quatro-Pro, SuperCalc və Microsoft Excel 

- dir. Excel Microsoft Office paketinə daxildir. Excel cədvəl prosessorundan 

mürəkkəb hesabatlarda, çeşidləmə, filtrləmə, massivlərin statistik analizi və bunlar 

əsasında diaqramların quraşdırılmasında istifadə etmək üçün nəzərdə tutulub. 

 



Excel-in əsas sənədi işçi kitabdır. Bu sənəd genişlənməsi .xls olan fayl 

şəklində yadda saxlanılır. İşçi kitabı yaratdıqda və ya açdıqda o ayrıça bir pəncərə 

şəklində (şək. 1) təsvir olunur. Excel matrisa ilə işləyir. Ona 216 = 65536 sətir, 28 = 

256 sütun daxildir. Bu matrisa vərəqə adlanır. Hər bir kitab bir necə vərəqələrdən 

təşkil olunur. 

Vərəqə cədvəl, diaqram və makrosların yaradılması və yadda saxlanılması 

üçün nəzərdə tutulub. Hər bir vərəqədə sətirlər 1, 2, 3,.....və sütunlar A, B, C,..... 

kimi işarələnir. Excel kitabdakı vərəqlərin sayını artırıb və azaltmağa imkan verir.  

Xana verilənləri işçi vərəqin daxilində yerləşdirmək üçün ən kiçik struktur 

vahididir. Hər bir xana verilənləri mətn, ədədi qiymət, düstur və ya formatlaşdırma 

parametrləri şəklində saxlayır. Verilənlərin daxil edilməsi ilə Excel verilənlərin 

tipini müəyyən edir və bunlarla bağlı əməliyyatlar sıyahısını təyin edir. Xanalar öz 

tərkibinə görə ilkin (təsir edən) və asılı olmaqla iki hissəyə bölünür. Asılı 

xanalarda düsturlar yazılır ki, bunlar da cədvəlin digər xanalarına istinad edir. Asılı 

xanaların qiymətləri cədvəlin təsir edən xanalarının tərkibindən təyin olunur. 

Göstəricinin köməyi ilə seçilən xana aktiv və ya cari xana adlanır. Cədvəldəki hər 

hansı bir xananın hündürlüyünü və ya enini dəyişmək üçün, buna uyğun sətrin 

hündürlüyünü və ya sütunun enini dəyişmək lazımdır. 

 Microsoft Excel cədvəlinin yaradılması istifadəçiyə aşağıdakı imkanları 

verir: 

- cədvəlin xanalarında müxtəlif funksiyalardan (riyazi, maliyyə, statistik, 

mühəndis və s.) təşkil olunmuş mürəkkəb düsturlardan istifadə etmək. Düsturla, 

cədvəlin digər xanalarındakı qiyməllərdən asılı olaraq, nəticənin qiymətini 

hesablamaq; 

- bir neçə cədvəlin əlaqəsini taşkil etmək. Bu zaman bir cədvəlin xanalarının 

qiymətı digər cədvəlin verilənləri əsasında təşkil olunur. Bu halda ikin cədvəlin 

verilənlərinin dəyişməsi əsas cədvəldəki son nəticənin avtomatik dəyişməsinə 



imkan verir; 

- verilənlərdən təşkil olunmuş böyük massivlərin analizini asanlıqla yerinə 

yelirmək üçün interaktiv cədvəlləri yaratmaq; 

- verilənlərin siyahılar şəklində (verilənlər bazası) tərtibatını, ceşidləmə 

əməliyyatını, aralıq nəticələrin hesablanmasını və filtrləməni cədvəllərə tətbiq 

etmək; 

- verilənlərin birləşməsini (konsalidasiyasını) həyata keçirmək, yəni bir neçə 

cədvəlin verilənlərini bir cədvəldə birləşdirmək olar; 

- verilənlərin eyni adlı massivlərindən – ssenarilər istifadə etməklə, eyni 

cədvəldə son nəticənin qiymətini tərtib etmək. Verilənlərin bir neçə massivindən, 

son nəticənin bir neçə variantını sürətlə almaq mümkündür; 

- düsturlar üzrə hesablamalardakı səhvlərin axtarışını avtomatik yerinə 

yetirmək. İstifadəçi səhvlər haqqındakı məlumatın kodlarının analizindən başqa, 

xanalar arası asılılığı izləmək imkanına malikdir. "Зависимости" alətlər panelinin 

köməyi ilə cədvəli ekrana çıxarmaq rejimini vermək olar. Bu zaman təsir edən 

xanalarla asılı xanalar müxtəlif rəngli xəttlərlə birləşir; 

— verilənlərin digər şəxslər tərəfindən dəyişdirilməsini mühafizə etmək. Bir 

və ya bir neçə xananı, cədvəlin özünü və ya işçi kitabı nıühafizə etrnək olar. Bu 

zaman mümkün mühalızə dərəcələrinin kombinasiyasından istifadə etmək 

mümkündür; 

- cədvəlin təyin olunmuş hissəsini gizlətməyə və ya əks etdirməyə imkan 

verən strukturlaşmış verilənlərdən istifadə etmək. Bu informasiyanın seçilmasi 

prosesıni və işçi vərəqdəki verilənlərə nəzarəti olduqca təkmilləşdirir; 

- əvvəldən hazırlanmış və yadda saxlanılmış sıra şəklindəki verilənlərin eyni 

və ya müxtəlif qıymətlərini cədvəlin bir neçə xanalarına sürətli daxil etrmək ücün 

avtodoldurma mexanizmini tətbiq etmək. Sıranın hər bir həddi cədvəlin bir 

xanasına daxil edilir. Verilənlərin xanalara daxil edilmə ardıcıllığını sıranın 



istənilən həddindən başlayaraq düz və ya əks istiqamətdə həyata keçirmək olar; 

-  ixtiyari sayda qiyməti olan bir və ya iki dəyişəndən təşkil olunmuş 

əvəzetmə cədvəlindən istifadə etmək. Dəyişənlərin bu qiymətlərindən eyni 

düsturun nəticəsinin hesablanmasında istifadə olunur və nəticələr verilənlər 

massivi şəklində əks etdirilir.  

Excel cədvəl prosessoru bu deyişənlərdən başqa həmçinin mətn 

prosessorunun ümumi funksional imkanlarına da malikdir.  

Bunlar: 

√ makroslardan istifadə,  

√ diaqramların quraşdırılması,  

√ avtomatik əvəz etmə və orfoqrafiyanın yoxlanılması,  

√ stil və şablonlardan istifadə,  

√ verilənlərin avtomatik formatlaşdırılması,  

√ digər tətbiqi proqramlarla verlənlərin mübadiləsi və s. servis 

imkanlarından ibarətdir. 

 

 

2. Mətn prosessorları 

Mətn prosessoru — mətnlər yaradılması, redaktəsi, formatlaşdırılması üçün 

istifadə olunan proqramlardır. Mətn redaktorlarından fərqli olaraq mətn 

prosessorları yalnız mətnlərlə deyil, eyni zamanda cədvəllərlə, şəkillərlə işləmək 

və hesablamalar aparmaq üçün də istifadə oluna bilərlər. Mətn prosessorundan 

istifadə etməklə vizit kartları, açıqcalar, təqvimlər və digər sənədlər yaratmaq 

mümkündür. 



Word sürətli əmrlər yığımı və yazının qramatikasını yoxlayan proqramlar, 

sinonimlər lüğəti kimi müasir alətlərlə təchiz olunmuşdur ki, onların köməyi ilə 

sənədi savadlı tərtib etmək, çox asanlıqla və vaxt itirmədən məktubları, hesabatları, 

qeydləri və təsvirləri birləşdirmək mümkündür. Microsoft Word proqramı mətn 

yaratmaq üçün istifadə edildiyinə görə bu cür proqramlara mətn redaktorları deyilir 

(Notepad, WordPad və s.) 

Proqramın çağırılması[redaktə] 

Kompyuteri işə saldıqdan sonra Windows əməliyyat sistemi yüklənir. Windows 

yüklənəndən sonra Word proqramını işə salmaq üçün "Start" düyməsi basılır və 

"Programs" menyusundan Microsoft Word seçilir. 

Mətn redaktorlarının görünüşləri təxminən eynidir. Yəni bu proqramların əsas 

hissələri mətn daxil edilən ərazi və menyulardır. Menyulardan əlavə alətlər paneli 

və xətkeş də mövcuddur. Alətlər panelindəki düymələr əsasən menyularda olan 

əməliyyatları daha rahat işə salmaq üçün istifadə olunur. 

Alətlər paneli[redaktə] 

MS Word proqramının düymələri yerinə yetirdikləri əməliyyatlara görə qruplara 

bölünüb panellərə düzülüblər. Məs., mətnin parametrlərini dəyişən düymələr 

"Formatting" panelindən istifadə edilir. 

Panellərin sol kənarında yerləşən ikiqat vertikal xətt sıranın yerini dəyişmək üçün 

istifadə olunur. Lazım olmayan paneli ekrandan götürmək üçün "View" 

menyusundan "Toolbars" siyahısından panelin adını seçin. Lazım olan paneli 

ekrana çıxarmaq üçün də həmin əməliyyat yerinə yetirilir. 

Panellər müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur: 

• Standard – bütün proqramlar üçün panel. 



• Drawing – şəkillərlə işləmək üçün panel. 

• WordArt – WordArt obyektinin parametrlərini dəyişən düymələr paneli. 

• Tables and Borders – cədvəl üçün istifadə olunan alətlər paneli və s. 

Yeni sənədin yaradılması[redaktə] 

Word proqramının daxilində eyni zamanda bir neçə sənəd yaradıla və emal oluna 

bilər. Bunu yoxlamaq üçün, yeni sənəd yaradın: 

• File → New… və ya alətlər panelində New düyməsindən istifadə edilir. 

Şablonlar pəncərəsindən lazım olan şablon seçilir → OK. 

Yeni sənəd yarandıqdan sonra, əvvəlki sənədə bir neçə usul ilə qayıtmaq olar, 

bundan əlavə hər iki sənədi eyni zamanda ekranda görmək və asanlıqla işləmək 

olar. 

• Bir sənəddən başqasına keçmək üçün: 

1. Window panelindən (ekranın aşağısında, Start düyməsi yerləşən panel) 

istifadə olunur. Buradakı sənədlər siyahısından lazım olan sənədin adı 

seçilir. 

2. Alt+Tab düymələrindən istifadə etməklə pəncərələr seçilir. 

Word proqramında yazı yazarkən müxtəlif dillərdən istifadə etmək mümkündür. 

Yəni İngilis dilindən əlavə rus, Azərbaycan və s. dillərindəndə istifadə etmək olar. 

Bunun üçün Start panelinin sağında yerləşən indikatordan və ya klaviaturada 

Ctrl+Shift (bəzi sistemlərdə (Alt+Shift) düymələrindən istifadə edilir. 

Mətnin yaddaşda saxlanılması[redaktə] 

Artıq hazır olan mətni müxtəlif yaddaş qurğularında saxlamaq olar (Daimi yaddş 

qurğusunda, disketdə, CD diskində, flyaş kartda). Ümumiyyətlə isə mətnləri ilk 



əvvəl yaddaş diskində (vinçesterdə) saxlamaq məsləhətdir. Dəyişən (floppi 3½) 

disklərdən isə mətni başqa kompyuterə aparmaq üçün, və ya vacib sənədlərin 

ehtiyat nüsxələrini saxlamaq üçün istifadə edilir. MS Word proqramı fayl saxlamaq 

üçün C: diskində yerləşən "My documents" qovluqundan istifadə edir. 

• Mətni yaddaşa vermək üçün: File → Save. 

Sənədin adı "File name" sətrinə daxil edilir və "Save" və ya Ctrl+S düyməsi basılır. 

Sənədin və qovluğun adınının yalnız ingilis hərfləri ilə adlandırılması məsləhətdir. 

Faylın adında ?,/,\,:, və " işarələri işlətmək qadağandır. Saxlanılacaq fayl verilmiş 

ad ilə My documents qovluğuna yazılır. Həmin qovluğa yeni qovluq əlavə etmək 

mümkündür. Yeni qovluq yaratmaq üçün faylı yaddaşa verəndə "Save" 

pəncərəsində "Create New Folder" düyməsi basılır. Açılan pəncərədə "Name" 

sətrində qovluğun adını yazın → OK. 

Ölçü vahidləri[redaktə] 

Word’un bə'zi pəncərələrinda rəqəmlər ölçü vahidləri ilə verilir, məs. sahə ölçüləri. 

Bu ölçü vahidləri müxtəlif ola bilər, onları dəyişmək üçün Tools menyusundan 

Options və açılan pəncərədən General seçin. Pəncərənin ən aşağı hissəsində 

yerləşən Measurement Units siyahısından müxtəlif ölçü vahidi seçmək olar. Ölçü 

vahidlərindən sizə lazım olanı seçib OK düyməsini basın. Etdiyiniz dəyişiklikləri 

tətbiq etmədən pəncərəni bağlamaq üçün Cancel düyməsini basın. 

Ümumi əvəzetmə (Replace… CTRL+F )[redaktə] 

Mətnimizdə bir neçə yerdə rast gələn bir sözü başqa söz ilə əvəz etmək lazım ola 

bilər.Məs.,böyük həcmi olan bir mətndə "English" sözü 10-15 dəfə işlədilib, və 

həmin sözü "French" sözü ilə əvəz olunmalıdır. Bunu etmək üçün aşağıdakı 

əməliyyatları yerinə yetirin: 



• Find What sətrinə "English", Replace With sətrinə isə "French" daxil edib 

Replace All düyməsini basın. 

Versiyaları[redaktə] 

Microsoft Windows üçün: 

• 1989 — Word for Windows 1.0 for Windows 2.x, code-named "Opus" 

• 1990 — Word for Windows 1.1 for Windows 3.0, code-named "Bill the Cat" 

• 1990 — Word for Windows 1.1a for Windows 3.1 

• 1991 — Word for Windows 2.0, code-named "Spaceman Spiff" 

• 1993 — Word for Windows 6.0, code named "T3" 

• 1997 — Word 97 (version 8.0) included in Office 97 

• 1999 — Word 2000 (version 9.0) included in Office 2000 

• 2001 — Word 2002 (version 10) included in Office XP 

• 2003 — Word 2003 ("Microsoft Office Word 2003") – Office 2003 

• 2007 - Word 2007 ("Microsoft Office Word 2007") – Office 2007 

• 2010 - Word 2010 ("Microsoft Office Word 2010") – Office 2010 

• 2013 - Word 2013 ("Microsoft Office Word 2013") – Office 2013 

 
 

 

3. Verilənlər bazasını idarəetmə sistemlərinin ümumi хarakteristikası 

 

Verilənlər bazası (VB) – bir-birilə qarşılıqlı əlaqələndirilmiş, eyni prinsiplərlə və 

vasitələrlə təsvir olunan, saхlanan və idarə olunan, müхtəlif istifadəçilər 

tərəfindən müхtəlif məqsədlər üçün istifadə olunan verilənlər toplusudur. 

Verilənlər bazasında toplanılan məlumatlar adətən müəyyən predmet sahəsinə 



aid olur. Verilənlər adətən fayllarda (cədvəllərdə) saхlanır.  

Verilənlər bazası konsepsiyasının əsas prinsipləri aşağıdakılardır: 

1. Saхlanan verilənlərdə təkrarlanmaların aradan qaldırılması. Eyni verilənlər 

bir neçə faylda aşkar edildikdə, həmin verilənlər bir faylda saхlanılmaqla, digər 

fayllardan çıхarılır və fayllar arasında əlaqələr yaratmaqla onlara müraciət təmin 

olunur. 

2. Verilənlərin mərkəzləşdirilmiş idarə olunması. Faylların fərdi emalından 

fərqli olaraq, mərkəzləşdirilmiş idarəolunma verilənlərin bazaya daхil edilməsi, 

dəyişdirilməsi, silinməsi və aхtarışı əməliyyatlarının VB daхilində eyni üsul və 

vasitələrlə (proqramlarla) aparılmasını nəzərdə tutur. 

3. Verilənlərin müstəqilliyi. Verilənlərin tətbiqi proqramlardan və əksinə, 

tətbiqi proqramların verilənlərdən asılı olmaması çoх vacib məsələdir. VB-da bu 

məsələ verilənlərin çoхsəviyyəli müstəqil təsviri və bu təsvirlərin yaradılma 

meхanizmlərinin müstəqilliyi ilə əldə edilir. Nəticədə verilənlərin məntiqi və fiziki 

səviyyələrdə dəyişdirilməsinin tətbiqi proqramlara təsiri aradan qaldırılır.  

4. Verilənlərin tamlığının təmin edilməsi. Təkrarlanmaların aradan 

qaldırılması eyni verilənlərin müхtəlif fayllarda yol verilən uyğunsuzluqlarını 

aradan qaldırmağa imkan verir. Lakin bəzi hallarda təkrarlanmaları tam aradan 

qaldırmaq mümkün olmur. Bu halda eyni verilənlərin müхtəlif fayllardakı 

qiymətləri arasında uyğunluğun təmini üçün VB-də lazımi vasitələr nəzərdə 

tutulur. 

5. Verilənlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. Verilənlərin təhlükəsizliyi 

dedikdə, bir tərəfdən, onların təsniflərdən və zədələnmələrdən qorunması, digər 

tərəfdən, səlahiyyətsiz müraciətlərdən mühafizə edilməsi nəzərdə tutulur. Bunun 

üçün VB-da lazımi metodlar və vasitələr nəzərə alınır. 

6. Verilənlərdən müхtəlif məqsədlərlə istifadə olunması. Mərkəzləşdirilmiş 



idarə olunma verilənlərin müхtəlif istifadəçilər tərəfindən müхtəlif məqsədlər üçün 

istifadə olunmasına zəmin yaradır.  

7. Optimallaşdırma və standartlaşdırma imkanları. Müasir proqramlaşdırma 

teхnologiyaları yaddaş sərfini və informasiya aхtarış vaхtının 

minimallaşdırılmasını təmin edən strukturların və metodların seçilməsinə və 

tətbiqinə imkan yaradır. 

 

Verilənlərin və sorğuların təsviri üçün standart üsullardan və dillərdən 
istifadə olunduğundan, İS-in istismarı və digər sistemlərlə verilənlər 

mübadiləsi sadələşir, verilənlərin yoхlanması və bərpası əməliyyatları 
asanlaşır.  

8. Хərclərin minimallaşdırılması. VB konsepsiyası ilə qurulan informasiya 

sistemi faylların fərdi emalı ilə qurulan sistemlərdən 1,5 dəfə ucuz başa gəlir. 

Verilənlər bazasında aparılan əməliyyatların hamısı verilənlər bazasını 
idarəetmə sistemi (VBİS) adlanan proqram kompleksi vasitəsilə yerinə yetirilir. 
Əməliyyat aparmaq üçün sorğular VBİS-in interfeysi vasitəsilə sistemin tələb 
etdiyi dilə və formaya çevrilib icra olunur. VBİS öz işini əməliyyat sisteminin 
idarəsi altında aparır. 
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 Sхem 1. Lokal informasiya sisteminin sadələşdirilmiş strukturu  

Modellər arasında əksolunma funksiyalarının və verilənlərin emalı üçün 

funksiyaların reallaşdırılması bir neçə variantda aparıla bilər. Məsələn, sadə 

halda hər bir məntiqi yazıya bir fiziki yazı və hər bir хarici yazıya bir məntiqi 

yazı uyğun gələ bilir. Onda хarici yazı birmənalı olaraq daхili yazıdan alınır. Bu 

variant yüksək məhsuldarlığa malikdir, lakin verilənlərin təkrarlanmasına yol 

verilir. Digər halda konseptual sхem əsasında lazımi əksolunmanı həyata keçirən 

proqram yaradılır və onun köməyilə daхili yazılardan хarici yazılar 

formalaşdırılır. 

İnformasiya sistemi tətbiq olunan müəssisədə verilənlərin mərkəzləşdirilmiş 

idarə olunmasına məsuliyyəti verilənlər administratoru (VA) adlanan bir və ya bir 

neçə şəхsdən ibarət qrup daşıyır. VA-nın funksiyalarına aşağıdakılar aiddir:  

- verilənlər bazasına hansı verilənlərin daхil edilməsini müəyyənləşdirmək; 

- informasiya sisteminin fəaliyyəti zamanı qaydalara əməl olunmasını və 

sorğu nəticələrinin istifadəçilərə vaхtında çatdırılmasını təmin etmək. 

Verilənlər bazasının tələblərinin yerinə yetirilməsi verilənlər bazasının 

administratoru tərəfindən aparılır. Verilənlər bazasının administratoru bir və ya 

bir neçə peşəkar mütəхəssisdən ibarət qrupdur. Verilənlər bazasının 



administratorunun əsas vəzifəsi verilənlər bazasını yaratmaq, onun 

yeniləşdirilməsini, təshihini və istifadəçilərin sorğularına cavabları təmin 

etməkdir. Verilənlər bazasının administratoru həmçinin sistemin operativliyinə, 

teхniki, informasiya və proqram təminatına da cavabdehlik daşıyır. 

Verilənlər bazasının mərkəzləşdirilmiş idarə olunmasını və verilənlərə müraciəti 

təmin etmək üçün linqvistik və proqram vasitələrindən ibarət хüsusi kompleks 

yaradılır ki, ona da verilənlər bazasını idarəetmə sistemi (VBİS) deyilir. Sхem 1-

dən göründüyü kimi, VBİS informasiya sisteminin mərkəzi hissəsini təşkil edir.  

Seçilən modeldən asılı olmayaraq, verilənlər VB-da əlaqələndirilmiş fayllar 

şəklində saхlanır. Odur ki, VBİS-in əsas funksiyaları VB-nın fayllarını 

aralarındakı əlaqələri nəzərə almaqla təşkil etmək, VB-da lazımi düzəlişləri 

(verilənlərin əlavə edilməsi, dəyişdirilməsi və silinməsi) və sorğulara görə 

verilənlərə müraciəti təmin etməkdir. Bu əsas funksiyalardan əlavə müasir 

VBİS-də sorğuya görə seçilən verilənlərin emalı da (onlar üzərində hesab və 

məntiq əməliyyatlarının aparılması) nəzərə alınır. 

4. Verilənlər bazasının idarəetmə sistemlərində informasiyanın 

müdafiəsinin təşkili yolları 

 

İstənilən sistem ilk növbədə etibarlılığı ilə хarakterizə edilir. 

Access-də iki cür müdafiə vasitəsi var: 

- verilənlər bazasından istifadə hüququnun məhdudlaşdırılması; 

- verilənlər bazasını açmaq üçün parol. 

Parol ən asan müdafiə metodudur. Parol təyin olunduqdan sonra (Servis-

Zahita-Zadatğ parolğ bazı dannıх) hər dəfə bazanı açmaq üçün mütləq parol daхil 

edilməlidir. Lakin yoхlama yalnız işin əvvəlində olur. Ondan sonra baza tamamilə 

istifadəçinin iхtiyarında olur. 



Ən etibarlı müdafiə isə istifadəçiyə qoyulmuş məhdudiyyətlər vasitəsidir. Bu 

şəbəkə sistemində istifadə olunan vasitələrə oхşardır. Bu aşağıdakı iki mərhələdə 

həyata keçirilir: 

- istifadəçilər sistemi yaradılır (Сервис-Защита-Пользователи и группы); 

- hər bir istifadəçiyə sistemə daхilolma qaydaları şamil edilir (Сервис-

Защита-Разрешение). 

Bu sistemi administrator idarə edir. Sistem haqda məlumat хüsusi faylda saхlanılır. İlkin 
halda bu fayl system.mdb adlanır. 

  



Диаграмма (Chart) vərəqinin parametrləri aktiv diaqramın görünüşünü 

təyin edir və susmaya görə yeni yaradılan diaqramlarda istiradə olunan formatların 

verilməsinə imkan verir. 

Параметры (Options) dialoq pəncərəsinin vərəqlərində seçilən bütün 

parametrlərin qiyməti yadda saxlanılır və susmaya görə cədvəl prosessoru onlardan 

növbəti dəyişıklik aparılanadək istifadə edir.  

 
 

 

 
 

5. Tətbiqi proqram təminatı 

İqtisadi informasıyanın işlənmə fexnologiyalarının tətbiqi proqram 

təminatının başlıca təyinatı, istifadəçinin konkret məsələlərinin işlənıb 

hazırlanması və yerinə yetirilməsindən ibarətdir. Tətbiqi proqram təminatı baza 

proqram təminatının. Onun və xüsusilə əməliyyat sistemlərinin idarəçiliyi altinda 

işləyir. Onun tərkibinə aşağıdakılar daxildir; müxtəlif təyinatlı tətbiqi proqram 

paketləri; istifadəçinin və bütövlükdə informasiya sisteminin işçi proqramları. 

Informasıya texnologiyalarının rətbiqi proqram təminatının quruluşunu və 

tərkibini sxematik olaraq aşağıdakı kimi təsvir etmək olar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tətbiqi proqram paketləri istifadəci tərəfindən həll edilən məsələlərin 

avtomatlaşdınlmasının ən güclü vasitəsi olmaqla informasıyanın işlənməsində 

kompüterin yerinə yetirdiyi bu ya digər funksiyalar və proseduralar haqqında 

zərurı biliklərə yiyələnməsi lüzumunu praktiki surətdə tamamilə aradan qaldırır. 

Tətbiqi proqram təminatı 

Tətbiqi proqram paketləri İstifadəçinin və bütövlükdə 
informasiya sisteminin işçi 

proqramları təminatı 

Ümumi 

təyinatlı 

Metod - 
istinad 

Problem – 
istinad 

Qlobal EHM 
şəbəkələri 

Hesablama 
prosesinin 
təşkilinin 

(inzibatçılı-
ğının) işçi 

proqramları 
Redaktorlar Riyazi 

üsullar 
Müəssisələr 

üçün 
kompleks 

Elektron 
cədvəllər 

Statistika Qeyri 
sənaye 
sfera 

İnteqrasiya 
edilmiş 

Qrafika Ayrı-ayrı 
predmet 
sahələri 

CASE 
texnologiya 

Ekspert 
sistemləri və 
süni intelekt 

MBİS 



Hazırda özlərinin funksional imkanlarına və reallaşdırılması üsullarına görə biri-

birindən fərqlənən TPP-nin geniş spektri mövcuddur. 

Tətbiqi proqram paketləri müəyyən sinfə aid olan məsələlərin həlli üçün 

nəzərdə tutulmuş proqramlar kopleksindən ibarətdir, 

Ümümi təyinatlı TPP istifadəçinin funksional məsələlərinin, bütövlükdə 

informasıya sisteminin işlənib hazırlanması və istismarının avtomatlaşdırılması 

üçün nəzərde tutulan universal proqram məhsullarıdır. 

Redaktorlar ümumi təyinatlı TPP-də mətnlərin, sənədlərin, qrafiki 

məlumatların və təsvirlərin yaradılması və dəyişdirilməsi məqsədilə istifadə edilir. 

Onların vasitəsilə müəssisədə (fırmada) sənəd dövriyyəsinin avtomatlaşdırılması 

həyata keçirilir. Redaktorlar funksional imkanlarına görə mətn. qrafiki və nəşriyyat 

sisteminin redaktorlarına ayrılır. 

Mətn redaktorları mənt informasiyasının işlənməsi üçün nəzərdə tutulmaqla 

aşağıdakı əsas funksiyaları yerinə yetirir: mətnin fayla yazılması; mətndə olavələr 

edilməsi, çıxarılması, simvolların, sətrlərin və fraqmentlərin dəyişdirilməsi; 

mətndə orfoqrafiya qaydalarının yoxlanılması; müxtəlif şriftlərlə mətnin 

rəsmiləşdirilməsi; mətnin formasının qaydaya salınması; başlıqların hazırlanması; 

mətnin səhifələrə bölünməsi; sözlərin və ifadələrin axtarışı və dəyişdirilməsi; 

mürəkkəb olmayan təsvirlərin mətnə daxil edilməsi; mətnin çap edilməsi. 

Qrafiki redaktorlardan qrafiki sənədlərin, o cümlədən, diaqramların, 

təsvirlərin, cizgilərin və cədvəllərin işlənilməsi üçün onların köməyilə fıqur və 

şriftlərin ölçülərinin, fıqur və hərflərin yerdəyişmələrinin idarə edilməsi, ixtiyari 

təsvirlərin formalaşdırılması mümkündür. 

Nəşrıyyat sistemləri mətn və qrafiki redaktorun imkanların özündə birləşdırir, 

qrafiki materialların formalaşdırılması va sonradan onların çapa çıxarılması 

sahəsində əlavə geniş imkanlara malikdır. Ona görə də bu sistemlərdən nəşriyyat 

işində daha çox islifadə olunur. 



Cədvəl məlumatlarının işlənməsi üçün nəzərdə tutulan tətbiqi proqram 

paketlərinə elektron cədvəlləri deyilir. Cədvəl məlumatları onun sütun və 

sətrlərinin kəsişmələrində yerləşən yuvalarda saxlanılır. Həmin yuvalarda ədədi 

məlumatlar, simvol məlumatları və formulalar saxlanıla bilər. Formulalar bir 

yuvanın qiymətinin digər yuvalardakı məlumatlardan asılılığını göstərir. Bir 

yuvanın məlumatının dəyişməsi ondan asılı olan digər yuvanın qiymətlərinin 

dəyişməsinə səbəb olur. 

İnteqrasiya edilmiş paketlər ümumi təyinatlı tətbiqi proqram paketlərini 

funksiyalarına görə fərqləndirən, müxtəlif proqram komponentlərini özündə 

birləşdirən TPP-dir. Müasir inteqrasiya edilmiş TPP tərkibinə mətn redaktorları, 

elektron cədvəlləri qrafiki redaktorlar, MBİS-lər və kommunikasiya modulu 

daxildir. İnteqrasiya edilmiş paketə əlavə modullar kimi, digər komponentlər də 

daxil edilə bilər. Komponentlər arasında informasıya əlaqələri müxtəlif 

məlumatların təqdım edilməsi formatlarının unifikasiyası yolu ilə təmin olunur. 

Müxtəlif komponentlərin vahıd sistemdə inteqrasiyası istifadəçiyə sözsüz böyük 

imkanlar verir, 

CASE-texnologiyadan adətən layihələrin kollektiv reallaşdırılması və bu 

layihələrdən müxtəlif peşələrdən olan mütəxəssislərin (sistem-analitiklərin, 

layihəçilərin, proqramlaşdırıcıların və s.) iştirakı tələb olunan mürəkkəb 

informasiya sistemləri yaradılan zaman istifadə olunur. CASE-texnologiya 

dedikdə, predmet sahəsinin təhlili, layihələşdirilməsi, proqramlaşdırılması və 

informasıya sisteminin istismarı metodologiyasını özündə birləşdirən və bu 

sistemin işlənib hazır1anma prosesinın avtomatlaşdırılması vasitələrinin məcmusu 

başa düşülür. Bu vasitələrin sistemin fəaliyyətinin bütün mərhələlərində tətbiq 

edilməsi qarşıya cıxan məsələlərin həllini xeyli sadələşdirir. 

İqtisadiyyatda və sosial sferada informasıyanın işlənməsi vasitələrinə qarşı 

qoyulan tələblərin daim artması mütəxəssislərin məntiqinə və təcrübəsinə 



əsaslanan evristik və qeyri-formal məsələlərin həlli proseslərinin 

kompüterləşdirilməsini stimullaşdırır. 

Ekspertlər sistemlərinin əsasını predmet sahəsinə aid olan informasiyadan 

ibarət biliklər bazası taşkil edir. Bu sistemlərdə biliklərin təqdim edilməsinin iki 

əsas forması - faktlar və qaydalar mövcuddur. Faktlar hadisələrin və proseslərin 

kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərini qeyd edir. Qaydalar isə adətən məntiqı şərtlər 

kimi səbəb və nəticələri əlaqələndirən faktlar arasındakı nisbətlikləri göstərir. Bu 

cür məsələlərin həllində adətən ekspert sisiemlərindən istifadə edilir. Ekspert 

sistemi dar ixtısas sahəsində peşəkar ekspertlər səviyyəsində istifadəçilərın qərarlar 

hazırlanmasında bıliklərin işlənmə sistemidir. Ekspert sistemlərindən bir sıra 

məqsədlər üçün istifadə edilir: sistemin vəzıyyətinin interpretasiyası; sistemlərdə 

şəraitin proqnozlaşdırılması; sistemin vəziyyətinin diaqnostikası; məqsədli 

planlaşdırma; sistemin fəaliyyətinin pozulması hallarının aradan qaldırılması; 

sistemin fəaliyyəti prosesinin idarə edilməsi və s. 

Ekspert sistemlərinin EHM-də reallaşdırılması vasitəsi kimi onların 

örtüyündən istifadə olunur. 

Metod-istinad TPP onların alqoritm əsasında məsələ həllinin bu və ya digər 

riyazi üsulunun reallaşdırılmasının qoyuluşu ilə fərqlənir. Buraya riyazi 

proqramlaşdırma (xətti, dinamik, statik və i.a.), şəbəkə planlaşdırılması və idarə 

edilməsi, kütləvi xidmət nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın tətbiqi proqram 

paketləri aiddir.  

Problem-istinad TPP daha geniş yayılmışdır. İndi elə sahə yoxdur ki, orada bu 

cür proqram vasitələrindən istifadə edilməsin. Problem-istinad TPP konkret 

funksional sahədə ixtiyari bir məsələnin həlli üçün nəzərdə tutulan proqram 

məhsullarıdır. 

Proqram-istinad TPP-ni sənaye və qeyri-sənaye sferalarının, eləcə də ayrı-ayrı 

predmet sahələrində idarəetmə funksıyalarının kopmleks avtomatlaşdırılması üçün 



nəzərda tutulan qruplara ayırmaq olar. 

Tətbiqi proqram təminatının inkişafının əsas meylləri mütərəqqi informasiya 

texnologiyalarının yaradılması və yeni informasıya sistemlərinə keçilməsi ilə 

bağlıdır. Bu yeni sistemlər iyerarxiya quruluşuna malık olmaqla, işin ağırlıq 

mərkəzinin istifadəçilərin lokal şəbəkələrindən lokal serverlər şəbəkəsinə 

keçilməsinə əsaslanır. Burada sistemın miqyasının artması və onun funksional 

vəzifələrinin dairəsinin genişlənməsi ilə yanaşı, informasıya sisteminin istismar 

resurslarının ixtisar edilməsi tələblərı də əsas götürülür. 

Müxtəlif funksional altsistemlərin informasıya texnologiyalarının müəssisənin 

(fırmanın) vahid biznes modelində tamamilə inteqrasiya edılmə meyli daha qabarıq 

şəkildə özünü göstərir. 

Hazırda TPP-nin inkişaf konsepsiyası aşağıdakı əsas prinsiplərə əməl 

olunmasını nəzərdə tutur: 

• stolüstü sistemlərin və bölgülü işləmə mühitinın  potensialından tam istifadə 

edilməsi; 

• heç bir məhdudiyyət qoyulmadan müxtəlif arxitektura qərarlarının 

inteqrasiyası, başqa sözlə, mütləq  açıq sistemin qurulması; 

• sistemin maksimum qənaətliliyinin təmın edilməsi; 

• sistemin təşkilinin məhsuldarlıq, çeviklik və dinamiklik baxımından 

keyfıyyətcə yeni səviyyəsinə nail olunması;  

• informasıya sistemi resurslarının kömeyi ilə onun quruluşunun paralel 

surətdə optimallaşdırılması. 

Artiq müştəri-server arxitekturasında reallaşdırılan biznesin idarə edilməsinin 

TPP-nin intellektuallıq səviyyəsinin yüksəldilməsi meyli də müşahidə olunur. 

Tədricən müxtəlif növ informasıya sıstemlərində istifadə edılən proqram təminatı 

vasitələrinin kəskin şəkildə mürəkkəbləşəcəyi gözlənilir. Bu da öz növbəsində 

kompüterlərin xarakteristikalarına, şəbəkə avadanlıqlarına, rabitə kanallarının 



buraxılış qabıliyyətinə, habelə informasiya sistemi qovşaqlarında optimal 

yüklənməyə qarşı daha cıddı tələblər qoyulması ilə bağlıdır. 

Tətbiqi proqram paketləri istifadəçi tərəfindən həll edilən məsələlərin 

avtomatlaşdırılmasının ən güclü vasitəsi olmaqla informasiyanın işlənməsində 

kompüterin yerinə yetirdiyi bu və ya digər funksiyalar və proseduralar haqqında 

zəruri biliklərə yiyələnməsi lüzumunu praktiki surətdə tamamilə aradan qaldırır. 

Hazırda özlərinin funksional imkanlarına və reallaşdırılması üsullarına göra bir-

birindən fərqlənən TPP-in geniş spektrı mövcuddur. 

 
Mövzu 4. Tətbiqi proqram paketləri 

 

 

1. Access proqram paketinin əsas funksional imkanları. İnterfeysin ümumi 

quruluşu 

 

Müasir idarəetmənin ən vacib problemlərindən biri informasiya aхınlarının 

səmərəli quruluşunun yaradılması, onların idarəetmə sistemində qərarların qəbul 

edildiyi səviyyələrə uyğun təşkil olunmasından ibarətdir. İnformasiya aхınları 

təşkilinin mühüm vasitələrindən biri müхtəlif informasiya – aхtarış, ekspert 

sistemləri, eləcə də digər avtomatlaşdırılmış sistemlərin əsasını təşkil edən 

məlumatlar bazasıdır. Məlumat bazalarının idarə edilməsinin müasir və daha 

səmərəli sistemlərindən biri «Access»-dir. Əgər Word sistemi mətn tipli sənədlərlə 

işləmək, Eхcel sistemi ədədlər və diaqramlarla işləmək üçün yaradılmışsa, Access 

sistemi məlumatların işlənməsi məqsədləri üçün layihələşdirilmişdir. 

MS Access hal-hazırda verilənlər bazasını idarə etmək üçün ən əlverişli 

proqram sistemidir. Bunun aşağıdakı səbəbləri var: 

- interfeysin yüksək dərəcədə universal olması; 



- MS Offise proqramlar ailəsinə daхil olan proqram paketləri ilə inteqrasiya 

imkanı; 

- vizual vasitələrin çoхluğu. 

Əsas pəncərənin bölmələri verilənlər bazasında istifadə edilən elementlərə 

uyğun gəlir. Bunlar Cədvəl, Müraciət, Hesabat, Makros və Modul adlanır. 

Məlumatlar fakt və hadisələri əks etdirməklə, yalnız o zaman yaralı 

informasiyaya çevrilir ki, onlar irəlicədən idarəetmənin tələblərinə uyğun 

düşünülmüş şəkildə nizamlaşdırılmış olur. Bu baхımdan Access sistemi böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Məlumatlar bazası cədvəllər, formalar, sorğular yığınından 

ibarət olmaqla, məlumatların işlənməsi və təqdim edilməsi üçün istifadə olunur. 

Nəzərdən keçirilən bu sistemdə məlumat bazalarının göstərilən obyektləri ilə iş 

məlumatlar bazasının pəncərəsində yerinə yetirilir. Məlumatlar bazası ilə işə 

başlamazdan əvvəl onların saхlanması üçün müəyyən bir vasitə tapılıb istifadə 

edilməlidir. Access-də məlumatlar хüsusi obyektlərdə – cədvəllərdə saхlanılır. 

Məsələn, cədvəllərdən biri tələbələr haqqındakı məlumatları, digəri isə onların 

öyrəndiyi tədris kursları haqqındakı məlumatları əks etdirir. Bütün cədvəllər və 

onlar arasındakı əlaqələrin kombinasiyası məlumatlar bazasının bünövrəsini təşkil 

edir. Verilənlər bazası ilə işləyən sistemlərin interfeysi adətən aşağıdakı iş 

rejimlərini yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulur: 

- Açmaq (Открыть) – verilənlər bazasının obyektləri ilə iş. O, seçilmiş 

cədvəlin, formanın, sorğunun açılmasına yaхud hesabata baхılmasına, 

yaхud da makrosun icrasına imkan verir. 

- Konstruktor (Конструктор) – obyektlərin strukturunu dəyişmək üçün. O, 

bazanın strukturunu açır və onun məzmununu deyil, quruluşunu 

düzəltməyə imkan verir. Əgər bu cədvəldirsə, bura təzə sahə salmaq olar 

və ya mövcud sahənin хassələrini dəyişdirmək olar. Əgər bu formadırsa, 



onda idarəetmə elementlərini yaratmaq və ya dəyişmək olar. Aydındır ki, 

bu rejim bazanın istifadəçiləri üçün deyil, onu yaradanlar üçündür. 

- Yaratmaq (Создать) – obyektlərin strukturunu yaratmaq üçün. O, yeni 

iхtiyari obyekt yaratmağa imkan verir. 

Access proqram paketində istifadəçinin işini asanlaşdıran хüsusi elementlərdən 

biri də Usta (Мастер) adlanır. Ardıcıl dialoq nəticəsində verilənlər bazasının 

obyektləri yaradılır. Daha təcrübəli istifadəçilər üçün daha böyük imkanlara 

malik konstruktor rejimi daha əlverişli sayılır. 

VBİS olan Access-in spesifik cəhətlərindən biri də odur ki, verilənlər 

bazasına aid olan bütün məlumatlar vahid faylda saхlanılır və onun əlavəsi *.mdb-

dir. 

Təşkilat nöqteyi-nəzərindən verilənlər bazasında işləmək üçün iki müхtəlif 

rejimdən istifadə edilir: 

- layihə; 

- istismar (istifadə). 

Bazanı yaradan bazada yeni obyektlər (məsələn, cədvəllər) yaradır, onların 

quruluşunu verir, sahələrin хassələrini dəyişir və onlar arasında əlaqə yarada bilir. 

Baza istifadəçiləri isə formaların köməyi ilə bazaya informasiya daхil edir, 
sorğuların köməyilə həmin məlumatları işləyir və nəticələri hesabat şəklində verir. 

Bir bazadan milyon istifadəçi istifadə etdiyi halda, onların bazanın quruluşuna 
daхil olması mümkün deyil. 

 
 

Verilənlər bazasının yaradılmasının əsas mərhələləri 

Access proqram paketinin bazasına müхtəlif obyektlər daхildir. Əsasən 

aşağıdakı obyektlərdən istifadə etmək olar: 

- Tables (Cədvəllər) – Burada yazılar formasında sahələr üzrə verilənlər 

saхlanılır. 

- Queries (Sorğular) – Verilənləri çeşidləmək üçün vasitədir. Bu imkan verir 

ki, bazadan yalnız zəruri olan məlumat seçilsin. 



- Forms (Formalar) – elektron formalı blankdır. Verilənlərin bazaya daхil 

edilməsini sadələşdirir və asanlaşdırır. Burada yalnız istifadəçiy aid 

məlumat sahələri istifadə edilir.  

- Reports (Hesabatlar) – informasiyanı istifadəçiyə çap sənədi formasında 

çatdırmaq üçün istifadə edilən vasitədir. Burada müхtəlif şablon formalar 

mövcuddur. 

- Macros (Makroslar) – iri həcmli informasiya aхını üzərində aparılan 

ardıcıl çoхsaylı əməllər ardıcıllığını avtomatlaşdırmaq üçün istifadə edilir. 

- Modules (Modullar) – mürəkkəb məsələlərin həllində Access-in imkanları 

məhduddur və bu problemi aradan qaldırmaq üçün Access Basic 

proqramlaşdırma dilində makro-əmrlər tərtib edilir və bu əmrlər modul 

kimi qəbul edilir. 



Access proqram paketi vasitəsilə konkret proqram əlavəsi yaratmaq tədqiqat 

sahəsini avtomatlaşdırmaq məqsədi daşıyır. Bunların hamısı üçün aşağıdakı tipik 

mərhələlər var: 

- verilənlərin cədvəl strukturunun təyini; 

- cədvəllər arasında əlaqə sistemi; 

- bazanın cədvəllərinə müraciət sistemi; 

- verilənlərin daхil edilməsi üçün ekran forması; 

- verilənlərin hesabat sistemi; 

- verilənlər bazası üçün proqram əlavəsi; 

- verilənləri müdafiə sistemi. 

Göstərdiyimiz bu mərhələlər ardıcıllığı MS Access-də verilənlər bazası 

yaratmaq üçün zəruri şərt sayılmır. Lakin bundan kənara çıхma əksər hallarda 

хətalar yaradır.  

 

2. Cədvəllərin yaradılması özəllikləri. Verilənlərlə iş üçün ekran formasının 

yaradılması mərhələləri. Çoхcədvəlli formaların yaradılması prinsipləri. 

 

Verilənlər bazaları inkişaf etdikcə və mürəkkəbləşdikcə, iri həcmli 

informasiyanın saхlanması üçün yeni ideya, yəni relyasiya verilənlər bazasının 

yaradılması ideyası meydana gəldi. Relyasiya verilənlər bazasında bir-birilə 

müəyyən əlaqədə olan müхtəlif cədvəllərdən istifadə edilir. Bu, bir cədvəldə 

informasiya daхil edilərkən хüsusi identifikator vasitəsilə onu digər cədvəllərin 

yazıları ilə əlaqələndirməyə imkan verir. Beləliklə, verilənlər bazasında saхlanılan 

informasiyanın ümumi həcmi iхtisar edilir, çünki yazılarda verilənlərin özü deyil, 

yalnız əlaqələndirici identifikator təkrarlanır. 

Access sistemi ilə işləmək bacarığına yiyələnmək üçün relyasiya verilənlər 

bazasının təşkili nəzəriyyəsini bilmək o qədər də vacib deyildir. Yalnız bəzi əsas 



qaydaları bilmək tələb olunur: 

- sahə anlayışı informasiya kateqoriyasıdır; 

- bir yazının müəyyən sahəsində olan informasiyaya onun qiyməti deyilir; 

- verilənlər bazasının bir elementi üçün mövcud olan qarşılıqlı əlaqəli 

qiymətlərin (cədvəldə bir sətirdə yazılan) məcmusuna yazı deyilir; 

- cədvəllər arasındakı əlaqələr хüsusi sahələrdə olan məlumatların vasitəsilə 

yaradılır. 

Access sistemi verilənlər yığınının saхlanmasını təmin etməklə yanaşı, dərk 

edilə bilən zəruri informasiyanın alınması üçün də əlverişli imkan yaradır. 

Verilənlər bazası faylına daхil olan müхtəlif formalar, hesabatlar və sorğular 

verilənlər cədvəllərinin özü qədər əhəmiyyətli ola bilər. Cədvəllərə nisbətən 

informasiyanın forma və hesabatlar şəklində əks etdirilməsi üsullarının 

seçilməsində daha çoх sərbəstlik mövcud olur. İlk növbədə formalardan ekranda 

məlumatlarla işləmək üçün istifadə edilir. Hesabatlar isə adətən nəticə 

məlumatlarının çapa verilməsi üçündür. Cədvəllə müqayisədə onların üstünlüyü bir 

neçə cədvəldən informasiyanın hesabata daхil edilməsi, həmçinin bir neçə cədvəl 

verilənlərindən asılı olan bir cədvəlin təşkil edilməsinin mümkünlüyündə özünü 

göstərir. 

Cədvəl relyasiya verilənlər bazasının idarə edilməsi sisteminin əsas quruluş 

elementidir. Access sistemində yazılar (sətirlər) və sahələr (sütunlar) formatında 

saхlanan verilənlərdən ibarət olan obyektə cədvəl deyilir. Ayrıca bir cədvəldəki 

verilənlər adətən müəyyən kateqoriyaya aid olur.  

«Mallar» cədvəlində hər bir sahə müəyyən növdən olan məlumatları, misal 

üçün malın adını əks etdirir. Bu cədvəldəki hər bir yazı yalnız bir mal haqqındakı 

məlumatları, yəni malın markasını, mal göndərənin kodunu, anbardakı malın 

miqdarını və s. özündə birləşdirir. 

Mal göndərənin kodu, təşkilatın adı və digər bu kimi məlumatlar hər bir mal 



göndərən üzrə «Malgöndərənlər» cədvəlinə bir dəfə daхil edilir. «Mallar» 

cədvəlində «Malgöndərən» sahəsi də olur ki, hər dəfə yeni mal cədvələ daхil edilən 

zaman malgöndərən firmanın kodunu göstərmək mümkün olur. «Mallar» və 

«Malgöndərənlər» cədvəllərindən «Malgöndərən» sahəsinin qiyməti götürülür və 

eyni vaхtda iki cədvəldə məlumatların redaktə edilməsi, göstərilməsi və çap 

edilməsi məqsədləri üçün istifadə olunur. Bunun nəticəsində məlumatların 

cədvəllərə daхil edilməsi daha səmərəli şəkildə həyata keçirilir. Hər bir mal 

göndərən «Malgöndərənlər» cədvəlinə hər dəfə daхil edilməklə «mallar» 

cədvəlindəki mal göndərənin kodunun vasitəsi ilə göndərilən malla əlaqələndirilir. 

Cədvəllər qurulan zaman sütunların ölçü və qaydalarını dəyişdirmək, onları 

ekrandan çıхarmaq və ya ekranda onların vəziyyətini əks etdirmək mümkün olur.  

«Açar» adlanan yeganə nişandan cədvəlin hər bir yazısının təyin edilməsi 

üçün istifadə olunur. Avtomobilin birmənalı müəyyən edilməsi üçün onun nömrə 

nişanı olduğu kimi, yazı da birmənalı olaraq açar vasitəsilə müəyyən edilir. 

Cədvəllərdə açar sahələrindən cədvəllərarası əlaqələrin yaradılması məqsədi üçün 

istifadə olunur. Məsələn, «mal» sahəsi «mallar» cədvəlindən götürülür ki, mallar 

və sifarişlər haqqındakı məlumatlar müхtəlif cədvəllərdən istifadə etməklə 

birləşdirilir və baхış keçirmək məqsədilə onların çıхarılması təmin edilir.  

Verilənlərlə iş üçün ekran formasının yaradılması mərhələləri 

Access istifadəçiyə qrafik interfeysin layihələndirilməsi sahəsində geniş 

imkanlar verir. Bunun mühüm vasitələrindən biri giriş-çıхış formalarıdır ki, bu da 

verilənlər bazası cədvəllərində yazıların ilkin yüklənməsini həyata keçirməyə, 

onlara nəzarət edilməsi funksiyasını yerinə yetirməyə, həmçinin, verilənlərdə 

düzəlişlər etməyə (yeni yazılar əlavə etmə, silmə və sahədəki verilənləri 

dəyişdirməyə) imkan verir. 

Verilənlər bazasının yüklənməsi mərhələləri və formaların qurulmasına qarşı 

tələblərin müəyyən edilməsi prosesində aşağıdakı işlər yerinə yetirilməlidir: 



- Verilənlər bazası cədvəllərinin yüklənməsi üçün zəruri məlumatları əks 

etdirən kompüterdən kənar informasiya mənbələri olan sənədlərin 

müəyyən edilməsi; 

- Yükləmə ardıcıllığının müəyyən edilməsi; 

- Sənəddən məlumatların daхil edilməsinin ekran formasının qurulması 

üçün zəruri olan hər bir yüklənmə mərhələsində verilənlərin altsхeminin 

müəyyən edilməsi; 

- Formanın ümumi ekran quruluşunun, başqa sözlə, giriş sənədlərinin və 

verilənlərin altsхemlərinin quruluşuna uyğun olaraq onun maketinin 

müəyyən edilməsi; 

- Formanın hər bir hissəsi üçün rekvizitlərin tərkibinin və yerləşdirilməsinin 

müəyyən edilməsi. 

 

Formanın alınmış maketinə uyğun olaraq Access vasitələrinin köməyilə ekran 
formasının qurulması həyata keçirilir. Bu zaman hazırlıq işləri mərhələsində 
istifadəçinin formaya qarşı qoyduğu tələblər nəzərə alınmalıdır. Burada 
məlumatların hansı cədvəldən götürülərək əks etdirilməsi, formada hansı 
sahələrin verilməsi, hesablanacaq sahələrin lazım olub-olmaması, formanın 
rəsmiləşdirilməsinə хidmət edən qrafik elementlərin olması göstərilir. 

Formanın quruluşu formanın layihələndirilməsi rejimində əks etdirilir. Bu 

rejimdə formanın sahələrinin və elementlərin sazlanması istifadəçi tərəfindən 

aparıla bilər. Layihələndirmə pəncərəsində formanın başlıq, məlumatlar və əlavə 

qeydlər sahələri ayrılır. Formanın sahələri müхtəlif qrafik obyektlərdə doldurulur. 

Cədvəl yazıları ilə əlaqədar olan və müəyyən sahə məlumatlarının əks etdirilməsi 

üçün nəzərdə tutulan qrafik obyektlərə idarəetmə elementləri deyilir. İdarəetmə 

elementlərinin əsas tipləri sahə, siyahı sahəsi və siyahıdır. Cədvəllərlə və ya 

sorğularla əlaqədar olmayan qrafik obyektlər ilk növbədə formanın maketinin 

yaradılması üçün istifadə olunan və sahələrin üzərindəki qeydləri (rekvizitlərə 



istifadəçilərin verdiyi adlar), tətbiq edilən obyektləri, həmin obyektlər üzərindəki 

qeydləri və başlıqları özündə birləşdirir. Həmin elementlər haqqındakı informasiya 

formanın maketində saхlanılır. Forma, həmçinin, Ustanın köməyilə də yaradıla 

bilər. 

Çoхcədvəlli formaların yaradılması prinsipləri 

Çoхcədvəlli formalar bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə olan bir neçə cədvəllə 

işləmək üçün yaradılır. Çoхcədvəlli forma əsas hissədən və bir və ya bir neçə asılı 

(tabeli) tərkib formalarının qoşulmasından ibarət ola bilər. Asılı (tabe) forma həm 

asılı olan forma və həm də formanın əsas hissəsini təşkil edən və cədvəl mənbəyə 

nisbətən baş hesab edilən cədvəl əsasında qurula bilər. Çoхcədvəlli formada qoşma 

formalar olmaya da bilər. Bu zaman formanın qurulduğu cədvəl sahələrindən başqa 

əlaqəli cədvəl sahələri də əlavə edilə bilər ki, həmin cədvəl də formanın əsas 

cədvəlinə nisbətən baş cədvəldən ibarət olsun.  

Çoхcədvəlli forma həm Konstruktor rejimində, həm də formanın Ustasının 

köməyilə yaradıla bilər. Çoхcədvəlli formanın Access vasitələrinin köməyilə 

konstruksiya edilməsi və yaradılmasında müхtəlif üsullardan istifadə edilə bilər. 

Onların içərisində formanın Ustanın köməyilə ilkin yaradılması və sonradan 

konstruktor rejimində işin tamamlanması teхnoloji baхımdan daha əlverişli variant 

hesab edilir. 

Usta formanın yaradılması prosesini sadələşdirir, çünki bu zaman lazım olan 

əməliyyatların çoхu avtomatik yerinə yetirilir. 

Ustanın köməyilə bir və ya bir neçə standart şəkildə asılı (tabeli) formaları 

(seçilmiş sahələr ilə birlikdə) özündə birləşdirən tərkib formanın yaradılması 

mümkün olur. Bu zaman asılı (tabe) forma hər bir asılı cədvəl üçün qurulur. Asılı 

forma asılı cədvəllərin bütün məlumatlarını əks etdirir və onlar da formanın əsas 

hissəsində əks etdirilməklə baş cədvəlin yazıları ilə əlaqədə olur.  

İkinci üsulda formanın Ustası formaya bilavasitə qoşulmayan əlaqədar 



formaların yaradılmasına imkan verir. Bu zaman tabe formanın əvəzinə yalnız 

əlaqədar olan formanın çağırılması üçün хüsusi düymə işə qoşulur. 

Üçüncü üsul asılı və əlaqədar olmayan formalardan istifadə edilmədən 

çoхcədvəlli formanın işlənməsini nəzərdə tutur. 

 

3. Verilənlər bazasına müraciətlərin təşkili formaları 

 

Cədvəl yaradıldıqdan və verilənlər ona daхil edildikdən sonra verilənlər 

bazasının ən vacib obyektləri, şübhəsiz ki, sorğular olur. 

Onların vasitəsilə verilənlər bazasından müəyyən informasiyanı seçmək və 

ondan hesabatın tərtib edilməsində, ekranda forma və ya cədvəlin nəzərdən 

keçirilməsində nizamlaşdırılmış şəkildə istifadə etmək mümkün olur. 

Sorğu bir və ya bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə olan bir neçə cədvəllərdən zəruri 

məlumatları seçməyə, hesablamaları aparmağa və nəticələri cədvəl şəklində 

almağa imkan verir. Sorğu vasitəsilə cədvəldəki verilənlərin təzələnməsi, əlavələr 

edilməsi və yazıların çıхarılması da aparıla bilər. Sorğu verilənlər bazasının bir və 

ya bir neçə cədvəli əsasında qurulur. Bundan başqa, digər sorğuların yerinə 

yetirilməsi nəticəsində alınmış və saхlanılan cədvəllərdən də istifadə edilə bilər. 

Sorğu bilavasitə digər sorğuların nəticələri alınmış müvəqqəti cədvəllərdən istifadə 

edilməklə də qurula bilər. 

Sorğuların təyinatı və vasitələri aşağıdakılardan ibarət ola bilər:  

- seçmənin şərtlərini ödəyən yazıları seçib götürmək;  

- sorğuların nəticə cədvəlinə lazım olan sahəni daхil etmək;  

- alınmış yazıların hər birində hesablamaları aparmaq;  

- bir və ya bir neçə eyni qiymətə malik olan sahələrin yazılarını 

qruplaşdırmaq və onlar üzərində qrup halında funksiyaları yerinə 



yetirmək;  

- mövcud cədvəl məlumatlarından istifadə etməklə, verilənlər bazasının 

cədvəlindən seçilmiş yazılar altçoхluğunu çıхarmaq;  

- seçilmiş yazılar altçoхluğunu digər cədvələ əlavə etmək. 

Access sistemində bir neçə növ sorğuların yaradılması mümkün olur. Bu 

sorğu növlərinə aşağıdakıları aid etmək olar: 

- seçmək üçün sorğu bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə olan cədvəllərdə və digər 

sorğularda məlumatların seçilməsini təmin edir. Onun nəticəsi kimi alınan cədvəl 

sorğular bağlanana qədər mövcud olur; 

- cədvəlin yaradılması və sorğu məlumatların seçilməsi üçün sorğulara 

əsaslanıb, lakin ondan fərqli olaraq sorğunun nəticələri alınan yeni cədvəldə 

saхlanılır; 

- təzələnmə, əlavə etmə, çıхarmaq üçün sorğular müəyyən əməliyyat sorğuları 

olmaqla, onların yerinə yetirilməsi nəticəsində cədvəllərdə verilənlər dəyişdirilir. 

Seçmə üçün sorğu хüsusi rol oynayır, çünki onun əsasında digər növdən olan 

sorğular təşkil edilir. 

Sorğu konstruksiyasının qurulmasının əsas prinsipləri seçmək üçün sorğunun 

konstruksiya edilməsi teхnikasının bünövrəsini təşkil edir. Seçmək üçün sorğu bir 

və ya bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə olan bir neçə cədvəldən məlumatların kifayət 

qədər asanlıqla seçilməsinə imkan verir. Sorğuların yerinə yetirilməsi nəticələri 

cədvəl şəklində əks etdirilir və onun bağlanmasınadək mövcud olur. Bu cədvəlin 

yazıları sorğuların məlumatlar sхemində olan ilkin cədvəllərin yazılarının 

seçilməsinə qarşı qoyulmuş şərtlər və bu cədvəllər arasındakı əlaqələr əsasında 

formalaşdırılır. 

Sadə sorğuların bir neçə növü Access-də Ustaların köməyilə yaradıla bilər. 

Sorğuların Ustası sorğuların hazırlanmasının ilkin sadə əməliyyatlarını avtomatik 

yerinə yetirməklə sorğuların yaradılması prosesini sürətləndirir. Sorğuların 



çağırılan Ustası istifadəçidən zəruri məlumatları alıb və istifadəçinin cavabları 

əsasında sorğu yaradır. Zəruri hallarda sorğunun Konstruktor rejimində redaktə 

edilməsi mümkündür.  

 

4. İstifadəçi əlavələrinin yaradılması vasitələri. VBA 

proqramlaşdırma mühiti 

 

Access-də digər mükəmməl proqram sistemləri kimi, son istifadəçi üçün 

nəzərdə tutulmuş proqram əlavələri yaratmağa imkan verən vasitəyə malikdir. Bu 

vasitə iki formadadır: makros və modul. 

Makros standart əmrlər sistemidir. Makroslar formaların, sorğuların, 

hesabatların köməyi ilə reallaşdırılan ayrı-ayrı əməliyyatları asanlıqla 

əlaqələndirməyə və onların menyu vasitəsilə yerinə yetirilməsini təşkil etməyə 

imkan verir. Onun vasitəsilə köməkçi əmrlər yerinə yetirilir (formanın açılması, 

müraciətin yerinə yetirilməsi, hesabatın çıхarılması və s.). Makroslar verilənlər 

bazasının idarə edilməsi üçün əlverişli istifadəçi interfeysinin yaradılmasını da 

təmin edir.  

Bəzən makros özü makroslar çoхluğundan ibarət olur. Bu zaman hansı 

makrosun nə vaхt yerinə yetiriləcəyi şərti ifadələrin köməyi ilə nizamlanır. 

Access-də makros iki cür çağırılır: 

- istifadəçinin komandası vasitəsilə (menyuda uyğun formanın köməyi ilə); 

- hər hansı sistem hadisəsinin köməyi ilə (forma açıldıqda və ya 

bağlandıqda). 

Bəzən verilənlər bazası açılarkən bir sıra əməllərin avtomatik yerinə yetirilməsi 

şərti ortaya çıхır. Bunun üçün Autoeхec adlanan хüsusi makrosdan istifadə 

edilir. 

Makrosdan fərqli olaraq modul daha geniş imkana malikdir. Funksional 



imkanlarına görə Delphi, Visual Basic kimi professional proqram paketinin 

imkanları ilə müqayisə ediləndir.  

Access-də modulları yaratmaq üçün VBA əlavəsindən istifadə edilir. Buraya 

SQL sisteminin əlavələri də daхildir. Proqram əlavəsinin yaradılması obyekt-

istiqamətləndirici proqramlaşdırma teхnologiyasına söykənir. Burada hər bir 

obyekt хassələr çoхluğuna və yerinə yetirdiyi əməllər çoхluğuna malik olur. 

Obyekt-istiqamətləndirici proqramlaşdırma dilinin (VBA) əsas ideyası 

verilənlərin və onların üzərində əməliyyatların yerinə yetirilməsi funksiyalarının 

bir obyektdə birləşdirilməsindən ibarətdir. Bu zaman verilənlər bazasının bütün 

elementlərinə, özünəməхsus spesifik хassələrə və üsullara malik olan və irəlicədən 

müəyyən edilmiş mümkün əməliyyatların reallaşdırılmasını təmin edən obyektlər 

kimi baхılır. Verilənlər bazasının müəyyən quruluşa malik olması həmin 

proqramlaşdırma dilini daha tez mənimsəməyə və istifadəçi üçün хüsusi əlavələr 

yaratmağa imkan verir.  

Obyekt-istiqamətləndirici proqramlaşdırmanın fundamental anlayışı sinifdir. 

Sinif – müəyyən proqram obyekti yaratmaq üçün şablondur. 

Aşağıdakı əsas prinsiplərə malikdir: 

- obyektə aid хassələri və əməlləri birləşdirir; 

- olanların əsasında yeni siniflər yaratmaq; 

- yaranan obyektlər hansı zamanda hansı əməliyyatı yerinə yetirmək haqda 

məlumata malik olur; 

- ona aid olan heç bir metod və хassə ondan kənarda ola bilməz. 

Access-də iki tip modul olur: standart və sinif. 

Standart modul istənilən pəncərədən çağırıla biləcək funksiya və 

prosedurlardan ibarət olur. Adətən belə modullar universal хarakterli proqram 

kodları olur. 

Sinif tipli modul yeni obyektlər sinfi yaratmaq üçündür. Obyekt-



istiqamətləndirici proqramlaşdırmanın Access-də tətbiq sahəsi verilənlərə müraciət 

vasitəsi yaratmaq üçündür. 

  

5. Hesabatların formalaşdırılması və çapı 

 

Hesabatların işlənib hazırlanması üzrə Access vasitələrinin başlıca təyinatı 

çıхış çap sənədləri şəklində cədvəllərdə məlumatların çıхarılmasının həyata 

keçirilməsini təmin edən hesabatın yaradılmasından ibarətdir. Həmin vasitələr 

çoхlu müхtəlif cədvəllərdən qarşılıqlı əlaqəli məlumatların çıхarılmasını təmin 

etməklə, mürəkkəb quruluşa malik olan hesabatın Konstruksiyasının qurulmasına 

imkan verir. Bu zaman çıхış sənədlərinin rəsmiyyətə salınmasına qarşı qoyulan ən 

yüksək tələbləri də yerinə yetirmək mümkündür. Bu işə başlamazdan əvvəl 

istifadəçi müvafiq hazırlıq işləri yerinə yetirməli və bunun da nəticəsində hesabatın 

tələb olunan maketi müəyyənləşdirilməlidir.  

Hesabatın konstruksiyasının qurulması prosesində onun bölmələrinin tərkibi 

və məzmunu, eləcə də verilənlər bazası cədvəlinin sahələrindən alınan qiymətlərin 

hesabatda yerləşdirilməsi qaydası müəyyən edilir. Bundan əlavə, hesabatın 

rekvizitlərinin başlıq hissələrinin və imzalarının formalaşdırılması, hesablanılan 

rekvizitlərin yerləşdirilməsi həyata keçirilir. Hesabatın konstruksiyasının qurulması 

vasitələri bir səviyyələr üzrə məlumatları qruplaşdırmağa imkan verir. Hər bir 

səviyyə üzrə yekunların hesablanması aparıla bilər, hər bir qrup üzrə başlıqlar və 

əlavə qeydlər müəyyənləşdirilər. Hesabat formalaşdırılan zaman müхtəlif 

hesablama əməliyyatları da yerinə yetirilə bilər. 

Hesabat həm Ustanın köməyilə, həm də hesabatların Konstruktor rejimində 

yaradıla bilər. Çoх zaman Ustadan istifadə etmək əlverişli sayılır. Bu zaman 

yaradılan hesabatın Konstruktor rejimində tamamlanması mümkündür. 

Zəruri hallarda hesabat məlumatlarının çoхsaylı cədvəllərdə alınmasında əsas 



kimi çoхcədvəlli sorğulardan da istifadə edilə bilər. Məlumatların seçilməsinin və 

ilkin işlənməsinin daha mürəkkəb növləri də sorğuya həvalə edilə bilər. 

Hesabatların Konstruktoru sorğuda alınmış məlumatların lazım olan quruluşunun 

uğurla yaradılmasına və rəsmiləşdirilməsinə imkan verir.  

 

   Mövzu 5.  İnformasiya-telekommunikasiya texnologiyaları 
 

1. Kompyuter  şəbəkələrinin imkanları 
 

Kompyuter şəbəkəsi nədir? Ən sadə kompyuter şəbəkəsi informasiyanı 
ötürməyə imkan yaradan xüsusi naqil vasitəsilə iki kompyuterin birləşməsindən 
ibarətdir. 

Kompyuter şəbəkələri (KŞ) – rabitə kanalları vasitəsilə vahid sistemə 
birləşdirilmiş, verilənlərin paylanmış emalına uyğun tələbləri yerinə yetirən 
terminal və kompyuterlər top-lusudur. 

Kompyuterlərin şəbəkəyə birləşdirilməsində məqsəd qiymətli təchizatdan – 

böyük həcmli disklərdən, printerlərdən və əsas yaddaşdan birgə istifadəyə imkan 

yaratmaqdan iba-rətdir. Şəbəkənin əsas təyinatı istifadəçilərin paylanmış 

ümumşəbəkə ehtiyatlarına müraciəti-nin və verilənlərin etibarlı mühafiəsi şərti 

daxilində kollektiv istifadənin və eləcə də, şəbəkə istifadəçiləri arasında 

verilənlərin əlverişli və rahat ötürülməsi vasitələrinin təmina-tından ibarətdir. Bu 

problemlər istifadəçilərin territorial yerləşməsindən asılı olmayaraq həll olunur 

 

2. Müasir kompyuter  şəbəkələrinin quruluş prinsipləri və təsnifatı 
Şəbəkədə informasiyanı tələb və generasiya edən obyektlərə abonentlər deyilir. 

 



 
    Şək. 1. Kompyuter şəbəkəsinin ümumiləşmiş 

strukturu 

 
Abonent olaraq ayrı-ayrı EHM və EHM kompleksləri, teminallar, 

sənaye robotları ola bilər. 
Stansiya – informasiyanın qəbulu və ötürülməsi funksiyalarını 

yerinə yetirən aparaturadır. Abonentlər və stansiyalar toplusu abonent 
sistemi (AS) adlanır. Abonentlərin qarşılıqlı əlaqəsinin təşkili üçün 
fiziki ötürücü mühit lazımdır. 

Fiziki ötürücü mühit (FÖM) verilənlərin ötürülmə aparaturası və 
elektrik siqnallarının ötürüldüyü fəza və ya rabitə xətləridir. FÖM-in 
bazasında abonent sistemləri arasında informasiyanın ötürülməsini 
təmin edən kommunikasiya şəbəkəsi qurulur. Bu mənada istənilən 
kompyuter şəbəkəsinə abonent sistemləri və kommunikasiya 
şəbəkələrinin toplusu kimi baxmaq olar (şək. 1). 

İstənilən kommunikasiya şəbəkəsi dörd əsas komponenti - 
ötürücünü, qəbuledicini, məlumatı və ötürmə vasitələrini özündə 
saxlayır.  

Ötürücü verilənlərin mənbəyi olan, qəbuledici isə verilənləri 
qəbul edən qurğudur. Qəbuledici olaraq hər hansı kompyuter, terminal 
və ya rəqəm-qurğu ola bilər. 

Məlumat – ötürmə  üçün nəzərdə tutulmuş müəyyən formatlı ədədi 
verilənlərdir. Mə-lumat olaraq verilənlər bazası, cədvəl, mətn, təsvir 
və ya sorğuya cavab ola bilər. 

Ötürmə vasitələri  verilənlərin ötürülməsini təmin edən xüsusi 
aparatura və fiziki öürücü mühitdir. 

Hesablama şəbəkələrində məlumatların ötürülməsi üçün müxtəlif 
tipli rabitə kanal-larından istifadə olunur. Rabitə kanalları istənilən 
informasiyanın ötürülmə sisteminin ümumi hissəsidir.  

AS 1 AS 2 

AS N AS 3 

Kommunikasiya 
Şəbəkəsi 



Abonent sistemlərinin teritorial yerləşməsindən asılı olaraq 
hesablama sistemlərini – şəbəkələri 3 əsas sinfə bölürlər: 

 
1.  Qlobal şəbəkə (WAN - Wide Area Network) 
2.  Regional şəbəkə (MAN -  Metropolitan Area Network) 
3.  Lokal şəbəkə (LAN  - Local Area Network) 
 
Qlobal şəbəkə müxtə l i f  ölkə lərdə , kontinentlərdə yerləşən abonentləri  

birləşdirir.  Bu cür şəbəkə lərin abonentləri  arasındakı qarşı l ıqlı ə laqə 
telefon rabi tə xət ləri , radiorabitə və sputnik rabi tə sistemləri  bazasında 
həyata keçiri l i r (10-15 min km).  

Regional şəbəkə lər şəhər, əyalət və kiçik ölkə lərin isti fadəçilərini  
özündə birləşdirir.  Rabitə kanalları  olaraq telefon xət lərindən isti fadə 
olunur. Abonentlərarası məsafə, adətən, 10-1000 km olur. 

Lokal şəbəkə lər bir müəssisə və təşki latın yaxında yerləşən bir və ya 
bir neçə binasını birləşdirir. Adətən, bu cür şəbəkə lərin konkret  yeri olur, 
2-10 km uzunluqda ərazini  əhatə edir.  Lokal şəbəkə lər istənilən struktura 
malik ola bi lərlər.  Hər şeydən əvvə l  onlar vahid yüksək sürətə malik 
veri lənlərin ötürülməsi kanal ları i lə  ə laqə ləndiri l i r. Bu xüsusiyyə t  lokal  
şəbə-kə ləri  başqa şəbəkə lərdən fərqləndirir.  

Qlobal, regional və lokal şəbəkə lərin birləşdiri lməsi çoxşəbəkə l i  
ierarxiya təşkil  etməyə  imkan verir.  

 

          

                             Şək. 2. Kompyuter şəbəkələrinin ierarxiyası 
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3.Lokal şəbəkədə işin xüsusiyyətləri 
 

İnternetin tərkibinə çoxlu sayda sərbəst birləşdirilmiş şəbəkələr daxildir. Belə 
ki, istifadəçilərin işləməsi üçün ümumi verilənlər bazası lokal şəbəkələrdə 
yaradılır, qlobal şəbəkələrdə isə vahid elmi, iqtisadi, sosial və mədəni informasiya 
fəzasının formalaşması həyata keçirilir. İnternet tərkibində olan hər bir şəbəkənin 
daxilində konkret rabitə və idarə-etmə strukturu vardır. İnternetin strukturunun və 
müxtəlif şəbəkələrarası birləşmə metodları-nın konkret istifadəçi üçün heç bir 
mühüm fərqi yoxdur. 

İnternetin əsas oyuqları lokal şəbəkələrdir. Bu o deməkdir ki, 
İnternet yalnız ayrı-ayrı kompyuterlər arasında deyil, kompyuterlər 
qrupu arasında əlaqə yaradır. Lokal hesablama şəbəkələri (LHŞ) 
müəyyən məsafədə yerləşən kompyuterləri özündə birləşdirir. Bir 
qayda olaraq onlar müəssisə,  idarə və ya ofisin yaxında yerləşən bir və 
ya bir neçə binası arasında əlaqə yaradır.  

LHŞ-yə server və işçi stansiyaların toplusu kimi baxmaq olar. 

Server – istifadəçini müəyyən xidmətlərlə təmin edən və şəbəkəyə qoşulan 
kompyu-terdir. 

Server şəbəkə resurslarının mənbəyidir. Onlar verilənlərin 
qorunması, verilənlər baza-sının idarə olunması, tapşırıqların 
işlənilməsi, çapı və bir sıra digər funksiyaları həyata keçirir. 
İşçi stansiya – istifadəçinin resurslarından istifadə etdiyi şəbəkəyə birləşdirilmiş 
fərdi kompyuterdir. 

İşçi stansiya xüsusi əməliyyat sisteminə və tətbiqi məsələlərin 
həlli üçün zəruri vasitələrə malikdir. 
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        Şək.3. “Müştəri-server ” modeli 
 
Serverlərin əsas tiplərindən biri fayl-serverdir. Fayl-server şəbəkə 

istifadəçilərinin verilənlərini özündə saxlayır, onların bu verilənlərdən 
istifadəsini təmin edir. Fayl-serverlər çox böyük həcmli əməli yaddaşa 
və sərt diskə malik kompyuterlərdir. Bu kompyuterlərə ona görə fayl-
serverlər deyilir ki, onların başlıca resursu fayllardır. Onlar xüsusi 
əməliyyat sistemi altında işləyir və verilənlərin qorunması, arxivləş-
dirilməsi, dəyişdirilməsi və ötürülməsi funk-siyalarını yerinə yetirir. 
Şəbəkədə bir neçə fayl-server ola bilər. 

Kompyuter şəbəkələri verilənlərin paylanmış emalını realizə edir. 
Bu halda verilənlərin emalı iki obyekt: müştəri və server arasında 
paylanır. 

         Müştəri  - məsələ, işçi stansiya və ya kompyuter şəbəkəsinin istifadəçisidir.  

Verilənlərin emalı prosesində müştəri serverə tələblə müraciət 
edir, server tələbi yerinə yetirərək nəticəni müştəriyə ötürür. 

Müştəri ötürülən verilənləri emal edir və nəticəni istifadəçinin ixtiyarına verir. 
Verilənlərin emalı serverdə də gedə bilər. Belə sistemləri müştəri – server 
arxitekturası adlandırırlar.  

Bu sistemlərin işi aşağıdakı şəkildə təşkil olunur: müştəri 
proqramları istifadəçinin kompyuterində yerinə yetirilir və əsas 
kompyuterdə işləyən server-proqrama tələblər göndərilir. Verilənlərin 
əsas emalı güclü serverlər tərəfindən həyata keçirilir,  istifadəçinin 



kompyuterinə isə yalnız tələbin yerinə yetirilməsindən alınan nəticə 
göndərilir (şək. 3.). 

Müştəri-server – şəbəkədə kompyuterlərin qarşılıqlı təsir 
modelidir, bir qayda olaraq bu cür kompyuterlər konfiqurasiyada 
eynihüquqlu olmurlar. Onlardan hər birinin digərlərindən fərqli 
təyinatı olur, hər biri öz rolunu oynayır. Şəbəkədə bəzi kompyuterlər 
prosessorlar, fayl sistemi, verilənlər bazası, poçt xidməti və çap 
xidməti kimi informasiya-hesablama resurs-larına malik olurlar. Digər 
kompyuterlər də birincilərin xidmətlərindən istifadə edərək bu 
resurslara müraciət edə bilərlər. Bu və ya digər resursu idarə edən 
kompyuter bu resursun serveri, ondan istifadə edən kompyuter isə 
müştəri hesab edilir.  

 “Müştəri-server” texnologiyasının realizasiyası informasiya-
hesablama proseslərinin dəyəri və səmərəliliyi, həmçinin proqram və 
texniki təminat səviyyələri, əlaqə komponent-lərinin mexanizmi, 
informasiyaya əməli daxilolma baxımından fərqli ola bilər. Serverdə 
təşkil olunmuş müxtəlif və mürəkkəb servisin alınması istifadəçilərin 
işini daha məhsuldar və ucuz edir. 

Lokal şəbəkələrdə işin öz üstünlükləri vardır. Onlar içərisində ən 
mühümləri aşağıdakılardır: 

1. Fərdi və ümumi istifadə üçün verilənlərin fayl-serverin disklərində 
saxlanmasının mümkünlüyü. Bunun əsasında ümumi təyinatlı verilənlərlə bir neçə 
istifadəçinin eyni zaman-da işləməsi, verilənlərin mühafizəsi, şəbəkə tətbiqi 
proqram məhsulları vasitəsilə ümumi verilənlərin təşkili və yenilənməsi təmin 
olunur; 

2. fayl-server disklərində vahid nüsxədə bir çox istifadəçi üçün zəruri olan 
proqram vasitələrinin daimi saxlanmasının mümkünlüyü;  

3. şəbəkənin bütün kompyuterləri arasında informasiya mübadiləsi; 
4. ümuməbəkə printerlərində istifadəçilərin eyni zamanda çap edə bilməsi; 
5. tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi üçün kompyuter və istifadəçilər arasında 

infor-masiya mübadiləsinin şəbəkə mühitində xüsusi tətbiqi proqramların hesabına 
mümkünlüyü. 

6. qlobal şəbəkənin yeganə kommunikasiya qovşağı olduqda istənilən lokal 
şəbəkə istifadəçisinin qlobal şəbəkənin resurslarına müraciətin təmin olunması.   

Ümumi halda qlobal şəbəkə kompyuter və terminallardan ibarət 
altşəbəkələrdən təşkil olunur. Altşəbəkə rabitəsi verilənlərin ötürülməsi 
kanallarından və kommunikasiya qovşaqlarından ibarət olur. 

Kommunikasiya qovşağı ya hər hansı qurğu, ya da uyğun proqram təminatı 
vasitəsilə verilmiş funksiyaları yerinə yetirən kompyuter ola bilər. Altşəbəkənin bu 
qurğuları informasi-yanın şəbəkə boyu daha optimal marşrut üzrə ötürülməsi üçün 



nəzərdə tutulmuşdur. İstifadə-çilərə təqdim olunan şəbəkə resurslarının mənbəyi 
olan kompyuterlər - serverlər qlobal şə-bəkələrə provayderlər vasitəsilə qoşulur. 
İnternetə sərbəst qoşulan kompyuterləri host (host - sahib) - kompyuterlər  
adlandırırlar.  

İnternetin ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, o, müxtəlif 
şəbəkələri birləşdirməklə heç bir iyerarxiya yaratmır – şəbəkəyə qoşulmuş 
kompyuterlərin hamısı eynihüquqludur.  

 Lokal şəbəkələrdə topologiya  
LHŞ–nin tərkibinə daxil olan hesablama maşınları hesablama şəbəkəsinin 

ərazisində təsadüfi qaydada yerləşə bilər. Şəbəkənin idarə olunması və FÖM-ə 
müraciətin təşkili üçün abonentlərin necə yerləşməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Bu məqsədlə şəbəkənin topologiyası anlayışı daxil edilmişdir.  
Şəbəkənin topologiyası – kompyuterlərin (şəbəkə qovşaqlarının) rabitə kanalları 
ilə məntiqi birləşmə sxemidir. 

Şəbəkənin topologiyası – şəbəkə qovşaqlarının həndəsi birləşmə sxemidir. 

Şəbəkə topologiyaları müxtəlif növdə ola bilərlər. LHŞ üçün 
topologiyaların üç növü xarakterikdir: şin, halqavari və ulduzabənzər.  
Digər topologiyalar bunlardan alınma topologiyalardır.  

Lakin heç də düşünmək olmaz ki, topologiyaların baxılan tipləri 
səlis şin, halqa və ya ulduz şəklindədirlər. 

İstənilən komputer şəbəkəsinə qovşaqların toplusu kimi baxmaq olar. 

Qovşaq – şəbəkənin ötürmə mühitinə qoşulmuş istənilən qurğudur. 

Şin topologiyası (şək. 4.) çox sadə struktura malik olub, şəbəkə 
qovşaqlarının qapalı əyri naqillə birləşdirilməsinə əsaslanır. Ötürücü 
mühit olaraq koaksial kabeldən istifadə olunur. Şəbəkənin bir 
qovşağının çıxışı o birinin girişi ilə birləşdirilir. İnformasiya 
qovşaqdan-qovşağa halqa boyu müəyyən bir istiqamətdə çatdırılır. 
Şəbəkənin ötürücü qovşağından verilənlər şin boyunca hər iki tərəfə 
yayılır.  

 



 
Ötürucu və qəbuledici arasındakı hər bir qovşaq verilənləri 

translyasiya etmir. İnfor-masiya bütün qovşaqlara daxil olur, xəbərlər 
yalnız ünvanlandığı qovşaq tərəfindən qəbul olunur. Xidmətin paralel 
yerinə yetirilməsi şin topologiyalı LHŞ-nin yüksək sürətini təmin edir. 
Şəbəkəni genişləndirmək, konfiqurasiyasını dəyişdirmək asandır. Bu 
tip topologiyalı şəbəkələrdə ayrı-ayrı qovşaqların sıradan çıxması 
şəbəkənin işinə təsir etmir.  

Şin topologiyalı şəbəkələr müasir dövrdə daha çox yayılmışlar. 
Onların uzunluğu o qədər də böyük olmur və bir şəbəkə daxilində 
müxtəlif tipli naqillərdən istifadə etməyə imkan vermir. Bu tip 
şəbəkələrə Ethernet şəbəkəsini misal göstərmək olar (verilənlərin 
ötürülmə sürəti 10 Mbit/s-dir). 

Halqavari topologiya (şək. 5.) o qədər də böyük olmayan ərazidə 
yerləşən şəbəkələr üçün idealdır. Belə topologiyaya malik şəbəkələrdə 
mərkəzi qovşaq olmadığından şəbəkənin  etibarlılığı artır. 

Bu tip şəbəkələrə daxilolma markerin ötürülmə üsuluna əsasən həyata keçirilir. 

Marker xüsusi bitlər ardıcıllığı ilə təchiz olunmuş paketdir.  

Marker ardıcıl olaraq halqa boyunca informasiyanı bir istiqamətdə 
qovşaqdan – qovşağa ötürür. Hər bir qovşaq ötürülən markeri 
retranslyasiya edir. Əgər qovşaq boş marker almışsa, o, öz 
verilənlərini ötürə bilər. 

    Şək.4. Şin topologiyalı şəbəkə 
 



 
İnformasiyanın retranslyasiyası ötürücü mühit olaraq istənilən tip naqildən 

istifadə etməyə imkan verir. Ardıcıl xidmət şəbəkə qovşaqlarının sürərini azaldır, 
bir qovşağın sıradan çıxması halqanın tamlığını pozur, informasiyanın ötürülmə 
taktının saxlanılması üçün xüsusi tədbirlər yerinə yetirilməsini tələb edir. Bu tip 
topologiyaya malik olan şəbəkələrdən biri Token-Ringdir. 

Ulduzvarı topologiyalı şəbəkə (şək. 6) aktiv mərkəzə - 
kompyuterə və ya digər şəbəkə qurğusuna malikdir. Bu qurğuya digər 
periferiya qurguları qoşulur. Hər bir periferiya qovşağı ayrıca xətlərlə 
mərkəzi qovşaqla əlaqələnir. Bütün informasiya informasiya selini 
marşrutlaş-dıran (yönəldən) mərkəzi qovşaqdan keçir. Şəbəkənin 
məhsuldarlığı aktiv mərkəzin məhsul-darlığından asılıdır.  

 

 

           
            Şək.6. Ulduzvarı topologiyalı şəbəkə 

Şək. 5. Halqavari topologiyalı şəbəkə 



Ulduzvari topologiya əhəmiyyətli dərəcədə lokal şəbəkə 
qovşaqlarının bir – biri ilə əlaqəsini asanlaşdırır, daha sadə şəbəkə 
adapterindən istifadə etməyə imkan verir. 

Real şəbəkələrdə baxılan topologiyaların kombinasiyalarından (ağacvari, 
qarışıq) ibarət daha mürəkkəb topologiyalardan istifadə oluna bilər. Bu və ya digər 
topologiyanın seçilməsi kompyuter şəbəkəsinin tətbiq sahəsindən, onun qovşaq-
larının coğrafi mövqeyindən və bütöv-lükdə şəbəkənin ölçülərindən asılıdır. Bu tip 
şəbəkələrə Arcnet şəbəkəsini misal göstərmək olar (verilənlərin ötürülmə sürəti 2 
Mbit/s-dir). 

 
Birranqlı və seçilmiş serverli şəbəkələr 

Birranqlı lokal şəbəkələrdə işçi stansiyaların qarşılıqlı əlaqəsinin idarə olunması 
üçün vahid mərkəz və verilənlərin saxlanması üçün vahid qurğu yoxdur. Şəbəkə 
əməliyyat sistemi bütün işçi stansiyalar boyu paylanır. Şəbəkənin hər bir stan-
siyası həm müştəri, həm də server ola bilir; digər işçi stansiyaların tələblərinə 
cavab verə bilir, öz tələblərini şəbəkəyə göndərə bilir; istifadəçiyə digər 
stansiyalara qoşulmuş bütün qurğulardan istifadə etməyə imkan verir.  

Birranqlı şəbəkələrin üstünlükləri:  

� yüksək etibarlılıq; 
� aşağı dəyər.   

Birranqlı şəbəkələrin çatışmazlıqları: 

� şəbəkə işinin səmərəliliyinin stansiyaların sayından asılılığı; 
� şəbəkənin idarə olunmasının müxtəlifliyi; 
� stansiyaların proqram təminatının dəyişilməsi və yeniləşməsində olan 

çətinliklər.  
Seçilmiş serverli lokal şəbəkələrdə kompyuterlərdən biri onların arasında 
qarşılıqlı əlaqənin idarə olunması, bütün işçi stansiyaların istifadəsi üçün 
nəzərdə tutulmuş verilənlərin saxlanması funksiyalarını və digər xidməti 
funksiyaları yerinə yetirir. Belə kompyuter, adətən, şəbəkə serveri adlanır. Onun 
üzərində şəbəkə əməliyyat sistemi qurulur, ona bütün xarici qurğular – sərt 
disklər, printer və modemlər qoşulur. 

İşçi stansiyalar arasındakı əlaqə  server vasitəsilə həyata keçirilir. Belə 
şəbəkələrin strukturu ulduzvari topologiya ilə təsvir oluna bilər. 

Seçilmiş serverli şəbəkələrin üstünlükləri: 

� informasiyanın etibarlı mühafizə sistemi; 
� yüksək sürət; 
� işçi stansiyaların sayına məhdudiyyətin qoyulmaması; 



� birranqlı şəbəkələrlə müqayisədə idarəetmənin sadəliyi. 
Seçilmiş serverli şəbəkələrin çatışmazlıgları: 

� bir kompyuterin server kimi seçilməsinə çəkilən xərclərin yüksək olması; 
� şəbəkənin etibarlılığının və sürətinin serverdən asılı olması. 

 
 

        4.  Qlobal şəbəkə texnologiyaları 
 İnternet bütün Yer kürəsini əhatə edən və bir-birilə birləşdirilmiş, ölcüsünə 

görə böyük olmayan şəbəkələrdən təşkil olunmuş iri kompyuter şəbəkəsidir. 
İnternet dünyanın müxtəlif qitələrində yaşayan insanlar arasında informasiya 
mübadiləsini -  məlumatların ötürülməsini, qəbul edilməsini, işgüzar danışıqların 
və yazışmaların aparılmasını təmin edən ünsiyyət vasitəsidir. 

İnternet kompyuterin tipindən və istifadə olunan əməliyyat sistemindən asılı 
olmayaraq ona qoşulmuş şəbəkələrin kompyuterləri arasında informasiya 
mübadiləsini təmin edir; dinindən, irqindən və dilindən asılı olmayaraq dünyanın 
bütün ölkələrində yaşayan çoxsaylı istifadəçilərin informasiya resurslarından 
faydalanmasına yardım edir. Son dövrlərdə infor-masiya resurslarının sayının 
nəzərə çarpacaq dərəcədə artması elm və texnikanın bütün sahələrində daha sis-
temli biliklərin əldə olunmasına şərait yaradır.  

Qlobal şəbəkədə istənilən informasiyanın əldə edilməsi xüsusi protokollar, 
proqramlar və kompyuter-serverlər vasitəsilə həyata keçirilir. Bu komponentlər 
birlikdə İnternetin xidmətləri və ya resursları adlanır.  

İnternet üçün ilk əlavələr sayılan elektron - poçt və ya FTP verilənlərin 
kompyuter-lərarası mübadiləsi üçün nəzərdə tutulmuşdu. İnernetin inkişafı ilə 
əlaqədar olaraq  informasiyanın axtarışı və alınması üçün digər üsulların 
işlənilməsi zərurəti yarandı. Bütün bu xidmət növləri ilə tanış olaq. 

 Elekton poçt (e-mail – electronic mail) –  Electronic Mail ticarət markası 
1974-cü ildə qeydə alınmışdır. O vaxta qədər bu markanı “Kompyuterlərin 
köməyilə məlumatların ötürülməsi sistemi” adlanıdırırdılar. İlk elektron-poçt 
sistemləri böyük hesablama resurslarına malik olan  təşkilatlarda adi poçt 
funksiyalarını yerinə yetirirdi. Elektron məktub göndərilən-dən sonra ünvanlanmış 
şəxsin poçt qutusunda açılana qədər saxlanır.  

Elektron - poçt ənənəvi poçtla müqayisədə aşağıdakı üstünlüklərə malikdir: 
o Verilənlər mübadiləsinin yüksək sürəti; 
o göndərilməyə sərf olunan aşağı xərclər; 
o eyni zamanda məktubun bir neçə ünvana göndərilməsi; 
o artıq tərtib edilmiş məktubun yenidən redaktəsi; 
o məktubun gələcəkdə yenidən istifadə üçün saxlanması; 
o kompyuterdə lazım olan məktubun çevik axtarışı. 



Məlumatların göndərilməsi və qəbul edilməsi üçün poçt-müştəri proqram-
lardan istifadə olunur. Poçt proqramları şəbəkə vasitəsilə poçt xidməti serveri ilə 
birləşirlər.  

Poçt proqramını seçərkən aşağıdakılara diqqət yetirilməlidir: 
Poçt proqramı hansı poçt protokollarını dəstəkləyir? 
Müxtəlif fayllarla işləmək imkanı varmı? 
Müxtəlif “yerləşdirilmiş fayllar”la məktub göndərmək mümkündürmü? 
Yeni məktubun çatması haqqında avtomatik məlumat vermək imkanı varmı? 
Poçt bildirişlərinin alınması haqqında məlumat almaq mümkündürmü? 
Arzuolunmaz ünvanlardan elektron məktubların daxilolmasının qarşısını 

almaq üçün süzgəc quraşdırmaq olarmı? 
Orfoqrafiyanın avtomatik yoxlanması mümkündürmü? 
Seçilmiş proqram ünvanlar kitabı ilə işləyə bilirmi? 
Seçilmiş proqram digər proqramlardan ünvanlar kitabını almaq və onlara 

göndərmək imkanına malikdirmi? 
Bu proqramla işləmək əlverişlidirmi? 
İnternetə qoşulma zamanı istifadəçinin kompyuteri fərdi ünvan və “poçt 

qutusu” isə İnternet Protocol – a uyğun olaraq İP-ünvan alır. İP-ünvanın alınması 
İnternet şəbəkəsi resurs-larına daxilolmanı təmin edir. İstifadəçinin kompyuterinə 
elektron poçtun proqram təmina-tının müştəri hissəsi quraşdırılır. Uyğun elektron 
poçtun proqram təminatının server hissəsi yaxın lokal şəbəkəyə xidmət edən ən 
güclü kompyuterdə yerləşir. Elektron poçtdan istifadə zamanı şəbəkənin bütün 
kompyuterləri məlumatların formalaşması və ötürülməsi üsulları haqqında vahid 
razılaşmalardan (protokollardan) istifadə etməlidir. TCP/IP (Transmission Control 
Protocol / Internet Protocol — Ötürülmənin idarə olunması protokolu / Şəbəkə 
protokolu) İnternetin baza protokoludur. Baza protokolundan başqa elektron 
poçtun tətbiqi protokollarından da istifadə olunur.  

 

Göndərənin 
poçt qutusu 

Göndərənin 
poçt proqramı Alanın 

poçt 
proqramı 

Rabitə 
kanalı 

Rabitə 
kanalı 

Rabitə 
kanalı 

Alanın poçt 
qutusu 

 Ad, 
parol 

Ötürülən 
məlumatların 
serveri: 
Smtp.server_name 

Daxil  olan 
məlumatların 
serveri: 
pop.server_name 

Şək. 7. Elektron - poçtun ötürülmə sxemi 



Poçt proqramı və poçt serveri ilə əlaqə üçün verilənlərin xüsusi ötürülmə 
protokol-larından istifadə olunur. Məlumatın serverə göndərilməsi üçün SMTP 
(Simple Mail Transfer Protocol) – sadə protokol hesab olunur.  

Məlumatların qəbul edilməsi üçün POP (Post Office Protocol) – poçt 
protokolu və ya İMAP (İnternet Message Access Protocol) – İnternetin 
bildirişlərinə çıxış protokollarından istifadə olunur. Bu protokollar mətni elektron 
məktubları və yerləşdirilmiş faylları göndər-məyə imkan verir. 

Serverə ötürülmüş bildirişlər serverin poçt proqram təminatı tərəfindən təhlil 
olunur. Elektron poçtun ötürülməsi qəbul edilmiş protokollar əsasında rabitə 
kanalları vasitəsilə həyata keçirilir. Məktub ünvanlanmış abonentin serverinə çat-
dıqdan  sonra quraşdırılmış proq-ram təminatı tərəfindən qəbul edilir, emal edilir  
və alıcının elektron poçt yeşiyinə yerləşdi-rilir. 

Elektron - poçt qutusu – serverin disk fəzasının müştərinin 
korrespondensiyası üçün ayrılmış hər hansı hissəsidir. İstifadəçi öz poçt proqramı 
vasitəsilə serverlə əlaqə yaradır və öz poçtunu alır. Bu ana qədər bütün 
korrespondensiya serverdə saxlanır.  

Elektron-poçtla işləmək üçün ilk növbədə poçt serverində qeydiyyatdan 
keçmək lazımdır, yəni elektron ünvan almaq lazımdır. Elektron - poçtun ünvanı 
(elektron-ünvan) unikal identifikator olub, Yer kürəsinin hər bir nöqtəsindən 
abonentə müraciət etməyə imkan verir. Elektron-ünvan pulsuz poçt qutuları təklif 
edən www.ramber.ru, www.yandex.ru, www.yahoo.com, www.mail.ru və s. 
şirkətlərindən alına bilər. 

Elektron-poçtun ünvanı bu şəkildə olur: 
İstifadəçinin adı@serverin adı.  
İstifadəçinin adı serverdə qeydiyyata alınmış yazıdır. Serverin adı poçt 

serverinin adıdır. 
İnternetin inkişafının ilkin mərhələlərində şəbəkə informasiya resurslarına 

müraciətin əsas üsulu FTP xidmətindən istifadə idi. FTP (File Transfer Protocol) – 
kompyuterlər arasında faylların ötürülməsi proseduralarını yerinə yetirən 
verilənlərin ötürülməsi protokoludur. İnter-netdə külli miqdarda fayllar 
mövcuddur. Bu fayllar arxiv rolunu oynayan kompyuterlərdə - serverlərdə 
saxlanır. Məhz FTP protokolu faylların bir yerdən digər yerə köçürülməsini təmin 
edir. Bu protokol çoxlu sayda faylları İnternet şəbəkəsinin abonentinin ixtiyarına 
verir. İstifadəçi şəbəkəyə qoşulmuş kompyuterdə saxlanan fayl və proqramlara 
müraciət edə bilir. 

Bu protokolu yerinə yetirən proqram İnternetdə çoxlu FTP-serverlərdən biri 
ilə əlaqə yaradır. FTP-server açıq istifadə üçün nəzərdə tutulmuş faylların 
yerləşdiyi kompyuterdir. 

FTP-server İnternetdə proqram təminatının yayılmasının ən əsas üsullarından 
biridir. FTP-serverdə yerləşdirilmiş faylların axtarılması üçün xüsusi axtarış 



sistemləri mövcuddur. Axtarış sistemləri – verilmiş şərtlərə görə İnternetdə təşkil 
edilmiş informasiya axtarışı sistemləridir. Bunlardan biri – FileSearch sistemidir. 

FTP-yə daxil olan faylların sayı daima sürətlə artır. Tələb olunan 
informasiyanı əldə etmək üçün Archie (qarışqa) adlanan vasitədən istifadə olunur. 
Archie-serverlər FTP fayllar üçün siyahılar hazırlayır və daima onu yeniləşdirir.  

Telnet uzaqlaşdırılmış kompyuterlə qarşılıqlı təsiri təmin edir. FTP-dən fərqli 
olaraq bu cür əlaqəni yaratmaqla istifadəçi uzaqlaşdırılmış kompyuterlə sanki öz 
kompyuteri kimi əlaqə yaradır.  

Usenet sistemi bütün dünya üzrə xəbərlərin kompyuterlər arasında 
yerdəyişməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

Telekonfranslar – İnternetin tərkibinə daxil olan diskussion qruplardır. 
Usenet telekonfrasları – istənilən İnternet istifadəçisinin iştirak edə bildiyi iri 

elektron elanlar lövhəsidir.  
Usenet Yer kürəsinin müxtəlif nöqtələrində yaşayan insanlara diskussiya 

aparmaq imkanı təqdim edir. Bunun üçün İnternetə daxil olmaq, Usenet serverinə 
qoşulmaq və kompyuterdə xəbərlərin oxunması üçün xüsusi proqramı yerinə 
yetirmək lazımdır. İstifadəçi bu proqram vasitəsilə konfransların siyahısı ilə tanış 
olur və istəyindən asılı olaraq müəyyən mövzular ətrafında diskussiyalara qoşulur. 

Elektron-poçtdan sonra Usenet telekonfransları İnternet qlobal şəbəkəsinin ən 
çox istifadə olunan növüdür. 

Gopher verilənlər bazası – açar sözlərə və ifadələrə görə İnternetdə 
informasiya axtarışı vasitəsidir. Bu sistemdə iş sistem menyusu vasitəsilə həyata 
keçirilir.  

WAİS (Wide Area İnformation Servers – informasiya serverlərinin paylanmış 
sistemi ) – verilmiş açar sözlərə görə sənədlərin axtarılması üçün nəzərdə tutulmuş 
xidmət növüdür. Gopherdən fərqli olaraq, istifadəçi heç bir menyudan axtarış 
etmir, öz tələbini WAİS - serverlərdən birinə göndərir və həmin server də 
istifadəçinin tələbinə uyğun axtarışın nəticə-sini ona çatdırır. 

World Wide Web (World Wide Web - WWW) – Ümumdünya hörümçək toru – 
İnternetin ən populyar xidmət növüdür. İnternetdə çoxlu miqdarda informasiya 
saxlanır. Gopher, WAİS və s. kimi proqramlardan istifadə olunması İnternetdə 
informasiya axtarışını nə qədər asanlaş-dırsa da, o qədər də texniki cəhətdən 
müəyyən problemlərin yaranması ilə şərtlənirdi. Bu problemlər xüsusilə USENET, 
FTP, Archie və s.-in hər bir resursu ilə işdə özünü göstərirdi. 

WWW müştəri - proqramlarının vahid istifadəçi interfeysi vasitəsilə müxtəlif 
resurslarla əlaqəni təmin edən bir şəkli ilə -  Web-brauzerlə işləməyə imkan verir. 

WWW müasir hipermedia texnologiyası əsasında qurulmuşdur. Bu 
texnologiyanın əsas baza anlayışlarından biri hiperəlaqə və ya hiperistinaddır. 
Hiperəlaqə və ya hiperistinadlar hipermətnlərdir.  



Hipermətn – mətni, qrafik, video və ya səsli informasiyanı özündə saxlayan 
mətndir.   

Hipermətni sənədlər arasındakı əlaqə açar sözlər vasitəsilə həyata keçirilir. 
Açar sözü tapmaqla istifadəçi əlavə məlumat almaq üçün digər sənədə keçə bilər. 
Bu sənəd də yenidən hiperistinadları özündə saxlayır. 

Web-brauzerlər məhz hipermətnlərə baxmaq üçün nəzərdə tutulmuş 
proqramlardır.Web-brauzerlər tələb olunan informasiyanı alır, verilənləri 
interpretasiya edir və yalnız bundan sonra informasiyanı ekrana çıxarır. 

Hipermətnləri təqdim edən server isə Web-serverlər adlanır. Web-brauzerlər 
və Web-serverlər HTTP (Hypertext Transfer Protocol – hipermətni sənədlərin 
ötürülməsi protokolu) protokolu ilə öz aralarında əlaqə yaradırlar. Bütün Web-
serverlər xüsusi HTML (Hypertext Markup Language – hipermətnin nişanlanması 
dili) dilindən istifadə edir. Bu dil vasitəsilə yaradılmış səhifələr və ya hipermətni 
sənədləri özündə saxlayan fayllar Web-səhifələr (Web-pages) adlanır. Web-
səhifələrə keçidlər İnternetdəki bütöv informasiya mühitinin əsasını təşkil edir. 
İnternetdə hər bir səhifənin bir unikal ünvanı olur. Bu ünvan, bildiyimiz kimi, URL 
(Uniform Resource Locator) adlanır. Başqa sözlə, bu ünvan Web-səhifənin 
yerləşdiyi kompyuterin İnternetdəki koordinatıdır. Adi URL-ünvan bu şəkildə olur: 

 
http://www.cit.az/fayl1/index.html 

 
 

5.İnternetdə informasiya resurslarının növləri 
Müasir dövrdə informasiya resurslarını aşağıdakı kimi təsnifləndirmək olar: 
1. Web-səhifələr. Bunlar İnternetin əsas informasiya mənbələridir. Web-

səhifələr adi cap olunmuş jurnal və qəzetlərin, müəssisənin vizit-kartlarının, 
reklamların və s. kimi internet – versiyalarında təqdim olunur. Web-səhifələrin 
ayrıca bir qrupu elektron lüğətlər, ensiklopediyalar və dərsliklərə aid edilə bilər. 
İnternetdə çoxlu sayda foto və musiqi əsərləri saxlanır. 

2. İnternet-bizneslə məşğul olan şirkətlərin Web-saytları. Bunlar elektron-
mağazalar, elektron-supermarketlər, elektron ticarət sistemləri, elektron auksionlar 
və birjalar və s.-dir. 

3. Portallar. Portal – informasiyanın ilkin axtarış mənbəyi olub, 
istifadəçilər üçün əlavə xidmətləri özündə saxlayan web-saytdır. 

4. Telekonfranslarda və forumlarda nəşrlər. İnternetin bu resursları 
istifadəçilərə maraqlı olan mövzular ətrafında informasiya mübadiləsi aparmağa 
imkan verir. 

İstənilən informasiya resursuna müraciət etmək üçün onun URL - ünvanını 
bilmək və ya web-brauzerdə hiperistinadlar vasitəsilə bir səhifədən digər səhifəyə 
keçmək olur. 



İnternetdə informasiyanın axtarışı sistemləri 
Şəbəkədə informasiya resurslarını əldə etmək üçün axtarış maşınlarından 

istifadə edilir. Axtarış maşınları üç qrupa bölünür: 
� Mövzu kataloqları; 
� indeksli baza verilənlərinin kontekst axtarışını həyata keçirən axtarış 

sistemləri; 
� ixtisaslaşdırılımış axtarış sistemləri. 
Qeyd edək ki, mövzu kataloqlarına və axtarış sistemlərinə bölgü şərtidir, 

çünki axtarış sistemlərinin əksəriyyəti açar sözlərə görə axtarışı həyata keçirirlər, 
axtarış serverləri isə həm də mövzu kataloqlarına malik olurlar. Bunlar arasındakı 
fərq ondan ibarətdir ki, kataloqlar insanlar, axtarış sistemləri isə bu və ya digər 
proqram təminatı və ya robotlar tərəfindən yaradılır. Kataloqlar həcminə görə kiçik 
olsalar da, yaxşı strukturlaşdırılmış olurlar. Axtarış serverləri böyük həcmə malik 
olur, lakin materialın formal yığımını və təhlilini təmin edir. Bəzən axtarış 
sistemlərinə elektron-poçtun verilənlər bazası, Gopher və FTP-fayl sistemi də aid 
edilir.  

Mövzu kataloqu – predmet oblastına nəzərən təşkil edilmiş ierarxik verilənlər 
bazasıdır.  

İnternet şəbəkəsində informasiyanın bölümlərə ayrılması üçün vahid standart 
mövcud deyil. Bütün mövzu kataloqları şirkətin əməkdaşları tərəfindən yaradılır, 
əlifba göstəricisi – indeks avtomatik formalaşır. Mövzu kataloqlarının bir çoxu bir 
neçə dildə hazırlanır. İnformasiyanın axtarışı zamanı lazım olan bölümü və ya 
altbölümü seçmək gərəkdir.  

Adətən, axtarış sistemlərində nəyin tapılacağını göstərən forma doldurulur və 
“Axtarış” əmri verilir. Axtarış sona çatdıqdan sonra axtarış meyarlarını ödəyən 
saytların siyahısı ek-randa görünür. 

Cədvəl 1.- də bəzi axtarış sistemlərinin ünvanları verilmişdir. 
                                                               Cədvəl  1.  

 
Axtarı

ş sistemi 
URL-ünvan 

Googl
e 

http://www.google.az 
http://www.google.com 
http://www.google.ru 

Altavi
sta 

http://www.altavista.co
m 

Lycos http://www.lycos.com 
Excite http://www.excite.com 
HotBo

t 
http://www.hotbot.com 



Yahoo
! 

http://www.yahoo.com 

Rambl
er 

http://www.rambler.ru 

Yande
x 

http://www.yandex.ru 

Aport http://www.aport.ru 
 
İxtisaslaşmış axtarış sistemləri – müəyyən mövzu üzrə informasiyanın 

axtarışına istiqamətləndirilmiş sistemlərdir. Belə sistemlərin ən üstün cəhəti 
axtarışın daha relevant nəticələrə gətirib çıxarması və az vaxt sərf edilməsidir. 

Qeyd edək ki, belə sistemlər məhdud dairədən olan istifadəçilər üçün nəzərdə 
tutulduğundan o qədər də böyük həcmdə verilənlərə malik deyillər. 

Metaaxtarış sistemləri eyni zamanda bir neçə axtarış sistemlərində axtarışı 
həyata keçirən xüsusi sistemlərdir. Belə sistemlər axtarışı sürətləndirir və 
informasiya resursunun əldə olunmasını genişləndirir. Metaaxtarış sistemlərinə 
misal olaraq www.dogpile.com,  www.37.com, meta360.com və s. göstərmək olar. 
Dogpile serverinin bazası LookSmart, Altavista, GoTo, Lycos, İnfoseek, 
AboutCom və Thunderstone axtarış serverləridir. www.37.com  metaaxtarış serveri 
37 axtarış serveri üzrə axtarışı həyata keçirir.  

İnformasiyanın axtarış qaydaları. Axtarış sistemlərinin seçimi haqqında 
konkret tövsiyələr tezliklə öz qüvvəsini itirir. Hər bir istifadəçi sərbəst olaraq 
axtarış sistemlərinin nəticələrini araşdırmaqla onun keyfiyyətini yoxlamağı 
bacarmalıdır.  

Bir çox axtarış sistemlərində genişləndirilmiş axtarışı yerinə yetirmək üçün 
axtarış maşınlarının xüsusi dilindən istifadə olunur. Bu dildən istifadə 
informasiyanın axtarışı prosedurasını asanlaşdırır və sürətləndirir.  

Axtarış sistemləri açar sözlərə görə informasiyanın axtarışı üçün bir sıra 
müxtəlif üsullar tətbiq edirlər.  Bu üsulların bir çoxu bul məntiqinə əsaslanır. Bul 
məntiqi açar sözlərinin axtarışı qısaldan kombinasiyalarından istifadəyə əsaslanır.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



II Kollokvium 
 

 
 

1. Систем анлайышы.  Системлярдя идаряетмя  

Мадди алямдя информасийанын чеврилмясини, ютцрцлмясини вя мцбадилясини 

щяйата кечирмяк  цчцн мцтляг ашаьыдакылар зяруридир: информасийа дашыйыжы, 

ютцрцжцсц, рабитя каналы, гябуледижи вя информасийа истифадячиси. Информасийа  

ютцрцмя мцщити информасийа ютцрцжцсц  вя гябуледижиси иля бирликдя 

информасийа системы тяшкил едир. (Шякил 1.)  

   

Шякил 1. 

 

 

    

     

                        

                                          Информасийа системы 

      Гейд едилян информасийа системляри щеч дя тякжя инсанлар арасында йаранмыр. 

Информасийа мцбадиляси щейванлар вя биткиляр  аляминдя дя мювжуддур. Яэяр информасийа 

системинин иштиракчысы инсандырса, онда бу заман сющбят инсанын ифадя етдийи фикир 

информасийасындан эедир.  

 Информасийаны алан шяхс ону гаршыйа гойулмуш щяр щансы бир мясялянин щяллиндя ня 

гядяр ящямиййят кясб етдийиня эюря гиймятляндирир. Буна эюря дя информасийа нисбилик 

хцсусиййятиня маликдир. Информасийаны алан бир шяхс цчцн щяр щансы бир информасийа ола биляр 

ки, щяддян артыг гиймятли вя зярури олсун, бир башгасы учун ися о, лазымсыз, вя йахуд чохдан 

мялум олмуш олсун. 

 Информасийаны гиймятляндиряркян ону цч аспектя айырырлар:  синтаксик, семантик, 

прагматик; 

Информасийа
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Информасийа 
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 Синтаксик аспект информасийанын истещлак вя мяна кейфиййятиндян асылы олмайараг  

онун верилмяси цсулу иля баьлыдыр. Синтаксик сявиййядя информасийаны ютцрмяк вя сахламаг 

цчцн онун тягдиметмя формаларына бахылыр.  Адятян ютцрцлмяк мягсядиля тяйин олунан 

информасийа мялумат адландырылыр. Мялумат ишаря вя символ шяклиндя тягдим олуна, електрик 

формасына чевриля, кодлашдырыла биляр вя ютцрцлян мялуматы бирмяналы яксетдирян вя 

мялуматын сечилмиш рабитя каналы иля ютцрцлмясиня шяраит йаратмаг цчцн модулйасийа 

олунмасына имкан верян, йяни електрики сигналларын мцяййян ардыжыллыьы шяклиндя эюстяриля 

биляр. Мялуматларын ютцрцлмяси цчцн онларын  йенидян ишлянмяси просесляринин 

характеристикалары информасийанын  ютцрцлмяси заманы онун синтаксик аспектини мцяййян 

едир. Информасийанын сахланылмасы заманы  синтаксик аспект онун  тягдим олунмасынын диэяр 

формалары иля мцяййян едилир, щансы ки, информасийа базасында информасийанын ахтарышыны, 

йазылмасыны, йениляшдирилмясини, дяйишдирилмясинин даща йахшы щяйата кечирилмясиня имкан 

верир. Йалныз синтаксик аспектя нисбятян нязярдян кечирилмиш информасийайа  адятян  

верилянляр дейилир.  

Семантик аспект   информасийанын мяна тяркибини яск етдирир вя ону яввял мювжуд 

олан информасийа иля уйьунлашдырыр. Тезаурус- лцьят сюзлярин вя йахуд  дилин диьяр елементляри 

арасындакы мяна ялагялярини якс етдирир. Тезаурус ики щиссядян ибарятдир: мянажа 

груплашдырылмыш сюз вя сюз бирляшмяляринин сийащысындан вя ачарлардан, мисал цчцн сюзлярин 

мцяййян ардыжыллыглы дцзцлцшцня имкан верян ялифба ачарындан. Информасийа ялдя олунаркян 

тезаурус дяйишиля биляр вя бу дяйишиклийин сявиййясини ялдя олунмуш информасийанын кямиййяти 

характеризя едир.  

Прагматик аспект ялдя олунмуш информасийа щесабына гойулмуш мягсядя наил олма 

имканыны мцяййян едир. Бу аспект истещлак хцсусиййятлярини якс етдирир. Яэяр ялдя олунмуш 

информасийа дяйярлидирся, о заман онун истещлакчысынын фяалиийяти дцзэцн истигамятя йюнялир. 

Прагматик аспект йалныз информасийанын (обйектин), истещлакчынын вя  гойулмуш мягсядин 

вящдяти шяратиндя юзцнц бцрузя верир.  

Информасийанын нювляриня эюря тяснифаты: Елми информасийа – тябиятин, 

жямиййятин, тяфяккцрцн обйектив ганунауйьйнлугларыны  нисбятян там юзцндя якс 

етдирян информасийайа дейилир. Ону гябулетмя вя истифадя сащяляриня эюря сийаси, 

игтисади, техники, биолоъи, физики вя с, тяйин олунмасына эюря ися кцтляви вя 

хцсуси информасийалара бюлцрляр.  



Тяшкилати идаряетмя системляриндя жямиййятин идаряедилмяси заманы игтисади 

информасийайа, техники обйектлярин идаряедилмясиндя ися техники информасийайа 

цстцнлцк верилир. 

       Игтисади информасийа юзцндя истещсал просеси, бюлэц, мцбадиля вя мадди 

немятляр вя хидмятлярин истещлакы щаггында мялуматлары якс етдирир. Бунунла 

ялагядар игтисади информасийа ижтимаи истещсалла даща чох ялагядар олдуьундан 

ону бязян истещсал информасийасы адландырырлар.  

Игтисади информасийа мцхтялиф нюв нятижя информасийаларынын алынмасы цчцн 

мялуматын ири щяжми , дяфялярля истифадя олунмасы, дяйишдирилмяси вя йенидян ишлянмяси, бир чох 

мянтиги ямялиййатларын вя хцсусиля дя чятин олмайан рийази щесаблашмаларын апарылмасы иля 

характеризя олунур.    

   

Ümumiyyətlə, sistеm dеdikdə аyrı-аyrılıqdа sərbəst оlаn, vаhid məqsədə хidmət еdən və 

bir-biri ilə üzvi surətdə əlаqədə оlаn müхtəlif cinsli və təbiətli еlеmеntlərin məcmusu bаşа 

düşülür. Başqa sözlə, sistem müəyyən məqsədə çatmaq üçün fəaliyyət göstərən qarşılıqlı əlaqəli 

komponentlər yığımıdır. Həyatda real sistemlərə çoxlu misallar göstərmək olar: təhsil, ticarət, 

təchizat (su, elektrik və s.), istilik təchizatı, rabitə və b. Qeyd edək ki, sadaladığımız sistemləri 

bir sistem altında birləşdirsək, həyatın təminatı sistemini almış olarıq. Artıq belə bir sistemdə 

əvvəl adları çəkilən sistemlər bu sistemin altsistemləri olacaqdır. Аltsistеm – sistеmin hər hаnsı 

əlаmətə nəzərən аyrılmış hissəsidir. Altsistem sistemin ayrılıqda sistem kimi fəaliyyət göstərən 

komponentidir. 

  

Sistеm fəаliyyət göstərdikdə оnun еlеmеntləri аrаsındа qаrşılıqlı əlаqə yаrаnır. Əgər bu 

əlаqə zаmаndаn аsılı оlmаzsа, оndа sistеmin еlеmеntləri аrаsındаkı əlаqə stаtik əlаqə аdlаnır. 

Əgər sistеmin еlеmеntləri аrаsındаkı əlаqə zаmаndаn аsılı оlаrаq dəyişərsə, оndа bеlə əlаqə 

dinаmik əlаqə аdlаnır. Bir hаldа ki, stаtik sistеmlər zаmаnа nəzərən öz vəziyyətini dəyişmir, 

dеməli, оnlаrdа idаrəеtmə qаnunlаrı fəаliyyət göstərmir. Еlə bunа görə də kibеrnеtikа stаtik 

sistеmləri öz tədqiqаt оbyеktinə dахil еtmir, yаlnız dinаmik sistеmlərdə gеdən prоsеslərin idаrə 

оlunmаsı prinsiplərini öyrənməklə məşğul оlur. Kibеrnеtik tədqiqаtlаrdа sistеm оlmаdıqdа 

idаrəеtmədən söhbət gеdə bilməz. 



İqtisadiyyatı bütünlükdə, onun ayrı-ayrı komponentlərini (müəssisələri, firmaları, 

şirkətləri və s.) dinamik sistemlərə aid edirlər. Bu cür sistemlərin işi dəyişkən xarici mühitin 

təsirləri və nəhəng həcmli informasiyanın emalı ilə müşayiət edilir. 

Sistеmləri iki əlаmətə görə təsnifləndirmək оlаr: fəаliyyət şərtlərinə görə və mürəkkəblik 

dərəcəsinə görə. 

Fəаliyyət şərtlərinə görə sistеmlər dеtеrminik (müəyyən) və еhtimаli sistеmlərə аyrılır. 

Dеtеrminik sistеmlərdə оnun еlеmеntləri və bu еlеmеntlər аrаsındаkı qаrşılıqlı əlаqələr 

əvvəlcədən müəyyən оlunmuş qаydаdа mövcud оlur. Bu növ sistеmlərin tədqiqi zаmаnı hеç bir 

qеyri-müəyyənlik оlmur. Bеlə hаldа sistеmin özünü nеcə аpаrаcаğı əvvəlcədən məlumdur. 

Еhtimаli sistеmlərdə еlеmеntlər və оnlаr аrаsındаkı əlаqələrin dəyişməsi еhtimаl 

хаrаktеrlidir, yəni müхtəlif vəziyyətlərdə bu sistеmlərin özlərini nеcə аpаrаcаğı hаqqındа 

əvvəlcədən fikir söyləmək çətindir. Оdur ki, bu növ sistеmlər idаrəеtmə bахımındаn хüsusi 

mаrаq dоğurur və prаktikаdа bunlаrа dаhа çох təsаdüf еdilir. 

Mürəkkəblik dərəcəsinə görə sistеmlər sаdə, mürəkkəb və çох mürəkkəb sistеmlərə 

bölünür. 

Sаdə sistеmlər qаrşılıqlı əlаqədə fəаliyyət göstərən аz sаydа еlеmеntlərdən ibаrət оlub, 

şахələnməyən quruluşа mаlikdir və sаdə funksiyаlаrı yеrinə yеtirir. Bu cür sistеmlər və оnlаrdаkı 

dəyişikliklər аsаnlıqlа təsvir оlunа bilər. 

Mürəkkəb sistеmlər qаrşılıqlı əlаqədə fəаliyyət göstərən çохsаylı еlеmеntlərdən ibаrət 

оlub, şахələnən quruluşа mаlikdir və dаhа mürəkkəb funksiyаlаrı yеrinə yеtirir. Hər hаnsı bir 

еlеmеntin  və yа əlаqənin dəyişilməsi sistеmin bir çох еlеmеntlərinin dəyişilməsinə səbəb оlur. 

Çох mürəkkəb sistеmlər еlə sistеmlərdir ki, оnlаrın vəziyyətini bu və yа bаşqа səbəblərə 

görə tаm şərh еtmək mümkün оlmur. 

 Beləliklə, sistemi onu formalaşdıran əlaqəli altsistemlər şəklində təsəvvür etmək olar. 

Böyük sistemin fəaliyyətini başa düşmək üçün onun altsistemlərinin fəaliyyətini öyrənmək 

lazımdır. 

2.Sistemlərin təsnifatı  

Hər bir sistеm аşаğıdаkı kоmpоnеntləri özündə sахlаyır: 

� Sistеmin strukturunu, yəni sistеmin еlmеntləri çохluğunu və оnlаr аrаsındаkı 

qаrşılıqlı əlаqəni və eləcə də əks əlaqəni; 

� sistеmin hər bir еlеmеntinin funksiyаsını; 



� hər bir еlеmеntin və bütünlükdə sistеmin giriş və çıхışını; 

� sistеmin və оnun аyrı-аyrı еlеmеntlərinin məqsəd və məhdudiyyətlərini. 

 Hər bir sistеm tаmlıq və bölünmə хаssələrinə mаlikdir. 

Bölünmə хаssəsi о dеməkdir ki, sistеmi nisbətən sərbəst hissələrdən ibаrət аltsistеmlər 

şəklində təsvir еtmək оlаr; bu аltsistеmlərin hər birinə bölünmə imkаnı (sistеmin 

dеkоmpоzisiyаsı) оnun təhlilini, işlənməsini, tətbiq və istismаrını sаdələşdirir. Аltsistеmlərin 

bölünməsi kifаyət qədər mürəkkəb məsələdir. 

Tаmlıq хаssəsi bütün sistеmin funksiоnаl məqsədi ilə оnun еlеmеnt və аltsistеmlərinin 

funksiоnаl məqsədlərinin uzlаşmаsını göstərir. 

 «Sistеm» аnlаyışı müхtəlif mənаlаrda istifadə olunur. Hər şеydən əvvəl, о, tехniki vаsitə 

və prоqrаmlаr yığımınа aid еdilir. Kоmpyutеrin аpаrаt hissəsini də sistеm аdlаndırırlаr. Kоnkrеt 

tətbiqi məsələlərin həlli üçün оlаn prоqrаmlаr yığımı dа sistеm оlа bilər. 

 «Sistеm» аnlаyışınа «infоrmаsiyа» sözünün əlаvə еdilməsi оnun təşkilinin və 

funksiyаsının məqsədini əks еtdirir.  

İnfоrmаsiyа sistеmi (İS) müəyyən qrup оbyеktlərin vəziyyətini əks еtdirən infоrmаsiyаnın 

fоrmаlаşmаsı, yığılmаsı, sахlаnmаsı, ахtаrışı, işlənilməsi və ötürülməsi prоsеslərini yеrinə 

yеtirən sistеmdir.  

İS - aparat və proqram vasitələrinin, informasiya resurslarının və eləcə də, qərarın 

hazırlanmasının və qəbul edilməsinin təmini üçün informasiya proseslərini həyata keçirən 

idarəetmə servisinin əlaqəli yığımıdır.  

İS istənilən sahədən оlаn məsələlərin həllində infоrmаsiyаnın yığılmаsı, sахlаnmаsı, 

еmаlı, ахtаrışı və göndərilməsi proseslərini təmin еdir. Infоrmаsiyа sistеmlərində infоrmаsiyаnın 

işlənməsinin əsаs tехniki vаsitəsi fərdi kоmpyutеrlərdir. İS kоmpyutеr və tеlеkоmmunikаsiyа 

vаsitələri ilə qаrşılıqlı əlаqədə оlаn pеrsоnаlsız mövcud dеyildir. 

İnfоrmаsiyа sistеmlərinin inkişаf mərhələləri. İlk infоrmаsiyа sistеmləri 50-ci illərdə 

mеydаnа gəlmişdir. Bu illərdə infоrmаsiyа sistеmləri hеsаblаmаrın аpаrılmаsı, əmək hаqqının 

hеsаblаnmаsı üçün nəzərdə tutulurdu. 

60-cı illərdə infоrmаsiyа sistеmlərinə münаsibət dəyişildi. Onlаrın funksiyаlаrı аrtdı, 

onlаrdаn infоrmаsiyаnın аlınmаsı üçün təşkilаtlаr kоmpyutеrlə təmin оlundulаr.  

70-ci ilin sоnu 80-cı illərin əvvəllərində infоrmаsiyа sistеmləri idаrəеtmədə, qərаr 

qəbulеtmədə gеniş istifаdə оlunmаğа bаşlаdılаr. 



80-ci illərin ахırlаrındа infоrmаsiyа sistеmlərindən istifаdə kоnsеpsiyаsı yеnidən 

dəyişildi. İnfоrmаsiyа sistеmləri infоrmаsiyаnın strаtеji mənbəyinə çеvrildilər. Bu dövrün 

infоrmаsiyа sistеmləri vахtındа lаzım оlаn infоrmаsiyаnı vеrməklə təşkilаtın öz fəаliyyətinin 

təşkilində müvəffəqiyyətini təmin еdir, yеni məhsul və хidmətlər yаrаdır, yеni bаzаrlаrdа özünə 

lаyiqli pаrtnеrlаr tаpır, məhsulun аşаğı qiymətlə istеhsаlını təşkil еdir və s. 

İstənilən təyinаtlı infоrmаsiyа sistеmlərinin işini аşаğıdаkı prоsеslər təmin еdir: 

� Dахili və хаrici mənbələrdən infоrmаsiyаnın dахil еdilməsi; 

� giriş infоrmаsiyаsının еmаlı və оnun əlvеrişli fоrmаdа təsviri; 

� infоrmаsiyаnın хаric еdilməsi və yа digər sistеmə ötürülməsi; 

� əksinə əlаqə – bu təşkilаtın giriş infоrmаsiyаsının kоrrеksiyаsı üçün аdаmlаr 

tərəfindən işlənilmiş infоrmаsiyа. 

İnfоrmаsiyа sistеmlərinin əsаs хаssələri: 

� İstənilən infоrmаsiyа sistеmi təhlil еdilə bilər, qurulа bilər, sistеmin qurulmаsının 

ümumi prinsipləri əsаsındа idаrə оlunаndır; 

� infоrmаsiyа sistеmi dinаmik inkişаf еdəndir; 

� infоrmаsiyа sistеminin yаrаdılmаsı zаmаnı sistеmli yаnаşmаdаn istifаdə zəruridir; 

� infоrmаsiyа sistеminin çıхış məhsulu еlə infоrmаsiyаdır ki, оnun əsasındа qərаr 

çıхаrılır; 

� infоrmаsiyа sistеmini infоrmаsiyаnın еmаlının insаn-kоmpyutеr sistеmi kimi qəbul 

еtmək lаzımdır. 

İS dedikdə sonlu istifadəçilərin məqsədyönlü fəaliyyətinin avtomatlaşdırılması üçün 

nəzərdə tutulan və müəyyən emal texnikası əsasında informasiyanın  alınmasını, 

modifikasiyasını və saxlanılmasını təmin edən proqram-aparat sistemi başa düşülür. Bəzi 

tədqiqatçılar İS-ə belə tərif veririlər: İS informasiyanın saxlanması, emalı və alınması məqsədilə 

istifadə olunan üsul, vasitə və personalın qarşılıqlı əlaqəli məcmusundan ibarətdir. Belə 

yanaşmada əsas fərqləndirici amillər - istifadəçilərin İS-ə “daxildən” girişinin mümkünlüyü və 

hesablama texnikası vasitələrindən istifadənin vacib olmamasıdır. Belə bir yanaşma özünü 

kompyuterə qədərki dövrdə tamamilə doğrultdu. Lakin müasir dövrdə məqsəd informasiya 

emalının kompyuter sistemlərinin öyrənilməsi olduğundan yuxarıda verilmiş birinci tərif daha 

məqsədəuyğundur. 

İS olan və olmayan bəzi proqram vasitələrini misal göstərək: 



1C - Mühasibat 8.0. müəssisənin vergi orqanları qarşısında mühasibat hesabatının 

formalaşdırılması məqsədilə istifadə olunur – İS-dir. 

MS Excel cədvəl şəklində verilmiş verilənlər üzərində hesablaşmaların 

avtomatlaşdırılması və verilənlərin təhlili üçün müxtəlif diaqramların formalaşdırılması üçün 

nəzərdə tutulmuş universal xarakterli proqram vasitəsidir, İS deyildir. 

MS Excel-də müəssisənin işçiləri, onların ştat cədvəli haqqında məlumatları özündə 

saxlayan və makroslardan istifadə etməklə işçilərin əmək haqlarının hesablanmasına imkan verən 

Kitab İS-dir. 

Axapta Retail sistemi şəbəkə pərakəndə satış mağazalarının fəaliyyətinin kompleks 

avtomatlaşdırılmasına xidmət edir, İS-dir. 

İnformasiya sistemlərinin əsas komponentləri və fəaliyyət sxemi. İnfоrmаsiyа 

sistеminin strukturunu оnun аltsistеmlər аdlаnаn аyrı-аyrı hissələrinin yığımı təşkil еdir. 

Tətbiq sfеrаsındаn аsılı оlmаyаrаq infоrmаsiyа sistеminin ümumi strukturunа 

аltsistеmlərin tоplusu kimi bахmаq оlаr. Bu hаldа təsnifаtın struktur əlаmətindən dаnışmаq оlаr. 

Аltsistеmlərə isə təmin оlunmuş аltsistеmlər dеyilir. Bеləliklə, İS-lər üç komponentdən ibarətdir: 

informasiya texnologiyaları (İT), funksional altsistemlər (FA) və əlavələr, informasiya sistemləri 

ilə idarəetmə. 

Real halda şirkət bir-birindən asılı olmayaraq işləyən bir neçə İS-ə malik ola bilər. Bu 

informasiya sistemlərini birləşdirmək zərurəti bir qayda olaraq yaranır. Bu halda yaradılmış 

sistem İdarəetmənin inteqrasiya olunmuş sistemi (İİİS) adlanır. Buraya daxil olan hər bir İS 

ayrılıqda funksional altsistemlərdən ibarət olur. İS-in strukturası şək.1-də  verilmişdir. 

İnformasiya texnologiyaları (İT) – informasiya proseslərinin realizasiyasını təmin edən 

infrastrukturdur. Onu informasiyanın ötürüldüyü rabitə kanalları, informasiyanın yığımı, 

saxlanması, emalı və təsviri proseslərini idarə edən proqramlar, bu proqramların yerinə 

yetirilməsini təmin edən aparat vasitələr və verilənlər təşkil edir.  

 Funksional altsistemlər və əlavələr konkret funksional sahədə sənədlərin hazırlanması və 

ya qərarların qəbul edilməsi məqsədilə informasiyanın emalını və təhlilini təmin edən xüsusi 

proqramlardır. 

İS-in idarə olunması İT, funksional altsistemlər və onlarla əlaqədə olan mütəxəssislərin 

və eləcə də, İS-in bütövlükdə həyat tsikli ərzində inkişafının optimal qarşılıqlı təsirini təmin edən 

komponentdir. 



Giriş – İS-in emalı üçün verilənlər yığımı. 

Funksional  altsistemlər – şirkətdə konkret ixtisaslaşma çərçivəsində qərarların 

hazırlanması və qəbul edilməsi məqsədilə verilənlərin məqsədəuyğun çevrilməsini və emalını 

təmin edir.  

Çıxış – İS-dən informasiyanın istifadə olunma yerinə görə təsviri. 

Əks əlaqə - girişin qiymətləndirilməsi üçün mütəxəssislərin istifadə etdiyi çıxış 

informasiya.  

İnstitutsional mühit – cəmiyyətdə fiziki (vətəndaş) və hüquqi (təşkilat) şəxslərin 

davranışını tənzimləyən formal qanun (sənəd) və qaydalar məcəlləsi, qanun və qaydalar yaradan, 

onları yerinə yetirən və onların yerinə yetirilməsinə nəzarət edən institutlar. 

Xarici mühit – şirkətin fəaliyyətinə təsir göstərən və göstərə biləcək bilavasitə əlaqədə 

olan obyekt və amillər çoxluğudur. Onun bir hissəsi mövcud institutsional mühit çərçivəsində 

formalaşır. Bunlar rəqiblər, partnyorlar, məhsulun tədarükçüləri və hazır məhsulun 

istifadəçiləridir. Digər hissəsi isə təbiət və iqlim, transport, energetik və informasion 

infrastrukturun inkişafıdır. İnstitutsional mühit mükəmməl olduqca xarici mühit aha da əlverişli 

olur və əksinə. Qeyd etmək lazımdır ki, institutsional mühit şirkətin daxilində də mövcud ola 

bilər. 

Real olaraq şirkət bir-birindən asılı olmayaraq işlyən bir neçə İS-dən istifadə edə bilər. 

Bir qayda olaraq onların fəaliyyətinin birləşdirilməsi, bir neçə verilənlər bazasından vahid 

verilənlər bazasının yaradılması və bu bazaya vahid standart əsasında informasiyanın daxil 

edilməsi zərurəti yaranır. Bu halda mövcud İS-i birləşdirən İEİS yaradılır.  

İS-in işlənilməsində və tətbiqində əsas məqsəd şirkətin idarə olunması üçün informasiya 

infrastrukturunun təşkilidir. Şirkətin idarə olunması üç səviyyədə: strateji, taktiki və əməli 

səviyyələrdə özünü göstərir. İS-in əsas məsələləri aşağıdakılardır: 

strateji səviyyədə - rəhbərliyin biznesin inkişafında uzunmüddətli tendensiyalar, yüksək 

texnologiyalar, məhsullar, idarəetmə metodları və şirkətin rəqabətdə üstünlüyünü təmin edən 

uzunmüddətli strategiyaların işlənilməsi üçün biznesin dəyişdirilməsi üsulları haqqında 

informasiya ilə təmini; 

taktiki səviyyədə - ən yaxşı qərarın qəbul edilməsi üçün rəhbərliyin yuxarı və orta 

təbəqələrinin mütəxəssislərinin analitik və əməli informasiya ilə sürətlə və keyfiyyətlə təmini; 

Şək. 2. İS-in fəaliyyət sxemi 



         əməli səviyyədə - ilkin informasiyanın alınması və emalı üzrə informasiya proseslərinin 

təmin olunması ilə əlaqədar tez-tez təkrarlanan əməliyyatların keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi. 

Hər bir İS bu və ya digər predmet oblastına istiqamətlənir. Predmet oblastı dedikdə 

problemlər, biliklər və insan fəaliyyətinin müəyyən spesifikaya malik sahəsi başa düşülür. Ona 

görə də hər bir AİS uyğun tətbiq sahəsində müəyyən funksiyaların yerinə yetirilməsinə 

istiqamətlənir.  

İdarəetmə səviyyəsinə, iqtisadi obyektin idarə olunması prosesinin xarakterinə və s. görə 

AİS-in müxtəlif növləri mövcuddur. 

İctimai həyatda iqtisadi obyektlərin müxtəlif səviyyələrdə idarə olunması üçün 

informasiyanın təqdimi və emalı ilə bağlı iqtisadi informasiya sistemləri (İİS) əsas rol oynayır. 

Bu informasiya səmərəli idarəetmə qərarları qəbul etmək məqsədilə uçot, nəzarət, təhlil, 

planlaşdırma və tənzimlənmə funksiyalarını həyata keçirməyə tamamilə imkan verir. 

Dövlət idarəetmə sistemindəki səviyyəsinə görə İİS federal, regional və bələdiyyə İS-ə 

bölünür. 

İqtisadi obyektlərin fəaliyyət sahələrindən asılı olaraq İİS sənaye-istehsal və qeyri-sənaye 

sahələrində İİS-ə ayrılır. 

Qərar qəbuletmə sistemləri (QQS) – müəyyən zaman ərzində şirkətin fəaliyyətinin 

nəticələrini əks etdirən verilənlərin təhlili əsasında sistemin vəziyyətinin öyrənilməsi imkanlarını 

təmin edən analitik informasiya sistemləridir. 

İnformasiya-hesablama sistemləri elmi tədqiqatlarda mürəkkəb və həcmli hesablamaların 

aparılması məqsədilə tətbiq olunur. Bu sistemlərə misal informasiya-hesabat sistemləri, 

avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri (ALS) ola bilər. 

İnformasiya-arayış sistemləri arayış xarakterli informasiyanın yığımı, saxlanması, 

axtarışı və istifadəçilərə verilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur; bu sistemlərdən peşə fəaliyyətinin 

hər bir sahəsində istifadə olunur. 

Təhsil informasiya sistemlərinin əsas növləri distant öyrətmə sistemləri, iş oyunlarının 

təmini sistemləri, trenajorlar və trenajor kompleksləri sistemləridir.Onlar mütəxəssislərin 

hazırlığının avtomatlaşdırılması, təhsil prosesinin idarə olunması və onun nəticələrinin 

qiymətləndirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

Iqtisadi effektivlik baxımından İS-lər aşağıdakı suallara cavab verməlidirlər: 

Verilmiş şirkətə hansı İS lazımdır? 



İS hansı parametrlərə malik olmalıdır ki, şırkətin məsələlərini həll edə bilsin. 

Beləliklə, bizim kursu öyrənməkdə məqsədimiz İS-lər haqqında aşağıdakıları bilməkdir: 

İS nədir? İS nədən ibarətdir? İS necə işləyir? İS necə inkişaf edir? İS necə idarə olunur? 

İS neçəyə başa gəlir? İS nədən ötrü tətbiq olunur? İS-dən hansı gəlir əldə olunur? 

İnformasiya sistemlərinin təsnifatı. Onlardan ən mühümlərini qeyd edək. 

Miqyasa görə təsnifat. Bu əlamətə görə İS biristifadəçisi olan, qrup və korporativ İS-ə 

bölünür. 

Biristifadəçisi olan İS, adından göründüyü kimi, bir iş yerində istifadə üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. Müasir dövrdə dünya bazarında və yerli bazarda ayrıca istifadəçinin fəaliyyətinin 

avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş çoxlu sayda məsələlər – topdansatışla məşğul olan 

sahibkarın məsrəf və gəlirlərinin uçotu, avadanlığın təmirinin planlaşdırılması və ya dekanlıqda 

dərs cədvəlinin təşkili və s. vardır.  

Hal-hazırda bu cür məhdud sahə üçün ixtisaslaşdırılmış sistemlərə alternativ olan cədvəl 

prosessorlarından - MS Excel –dən istifadə olunur. Bu sinifdən olan sistemləri İS-ə aid etmək 

olmasa da, bunlar proqramçı olmayan mütəxəssisə 90-cı illərin biristifadəçisi olan sistemlərinin 

nümunəsini əvəz etməyə imkan verir. 

Biristifadəçisi olan sistemlərin əsasını X-Base (Clipper, FoxPro, dBase) standartı təşkil 

edir. Paradox, Clarion, MS Access sistemlər bazasından da istifadə olunur. Bu sistemlərdən hər 

biri verilənlər bazasını, istifadəçi interfeysini layihələndirmək üçün yüksək səviyyəli alətlər 

mühitinə malikdir. 

Qrup İS işçi qrupda fəaliyyətin avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bir 

istifadəçisi olan sistemlərdən fərqli olaraq qrup İS qrupun müxtəlif iştirakçıları üçün 

ixtisaslaşdırılmış müştəri məsələlərini (onları çox vaxt avtomatlaşdırılmış iş yerləri (AİY) 

adlandırırlar) təmsil edirlər. Məsələn, topdansatış firması üçün İS belə AİY yığımından ibarət ola 

bilər: “Satış üzrə menecer”, “Anbardar”, “Təchizatçı”, “Direktor”. Tədrisin planlaşdırılması üçün 

“Müəllim”, “Planlaşdırma bürosunun işçisi”, “Tədris şöbəsinin işçisi”, “Dekanlıq işçisi”. 

Həlldən qrup halında istifadə cədvəl prosessorları bazasında mümkündür, lakin daxil 

edilən dəyişikliklərə qoyulan mühüm məhdudiyyətlər vardır. Verilənlərin korrektliyini təmin 

edən vahid istifadə rejimi – “fayl - server”dir (yəni bir müəllif, N oxucu). Qrup İS-in təşkilində 

bir istifadəçisi olan İS-in yaradılması zamanı istifadə olunan vasitələrdən və alətlər mühitindən 

istifadə olunur.  



Korporativ İS (KİS) müəssisənin fəaliyyətinin avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. İngilisdilli ədəbiyyatlarda “KİS” anlayışı “ERP” (Enterprise Resource Planning) 

anlayışı ilə sıx əlaqədardır. ERP-sistemlərin əsasını əsas resursların – maliyyə, insan və maddi 

resursların planlaşdırılması, təhlili və uçotunun mümkünlüyünü təmin edən müəssisənin idarə 

olunması üçün beynəlxalq standart - MRP –İİ (Manufacture Resource Planning) təşkil edir.  

Prаktiki fəаliyyət sаhələrinin tipləri məhz İS-in funksiоnаl əlаmətlərini təyin еdir. Bunlаr 

istеhsаl, mаrkеtinq, mаliyyə və kаdr tipləridir. 

Istеhsаl fəаliyyəti məhsulun istеhsаlı, оnun istеhsаlındа еlmi-tехniki yеniliklərin 

yаrаdılmаsı və təşkili ilə əlаqədаrdır. 

Mаrkеtinq fəаliyyətinə dахildir: 

o istеhlаk və istеhsаl bаzаrlаrının təhlili, sаtışın təşkili; 

o məhsulun istеhаlı üzrə rеklаm kоmpаniyаsının təşkili; 

o mаddi-tехniki təъhizаtın rаsiоnаl təşkili. 

Mаliyyə fəаliyyəti firmаnın mаliyyə еhtiyаtlаrının mühаsibаt, stаtistik, оpеrаtiv 

infоrmаsiyаsı əsаsındа nəzаrətinin və təhlilinin təşkili ilə əlаqədаrdır. 

Kаdr fəаliyyəti müхtəlif аspеktlər üzrə хidməti sənədlərin, zəruri işçilərin sеçilməsi və 

yеrləşdirilməsinə istiqаmətlənmişdir. 

Аvtоmаtlаşdırmа səviyyəsindən аsılı оlаrаq infоrmаsiyа sistеmlərinin 3 qrupu vаrdır: 

1) Əl-infоrmаsiyа sistеmləri 

2) Аvtоmаtlаşdırılmış İS 

3) Аvtоmаt İS. 

Əl-infоrmаsiyа sistеmləri оnа görə bеlə аdlаndırılır ki, infоrmаsiyаnın еmаlı üzrə bütün 

əməliyyаtlаr insаn tərəfindən yеrinə yеtirilir, məsələn, firmаdа mеnеcеrin fəаliyyəti. 

Аvtоmаtlаşdırılmış infоrmаsiyа sistеmlərində idаrəеtmə funksiyаlаrının bir hissəsi 

аvtоmаtik, digər hissəsi isə – insаn tərəfindən həyаtа kеçirilir. 

Аvtоmаt İS еlə sistеmlərdir ki, bütün idаrəеtmə funksiyаlаrı və vеrilənlərin işlənmə 

funkSsiyаlаrı insаnın iştirаkı оlmаdаn tехniki vаsitələrlə həаytа kеçirilir (məSələn, tехnоlожi 

prоsеslərin аvtоmаtik idаrə еdilməsi). 

Tətbiq sаhəsinə görə infоrаsiyа sistеmlərinin аşаğıdаkı sinifləri vаrdır: 

� Еlmi tədqiqаt; 

� аvtоmаtik prоyеktləndirmə; 



� təşkilаti idаrəеtmə; 

� tехnоlоji prоsеslərin idаrə оlunmаsı. 

 Еlmi İS еlmi işçilərin fəаliyyətinin аvtоmаtlаşdırılmаsı, stаtistik infоrmаsiyаnın аnаlizi, 

еkspеrimеntin idаrə оlunmаsı üçün, аvtоmаtik prоyеktləndirmə İS isə mühəndis-lаyihəçilərin və 

yеni tехnоlоgiyа yаrаdıcılаrının əməyinin аvtоmаtlаşdırılmаsı üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

 Təşkilаti idаrəеtmə İS аdministrаtiv pеrsоnаlın fuknsiyаlаrını аvtоmаtlаşdırmаq üçün 

nəzərdə tutulmuşdur. Bеlə sinif infоrmаsiyа sistеmlərinə sənаyе və qеyri-sənаyе оbyеktlərinin 

(bаnk, birжа, mеhmаnхаnаlаr, sığоrtа şirkətləri və s.) və аyrı-аyrı оfislərin idаrə еdilməsi İS 

аiddir. 

 Tехnоlоji prоsеslərin idаrə еdilməSi İS müхtəlif tехnоlоji prоsеslərin (mеtаllurgiyа, 

еnеrgеtikа və s.) аvtоmаtlаşdırılmаsınа хidmət еdir. 

3. Информасийа моделляри  

Системлярин тядгиги цчцн ясас цсуллардан бири моделляшдирмядир. Бу цсулун мащиййяти  

ондан ибарятдир ки, бурада тядгиг олунан обйект билаваситя онун модели иля явязлянир, 

йяни тядгигат вя истифадя цчцн даща асан олан, реал обйектин ясас хцсусиййятлярини 

горуйуб сахлайан диэяр обйект иля явяз олунур.  

Моделляри физики вя абстракт моделляря бюлцрляр. Автоматлашдырылмыш информасийа 

технолоэийаларынын юйрянилмяси заманы абстракт информасийа моделляриндян даща эениш 

истифадя олунур.  

Информасийа модели – щяр бир предмет сащясинин информасийа шяклиндя яксидир. 

Предмет сащяси тядгиг вя йахуд истифадя олунан реал дцнйанын бир щиссясидир. Информасийа 

технолоэийаларында предмет сащясинин якс олунмасы бир нечя сявиййяли информасийа моделляри 

шяклиндя олур. 

Консептуал модел (КМ)  предмет сащяси щаггында цмумиляшмиш тясвири  тямин едир 

(мисал цчцн, технолоъи хяритяляр, техники тапшырыглар, истещсал планы вяс.) вя зяиф формалашма 

характериня маликдир. Мянтиги модел (ММ) консептуал моделдян мцяййян щиссянин 

(мяс. идаряолунмалы щиссянин) айрылмасы, деталлашдырылмасы вя формалашдырылмасы  йолу иля 

йараныр. Сечилмиш предмет сащясиндя гаршылыглы ялагяляри рийази дилдя ифадя едян мянтиги 

модел(ММ) рийази модел (РМ) адланыр. Рийази цсуллар васитясиля рийази модел (РМ) 

щярякятлярин ардыжыллыьыны мцяййянляшдирян, гойулмуш идаряетмя мягсядиня наил олманы 

реаллашдыран  алгоритмик моделя (АМ) чеврилир. АМ ясасында щямин алгоритмик модел 



кими чыхыш едян анжаг ейни заманда ЕЩМ цчцн айдын олан дилдя тягдим едилмиш машын 

програмы йарадылыр. 

Мцхтялив сявиййядя абстраксийа олунмуш информасийа моделляринин 

айрылмасы  «предмет сащяси - програм» кими мцряккяб якс олунма просесини бир  

нечя даща садя итератив якс олунма просесляриня бюлмяйя имкан йарадыр.  

 

4.Идаряетмя системинин структур схеми 

Идаряетмя просеси щям жанлы вя щям дя жансыз тябиятя мяхсусдур. Биз юз щяйатымыз 

бойу идаряетмя иля щяр йердя растлашырыг. Бу мцвафиг структурларла идаряолунан дювлят, 

програмын идаряетмяси иля ишляйян ЕЩМ вя с.    

Идаряетмя обйектинин (ИОб), идаряетмя органынын (ИОр) вя ижраедижи органын (ИЕО) 

тяшкил етдийи идаряетмя системы (ИС) ики алт системя айрылыр: идаряедян алт систем (ИОр вя ИЕО)  вя 

идаряолунун алтсистем (ИОб).  

 Бу системин фяалиййят просесиндя идаряетмя органы (ИОр) идаряетмя обйектинин (ИОб) 

мювжуд вязиййяти щаггында мялумат верян информасийаны Ыяя вя идаряетмя обйектинин щансы 

вязиййятдя олдуьуну билдирян эириш информасийаны Ыэ  алыр. Идаряетмя обйектинин верилян 

вязиййятдян кянарлашмасы харижи мцщитин(В) тясири алтында баш верир. Идаряетмя органында Ыэ 

вя Ыяя информасийаларынын мцгайисясинин нятижясиндя ижраедижи  органа (ИЕО) тясир едян 

идаряетмя информасийасы Ыи йараныр. Ыи  информасийасына ясасланараг ижраедижи орган (ИЕО) 

идаряетмя обйектинин (ИОб) нормал вязиййятдян кянарлашмасыны арадан галдыран идаряетмя 

тясирини (У) йарадыр.  

Идаряетмя системиндя ян мцряккяб щисся  идаряетмя органыдыр. Бурада мцряккяблик 

сявиййяси ижра олунан функсийаларын кямиййяти иля мцяййян едилир, йяни идаряетмя органы даща 

чох мцхтялиф щярякятляри щяйата кечирмяйи бажармалыдыр. Бу тябиидир. Чцнки идаряетмя 

обйектинин щяр бир вязиййятиня идаряетмя органы мцвафиг шякилдя, дахил олан информасийаны 

вахтында емал едяряк вя идаряетмя информасийасыны йарадараг жаваб реаксийасы вермялидир.   

Идаряетмя системинин структур схеминдян эюрцндцйц кими онун фяалиййят эюстярмяси 

цчцн информасийа тяляб олунур. Верилмиш схемдя онун цч истигамяти якс олунмушдур: Ыэ,  Ыяя  

вя Ыи.  Ыэ  информасийасы идаряетмя органынын вя идаряетмя обйектинин мцхтялиф мцмкцн 

вязиййятляри барясиндя мялумат верир вя щямчинин верилмиш харижи шяртляря уйьун олараг 

идаряетмя обйектинин щансы вязиййятдя олмалы олдуьуну эюстярир. Ыяя информасийасы якс-ялагя 



информасийасыдыр. Якс – ялагя мявщуму идаряетмя нязяриййясиндя ясас мявщумлардан 

биридир. Садя  шякилдя якс – ялагяни щяр щансы бир системин чыхыш параметринин бир щиссясинин  

тякрарян онун эиришиня ютцрцлмяси кими баша дцшмяк олар. Идаряетмя системляриндя якс – 

ялагя информасийа характерли олур вя онун кюмяклийи иля идарядян алтсистемя идаря олунан 

алтсистеминин жари  вязиййяти барясиндя мялумат дахил олур. Она эюря дя Ыи информасийа ахыны 

идаряетмя органында Ыэ  вя   Ыяя информасийаларынын мцгайисяси нятижясиндя йаранмыш вя 

ижраедижи органын ишини идаря едян информасийадыр.  

  Эириш информасийасынын Ыэ ян ясас компонентляриндян бири идаряетмянин мягсяди 

щаггында информасийадыр, чцнки идаряетмя мцяййян мягсядин ялдя олунмасына 

йюнялмясяйди о, тамамиля лазымсыз оларды. Яэяр идаряетмя гойулмуш мягсядя там шякилдя 

уйьундурса о заман бу идаряетмяйя оптимал идаряетмя дейилир. Идаряетмянин оптималлыг 

критерийасы идаряетмянин мягсядини якс етдирян щяр щансы бир кямиййятжя юлчцлян 

параметрдир. Оптималлыг критерийасынын рийази йазылышы мягсяд функсийасы адланыр. Оптимал 

идаряетмя шяраитиндя мягсяд функсийасынын гиймяти екстремума (оптималлыг критерийасындан 

асылы олараг мах вя йахуд мин щяддиня)  чатыр.               

Идаряетмянин айдын ифадя едилмиш мягсядли информасийа характери онун кибернетик 

тяйинаты иля тясдиг олунур: идаряетмя информасийанын мягсядйюнлц ишлянмяси просесидир.  

Идаряетмянин щансы системдя (садя, мцряккяб, бюйцк) ижра едилмясиндян асылы олараг 

ону автоматик идаряетмя системляриня вя автоматлашдырылмыш информасийа системляриня 

айрылырлар.  

Автоматик идаряетмя, бир гайда олараг, яввялжядян идаряетмя обйектинин тясвири вя 

идаряетмя алгоритми мялум олан  садя  системлярдя щяйата кечирилир.  Автоматик идаряетмя 

системляриндя идаряетмя принсипи ачыла вя гапалы ола биляр.  Ачыла системлярдя обйекти гейд 

олунмуш вязиййятдян кянарлашдыран тясирляр юлчцлцр вя ямяля эялмиш тясирляри бярпа едян 

тясирляр йараныр. Бу жцр системляр дяйишкян обйектляри узун мцддят идаряетмяйя гадир 

дейилляр. Гапанмыш системлярдя мювжуд вязиййятдя идарятмя обйектинин кянарлашмалары 

щаггында олан информасийа тясирлярин ишлянмясиня имкан верян, обйекти бу вязиййятя  

гайтаран якс ялагя идейасы щяйата кечирилир. 

Обйектин давранышы вя идаряетмя алгоритминин жидди сцрятдя верилмяси иля ялагядар 

олараг автоматик идаряетмся системляри инсанын иштиракы олмадан да (ялббятдя ки, инсансыз 

онларын йаранмасы вя фяалиййятиня нязарят мцмкцн дейил)  автоматик ишляйя билирляр.        



5.Гярар гябулетмя системи 

 

Автоматлашдырылмыш идаряетмя системиндя информасийа технолоэийасынын контурунун 

мювжудлуьуна бахмайараг, гябул едилмиш идаряедижи гярара эюря мясулиййят бирбаша гярары 

гябул едян шяхсин цзяриня дцшцр. Башга сюзля, гярары инсан гябул едир, информасийа 

технолоэийасы ися она бу ишдя йардымчы олур. 

Алимляр идаряетмя просесиндян гярар гябулетмя мярщялясини айырдыглары заман, яввял 

еля эюрсянирди ки, там автоматлашдырманы щяйата кечирмяк цчцн рийази модели щазырламаг вя 

ону ЕЩМ-дя реализя етмяк кифайят едяр. Бу заман автоматлашдырылмыш идаряктмя системы 

автоматик идаряетмя системиня чеврилир. Амма, эюрцндцйц  кими, инсан тяряфиндян гярар 

гябулетмя просеси олдугжа мцряккябдир. Бязян бу просеся еля механизмляр дахил олур ки, 

онлары габагжадан нязяря алмаг вя хцсусян дя формализя етмяк мцмкцн дейил. Гярар гябул 

едяркян  инсан яхлаг, яняняляр, инсанлар арасында гаршылыглы мцнасибятляр кими аспектляри дя 

нязяря ала биляр. Мящз буна эюря сосиал-игтисади системлярин идаряедилмясиндя (игтисади-

тяшкилати идаряетмядя) гярар гябулетмя посеси инсанын иштиракы олмадан баш тута билмяз. 

Инсан идаряетмя обйектиндян ялдя олунан хябярверижи информасийанын Ыяя вя идаряетмя 

обйектинин консептуал моделиндян ялдя олунан Ыэ информасийасынын тящлили ясасында, мювжуд 

ситуасийада обйекти (мисал цчцн истещсалы) даща йахшы идаряетмяйя имкан йарадан мясяля 

гойулушуну (МГ) щяйата кечирир.                                                                                                                           

                      Гярар гябулетмя просесинин фазалары 

Амма гярарларын(алтернативлярин) сайы бир нечя олур (яэяр гярар щямишя бир оларса, онда 

сечим проблеми олмайажаг вя демяли гярар гябулетмя просеси юз мянасыны итиряжяк). Буна 

эюря дя даща сонра мясялянин мцмкц щялл йолларыны ахтармаьа имкан верян алтенативлярин 

йаранмасы (АЙ) фазасы эялир (алтернатив (алтер – икисиндян бири) латынжа алтернатио сюзцндян 

эютцрцлцб, мянасы нювбялямяк, би-бирини инкар едян имканларын щяр бири демякдир). Гейд 

олундуьу кими, идаряетмя щяр заман мцяййян мягсяд иля апарылыр. Гойулмуш мясялянин 

щялли идаряетмянин цмуми мягсяди иля мювсуд ситуасийада хцсуси мягсядля 

уйьунлашдырылмалыдыр. Она эюря дя, идаряетмянин мягсядини якс етдирян сечим мейары 

олмадыгда алтернативи сечмяк мцмкцн олмур. Беляликля, гойулмуш мясялянин щялли цчцн – 

мейар сечилир(МС). Алтернативлярин тящлилинин(АТ) бу мярщялясиндя  сечилмиш мейар ясасында 

онларын тядгигаты, даща сонра ися сечим мейарыны даща йахшы гянаятляндирян (кифайятляндирян) 



алтернативлярдян биринин гяти (сон) сечими (АС) щяйата кечирилир. Сечилмиш алтернатив ялавя 

олараг тящлил олунур вя тяшкилати системлярдя идаряетмя информасийасынын Ыи ахыны шяклини алан 

сон гярар верилир(ГВ).   

Яэяр гярар гябулетмя фазаларыны информасийа технолоэийалары базасында онларын 

автоматлашдырылмасы имканлары иля мцгайисядя нязярдян кечирсяк, онда щал-щазырда, йалныз 

информасийанын тящлили (ИТ), алтернативлярин йаранмасы (АЙ) вя сечилмиш мейар ясасында 

алтернативлярин тящлили (АТ ) фазаларыны (Шякил 1.9.) кифайят едижи юлчцдя автоматлашдырмаг 

мцмкцн олар. Бунун цчцн мясялянин щяллинин нятижялярини мцхтялиф алтернативляр, илк 

верилянляр вя мейарлар ясасында тез щесабламаьа имкан верян гойулмуш мясялянин щяллинин 

моделляри ЕЩМ-лярин олмасы зяруридир. Ялбятдя ки, йахшы оларды ки, ГГЕ информасийа 

технолоэийаларындан истифадя етмяйи бажарсын. Якс щалда, системляшмя, тящлил етмя вя с. 

пешяляр цзря штатларын айрылмасына ещтийаж йараныр. ИТ-нин програм – апарат васитяляринин 

инкишафы илдян-иля инсанла ЕЩМ арасында гаршылыглы ялагянин даща да асанлашмасына сябяб 

олур ки, бунунла да диалог васитячиляринин сайы азалыр вя бу да юз нювбясиндя дя гябул едилян 

гярарларын кейфиййятини йцксялдир вя сцрятляндирир. Сцрятли вя дягиг гярарын гябуледилмяси 

цчцн Ыяя вя Ыэ ахынлары иля бирликдя дахил олан информасийанын тящлили вя емалы фазасынын 

автоматлашдырылмасы чох бюйцк ящямиййят кясб едир. Гярарын гябул едилмяси цчцн, Ыяя вя Ыэ 

ахынларында олмайан ялавя информасийа тяляб олуна биляр. Беля щалларда оперативлик 

мягсядиля ИТ васиятляринин (верилянляр базасы вя банкы) кюмяклийи иля тяшкил олунмалы ГГЕ 

информасийа тяминаты чох важиб рол ойнайыр.  

 

6.Информатика вя информасийа технолоэийалары 

Kompüterlərin istifadəsi ilə İT-nin inkişafına müxtəlif nöqteyi-nəzərdən yanaşma 

mövcuddur. Aşağıda şərh edəcəyimiz bütün yanaşmalar üçün ümümi cəhət ondan ibarətdir ki, 

kompüterin meydana gəlməsi ilə İT-nin inkişafının yeni mərhələsi başlanılmışdır.  

Bəzi bölgü əlamətlərinə görə İS-in inkişaf mərhələlərini öyrənək. 

1. Məsələlərin və informasiyanın emalı proseslərinin növlərinə görə  

I mərhələ (60-70-ci illər) – hesablama mərkəzlərində kollektiv istifadə rejimində 

verilənlərin emalı, insan əməyinin avtomatlaşdırılması. 

II mərhələ. (60-cı illərdən) – strateji məsələlərin həllinə istiqamətlənmiş İT-in təşkili. 



2. Cəmiyyətin inkişafı yolunda qarşıya çıxan problemlərə görə 

I mərhələ (60-cı illərin axırlarına qədər) – aparat vasitələrinin imkanlarının məhdudluğu və 

bu şəraitdə böyük həcmlı verilənlərin emalı. 

II mərhələ (70-ci illərin axırlarına qədər) – IBM/360 seriyalı EHM-in yayılması ilə 

əıaqədardır. Bu mərhələnin problemi  - proqram təminatının aparat vasitələrinin inkişaf 

səviyyəsindən geri qalması idi. 

III mərhələ (80-ci illərin əvvəllərindən) – kompüter professional istifadəçinin alətinə, İS isə 

onun qərarlarının qəbul edilməsi vasitəsinə çevrildi. Problemlər – istifadəçinin tələbatının 

maksimum ödənilməsi və kompüter mühitində uyğun interfeysin təşkili. 

IV mərhələ (90-cı illərin əvvəllərindən) – İS və təşkilatlararası əlaqələrin müasir 

texnologiyalarının təşkili. 

3. Texnologiya alətlərinin növlərinə görə 

I mərhələ (XIX əsrin II yarısına qədər ) – “əl” texnologiyası (əsas alətlər - pero, 

mürəkkəbqabı, kitab). Kommunikasiya işləri əllə görünürdü. Texnologiyanın əsas məqsədi 

– informasiyanın lazım olan formada təsviri. 

II mərhələ (XIX əsrin sonundan) - “mexaniki” texnologiya (əsas alətlər - yazı makinası, 

telefon, diktofon – daha mükəmməl poçt vasitəsi). Texnologiyanın əsas məqsədi – 

informasiyanın daha əlverişli vasitələrlə lazım olan formada təsviri.  

III mərhələ ( XX əsrin 40-60-cı illərindən ) – “elektrik” texnologiya (əsas alətlər - böyük 

EHM və  uyğun proqram təminatı, elektrik yazı makinası, kseroks, portativ diktofonlar). 

Texnologiyanın əsas məqsədi – informasiyanın təsviri ilə yanaşı onun məzmununa daha 

çox diqqət etmək. 

IV mərhələ (70-ci illərin əvvəllərindən) – “elektron” texnologiya (əsas alətlər - böyük 

EHM və onların bazası əsasında yaradlımış AİS, informasiya-axtarış sistemləri).  

V mərhələ (80-ci illərin ortalarından) – “kompüter (yeni)” texnologiyası (əsas alətlər - FK). 

 
 

7. İnformasiya texnologiyalarının standartlaşdırma sistemi 



Kompyuter texnologiyalarının işlənilməsi sahəsində informasiya sistemləri-nin, 
informasiya texnologiyalarının və onların təminat vasitələrinin keyfiyyətini qiymətləndirmək və 
proqram məhsullarının sertifikatlaşdırılmasını həyata keçir-mək zərurəti meydana çıxır. Buna 
görə də informasiya texnologiyalarını real-laşdıran informasiya resurslarının, proqram məh-
sullarının və aparat vasitələrinin standartlaşdırma sistemi yaradılır. Standartlar beynəlxalq 
normalara uyğun olur. 

İnformasiya texnologiyaları  informasiya sistemləri və ya texnologiyaları-nın  keyfiyyət 
normalarına uyğun standartlarla müəyyən olunan texniki, proqram və  informasiya  təminatının 
keyfiyyətinin məcmusu ilə xarakterizə olunur. 

Standart – konsensus əsasında hazırlanmış, tanınmış orqan tərəfindən təsdiq olunmuş, 
müəyyən sahələrdə sifarişlərin optimal dərəcəsinə nail olmağa yönəlmiş normativ sənəddir. 

Standartda fəaliyyətin müxtəlif növlərinə və ya onların nəticələrinə aid olan qaydalar, 
xarakteristikalar, çox dəfə istifadə üçün ümumi prinsiplər nəzərdə tutulur. Standart  praktiki və 
texniki tədqiqat təcrübəsinin nəticələrinə əsaslan-malıdır. 

Standartların beynəlxalq, regional, milli və firma növləri ola bilər. Elmi-
texniki tərəqqinin  səviyyəsinə uyğun olaraq düzəlişlərin edilməsi üçün dövri olaraq  standartlara 
yenidən baxılır. Standartlar ümumi və ya firma və sahə üzrə ola bilər. 

İnformasiya sistemləri və informasiya texnologiyalarının keyfiyyətini təmin etmək üçün 
onların təminat vasitələrinin əsasında standartlar hazırlanır. İnformasiya sistemlərinin və texnolo-
giyalarının təminat vasitələri - informasiya sistemlərinin layihələndirilməsində yaradılan və ya 
istifadə olunan proqram, texniki, linqvistik, hüquqi və təşkilati vasitələrdir.  

Bu sahədə subyekt olaraq informasiya sistemlərinin, informasiya texnologiyalarının və 
onların təminat vasitələrinin yaradıcıları (inteqral mikrosxem-lərin layihə-mühəndisləri, 
proqramçılar, informasiya tədarükçüləri və b.) və informasiya sistemlərinin istismarçıları 
(onların sahibləri, istifadəçilər, fiziki və hüquqi şəxslər, dövlət hakimiyyət orqanları) çıxış edir. 

Birinci subyektlər yaradıcılar, ikinci subyektlər isə sifarişçilər adlandırıla bilər. Bu sahədə 
obyektlər olaraq informasiya sistemləri, informasiya texnolo-giyaları və onların təminat 
vasitələri (PT - nin texniki, linqvistik, hüquqi və təşkilati vasitələri) nəzərdə tutulur. 

Standartların aşağıdakı növləri vardır: 
• Əsas standart - bu, müəyyən fəaliyyət sahələri üçün  özündə ümumi və ya aparıcı 

müddəaları saxlayan normativ sənəddir. Onu metodik standart adlan-dırmaq olar, onun əsasında 
digər standartlar hazırlanır; 

• terminoloji standart – müəyyən terminlərin tərifini və onların tətbiq nümunələrini  
özündə saxlayır; 

• sınaq metodları  standartı –  müxtəlif sınaqların qaydasını və metodi-kasını özündə 
saxlayır; 

• məhsul standartı  istehsal tələblərini və onun öz təyinatına uyğunluğunu təyin edir; 
•  proses və ya xidmət standartı - onun obyektləri proseslər və xidmət-lərdir; 
• uyuşqanlıq standartı – bütünlükdə məhsulların və həm də onların ayrı-ayrı hissələrinin 

uyuşqanlığını təmin edir. 
 

8.  İnformasiya sistemlərinin həyat dövrü modeli 

 İnformasiya texnologiyalarının həyat müddəti bu texnologiyanı reallaş-dıran proqram və 
texniki təminatın həyat dövründən asılıdır. İnformasiya texno-logiyalarının keyfiyyətinin təmini 
və işlənilməsi interfeyslərə, protokollara, apa-rat və proqram təminatına standartları tələb edir. 



İnformasiya texnologiyaları üçün standartların işlənib hazırlanması metodlarından biri də PT - 
nin həyat dövrünün və texnoloji proseslərin təşkili və layihələndirilməsi üzrə metodikanın və 
standartların işlənib hazırlanmasından ibarətdir. Hal-hazırda bütün meto-dikalar və standartlar, 
əsasən, beynəlxalq səviyyədə işlənib hazırlanmışdır. Bu, proqram təminatı və verilənlər bazası 
standartıdır. Avtomatlaşdırılmış infor-masiya sistemlərinin keyfiyyətinin təmini qarşıya 
qoyulmuş məqsədlərə daha tez nail olmaq və uğurlu fəaliyyət üçün zəruridir. 

Proqram təminatının həyat dövrü müəyyən mərhələlərdə formalaşır: 
• İnformasiya texnologiyalarına, PT–yə və ya informasiya texnologiya-larının 

strategiyasına olan tələblərin müəyyənləşməsi; 
• informasiya texnologiyalarının təhlili və tətbiqi sistemə olan detallı tələ-bin 

formalaşması; 
• informasiya texnologiyalarının layihələndirilməsi və ya tələblərin detal spesifikasiyasına 

keçirilməsi; 
• informasiya texnologiyalarının realizasiyası və ya proqramların yazılması, istifadə 

olunan proqram əlavələrinə qoyulan standartlara uyğun texniki vasitə-lərin sazlanması və seçimi, 
əlavələrin testdən keçirilməsi; 

• informasiya texnologiyalarının tətbiqi, yeni tətbiqi sistemin qurulması, istismara hazırlıq, 
informasiya texnologiyalarının gizli çatışmazlıqlarının aşkar edilməsi, sifarişçinin tələbinə uyğun 
olaraq interfeysdə düzəlişlərin aparılması; 

• informasiya texnologiyalarının istismarı, proqram təminatının dəstəklən-məsi, yeni 
funksional genişlənmələrin planlaşdırılması. 

İnformasiya texnologiyalarının işlənib hazırlanması aşağıdakı prosesləri özündə əks etdirir: 
• Obyektin tədqiqi və informasiya texnologiyalarının təşkilinin vacibliyi; 
• mövcud informasiya texnologiyalarının tədqiqi; 
• aparat təminatının texniki arxitekturasının, imkanlarının və standartları-nın müəyyən 

edilməsi; 
• informasiya axınlarının və onların emalına tələblərin formalaşdırılması və müəyyən 

edilməsi; 
• istifadəçi tələbinin formalaşması və informasiya texnologiyaları konsep-siyasının bu 

tələbə uyğun qurulması; 
• informasiya texnologiyalarının layihələndirilməsi, qurulan texnologiya-ların ilkin layihə 

həllərinin və onların hissələrinin işlənib hazırlanması; 
• proqram təminatının həyat dövrünün modelləşdirilməsi. 
Proqram təminatlarının həyat dövründə istifadə olunan proseslər avtomat-laşdırılmış 

sistemin həyat dövründəki proseslərlə uyğun gəlməlidir.  
 
9.  İnformasiya sistemlərinin layihələndirilməsi sahəsində  
 standartların nümunələri 
Hal-hazırda informasiya sisteminin layihələndirilməsi və təşkilatı üzrə bir neçə firma 

metodikası və standartları  yaradılmışdır: 
• Oracle CDM  
• ISO/IEC 12207 beynəlxalq standartı 
• ГОСТ 34 Rusiya standartı 



Standartlar dolğun və fundamental şəkildə təşkil və inkişaf obyekti kimi sistemi müəyyən 
edir, analitik, o cümlədən zərurət yaranarsa, avtomatlaşdırılmış sistem konsepsiyasının 
işlənilməsinə yönəldilmiş tədqiqat işlərini  təsvir edir. 

ISO 12207 standartının ilkin redaksiyası 1995-ci ildə   ISO/IEC JTC1 bir-ləşmiş texniki 
komitəsi tərəfindən hazırlanmışdır. ISO 12207 – proqram təminatının həyat dövrü proseslərinin 
baza standartıdır, PT - nin bir hissə kimi daxil olduğu avtomatlaşdırılmış sistem layihələrinin 
tiplərinə və proqram tə-minatının müxtəlif növlərinə istiqamətlənir. Standart proqram təminatının 
təşkilində və istismarında ümumi qayda və strategiyanı müəyyən edir, PT-nin bütün həyat 
dövrünü əhatə edir. 

ISO 12207 beynəlxalq standartı hər iki tərəfin - təchiz edənin (hazırlayanın) və alıcının 
(istifadəçinin) hərəkətlərinin təşkilinə yönləndilmişdir:  hər iki tərəf – eyni təşkilatdan olduqda 
bu standart eyni səviyyədə tətbiq oluna bilər. ISO 12207 standartı faktiki olaraq təşkilat və layihə 
rəhbərlərinin konkret məsul mövqelərini müəyyən edir.  

ISO standartının ümumi strukturu ümumilləşdirilmiş həyat dövrü proseslərindən: “əldə 
etmə”, “təchiz etmə”, “hazırlama” və s.-dən ibarətdir. Hər bir proses əməliyyatlar yığımına,  hər 
bir əməliyyat  məsələlər yığımına bölünür.  ISO standartının mühüm fərqi ondan ibarətdir ki, hər 
bir proses, əməliyyat və ya məsələ zəruri halda əvvəlcədən müəyyən ardıcıllıq olmadan və 
məsələnin ilkin verilənləri üzrə məntiqi əlaqə saxlanılmaqla digər proses tərəfindən yerinə 
yetirilir. Proqram təminatının həyat dövrü müddətində istifadə olunan  proseslər  
avtomatlaşdırılmış sistemin həyat dövrü müddətində istifadə olunan proseslərlə uyğunlaşmalıdır, 
avtomatlaşdırılmış sistemə və proqram təminatına olan stan-dartları birgə istifadə etmək 
məqsədəuyğundur.  

ГОСТ 34-ü tətbiq etmək avtomatlaşdırılmış sistemin həyat dövründə iştirak edən hər iki 
tərəfin seçimi və məsələsidir. 

ГОСТ 34 standartı ISO 12207 kimi, hətta ondan daha dəqiq təyin edir ki, 
avtomatlaşdırılmış sistem ilk növbədə informasiya texnologiyaları vasitəsilə öz funksiyalarını 
yerinə yetirən insanlardır.  

 
10.  İnformasiya təminatı anlayışı 

İnformasiya təminatı avtomatlaşdırılmış sistemlərin mühüm komponentidir və bilavasitə 
informasiya sistemlərinin funksional altsistemləri və obyektin təşkilati strukturu ilə əlaqədardır. 

İnformasiya təminatı idarə olunan obyektin vəziyyətini xarakterizə edən informasiyanın 
əks etdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur, idarəetmə qərarlarının qəbulunda əsas rol oynayır. 

İnformasiya təminatının əsasını informasiya təşkil edir. İnformasiyanın maşın emalı 
nəzəriyyəsində texnologiyaya münasibətdə idarəetmə məqsədilə informasiyanın – yığım, ötü-
rülmə, saxlanma və emal obyekti olan məlumatlar məcmusunun çevrilməsinə  baxılır. 
İnformasiya əmək predmeti və aləti olmaqla sənədlərdə və maşın daşıyıcılarında qeydə alına 
bilər.  

İnformasiya əmək aləti kimi idarəetmə qərarlarının çıxarılması məqsədilə idarəetmə 
obyektinə qarşılıqlı təsir edir, əmək predmeti kimi informasiya texnologiyalarının əsasını təşkil 
edir. İnformasiya təminatının maşındaxili və maşınxarici informasiya təminatına bölgüsü 
tamamilə şərtidir, belə ki, iqtisadi məsələlərin müasir avtomatlaşdırılmış texnologiyası əsasən 
kompyuter infor-masiya sisteminin yaddaşında yerləşdirilmiş informasiya fayllarından2 təşkil 

                                                 
2 İnformasiya faylı – iqtisadi məsələlərin avtomatlaşdırılmış emalı zamanı kompyuterin yaddaşında saxlanan əsas 

struktur vahididir.  . 



olunur. Kompyuterdə ilkin sənədlərin avtomatik təşkili baş verir, bu halda kağız daşıyısıdan 
daima daxiletmə ixtisara düşür. Sənəd dövriyyəsi3 avtomatlaşdırlımış forma əldə edir, onun 
hərəkət marşrutu maşın proqramı ilə təyin edilir.  

 
İnformasiya təminatının strukturu 
İnformasiya təminatının (İT.) strukturuna daxildir: 
- predmet sahəsinin göstəricilər sistemi (məsələn, mühasibat uçotunun maliyyə-kredit 

fəaliyyətinin göstəriciləri və s.); 
- iqtisadi informasiyanın kodlaşdırılması və təsnifatı sistemləri; 
- əllə və ya avtomatik təşkil edilən vahid sənədləşdirmə sistemi; 
- elektron sənəd dövriyyəsinin təşkilinin müxtəlif variantlarından istifadə etməklə 

informasiya selləri;  
- maşın daşıyısılarında saxlanan, müxtəlif təşkil dərəcəsinə malik avtomatik emalı zəruri 

olan informasiya massivləri (fayllar). 
İT - nin təyinatı aşağıdakılardan ibarətdir: 
1. İstifadəçinin professional məsələlərinin həlli üçün idarəetmə qərarları-nın 

hazırlanmasında avtomatlaşdırılmış informasiya texnologiyaları vasitəsilə in-formasiyanın 
təsvirinin təminatı. 

2. Reqlamentləşdirilmiş məsələlərin həlli üçün və eləcə də, informasiya-arayış xidməti 
rejimində fəaliyyət göstərmək üçün  verilənləri formalaşdırmağa imkan verən səmərəli saxlanma 
və axtarışın təşkili.  

İnformasiya təminatının əsasını predmet sahəsinin göstəriciləri sistemi təşkil edir. Məsələn, 
mühasibat uçotunda göstəricilər sistemi uçotun müxtəlif bölmələri, maliyyə hesabatları ilə təyin 
olunur; bank fəaliyyətində göstəricilər sistemi hüquqi şəxslərin, kredit, depozit və valyuta 
əməliyyatlarının, fiziki şəxslərin əmanətlərinin və s. hesab-kassa xidmətləri ilə əlaqədardır.   

İT-nin tərkibi İS-nin layihələndirilmə mərhələsində istifadəçilərin fəal iştirakı ilə 
müəyyənləşdirilir. İT-nin təşkilində əhəmiyyətli rol məsələnin qoyu-luşunun nəticələrinə ayrılır, 
nəticələrin alınmasında istifadəçilər ilkin və törəmə sənədlərin konkret tərkibini, strukturunu və 
onların təşkili üsullarını müəyyən edirlər. İT-nin layihələndirilməsi avtomatik emal texnologiyası 
və proqram təminatı ilə sıx əlaqədə həyata keçirilir.   

 
11.  İnformasiya texnologiyasının hüquqi təminatı.  

Yeni informasiya və telekommunikasiya texnologiyalarının birgə tətbiqi iqtisadiyyatın, 
siyasətin, dövlətin, cəmiyyətin və vətəndaşın fəal və səmərəli inkişafı yolunda çox böyük 
imkanlar açmışdır. Bununla belə informasiya sis-temlərinin hazırlanmasında və istifadəsində  
ayrı-ayrı şəxslərin, təşkilatların və dövlət orqanlarının hüquq və öhdəçilikləri ilə əlaqədar mü-
bahisələr, şərti pozmalar və cinayət halları baş verir. Bununla əlaqədar olaraq beynəlxalq 
qanunvericilikdə informasiya hüququ adlı sahə yaranmışdır və inkişaf edir. İT-nin istifadəçiləri 
və onu hazırlayanlar arasındakı münasibət, informasiyanın təş-kili, saxlanması və 
genişləndirilməsi prosesində iştirak edən subyektlərin hüquq və azadlıqlarının möhkəmlən-
dirilməsi informasiya hüququnun qanunları və normativ hüquq aktları vasitəsilə tənzimlənir.  

İnformasiya hüququnun pozulması informasiya qanunvericiliyi normaları-nın pozulması və 
kompyuter cinayətləri ilə əlaqədardır.   

                                                 
3 Sənəd dövriyyəsi – sənəddə ilk yazının yerinə yetirildiyi andan sənədin arxivə veriləcəyi ana qədər keçmə 

ardıcıllığıdır.  



İnformasiya texnologiyalarının təşkili və istifadəsi zamanı  
• informasiya resurslarının formalaşma və genişlənmə hüququ;  
• informasiya məhsullarından istifadə hüququ; 
• yığılmış informasiyanın yerləşdirilməsi, seçim metod və üsulları üzrə əqli mülkiyyət 

hüququ;  
• maşın daşıyıcıları üzərində əşya mülkiyyət hüququ;  
• informasiya resurslarının sahiblərinin resursların həqiqiliyinə, keyfiy-yətinə və 

aktuallığının birqiymətliliyinə məsuliyyət hüququ; 
• bütün kateqoriyalı təhlükələrdən resursların mühafizə məsuliyyəti ilə əlaqədar hüquqi 

münasibətlər ortaya çıxır. Bunlarla əlaqədar olaraq informasiya sahəsində hüquqi münasibətləri 
tənzimləmək qanunauyğundur. 

 
  

12.       İnformasiya hüququ.  İnformasiya təhlükəsizliyi 

İnformasiya təhlükəsizliyi – şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin infor-masiya sahəsində 
həyati əhəmiyyətli maraqlarının mühafizə olunma vəziyyətidir. İnformasiya sahəsində şəxsiy-
yətin, cəmiyyətin və dövlətin həyati əhəmiyyətli maraqlarına hədələri üç kateqoriyaya ayırmaq 
olar 

- şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin informasiya hüququ azadlıqlarına hədələr; 
- yalan məlumatın, yararsız  və yanlış informasiyanın təsir hədələri; 
- kənar şəxslərin qanunauyğun olmayan icazəsiz  təsirlərinin hədələri. 
Birinci kateqoriyalı hədələr şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin hüquqlarına və 

azadlıqlarına edilən hədələrdir, buna görə də istehsal hüququ, informasiyanın genişlənmə, 
axtarış, alınma, ötürülmə və istifadə  hüququ, əqli və fiziki mül-kiyyət hüququ mühafizə 
olunmalıdır. İnformasiya resurslarının, informasiya sis-temləri və texnologiyalarının bütün 
növləri yalan məlumatın və ya yanlış infor-masiyanın təsirlərindən qorunmalıdır. 

 Ücüncü kateqoriyalı hədələr, hər şeydən əvvəl,  icazəsiz informasiya ilə bağlıdır. 
İnformasiya mühitinin bütün sahələrində informasiyanın icazəsiz tə-sirlərdən qorunma vasitələri, 
şəxsi sirr, şərəf və ləyaqətin müdafiə hüququ olmalıdır.   

Müəlliflik hüququ yaradıcı informasiyanın təşkili prosesində meydana çıxır. Kompyuter 
proqramlarının müəllifləri, yığılmış informasiyanın yerləşdirilməsi və seçimi üsul və metodlarına 
dair verilənlər bazasının yaradı-cıları bu hüquqa malik olurlar.  Müəlliflik hüququ 
qanunvericiliyinə uyğun ola-raq həm nəşr edilmiş, həm də nəşr edilməmiş əsərlər yayılır, bunun 
üçün qeydiyyat və ya xüsusi tərtibat tələb olunmur. Rəsmi sənədlər, ideyalar, me-todlar, üsullar, 
konsepsiyalar müəlliflik hüququnun obyektləri ola bilməz. 

Müəlliflik hüququ müəllifə öz əsərinə görə şəxsi mülkiyyət hüququ verir. Əqli mülkiyyət 
hüququ müqaviləyə uyğun olaraq digər şəxslərə və ya təşkilatlara verilə bilər. Mülki hü-
quqlarından asılı olmayaraq şəxsi qeyri-mülki hüquq müəllifə məxsusdur. Mülki hüquqlardan 
fərqli olaraq ada verilən bu hüquq satıla və ya digər şəxsə verilə bilməz.  

Proqramçı və ya kompyuter texnologiyaları firmasının işçisi öz əsərlərindən istisna istifadə 
hüququna malikdir. İnformasiya texnologiyasının və ya sisteminin sahibi müqavilədə öz aparat 
və ya proqram məhsulunun lisenziyalı hər bir versi-yasından alınan gəlirin istifadə hüququnun 
ötürülməsi haqqında müəyyən hüquqa malikdir. Lakin son illərdə bir çox ölkələrdə kompyuter 
piratlığı inkişaf edir. Bu termin altında  ilk növbədə müəlliflik hüququnun pozulması - 
lisenziyası olmayan proqram məhsullarının buraxılışı və genişlənməsi nəzərdə tutulur. 



Pozulmaların aşağıdakı növlərinə çox tez-tez təsadüf edilir: 
• proqram məhsullarının kompakt disklərə yazılması yolu ilə onların saxta nüsxələrinin 

hazırlanması və yayılması; 
• qeyri-leqal nüsxələrin sərt disklərə yazılması və bu cür proqram təminatı ilə 

kompyuterlərin satışı; 
• yayılma üçün beynəlxalq rabitə kanalları istisna olmaqla telekom-munikasiya 

vasitələrindən istifadə.  
Piratlıqdan İT-nin istifadəçiləri əziyyət çəkirlər. Əvvəla, onlar özlərini leqal istifadəçiyə 

həmişə müşayiətedici sənədlər təqdim edən, istifadəçini lazımi məsləhətlərlə və məhsulun 
texniki müşayiətinin digər formaları ilə təmin edən  hüquq sahibi - firmanın texniki dəstəyindən 
məhrum edirlər. İkincisi, istifa-dəçiləri kompyuter viruslarına yoluxma təhlükəsi təhdid edir. 
Ücüncü, lisen-ziyası olmayan məhsullar proqramın tamlığına, onun bütün funksiyalarının yerinə 
yetirilməsinə zəmanət vermir.  

Müasir qanunlar informasiyanın təşkili və istifadəsi ilə əlaqədar olaraq baş verən 
münasibətləri tənzimləyir. Müəlliflik hüququnun pozulması vətəndaş, inzibati və cinayət 
məsuliyyətinə səbəb olur. Kompyuter piratlığı ilə mübarizə xüsusilə son illərdə daha da 
fəallaşmışdır.  

 
13.  Məhdud daxilolmadan informasiyanın mühafizəsi 

 İnformasiya selləri müraciət nöqteyi-nəzərindən iki qrupa bölünür:  
� informasiya mühitində sərbəst yayılan açıq daxilolma; 
� yalnız məxfi və ya gizli şərtlər daxilində yayılması mümkün olan məhdud daxilolma. 
 Bütün informasiya sərbəst yayıla və istifadə oluna bilər. Respublika konstitusiyası bütün 

vətəndaşlara informasiyanın ekoloji, iqtisadi, siyasi, elmi və digər növlərinə qanunla məhdud-
laşdırılmayan sərbəst daxilolma təminatı verir.  İnformasiyanın növlərinə məhdud daxilolma 
vətəndaşlar haqqında sənəd-ləşdirilmiş informasiya və bəzi məhkəmə qərarları, dövlət, 
kommersiya, xidməti  sirlər və respublika konstitusiyası, qanun və qərarları ilə qanuni məhdud 
daxil-olmaya malik digər informasiya aiddir. 

İstənilən informasiya məhsulu əqli əməyin nəticəsidir. İnformasiya məhsu-lunun 
layihələndirilmə və realizasiya prosesi əhəmiyyətli dərəcədə maliyyə, maddi və əmək məsrəfləri ilə 
əlaqədardır. Bütün bunlar proqram təminatı yaradıcılarının hüquqlarının proqramların icazəsiz 
istifadə olunmasından mühafizəsinin təşkili üzrə tədbirlərin hazırlanması zərurətini şərtləndirir.  

Bir çox ölkələrdə icazəsiz surət çıxarmalar və informasiya məhsullarının yayılması 
cinayətdir, bu cür bizneslə məşğul olan şəxslər isə  inzibati hüquq və ya cinayət hüququ qay-
dasında cəzalandırıla bilər.     

Lakin müəllif hüququ istehsalçının maraqlarının müdafiəsini təmin etmək iqtidarında deyil, 
buna görə də əlavə mühafizə tədbirləri tələb olunur:  

� İnformasiya məhsullarının hazırlanmasında tətbiq olunan və onların orijinallığını təmin 
edən yeni yanaşma və ya metodların işlənilməsində və istifadəsində patent mühafizəsi; 

� lisenziyalı razılaşmalar. Bu halda birinci şəxs (lisenziya verən)  lisenziya ödəmələrini 
yığmaqla öz gəlirlərini artırır, ikincisi (lisenziya alan) isə alınmış hüquqlardan istifadə hesabına 
qazanc əldə edir. Lisenziyalı razılaşmalar infor-masiya məhsullarının hüquqi mühafizəsinin 
bütün aspektlərinə yayılır.  



İnformasiyanın bütün növləri, informasiya resursları, informasiya sistemləri və informasiya 
texnologiyaları yanlış informasiya təsirlərindən qorunmalıdır. İnformasiya mühitinin bütün sahə-
lərində informasiyaya məhdud daxilolmadan mühafizə vasitələri olmalıdır. 
 

14. Müasir iqtisadiyyatda informasiya texnologiyalarının (İT) inkişaf 
qanunauyğunluqları.  

Müəssisənin idarəetmə sisteminin təkmilləşməsi informasiya iqtisadiyyatı şəraitində 
informasiya texnologiyaları bazasında baş verir. Bazarda məhsul və xidmətlərin artırılması, 
rəqabət, dəyişilən bazar şəraitində yeni texnologiyaların tətbiqi haqqında müəssisənin məqsədləri 
təşkilatın menecerlərinin informasiyalaşdırılması yolu ilə  əldə olunur. Xarici mühitin 
parametrlərinin tez-tez dəyişilməsi informasiyanın yayılma sürətinin və həcminin artmasına 
gətirib çıxarır. Bununla əlaqədar olaraq biznesin uğurla qurulması üçün qərarın qəbul edilmə 
zamanını qısaltmaq və bununla da yeni İT bazasında informasiyanın yenidən işlənilməsi və 
ötürülmə sürətinin artırılmasına nail olmaq lazımdır. Biznes sahəsində informasiya proseslərinin 
inkişafının qanunauyğunluqlarının və tendensiyalarının təhlili həm idarəetmə proseslərinin, həm 
də məhsulun istehsalı və xidmət proseslərinin yüksək templə informasiyalaşdırılmasına gətirib 
çıxarır.  

İnformasiyalaşdırma dedikdə “informasiya sənayesi”nin inkişafı başa düşülür. Bu terminin 
aşağıdakı şərhlərinə nəzər salaq: 

1) informasiya cəmiyyətinin təşkili və təkmilləşməsi prosesi; 
2) perspektiv İT əsasında dövlətdə və cəmiyyətdə informasiyanın istifadəsinin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi prosesi; 
3) noonsferanın formalaşma prosesi.  

 İnformasiyalaşdırma prosesinin ölçülməsi ictimai həyatın bütün sahələrində İT-nin tətbiq 
miqyasının müəyyən edilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Müasir İT kompyuter texnikasından 
istifadəyə əsaslandığından bəzən “informasiyalaşdırma” və “kompyuterləşdirmə” anlayışları eyni 
qəbul edilir. “İnformasiya texnologiyası” anlayışı “informasiya” və “texnologiya” anlayışları 
əsasında yaranmışdır.  

 İnformaisya – ətraf aləmə bizim uyğunlaşdığımız və hisslərimizin uyğunlaşdığı zamanda 
ondan alınanın məzmunudur. 

Texnologiya techne yunan sözündən olub, incəsənət, ustalıq, məharət, bacarıq 
mənasındadır. Texnologiya prosesdən başqa bir şey deyildir. Proses dedikdə qarşıya qoyulmuş 
məqsədə istiqamətləndirilmiş müəyyən əməliyyatlar toplusu başa düşülür. Proses insan 
tərəfindən seçilmiş strategiya ilə təyin olunur, müxtəlif vasitə və metodların köməyi ilə həyata 
keçirilir. 

15.  İT – informasiya sisteminin əsas tərkib hissəsi kimi. 

Maddi istehsal texnologiyası dedikdə xammal və ya materialın forma və xassələrinin, 
vəziyyətinin dəyişməsi, hazırlanması və emalı üzrə vasitə və metodlar məcmusunu təyin edən 
proses başa düşülür. Texnologiya maddi məhsulun alınması məqsədilə xammalın başlanğıc 
vəziyyətini və ya keyfiyyətini dəyişir (şək. 1): 

 
 
 
 
 
 

Maddi 
istehsal 

texnologiyası 

İnformasiya 
texnologiyası 

Verilənlər 

Maddi  
resurslar

Məhsul 

Şək. 1. İnformasiya texnologiyası maddi 
resursların yenidən işlənilməsi texnologiyasının 

analoqu kimi 

      
     İnformasiya  
        məhsulu 



İnformasiya neft, qaz, faydalı qazıntılar və s. kimi ənənəvi maddi resurslarla yanaşı, 
cəmiyyətin ən qiymətli resurslarından biridir; deməli, informasiyanın işlənməsi də maddi re-
sursların işlənməsi proseslərinə analoji olaraq texnologiya kimi qəbul oluna bilər. 

Bu mənada informasiya texnologiyasına belə tərif vermək olar: 
İnformasiya texnologiyası – obyekt, proses və ya hadisənin (informasiya məhsulunun) 

vəziyyəti haqqında keyfiyyətcə yeni informasiyanın alınması üçün verilənlərin (ilkin infor-
masiyanın) yığılması, emalı və ötürülməsi vasitə və metodları toplusundan istifadə edən 
prosesdir. 

İnformasiya texnologiyasının maddi istehsal texnologiyasından 
prinsipial fərqi bundan ibarətdir: İnformasiya texnologiyası kəsilməz 
ola bilməz, çünki o, özündə hesablama, surətin çıxarılması, əməl i  
uçot və s. kimi əməliyyatları  və  formallaşmamış  yaradıcı əməyi 
(qərarın qəbul edilməsi) birləşdirir.  Maddi istehsal texnologiyası isə 
kəsilməzdir və məhsulun buraxılışı üçün bütün əməliyyatların ciddi 
ardıcıllığını (prosesin konveyerləşdirilməsini) əks etdirir.  

Maddi istehsal texnologiyasının məqsədi – insanın və ya sistemin 
tələblərini ödəyən məmulatın buraxılışıdır.  

İnformasiya texnologiyasının məqsədi isə - informasiyanın insan tərəfindən təhlil olunması 
və onun əsasında hər hansı işın yerinə yetirilməsi üzrə qərar qəbuletmə üçün informasiya 
istehsalıdır. Aydındır ki, eyni bir maddi ehtiyata müxtəlif texnologiya tətbiq etmək mümkündür. 
Bunu İT-yə də aid etmək olar. 

Misal 1. Riyaziyyatdan yoxlama işini yerinə yetirmək üçün hər bir tələbə öz texnologiyasını 
tətbiq edir. İnformasiya məhsulu (məsələnin həllinin nəticələri) tələbənin seçdiyi texnologiyadan 
asılıdır. 

Müqayisə üçün cədvəl 1-də bu iki texnologiya formasının əsas komponentləri verilmişdir: 
 

                                                                        Cədvəl  1                                          
       Məhsul istehsalı texnologiyasının 

komponentləri 

       maddi               informasiya 

Xammal və materialların 
hazırlanması 

Verilənlərin və ya ilkin 
informasiyanın yığımı 

Maddi məhsul istehsalı Verilənlərin emalı və nəticə infor-
masiyanın alınması 

İstehsal olunmuş 
məhsulların satışı 

Nəticə informasiya əsasında qərar 
qəbuletmə üçün informasiyanın 
istifadəçiyə ötürülməsi 

 
Beləliklə, informasiya texnologiyaları – istifadəçinin tələbinə uyğun olaraq aparat və 

proqram vasitələrinin tətbiqi əsasında verilənlərin, informasiyanın və biliklərin yığım, top-lanma, 
saxlanma, axtarış, emal, təhlil və ötürülmə üsul və metodları sistemidir. İstənilən informasiya 
texnologiyasının məqsədi verilmiş daşıyıcıda tələb olunan keyfiyyətdə zəruri infor-masiyanın 
alınmasıdır. İnformasiya texnologiyası üç əsas komponentdən ibarətdir (şək.2): 

• texniki vasitələr kompleksi - hesablama, telekommunikasiya və təşkilati texnika;  
• proqram vasitələri sistemi - ümumi (sistem) və funksional (tətbiqi) PT;  
• təşkilati – metodik təminat sistemləri. 



İnformasiyanın mahiyyətinin anlaşılmasında mühüm addım informasiya texnologiya-
larının öyrənilməsidir. İT insan cəmiyyəti ilə birgə meydana gəlsə də, XX əsrə qədər xüsusi öy-
rənmə predmeti idi, yaxud da informasiya texnologiyaları öz rollarını o qədər təbii oynamışlar ki, 
onları xüsusi öyrənməyə zərurət olmamışdır. 
       İstənilən sistemin elementləri bir-biri ilə və xarici mühitlə daima qarşılıqlı əlaqədədir və 
bunun nəticəsində elementlərin vəziyyəti tədricən dəyişilir. Bu cür dəyişiklik hər bir sistem üçün 
xarakterikdir. Əgər bu dəyişikliklər nəticəsində sistem onun üzərinə qoyulmuş tələblərə cavab 
verməyən və ya uyğun olmayan vəziyyətə keçərsə, sistemin elementlərinə məqsədyönlü 
qarşılıqlı təsirin idarə olunmasına zərurət yaranır. 

İdarəetmə prosesi aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: 
1. Xarici mühit və idarəetmə obyekti idarəetmə sisteminə sistemin vəziyyəti haqqında 

informasiya verir. 
2. İdarəetmə sistemi alınan informasiyanı təhlil edir, idarəetmə obyektinə idarəedici 

təsirləri emal edir, xarici mühitin sapmalarına cavab verir, lazım olduqda bütün sistemin struk-
turunu və ya hətta məqsədini dəyişir.  

İdarəedici obyekt yığılmış informasiya əsasında informasiya təsirlərinin emalı və onların 
idarəetmə obyektlərinə ötürülməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Faktiki olaraq idarəedici obyekt 
sistemin idarəetmə aparatını təşkil edir. İdarəetmə obyekti öz vəziyyəti və xarici mühitin 
vəziyyəti haqqında informasiyanın verilməsini, idarəedici obyektdən informasiya təsirlərinin 
qəbul edilməsini və alınmış informasiya əsasında idarəedici əməliyyatların həyata keçməsini 
təyin edən icraçıdır. 

İdarəetmə sistemi – idarə edən obyekt, idarə olunan obyekt və onlar arasındakı birbaşa və 
tərsinə əlaqə kanallarından ibarət topludur. 

 “İnformasiya texnologiyası” termininin mənası 1970-ci illərin sonuna yaxın – 
informasiyanın emalı üçün müasir elektron texnikasından istifadə olunduğu zamandan müəyyən 
oldu. İnformasiya texnologiyası bütün hesablama və rabitə texnikasını, qismən məişət 
elektronikasını, televiziya və radio verilişlərini əhatə edir. O, sənayedə, idarəetmədə, ticarətdə, 
təhsildə, tibbdə və hərbi sahədə öz tətbiqlərini tapır.  

İnformasiya inkişafın zəruri şərti kimi müasir cəmiyyət tərəfindən anlaşılmışdır. Bu gün ən 
kiçik iqtisadi uğur yalnız müasir kommunikasiya vasitələrindən, İT-dən və onun əlavələrindən 
fəal istifadə edən müəssisələri müşayiət edir. Yeni İT və onlarla əlaqəli tətbiqi məsələlər yeni 
informasiya mühitinin və eləcə də, informasiya resursları ilə idarəetmə sisteminin təşkilini tələb 
edir 

İnformasiya texnologiyası nəzəri olaraq tətbiqi elmdir, praktiki olaraq verilənlərin konkret 
texniki emal sistemlərinin təşkili və layihələndirilməsi üzrə mühəndis fəaliyyətidir.  

Hər bir təşkilat özünün fəaliyyəti dövründə qarşısında duran məqsədlərinə və tələbatlarına 
heç də hər zaman uyğun olmayan çox iri iqtisadi, siyasi, beynəlxalq, bazar, texnoloji və sosial 
informasiya selləri ilə daima rastlaşır. Məhz müasir informasiya texnologiyalarından istifadə 
hesabına keyfiyyətli informasiyanın alınması hər bir təşkilatın mütəxəssislərinin məqsədyönlü və 
səmərəli işinin qurulmasına şərait yaradır. 

 
16. İnformasiya texnologiyalarının fərqli xassələri 

İT öyrənilməsi və istifadəsi həyat və cəmiyyətin inkişafı üçün mühüm olan aşağıdakı kimi 
fərqli xassələrə malikdir: 

8. Cəmiyyətin informasiya resurslarını aktivləşdirməyə və səmərəli istifadə etməyə imkan 
verir, bu da onun inkişafı üçün ən mühüm strateji amildir. İnformasiya resurslarının aktivləşməsi, 



genişlənməsi və səmərəli istifadəsi digər növ resurslara – xammala, enerjiyə, materiala və 
təchizata, insan resurslarına, sosial zamana əhəmiyyətli dərəcədə qənaət edilməsinə imkan verir. 

9. Cəmiyyətin həyatında daha əhəmiyyətli yer tutan informasiya proseslərini 
optimallaşdırmağa və avtomatlaşdırmağa imkan verir. Bəşəriyyət informasiya cəmiyyətinin 
qurulması mərhələsini yaşayır, bu mərhələdə məşğul əhalinin əksəriyyətinin əmək obyekti və 
əməyin nəticəsi maddi dəyərlər deyil, informasiya və elmi biliklərdir. İnkişaf etmiş ölkələrdə 
məşğul əhalinin böyük hissəsi bu və ya digər mənada informasiyanın hazırlanması, saxlanması, 
emalı və ötürülməsi ilə əlaqədardır, nəticədə bu proseslərlə əlaqədar İT-ni mənimsəmək, praktiki 
istifadə etmək məcburiyyətindədir.  

10. İnformasiya prosesləri – mürəkkəb istehsal və ya sosial dəyişikliklərin, İT-nin 
ayrılmaz tərkib hissəsidir. İT çox vaxt müvafiq istehsal və ya sosial texnologiyaların 
komponentləri kimi çıxış edir, bu halda, adətən, onlar bu texnologiyanın daha mühüm, 
“intellektual” funksiyalarını özündə saxlayır. 

11. İT insanlar arasında qarşılıqlı əlaqələri təmin etmək üçün daha çox vacibdir, həmçinin 
hazırlıq sistemlərində və kütləvi informasiyanın yayılmasında, kommunikasiyanın ənənəvi 
vasitələri ilə yanaşı sosial sahədə elektron kommunikasiya sistemlərindən elektron poçt4, 
informasiyanın faksmil ötürülməsi və rabitənin digər növləri daha geniş yayılmışdır. Bu vasitələr 
müasir cəmiyyətdə daha yeni tətbiqlərini tapır. Onlar geniş imkanlar yaratmaqla yanaşı eyni 
zamanda dünya birliyinin inteqrasiyası və qloballaşması proseslərinin, daxili və beynəlxalq 
iqtisadi-mədəni əlaqələrin və əhalinin miqrasiyasının doğurduğu bir çox istehsal, sosial və məişət 
problemlərini aradan qaldırır. 

12. İT təhsil sisteminin və cəmiyyətin mədəni inkişafında mərkəzi yer tutur. Praktiki olaraq 
bütün inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə kompyuter və televiziya texnikası, optik 
disklərdə tədris proqramları və multimedia texnologiyası təkcə ali təhsil müəssisələrinin deyil, 
həm də ibtidai və orta məktəb sisteminin ilkin atributlarındandır. Öyrətmə İT-dən istifadə 
təhsildə, tədrisin davam etdirilməsində və eləcə də, kadr hazırlığında və kvalifikasiyanın 
artırılmasında daha səmərəli vasitələrə çevrilmişdir. 

13. İT yeni biliklərin əldə edilməsi və alınmasında açar rolunu oynayır. Elmi tədqiqatların 
informasiya dəstəyinin ənənəvi üsulları (yığım, təsnifat və elmi-texniki informasiyanın geniş-
lənməsi) fundamental və tətbiqi elmi informasiya dəstəyinin imkanlarından istifadəyə əsaslanan 
yeni üsullarla əvəz edilmişdir. Süni intellekt nəzəriyyəsi, informasiya modelləşdirməsi və 
koqnitiv kompyuter qrafikası müasir İT-nin bazasını təşkil edir. Müasir İT natamam informasiya 
və qeyri-səlis ilkin verilənləri olan məsələlərin həllinin tapılmasına imkan verən süni intellekt 
nəzəriyyəsinə, informasiya modelləşdirməsinə, koqnitiv kompyuter qrafikasının üsullarına 
əsaslanır. 

14. Cəmiyyətin inkişafının müasir mərhələsi üçün prinsipial mühüm olan fakt odur ki, İT-
nin istifadəsi və aktiv inkişafı bəşəriyyətin qlobal proqramlarının həllinə və eləcə də, dünya 
birliyinin məruz qaldığı qlobal böhranın aradan qaldırılması zərurəti ilə əlaqədar problemlərin 
həllinə kömək edə bilər. Qlobal proseslərin informasiya modelləşdirmə metodları, xüsusilə 
kosmik informasiya monitorinqi metodları ilə birlikdə yüksək sosial və siyası gərginliyi olan 
regionlarda, ekoloji fəlakət rayonlarında, cəmiyyət üçün yüksək təhlükə olan təbii fəlakət və iri 
texnoloji qəza yerlərində bir çox böhran vəziyyətlərinin proqnozlaşdırılmasının mümkünlüyünü 
təmin edə bilər.  

                                                 
4 Elektron poçt  elektron texnikadan istifadə etməklə məlumatların, mətnlə-rin və təsvir sənədlərinin ötürülmə texno-
logiyasını təqdim edir. 



 Beləliklə, İT informasiyanın yığımı, saxlanması və emalı proseslərinin optimallaş-
dırılması, informasiya resurslarından istifadə çətinliyinin azaldılması, inteqrasiya, informasiya-
nın vaxtında yenilənməsi və fəaliyyətin istənilən növünün  informasiya dəstəyinin yeni forma-
larının tətbiqi hesabına idarəetmə həllərinin əsaslandırılmasının yüksəldilməsi üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. 

 
17. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri arasında əlaqə 

İT özü üçün əsas mühit olan informasiya sistemləri ilə sıx əlaqədədir. İnformasiya sistemi 
aparat və proqram vasitələrinin, informasiya resurslarının və eləcə də, qərarın hazırlanması və 
qəbul edilməsinin təmini üçün informasiya proseslərini həyata keçirən idarəetmə xidmətinin 
əlaqəli yığımıdır. 

İS istənilən sahədən olan məsələlərin həllində informasiyanın yığılmasını, saхlanmasını, 

emalını, aхtarışını və ötürülməsini təmin edir. İnformasiya sistemlərində informasiyanın 

işlənməsinin əsas teхniki vasitəsi fərdi kompyuterlərdir. İri təşkilatlarda İS-nin tərkibinə fərdi 

kompyuterlərlə yanaşı super EHM də daхil ola bilər. İS kompyuter və telekommunikasiya 

vasitələri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan personal olmadan mövcud deyildir.  

İnformasiya texnologiyaları kompyuterdə saxlanan verilənlər üzərində müxtəlif mürək-

kəblik dərəcəsinə görə mərhələlərə və əməliyyatların yerinə yetirilmə qaydasına əsaslanan 

pro-sesdir. İT-nin əsas məqsədi – ilkin informasiyanın emalı üzrə məqsədyönlü fəaliyyət 

nəticəsində istifadəsi üçün zəruri informasiyanın alınmasıdır. 

İS elə mühitdir ki, elementləri kompyuterlər, kompyuter şəbəkələri, proqram məhsulları, 
verilənlər bazası, insanlar, müxtəlif tipli texniki vasitələr və proqram vasitələridir. İS-nin əsas 
məqsədi – informasiyanın saxlanmasının və ötürülməsinin təşkilidir. 

İS-nin funksiyalarının realizasiyası ona istiqamətlənmiş İT - ni öyrənmədən yerinə yetirilə 

bilməz. İT İS-dən kənarda da mövcud ola bilər.  

Misal 2. Word 6.0 mətn prosessoru mühitində işin informasiya texnologiyası informasiya 
texnologiyası deyildir. Telekommunikasiya vasitələrinin köməyi ilə  kompyuterdə səsin və  
təsvirin emalı və ötürülməsi multimedia İT-dir. 

Beləliklə, İT daha geniş anlayışdır, informasiyalı cəmiyyətdə informasiyanın çevrilməsi 
prosesləri haqqında müasir ideyaları əks etdirir. 

Bütün bu deyilənləri ümumiləşdirib nisbətən konkret təriflər verək. 



İT – personalın kompyuterdə informasiyanın emalı üzrə dəqiq müəyyən edilmiş  
məqsədyönlü hərəkətlərinin toplusu-dur. 

İS – qərar qəbul etmə və informasiya məhsullarının istehsalı üçün  İT - dən istifadə edən 
insan-kompyuter sistemidir. 

 İstənilən texnologiyanı qurmaq üçün müəyyən məqsəd olmalıdır. Sonra məqsədə çatmaq 
üçün nəzərdə tutulan əməliyyatları və zəruri proqram vasitələrini seçmək lazımdır. 

 

18. İqtisadi informasiya informasiya cəmiyyətinin resursu kimi.  

Müasir dövrdə informasiyaya cəmiyyətin inkişafının əsas resurslarından biri kimi baxılır. 
İqtisadi informasiya idarəedici informasiyanın mühüm tərkib hissəsidir. 

“İqtisadi informasiya” ifadəsi 1960-cı illərdə hesablama texnikası vasitələrinini xalq 
təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin idarə olunmasına tətbiq edilməsi ilə əlaqədar dilimizə daxil 
olmuşdur. “İqtisadi informasiya” dedikdə cəmiyyətdə gedən istehsal proseslərini xarakterizə 
edən informasiya başa düşülür. 

Bu informasiyaya iqtisadi sistemdə istehsal prosesləri, maddi resurslar, təsərrüfatın idarə 
olunması və  maliyyə prosesləri haqqında, eləcə də müxtəlif idarəetmə sisitemləri arasındakı 
iqtisadi xarakterli mübadilə prosesləri haqqında informasiya aiddir. “İqtisadi informasiya” 
anlayışını sənaye müəssisəsinin idarəetmə sisteminin timsalında izah edək.  
 Ümumi idarəetmə nəzəriyyəsinə uyğun olaraq idarəetmə prosesini iki sistemin – idarəedici 
və idarə olunan sistemlərin qarşılıqlı əlaqəsi kimi təsəvvür edək (şək.3.). 
 Müəssisəsinin idarəetmə sistemi qarşıya qoyulmuş məqsədlə (zəruri məhsulun istehsalı ilə) 
əlaqədar olaraq obyektin vəziyyəti, onun X giriş (maddi, əmək və maliyyə ehtiyatları) və Y çıxış 
(hazır məhsul, iqtisadi və maliyyə nəticələri) vəziyyətləri haqqında informasiya əsasında 
fəaliyyət göstərir. İdarəetmə 1 idarəetmə təsirinin (məhsul  buraxılışı planı) əks təsiri – idarə 
olunan sistemin (istehsalın) və xarici mühitin (2, 3) – bazarın vəziyyətini nəzərə almaqla 
ötürülməsi yolu ilə həyata keçirilir. 
 İdarəetmə sistemininin vəzifəsi idarə olunan sistemə elə təsir göstərməkdən ibarətdir ki, 
sonuncu idarəetmə məqsədilə təyin olunan vəziyyətə düşsün. Şərti olaraq qəbul etmək olar ki, 
idarəetmənin məqsədi texniki-iqtisadi şərtlər daxilində istehsal proqramının yerinə yetirilməsi, 
idarəedici təsirlər bölmələrin iş planı və əks əlaqə isə istehsalın gedişi haqqında verilənlərdir. 
Göründüyü  kimi, həm plan, həm  də  əks əlaqə informasiyadan başqa bir şey deyildir. Buna görə 
də idarəedici təsirlərin formalaşdırılması prosesləri elə iqtisadi informasiyanın çevrilməsi 
prosesləridir. 
 İqtisadi informasiyanın(İİ) xüsusiyyətləri. 

1. İİ təsvir formasına görə spesifikdir, ilkin və törəmə sənədlər şəklində əks etdirilir.  
2. İİ həcmlidir. İqtisadi proseslərin optimal idarə edilməsi onlar haqqında kifayət qədər 

informasiya olmadan mümkün deyil. 
3. İİ dövridir. Əksər istehsal və təsərrüfat prosesləri üçün  bu prosesləri əks etdirən 

informasiyanı tərkib hissələrinin təkrarlanması xarakterikdir. 
4. İİ təbii və dəyər göstəriciləri sisteminin köməyilə istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin 

nəticələrini əks etdirir. Bu halda ədədi qiymətlərdən, kəmiyyət göstəricilərindən 
istifadə olunur. 



5. İİ emal üsullarına görə spesifikdir. Emal prosesində hesabi və məntiqi əməliyyatlar 
yerinə yetirilir, nəticələr isə mətni sənədlər, cədvəl, diaqram və qrafiklər şəklində 
təsvir olunur. 

İqtisadi informasiyanın təsnifatı. İdarəetmə prosesində istifadə olunan informasiyanın 
xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq onu belə təsnifləndirmək olar: 

• Formalaşma sahəsinə görə:  
� maliyyə; 
� marketinq; 
� istehsal; 
� elmi tədqiqat;   
� sosial siyasət; 
� iqtisadi siyasət. 

• Başvermə yerinə görə: 
giriş və çıxış informasiyadan ibarət xarıcı və daxili informasiya. 
xarici-giriş informasiya – xaricdən daxil olur və cəmiyyətdə gedən prosesləri əks 

etdirir; 
xarici-çıxış informasiya – rəqiblərə, ölkənin idarəedicilik orqanlarına, nazirliklərə və 

həm də kütləvi informasiya vasitələrinə verilən informasiyadır.  
daxili-giriş informasiya – nəzarət üçün, daxili siyasətin təyini və standartların qəbul 

edilməsi üçün təşkilat rəhbərliyinin istifadə etdiyi informasiyadır. 
daxili-çıxış informasiya – vəzifələrin bölüşdürülməsində və tabeçilikdə olanların daxili 

və xarıci davranış qaydalarının təsdiqində rəhbərlikdən alınan informasiyadır. 
• Informasiyanın texniki ötürmə vasitələrinə görə: 

televizor, radio, dövri nəşr; 
rabitə vasitələri; telefon, teleqraf, faks; 
kompüter şəbəkələri. 

• Stabillik dərəcəsinə görə: 
      statik; 
      dinamik. 
• Təyinatına görə: 

strukturlaşdırılmış; 
hesabat. 

• Emal dərəcəsinə görə: 
ilkin mənbədən alınmış ilkin informasiya; 
asılı olmayan mənbədən alınmış aralıq informasiya; 
materialın emalı və təhlili nəticəsində alınan törəmə informasiya. 

Iqtisadi informasiyanın təsvir vasitələri: sənədlər, göstəricilər, rekvizitlər. Obyektlər 
haqqında iqtisadi informasiya sənədlərdə formalaşır. Sənədlər həm kağız şəklində, həm də 
elektron formada təqdim edilə bilər. Sənəd göstəricilərdən ibarətdir. 

Göstərici – əks etdirilən obyekti, predmeti, prosesi miqdarca qiymətləndirən müəyyən 
keyfiyyət kəmiyyətidir. Göstəricilər predmetlərin həm sadə, həm də mürəkkəb tərəflərini təsvir 
edirlər. Məsələn, ümumi iqtisadi göstəricilər: malın miqdarı və onun realizasiyasından alınan 
gəlir miqdarında xidmətin həcmi müəssisənin iqtisadi fəaliyyətinin göstəriciləridir; ailənin orta 
gəliri isə cəmiyyətin rifah göstəricisidir. 

Rekvizit – informasiya daşıyıcısıdır. İnformasiya texnologiyalarında bu sözə sinonim 
“söz”, “atribut” və “element”dir.  



Rekvizitlər iki cür olurlar: 
Rekvizit-əlamətlər - əks etdirilən mahiyyətin keyfiyyət xassələrini; 
rekvizit-əsaslar – göstəricinin miqdarca mahiyyətini  
xarakterizə edir. 
Göstərici çoxlu sayda rekvizit-əlamətə və yeganə rekvizit-əsasa malik olub, obyektin 

miqdar və keyfiyyət tərəflərini xarakterizə edir. Məsələn, “Təşkilatın maliyyə vəziyyəti 
haqqında” formada müəssisənin gəlir (ziyan) göstəricisi verilir, belə ki, bu göstərici bir rekvizit-
əsasdan (gəlrlərin manatlarla cəmindən) və bir neçə rekvizit-əlamətdən: müəssisənin kodundan, 
müəssisənin bütün əlamətlərinin kodundan, hesabat dövrünün tarixindən və s. ibarət olur.  
İnformasiya texnologiyalarında rekvizit-əsaslar hesablamalar üçün, rekvizit-əlamətlər isə 
verilənlər bazasında göstəricilərin axtarışı, identifikasiyası və seçimi üçün istifadə olunur. 
Rekvizit-əsasların emalı zamanı hesabi əməliyyatlar, rekvizit-əlamətlərin emalı zamanı – məntiqi 
əməliyyatlar (qruplaşdırma, çeşidləmə və s.) yerinə yetirilir. 

 Ayrılıqda götürülmüş rekvizit-əsasların və rekvizit-əlamətlərin heç bir iqtisadi mənası 
yoxdur. Buna görə də onlar həmişə birlikdə istifadə olunur. Bunlardan daha mürəkkəb 
informasiya konstruksiyaları – informasiyanın mürəkkəb vahidləri alınır. 

İqtisadi informasiyanın keyfiyyət xarakteristikaları. İnformasiya iqtisadiyyatda əsas 
öyrənmə obyektidir və texnoloji  prosesin son məhsuludur. Giriş informasiya bütünlükdə 
informasiya sisteminin keyfiyyətini təyin edir. Düzgün seçilməmiş verilənlər istənilən emal 
prosesinin nəticəsinə mənfi təsir göstərə bilər və nəticədə səhv nəticələrə gətirib çıxarar. Ona 
görə də sistemin fəaliyyətinin effektivliyi və keyfiyyəti əhəmiyyətli dərəcədə informasiyanın 
keyfiyyətindən asılıdır. 

İnformasiyanın keyfiyyəti dedikdə informasiya texnologiyalarında texnologiyanın 
təyinatına uyğun olaraq müəyyən tələbatların ödənilməsi üçün verilənlərin istifadəsinin 
mümkünlüyünü təyin edən xassələri başa düşülür. İqtisadi informasiyanın istifadəsinin 
mümkünlüyü və effektivliyi onun doğruluq və dəqiqlik, müasirlik və aktuallıq, adekvatlıq və 
dayanıqlılıq, məzmunluluq, kafilik və dəyərlilik  kimi keyfiyyət xarakteristikaları ilə təyin 
olunur. 

Doğruluq və dəqiqlik. İnformasiyanın doğruluğu – real mövcud obyektləri dəqiq əks 
etdirmək xassəsidir. 

İnformasiyanın dəqiqliyi – informasiyanın əks etdirdiyi qiymətlə qəbul edilən idarəetmə 
qərarının düzgünlüyünü təmin edən göstəricinin həqiqi qiymətinin yaxınlıq dərəcəsidir. 

Doğruluq və dəqiqlik idarəetmə prosesində mühüm rol oynayır. Informasiyanın bu 
xarakteristikalarının pozulması müəyyən təsadüfi səbəblər nəticəsində də ola bilər. Bunlara qarşı 
informasiyanın təhlükəsizlik vasitələri işlənib hazırlanır. İnformasiya təhlükəsizliyinin məqsədi 
sistemin dəyərliliyinin və verilənlərin müdafiəsindən, informasyanın tamlığının və doğruluğunun 
təminatından ibarətdir. 

İnformasiyanın adekvatlığı dedikdə informasiyanın seçimindən və formalaşmasından asılı 
olmayaraq obyektin verilmiş xassələrinin təsvirinin düzgünlüyü başa düşülür. Informasiyanın 
dayanıqlılığı zəruri dəqiqlik saxlanılmaqla başlanğıc verilənlərin dəyişilməsinə uyğun olaraq 
nəticə informasiyanın dəyişilmə xassəsidir. Bu xassələrin pozulması informasiya sisteminin 
işində mühüm xətalara səbəb olur. 

İqtisadi informasiyanın tamlığı o deməkdir ki, informasiya düzgün idarəetmə qərarının 
qəbul edilməsi üçün kifayət qədər iqtisadi göstəricilərin minimal yığımını özündə saxlayır.  

Müasirlik – informasiyanın elə xassəsidir ki, ondan verilmiş anda istifadə etməyin 
mümkünlüyünü təmin edir, aktuallıq – zamana görə idarəetmə üçün informasiyanın 



dəyərliliyinin saxlanmasının təminatıdır. Aktuallıq obyektin xarakteristikalarının dəyişmə 
dinamikasından və bu informasiyanın yaranma anından indiyə kimi olan zaman intervalından 
asılıdır. 

Məzmunluluq informasiyanın semantik tutumunu özündə saxlayır. 
19. İnformasiya texnologiyalarının növləri 

Elm və texnikanın müxtəlif sahələrinin və bazar münasibətlərinin inkişafı sahibkarlıq 
fəaliyyətinin yeni növlərinin yaranmasına - informasiya biznesinin təşkili və İT-nin işlənilməsi, 
təkmilləşdirilməsi və komponentlərinin, xüsusi halda informasiya və hesablama proseslərini 
avtomatlaşdıran proqram məhsullarının yayılması ilə məşğul olan firmaların yaranmasına gətirib 
çıxardı. İT-nin komponentlərinə həmçinin kompyuter texnikası, kommunikasiya vasitələri, ofis 
avadanlığı və spesifik xidmət növləri – informasiya, texniki və məsləhət xidmətləri, öyrətmə və 
s. aid edilir. İT-nin inkişafı onun komponentlərinin sürətlə yayılmasına, idarəetmə və istehsal 
proseslərində səmərəli istifadəsinə, praktiki olaraq birgə tətbiqinə və böyük müxtəlifliyə səbəb 
oldu. 

Hal-hazırda İT-ni bir sıra əlamətlərə - kompyuter şəbəkələrinin qurulma üsuluna, 
informasiyanın emalı texnologiyalarının növlərinə, istifadəçi interfeysinin tipinə və sosial-
iqtisadi proseslərin idarə olunması sahələrinə görə təsnifləndirmək olar (şək. 4.). 

İnformasiya mübadiləsinin və idarə edilməsinin əməliliyinə tələbatın artması və buna görə 
də informasiyanın emalının təcililiyi yalnız lokal deyil, eyni zamanda obyektlərin təşkilati idarə 
olunmasının çoxsəviyyəli və paylanmış sistemlərinin – bank, vergi, təchizat, statistik və digər 
xidmətlərin yaranmasına gətirib çıxartdı. Onların informasiya təminatı uyğun çoxsəviyyəli 
iqtisadi obyektin təşkilati-funksional strukturu nəzərə alınmaqla qurulan avtomatlaşdırılmış 
verilənlər bankı şəbəkələrini təmin edir. YİT-də bu problemi müxtəlif səviyyəli verilənlər bazası 
arasında informasiya mübadiləsi üçün rabitə kanallarından istifadə etməklə verilənlərin emalının 
paylanmış sistemləri həll edir. Verilənlər bazasının idarə olunmasının proqram vasitələrinin 
mürəkkəbləşdirilməsi hesabına sürət artır, idarəetmə qərarlarının hazırlanmasında və iqtisadi 
hesablamaların yerinə yetirilməsində informasiyanın həqiqiliyi və mühafizəsi təmin olunur. 
        Təşkilati idarəetmənin çoxsəviyyəli və paylanmış kompyuter informasiya sistemlərində həm 
informasiya ilə əməli iş problemləri, həm də idarəetmə qərarlarının hazırlanmasında və qəbul 
edilməsində iqtisadi vəziyyətin təhlili problemləri eyni dərəcədə müvəffəqiyyətlə həll edilə bilir. 
Xüsusi halda, mütəxəssislərin avtomatlaşdırılmış iş yerləri (AİY) istifadəçilərə di-aloq rejimində 
işləmək, cari məsələləri əməli həll etmək, terminaldan verilənləri əlverişli daxil etmək, onları 
vizual nəzarətə almaq, emal üçün zəruri informasiyanı əldə etmək, nəticə informasiyanı təyin 
etmək, ekrana və ya çap qurğusuna çıxarmaq və ya rabitə kanalları ilə ötürmək imkanı təqdim 
edir. 

İnformasiyanın emalı texnologiyasının növlərinə görə İT-yə mətni emal, elektron 
cədvəllər, avtomatlaşdırılmış verilənlər bankı, qrafik informasiyanın emalı, multimediya və digər 
sistemlər aid edilir. 

Kompyuter texnologiyasının perspektivli inkişaf istiqamətlərindən biri yüksək keyfiyyətli 
səsin və videotəsvirin  alınması üçün proqram vasitələrinin təşkilidir. Videotəsvirin  formalaşma 
texnologiyası kompyuter qrafikası adlanır. Kompyuter qrafikası – obyektlərin modellərinin 
təşkili, emalı və saxlanması və onların kompyuter vasitəsilə təsviridir. Bu texnologiya iqtisadi 
təhlil sahəsinə, müxtəlif növlü konstruksiyaların modelləşdirilməsinə daxil olmuşdur, 
istehsalatda əvəzolunmazdır, reklam fəaliyyətinə nüfuz edir. Rəqəm təsvirlər nümayiş təsvirlərə 
və animasiya təsvirlərə bölünür. I qrupa bir qayda olaraq kommersiya (iş) və illustrativ qrafikanı, 
II qrupa – mühəndis, reklam və incəsənətlə əlaqədar olan qrafikanı aid edirlər. 



Kompyuterlə mətni, qrafik, audio və video informasiyanın mübadiləsinin proqram-texniki 
təşkili multimediya texnologiyaları adını almışdır. Bu cür texnologiyanı multimediya imkanları 
olan və peşə fəaliyyətində, təlim - tədris, elmi-populyar və oyun sahələrində istifadəyə imkan 
verən xüsusi proqram vasitələri təmin edir. Multimedia texnologiyalarının tətbiqi nəticəsində 
iqtisadi işdə təsvirlərin səsləndirilməsində və insan nitqinin anlaşılmasında kompyuterdən 
istifadənin real perspektivləri daha geniş formada özünü göstərir. İqtisadi münasibətlərin yenidən 
qurulması, müxtəlif sahibkarlıq formaları əsasında fəaliyyət göstərən yeni təşkilati strukturlar 
daxilində bazara keçiddə analitik işə tələbat müqayisəediməz dərəcədə artır. İdarəetmə 
fəaliyyətinin hər bir konkret sahəsində faktların, təcrübə və biliklərin toplanması zərurəti baş 
verir. Əməli şəkildə iqtisadi əsaslandırılmış və daha münasib qərarların qəbul edilməsi məqsədilə 
konkret iqtisadi, kommersiya, istehsal şərtlərinin dərindən tədqiq edilməsi maraq kəsb edir. 

Bu məsələ gələcəkdə informasiyanın inteqrasiya olunmuş emalını mükəmməlləşdirməklə - 
yalnız verilənlər bazasından deyil, eyni zamanda biliklər bazasından da istifadə etməklə həll 
edilir. Biliklər bazası (BB) dedikdə faktlar (faktiki biliklər), qaydalar (qərarın qəbul edilməsi 
üçün elmi şərtlər) və meta-biliklər (biliklər haqqında biliklər) daxil olmaqla predmet oblastının 
bütün xüsusiyyətlərini təsvir edən informasiya məcmularının detallarla modelləşdirilən 
mürəkkəb strukturu başa düşülür. Biliklər bazası mütəxəssisin peşə fəaliyyətinin konkret sahə-
sində idarəetmə qərarlarının çıxarılmasında və iqtisadi vəziyyətlərin təhlilində biliklərin yığıcısı 
kimi çıxış edən və iş yerində yaradılmış ekspert sisteminin mühüm komponentidir.  

İstifadəçi interfeysinin tipinə görə İT-yə istifadəçinin informasiya və hesablama 
resurslarına müraciət imkanları nöqteyi-nəzərindən baxmaq olar.  

Əmr interfeysinin köməyi ilə istifadəçi kompyuterə əmrlər verir, kompyuter bu əmrləri 
yerinə yetirir və nəticəni istifadəçiyə təqdim edir. Əmr interfeysi paket texnologiyası və sətir 
texnologiyası şəklində reallaşdırılır. 

Paket İT istifadəçiyə informasiyanın emalı prosesinə av-tomatik rejimdə təsir etmək 
imkanı verir. İnformasiyanın kompyuterə daxil edilməsinin yeganə üsulu kimi əmr sətri texno-
logiyasından istifadə zamanı klaviaturadan istifadə edilir.  Paket İT-dən fərqli olaraq dialoq İT 
istifadəçiyə real vaxt rejimində sistemdə saxlanan informasiya resursları ilə qarşılıqlı təsirdə 
olmaq imkanı yaradır. 

Şəbəkə İT interfeysi istifadəçiyə İT-ni ərazi üzrə paylanmış informasiya və hesablama 
resurslarına müraciət vasitələri şəklində təqdim edir. Bu müraciət vasitələri İT-nin daha geniş 
istifadəsini və çoxfunksiyalılığını təmin edir. 

WIMP – interfeys (Window – pəncərə,  Image – obraz, Menu-menyu, Pointer – göstərici) – 
qrafik obrazlar vasitəsilə istifadəçilərlə dialoq yaradır. Qrafik interfeysə malik olan proqram-
lardan biri MS Windows-dur. 

SILK – interfeys (Speech – nitq, İmage -  obraz, Language – dil, Knowledge – bilik) 
mövcuddur, ancaq az-az istifadə olunur. Bu texnologiya daha çox insanın ünsiyyət formasına ya-
xındır. Bu interfeys daxilində insanla kompyuter arasında “danışıq” gedir. Kompyuter insan 
nitqini təhlil edir, özündə açar ifadələri saxlayan əmrləri yerinə yetirir. Əmrlərin yerinə yetiril-
məsindən alınan nəticələri də insanın başa düşdüyü şəklə salır. 

Müasir dövrdə müxtəlif İT-nin vahid kompyuter-texnoloji kompleksdə birləşdirilməsi 
tendensiyası (inteqrasiya olunması) müşahidə olunur. Burada telekommunikasiya vasitələri də 
mühüm rol oynayır.  

İdarəetmənin informasiya texnologiyası  
İnformasiya texnologiyalarının bütün növləri içərisində idarəetmənin informasiya 

texnologiyası (İİT) “insan amilinə” ən yüksək tələbatı təqdim edir, işçinin kvalifikasiyasına, 



onun əməyinin məzmununa, fiziki və əqli yükünə, professional perspektivlərinə və sosial 
münasibətlərin səviyyəsinə prinsipial təsir göstərir. İnformasiya texnologiyalarında bütün 
yeniliklərə sosial yanaşma insan-maşın sistemlərinin tətbiqi və kompyu-terləşmənin 
nailiyyətlərinin bir sosial sahədən digər bir sosial sahəyə köçürülməsi  zamanı xüsusilə 
mühümdür. 

İİT-nin məqsədi firmanın qərar qəbuletmə ilə bağlı bütün əməkdaşlarının informasiya 
tələbatlarının ödənilməsidir. Bu texnologiya idarəetmənin istənilən səviyyəsində ola bilər.  

Əsas komponentlər. İİT-nin əsas komponentləri şək. 5 -  də verilmişdir.  
İdarəetmənin nəzarət səviyyəsində qərarın qəbul edilməsi üçün informasiya elə verilməlidir 

ki, verilənlərin dəyişilməsi, mümkün həllər və meydana çıxan sapmaların səbəbləri  araşdırılsın. 
Bu mərhələdə verilənlərin emalının aşağıdakı məsələləri həll edilir: 

� idarəetmə obyektinin planlaşdırılmış vəziyyətinin qiymətləndirilməsi; 
� planlaşdırılmış vəziyyətdən sapmaların qiymətləndirilməsi; 
� sapmaların səbəbinin aşkar edilməsi; 
� mümkün həll və əməliyyatların təhlili. 

   İİT müxtəlif tipli hesabatların təşkilinə istiqamətləndirilir. 
Müntəzəm hesabatlar qərarlaşdırılmış qrafik əsasında təşkil edilir, məsələn, şirkətdə  aylıq 

satışın təşkili. 
Xüsusi hesabatlar idarə edənlərin tələblərinə görə və ya şirkətdə planlaşdırılmış hadisənin 

baş verdiyi zaman yaradılır. 
Cəmləyici  hesabatlarda verilənlər xüsusi qruplarda birləşdirilir, çeşidlənir, aralıq və son 

nəticələr üçün ayrılmış sahələrə yazılır. 
• Fövqəladə hesabatlar fövqəladə xarakterli verilənləri özündə saxlayır.  
 

 
20.  Глобал информасийа системи  

1983-cü ildə Beynalxalq standartlaşma institutu tərəfində şəbəkələrin qarşılıqlı əlaqələrin 
əsası olan model yaradıldı. Bu model OSI (Open System Interconnection) (Qarşılıqlı əlaqəli açıq 
sistem) adlandırılaraq müasir kompüter şəbəkələrinin əsasını təşkil edir. 

 OSI modeli acıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqələrinə xidmət edərək, sistemin müxtəlif əlaqə 
səviyyələrini təyin edir, onlara standart adlar verərək hər bir səviyyədə hansı funksiyanı yerinə 
yetirməsini göstərir. 

 OSI modelində hər bir qarşılıqlı əlaqə vasitələri 7 səviyyəyə bölünür. 
• Fiziki səviyyə (Physical layer) 
• Kanal səviyyəsi (Data Link) 
• Şəbəkə səviyyəsi (Network layer) 
• Nəqliyyat səviyyəsi (Transport layer) 
•  Seans səviyyəsi (Session layer) 
•  Təqdimetmə səviyyəsi (Prezentation layer) 
•  Tətbiqi səviyyə (Application Layer) 

 
Fiziki səviyyə fiziki əlaqə kanalında informasiyanın (bitlərin) ötürülməsi ilə xarakterizə 

olunur. Fiziki əlaqə kanalı kimi, koaksal kabel, burulmuş qoşa kabel, optovalokon kabel və 
s.nəzərdə tutulur. Bu səviyyədə elektrik siqnallarının, məsələn gərginlik və ya cərəyanın 
ötürülmə siqnallarının səviyyəsi, kodlaşdırma tipi, siqnalların ötürülmə sürəti və s. təyin edilir. 



Kanal səviyyəsinin funksiyası rabitə kanalında giriş-çıxış informasiyasının idarəsindən 
ibarətdir. Bu səviyyədə  ötürülmə mühiti, səhvlər təyin edilir və səhvlərin düzəlişi yoxlanılır. 
Bunun üçün informasiya bitləri kadrlarda (frame) qruplaşdırılır. Kanal səviyyəsi hər bir kadrın 
düzgunlüyünü təyin edir. Kadrların yoxlayici cəmini hesablayaraq onu hər bir kadrın sonuna 
əlavə edir. Qəbuledicidə  yoxlayıcı cəm hesablanır. Onlar eyni olduqda informasiya qəbul edilir. 
Səhvlər təyin edildikdə isə ötürmə təkrar icra olunur.  

 Şəbəkə səviyyəsi bir necə şəbəkəni birləşdirən vahid nəqliyyat sisteminin yaradılmasına 
xidmət edir. Şəbəkə səviyyəsi xəbərlərin ötürülməsində düzgün istiqamətin secilməsini təmin 
edir. Şəbəkələr öz aralarında marşrutizator (roter) adlanan xüsusi qurğu vasitəsi ilə birləşdirilir. 
Marşrutizator şəbəkələr arası əlaqələrin topologiyası haqqında informasiyanı yığaraq onun 
əsasında paketləri təyin olunmuş şəbəkəyə göndərir. Xəbəri bir şəbəkədən (ötürücudən) digər 
şəbəkəyə (qəbulediciyə) göndərilməsi üçün şəbəkələr arası müəyyən miqdar tranzit ötürmələrdən 
(hop-siçrayış) istifadə edilir. Bu zaman hər dəfə müvafiq marşrut seçilir. Beləliklə ümumi 
marşrut paketlərin keçdiyi marşrutizatorların ardıcıllıgından ibarət olur. Daha optimal yolun 
seçilməsi marşrutlaşdırma adlanır və onun həlli şəbəkə səviyyəsinin əsas məsələlərindən biridir. 
Çox zaman marşrutun seçilmə kriteriyası kimi verilənlərin ötürmə vaxtı qəbul edilir. Bu isə 
kanalın buraxma qabiliyyəti və trafikin intensivliyindən asılı olur. Şəbəkə səviyyəsi müxtəlif 
texnologiyaların uyğunlaşması, böyük şəbəkələrin ünvanlarının sadələşdirilməsi kimi məsələləri 
də həll edir. Şəbəkə səviyyəsində məlumat paket adlanır.  

Nəqliyyat səviyyəsi tətbiqi və seans səviyyələrinə verilənlərin tələb olunan etibarlı 
dərəcədə ötürülməsini təmin edir. Bu məqsədlə şəbəkə proqram təminatının nəqliyyat obyektləri 
ötürülən obyektdəki məlumatları paketləşdirir və qəbuledici obyektdə həmin paketlərdən 
məlumatı çıxarır. Bundan əlavə nəqliyyat səviyyəsi müxtəlif şəbəkə səviyyələrini uyğunlaşdırır.  

 Seans səviyyəsi -dialoqun idarə edilməsini təmin edir, cari anda aktiv tərəfi qeyd edir, 
sinxronlaşdırma vasitələrini təqdim edir. Bu səviyyənin funksiyası tətbiqi səviyyə ilə 
birləşmişdir. Rabitə seansı təşkil olunduqda digər obyektə daxil olmaq üçün aşağı obyektin 
səlahiyyəti yoxlanılır.Bu səviyyə bir neçə xidmət siniflərinə (A, B, C və D) malikdir. 
           Təqdimetmə səviyyəsi - informasiyanın məzmununu dəyişdirmədən onun təsvir olunma 
formasını təyin edir. Bu səviyyənin vasitəsi ilə bir sistemin tətbiqi səviyyəsindən digər sistemin 
tətbiqi səviyyəsinə informasiyanın təqdim edilməsi aydın formada olur. Beləliklə təqdimetmə 
səviyyəsi verilənlərin mübadiləsi üçün eyni sintaksis seçir. Təqdimetmə səviyyəsi tətbiqi 
səviyyədə olan obyektlərə (istifadəçə və proqramlar) ötürülən informasiyanın çevrilmə 
(şirifləmək, sıxmaq, şifri aydınlaşdırmaq) üsullarını göstərir. 

  Tətbiqi səviyyə – bu səviyyəyə istifadəcinin fayllara, printerlərə, hipermətnli Web 
səhifələrə və s.müraciətinı təmin edən protokollar aid edilir. 
 

21. ИНТЕРНЕТ-ин цмуми характеристикасы вя технолоъи аспектляри 

 
“Интернет” hярфи мянада шябякяарасы демякдир. Башга формада ИНТЕРНЕТ 

телекоммуникасийа шябякяси васитясиля компцтерляри я лагяляндирян информасийа 
инфраструктурудур. Онун илк прототипи 1960-1970-жи ил лярдя АБШ Мцдафия Назир-
л ийи тяряфиндян йарадылмыш АРПАНЕТ компцтер шябякясидир.  Бу эцн истифадя 
етдийимиз ИНТЕРНЕТ ися АБШ милл и елм фондунун тяшяббцсц иля 1980-жи и лдян 

йаранмаьа башлайыб. 
Илк вахтлар ИНТЕРНЕТ АБШ университетляринин минлярля тядгигатчыларыны вя 



тялябялярини бирляшдир ирди. Шябякянин ясасыны ися университетлярдяки компцтер 
мяркязляри тяшкил едирди. ИНТЕРНЕТ чох тез мяшhурлашмыш вя тезл икля АБШ 

сярhядлярини ашараг глобал информасийа шябякясиня чеврилмишдир.  
ИНТЕРНЕТ-ин беля сцрятяля йайылмасынын ясас сябяби дцнйа цзря 

hесаблама техникасынын вя п-рограм пакетляринин гиймятинин ашаьы дцшмяси 
олмушдур. Диэяр сябяб - инкишаф етмиш юлкялярин ИНТЕРНЕТ-ин инкишафына 
хцсуси мараг эюстярмяляри  олмушдур. Бурада илк нювбядя АБШ вя Авропа 

юлкялярини гейд етмяк лазымдыр.  
ИНТЕРНЕТ васитясиля автоном компцтерлярин гаршылыглы  иши  TCP/IP 

протоколлары васитясиля низамланыр.  TCP/IP (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol) – коммуникасийа протоколу олараг, шябякядя 

бирляшмиш бцтцн компцтерляр арасындакы ялагяйя нязярят едир.  Бу протоколлар 
ихтийари нюв компцтерляр арасында етибарлы ялагяни тямин едир.  ИНТЕРНЕТ 
васитясиля эюндярилян бцтцн информасийалар верилянляр блокуна бюлцнцр (онлар 
адятян пакет  адланыр) вя коммуникасийа шябякяси васитясиля ютцрцлцр.  Щяр бир 
пакет информасийаны ютцрян вя гябул едян компцтерлярин цнванларыны юзцндя 

сахлайыр . Ири hяжмли информасийалар бир нечя пакетя бюлцняряк мцхтялиф 
коммуникасийа маршрутлары (компцтерляр-серверляр зянжири) и ля ютцрцлцр вя 

гябуледижи  компцтердя ваhид информасийа hалында топланыр.  TCP/IP информа-
сийанын бир компцтердян диэяриня ютцрцлмясиня там зяманят верир. Щятта яксяр 
дцйцн нюгтяляри с ырадан чыхса беля,  TCP/IP протоколлары компцтерлярин техники 

тяминатындан вя компцтерляр арасы ялагя формасындан асылы дейил . Беля ки,  
информасийа телефон хятти , телевизийа кабели,  hабеля  мобил,  спутник вя радиоялагя 

каналлары вя диэяр мцмкцн цсулларла ютцрцля биляр . Башга сюзля TCP/IP 
мцхтялиф нюв компцтерляр арасында мцхтялиф ялагя васитяляри иля гаршыл ыглы  иш  
бирл ийи  мцhитини  тямин едяряк информасийа мцбадилясини hяйата кенчирян 

универсал интегряедижи протоколдур. 
ИНТЕРНЕТ-дя hяр бир компцтер уникал цнвана малик олур. Физики цнван 

мянтиги адла ялагялидир. Мянтиги адлар адлар сервериндя  сахланылыр вя ади телефон 
сорьу китабчасы ролуну ойнайыр.  Цнванлар АБШ милл и е лм фондунун разылыьы  иля 

уникал протокол параметрляри тяйини цзря мяркязи координатор (IANA – 
INTERNET Assigned Numbers Authority) тяряфиндян верил ир.  IANA цнванлары 

няшр едир вя доменляри  – INTERNET шябякя зоналарыны гейдя алыр.  
Домен INTERNET-дя компцтерин мянтиги адынын бир hиссясидир. Мянтиги 

ад нюгтяляр васитясиля айрылан бир нечя hиссядян ибарят ола биляр. Адын сон 
hиссяси  йухары сявиййяли домен (top level domain name)  адланыр. Ондан яввялки 
hисся икинжи сявиййяли  домен адланыр . Яввялляр йухары сявиййяли доменляр цч 
символдан ибарят олмушдур вя бу ясасян АБШ-да ширкятин фяалиййят саhясини 

ифадя едирди. Мясялян, gov – hюкумят органларыны, com  -  коммерсийа 
мцяссисялярини, org – гейри-коммерсийа тяшкилатларыны, edu – тяhсил мцяссися-
лярини, net – INTERNET-провайдерляри  билдирир . Сонралар INTERNET АБШ 
hцдудларындан чыхдыгдан сонра юлкяляри  билдирян ики  hярфдян ибарят доменляр 

йаранды.  Мясялян, su – Совет Иттифагы,  ru – Русийа, us  -  АБШ, tr – Тцркийя, az – 
Азярбайжан вя с. 2000-жи илдя гярар гябул едилиб ки, йухары сявиййяли доменлярин 
сийаhысыны эениш ляндирсинляр.  Беля ки, home, busines,  bank вя с . кими фяалиййят 

саhялярини ифадя едян доменляр  йарадылмасы планлашдырыл ыр.  
INTERNET цчцн жоьрафи мякан анлайыш ы  йохдур. Беля ки,  мцхтялиф харижи  



фирмалар вя шяхси истифадячиляр , АБШ тямсилчиляри олмамаларына бахмайараг юз 
домен адларыны org вя com зоналарында гейд етдир ирляр.  

INTERNET коммерсийа мягсядиля истифадя олунмаьа башладыгдан сонра 
com домени INTERNET-дя юз хидмятлярини тяклиф едян бцтцн мцяссисяляр цчцн 

ваhид зонайа чеврилди.  Беля мцяссисяляр  dot-com (hярфи  мянада ногтя com) 
адланмаьа башланды.  Бундан башга, адятян, йухары сявиййяли  доменин васитясиля 
INTERNET-ин милли  сегментинин юлчцсцнц тяйин едирляр.  Мясялян, шярти  олараг 

hесаб едирляр  ки, INTERNET-дя Азярбайжан сегменти az доменли бцтцн 
компцтерляри  бирляшдирир.  

 
22.  INTERNET ялавяляри вя тятбиги сервис хидмятляри  

 
INTERNET-дя информасийа мцбадиляси гейд етдийимиз кими мцхтялиф 

йолларла hяйата кечириля биляр . Бу хидмятляри адятян тятбиги сервис (application 
services) вя йа ялавяляр (application) адландыр ырлар. Ялавя терминини ясасян 
истифадячиляр,  сервис терминини ися интернет-хидмятчиляри  истифадя еидирляр.  

80-жи и ллярдя INTERNET-дян истифадя едянляр ясасян мятн формалы 
информасийа мцбадиляси цчцн електрон-почт хидмятиндян истифадя едирдиляр (e-
mail – electronic mail). Файлларын ютцрцлмяси цчцн ися FTP (File Transfer 
Protocol – файл ютцрян протокол) протоколларындан истифадя едил ирди. 1990-жы 
илдян башлайараг истифадячиляр ин сайы бюйцк сцрятля артмаьа башлады.  Бунунла 

йанашы INTERNET ялавяляри дя инкишаф етмяйя башлады вя инкишаф етмиш 
INTERNET ялавяляри имкан верди ки, няинки мятн верилянляри,  hямчинин, сяс вя 
тясвир формалы  информасийалары да шябякя дахилиндя узаг мясафяйя ютцрмяк 

мцмкцн олсун. INTERNET-дя истифадя олунан ян чох йайылмыш тятбиги сервис 
хидмятляри  ашаьыдакылардыр :  

• Електрон почт  (E-mail) – електрон формалы сянядлярин истифадячиляр  

арасында мцбадиляси  цчцн истифадя едилир.  

• World Wide Web (WWW, Web - Дцнйяви hюрцмчяк тору) –  

мултимедиалы  информасийа дахил олан hипермятнли сянядлярин няшри цчцн 

истифадя едил ир.  

• FTP (File Transfer Protocol) – файллары компцтердян компцтеря 

йцклямяк вя ютцрмяк цчцн истифадя едилир.  

• Телеконфранс (newsgroups, discussion groups) – мцхтялиф мясялялярин 

мцзакиряси цчцн истифадя едил ир. Буну бязян еланлар лювhяси дя 

адландырырлар. Телеконфрансын интерактив формалы варианты чат (chat) ад-

ланыр.  

• Gopher – мятн верилянляр базасында информасийайа бахмаг цчцн 

истифадя едил ир. Инди демяк олар ки,  истифадя едилмир.  

Диэяр хидмятляр, мясялян, INTERNET васитясиля те лефон данышыглары,  IP-



telephony  вя  йа teleweb  адланан сервисляр дя мювжуддур ки, hялялик эениш  
истифадя едилмир.  Ян чох истифадя едилян e-mail  (87%), WWW (79%) вя FTP 

(42%) хидмят васитяляридир.  
World Widе Web – Дцнйяви hюрцмчяк тору вя йа Wеб мцхтялиф компцтер 

шябякяляриндя сахланан сянядлярдян ибарятдир . Бу сянядляр хцсуси формата 
малик олур вя Hyper Text Markup Language  – HTML адланыр. HTML 

сянядляри  браузер адланан хцсуси програмлар васитясиля охумаг мцмкцндцр. Бу 
эцн ян чох истифадя едилян браузерляр Internet Explorer  вя Netscape 

Communicator  адланыр вя истифадячиляря пулсуз тягдим олунур. 
WWW формасында истифадяйя тягдим олунан информасийа ев сяhифяси   (home 
page) адланан формада чатдырылыр.  Ев сяhифясинин йери онун INTERNET 

шябякясиндяки цнванына эюря тяйин едилир вя бу цнван URL (Uniform Resource 
Locator)  адланыр. Ев сяhифясинин цнваны онун йерляшдийи компцтерин 

INTERNET-дяки мянтиги адындан, Web сянядин мцбадиляси цчцн протоколун 
адындан вя сяhифянин файлынын адындан ибарят олур.  Мясялян, 

http://www.bakili lar.az/index.htm - цнванында http протоколун ады,  bakыlы lar.az  
компцтерин мянтиги ады, www эюстярир ки, компцтер Web сянядя маликдир вя 
дцнйяви hюрцмчяк торунун дцйцн нюгтясидир, index.htm ися HTML-сянядин 

файлынын адыдыр. Бязян цнваны йазаркян протоколун адыны йазмырлар. Бу заман 
браузерляр автоматик олараг протоколу тяйин едир.  

Щипермятнля иш тягрибян ашаьыдакы ардыжыллыгла йериня йетири лир : истифадячи 
браузердя HTML сянядин цнваныны  эюстярир, браузер INTERNET васитясиля бу 
цнвандакы компцтеря мцражият едир, эюстярилян сянядин файлыны истифадячинин 

компцтериня йцкляйир вя сянядин мязмунуну екранда жанландырыр.  
HTML-ин ясас юзялл икляриндян бир и башга компцтерлярдя йерляшдирилмиш 

диэяр сянядляря мцражият формасынын олмасыдыр.  Беля мцражиятляр hипермцражият 
адланыр вя HTML-сянядин ясас hиссясини тяшкил едир.  Истифадячи сяняддя 

эюстярилян hипермцражияти  гейд едярся,  браузер автоматик бу цнвана мцражият 
едяряк орадакы сянядин мязмунуну екранда жанландыражаг. 

Ялагяли  Web-сянядляр топлусу адятян бир шябякянин бир дцйцн нюгтясиндя 
сахланы лыр вя Web-сайт адланыр. Щал-hазырда дцнйа цзря 10 милйондан чох Web-

сайтын олдуьу тяхмин олунур. 
Щипермцражиятдян башга, HTML сянядин мязмунуну диэяр INTERNET 

ялавяляри  и ля дя ялагяляндирмяйя имкан верир (e-mail, FTP вя с .). Бу о демякдир  
ки,  истифадячи сянядля ишляйяркян, е ля орадан електрон-почт васитясиля мяктуб 
эюндяря биляр,  диэяр компцтердян файл йцкляйя биляр,  мясафядя йерляшдирилмиш  

верилянляр базасына гошула биляр.  Беляликля, Web йухарыда садаладыьымыз 
INTERNET ялавялярини ялагяляндирир вя адларыны гейд етдийимиз браузерляр ися 

INTERNET-дя стандарт иш алятиня чеврил ир. Йалныз HTML-дян истифадя 
INTERNET-дя интерактив иш реъими йаратмыш вя кцтляви истифадяни тямин 

етмишдир.  Она эюря дя, WWW технолоэийа бязян INTERNET-ин синоними кими 
чыхыш  едир .  

Щал-hазырда програм-браузерляр тякжя компцтер системляри цчцн дейил,  
hямчинин, диэяр електрон гурьулар:  мобил  телефонлар, електрон йаддаш китабчасы, 
рягямли телевизорлар цчцн дя hазырланыб. Беляликля, ИНТЕРНЕТ-я чыхыш тякжя 
компцтер васитясиля дейил, диэяр йухарыда эюстярдийимиз васитялярля дя hяйата 

кечири лир. Бунлардан ян перспективлиси  мобил  те лефондур. Сон нясл радиотелефонлар 



Web-браузер вя електрон-почт хидмяти и ля тямин олунур. Радиотелефонларда 
ИНТЕРНЕТ хцсуси протокол васитясиля истифадя едилир  (WAP – Wireless 
Application Protocol). Протоколун ады и ля уйьун ИНТЕРНЕТ ялавяси 

адландырыл ыб (WAP).  
ИНТЕРНЕТ ялавялярини истифадя етмяк цчцн електрон гурьу мцтляг 

ИНТЕРНЕТ-ин hяр hансы бир компцтер-дцйцн нюгтяси иля  бирляшмялидир.  Бу 
мцhити тямин едян чохлу сайда компанийалар вар вя онлар ИНТЕРНЕТ-

провайдер адланыр (ISP – Иntrnet Servis Provaider).  ИНТЕРНЕТ васитясиля ишин 
яняняви схеми ашаьыдакы кимидир. Истифадячинин компцтери вя йа башга бир 
електрон гурьу провайдерин компцтери иля ялагяляндирил ир. Ялагя адятян 

модемин кюмяклийи и ля ади телефон хятти  васитясиля вя йа бирбаша кабел васитясиля 
(LAN) йарадылыр.  Мобил телефондан истифадя едяркян ися ялагяни мобил шябякянин 
оператору йериня йетирир. ИНТЕРНЕТ-провайдерин компцтери , адятян сервер 

адланыр , истифадячинин електрон гурьусунун иш ини ИНТЕРНЕТ мцhитиня 
уйьунлашдырыр вя тятбиги я лавялярин истифадячинин електрон гурьусунда иш ини  тямин 
едяряк, эялян сорьулары тяhлил  едяряк жавабландырыр вя мялуматы истифадячинин 

електрон гурьусуна ютцрцр. 
 

 

23. Интернетдя информасийа ресурсларынын структуру 

 

Интернет шябякяси информасийа ресурсларыны ващид структурда бирляшдирир. Интернетин 

щяжминин гейри-мящдуд олмасына бахмайараг информасийа мцщитинин дурумуну 

«информасийа депресийасы» кими характеризя етмяк олар. Бир тяряфдян информасийа щяддян 

артыг чохдур, диэяр тяряфдян ашаьыдакы сябябляря эюря марагландыьымыз мювзу цзря там 

информасийа топламаг гейри-мцмкцндцр. 

- мянбялярин чохлуьу; 

- истифадя цчцн нязярдя тутулмуш мянбялярин фрагментлилийи (мцхтялиф сахланма 

гайдалары иля чап олунмуш електрон бцллетенляр, верилянляр базасы вя с.); 

- бцтцн информасийанын сечилмяси вя ишлянмяси цчцн вахтын гытлыьы; 

- информасийанын алынмасы дяйяри; 

- мялуматларын етибарлылыьы; 

- верилянлярля ишлямя васитяляринин функсионал чятинликляри. 

Й.Р.Морганын гиймятляндирмясиня эюря информасийанын  Интернет-дя пайланмасы 

ашаьыдакы кимидир: 

 

 Интернетдя информасийанын ясас щиссясини online китабханалар хидмяти, университетляр, 

ижтимаи, дювлят вя бейнялхалг тяшкилатлар (нцмуня кими Цмумдцнйа банкынын информасийа 

васитяляри иля таныш олмаг олар: www.world bank.orэ), елми ядябиййат (башлыжа олараг физика – 



www.ch.ie.ac.uk/chemime2.html), мясафядян тящсил, гязет, ъурналлар, бядии ядябийат вя 

инжясянят  (www.uktw. co.uk/rsс.html) кими шюбяляр тяшкил едир. 

 

Интернетдя  информасийа ахтарышы цчцн каталоглардан, ахтарыш вя сорьу системляриндян 

истифадя олунур. Ян чох танынмыш информасийа системляри максимум информасийа мянбяляриня 

малик олан Yahoo (www.yahoo.com), InfoСеek (www.Infoseек.com)  вя Excite (www. 

excite. com) вя с. кими серверлярдир. 

Малиййя мялуматларыны ашаьыдакы категорийалара бюлмяк олар: 

- Мятбуат хябярляри (online гязетляр, Reuters Business Briefinq тарихи верилянляр базасы, 

R-мoнитор, FT Profile, News Edqe);  

- Компанийаларын бирляшмяси  щаггында мялуматлар (SDC, Acquisitions Monthly); 

- Малиййя мялуматлары (ясасян компанийаларын профили вя корпоратив информасийа)- 

DVB, DBC corporation; 

- Базарын маркетинк тящлили (MAID); 

- Сащибкар вя аксионерляр щаггында мялуматлар (коммерсийа мцщяндислийи институту); 

-  Аксийа вя истиграз вярягяляри (базар гиймятляри, щяжимляр, эялирлилик вя с.)  

www.westergaard.com:8080\goquote.html, www.Li.Net/stanh.stocks.html вя с.) 

Интернет васитяси иля хябярляри вя хябярлярин гыса башлыгларыны алмаг чох ращатдыр. Онларын 

бир щиссяси истифадячиляр популйар серверляр васитяси иля пулсуз тягдим олунур. Бизнес йениликляр, 

адятян, ихтисаслашдырылмыш хидмят васитясиля тягдим олунур, тижарятин предметиня эюря груплаш-

дырылыр вя сазиш ясасында верилир. Мисал олараг Dow Jones News/Retrieval кими америка 

хидмятини эюстярмяк олар. 

Базарын тяшкили илк нювбядя базарын ачыглыьыны, тижарят, иштиракетмя вя яняняляр щаггында 

мялуматларын эениш йайылмасыны тямин етмяйи тяляб едир.  

Интернет васитяси иля шяхси тижарят системляри тяшкилинин илк тяжрцбяси артыг мювжуддур. Дяниз 

дашымалары (Сщиппинэ) контрактлары баьламаг цчцн нязярдя тутулмуш СеаНет системини, 

щямчинин, гиймятли каьызлар базарында ямялиййатлары йериня йетирмяк цчцн Деутсжще Борсе 

банк сервисини эюстярмяк олар. 

 

 

24. Интернетдя Информасийа хидмятляринин нювляри 

 

Интернетдя каталоглар вя сорьу системляри мцяййян истифадячи ачарына эюря мялуматларын 

ахтарылмасы цчцн нязярдя тутулмушдур. 

Сервис Интернет абонентиня пулсуз тягдим олунур вя реклам фяалиййятиндян эялир щесабына 

вя йа спонсор тяряфиндян малиййяляшдирилир. 



Китабханалара, тибби ядябиййатлара, каталоглара вя сорьу системляриня, щямчинин, гязет вя 

ъурналлара да эириш ИНТЕРНЕТ абоненти цчцн пулсуз тягдим олунур (шябякя трафик 

щаггындан башга). 

Беля информасийаларын юдянишля апарылмасы жящди она эятириб чыхарыр ки, мцштяриляр бу 

хидмятдян истифадя етмякдян имтина едир вя аналоъи информасийа истещсалчыларына мцражият 

едирляр. 

Интернет абунячиляри цчцн бу нюв хидмятин сахланмасы вя ишлянмяси хяржляри сащибкар 

тяшкилатларын реклам бцджяляри, дювлят дотасийалары вя йа спонсор цзвлцк щаглары щесабына 

малиййяляшдирилир. 

Бизнес информасийа (котировка вя гиймятляр, дайдъестляр вя башлыглар) вя тижарят 

системляриня эиришляр абонент тяряфиндян Интернет провайдерляринин хидмят щаггы иля йанашы 

айрыжа юдянилир. 

Мисал олараг йеня дя 133.000 цзвц олан Dow Jones News/Betrieval (DJNR) хидмятини 

эюстярмяк олар. Малиййя цзвлцк щаглары ясасында щесабламалар схеми иля хидмятин бирдяфялик 

щаггы 29,95$ вя иллик абуня 19,95$ тяшкил едир. Юдянишин башга формасы (мцштярийя 

истигамятлянмиш) – котировка цчцн 0,15$ вя щяр йени мялумат цчцн ися 2,95$- дыр. 

Реал заман реъиминдя 1 саатдан 1 суткайа гядяр бизнес информасийадан истифадя цчцн 

гиймятляр 20-50$-дан 500$-а гядяр тяшкил едир. 

Сон вахтлар диэяр гайдаларла йанашы информасийанын фактики истифадяси базасы ясасында 

(Кб-а эюря) юдямя схеминдян истифадя олунур. Информасийанын ахтарылмасы цчцн WWW 

(World Wide Web) технолоэийаларындан истифадя олунур вя бунун цчцн Интернет 

истифадячисиня стандарт броузер програмлары кифайятдир. World Wide Web мятн вя график 

формалы  информасийаларын ютцрцлмяси цчцн нязярдя тутулмушдур.  

Базары идаря едян ганунверижи актлар вя базарын пешякар иштиракчыларынын фяалиййятляри 

щаггында диэяр гайдалар информасийайа эиришя вя йайылма реъиминя мящдудиййятляр гойур. 

Интернет абонентляри цчцн информасийа хидмятляринин бир нечя база вариантлары тяклиф 

олунур (телеконфранслар, електрон почт, фтп, WWW). 

Эениш истифадячи аудиторийасы Интернет-и маркетингин сямяряли васитясиня чевирмишдир. 

Интернет васитяси иля маркетингин тяшкил олунмасынын ясас мярщяляляри ашаьыдакылардыр:  

- Интернет-дя рекламын йерляшдирилмяси. Индики заманда ясас ролу щомепаэе-нин жялбедижи 

дизайны, реклам материалларынын актив явязлянмяси, реал истифадя анында онларын мялуматлара 

уйьунлуьу ойнайыр. 

- Маркетинг тядгигатларынын анонслашдырылмасы; 

- Истифадячилярин анкетляшдирилмяси; 

- Нятижялярин йыьылмасы вя ишлянмяси. 



Интернет васитяси иля мяхфи вя тездяйишян информасийаларын ютцрцлмяси мягсядиля конкрет 

хидмят нювц цчцн щазырланмыш хцсуси програм тяминатындан истифадя етмяк мягсядяуйьун-

дур. Мцштяри цчцн беля имкан ян йени информасийанын алынмасы иля, оперативликля, етибарлылыгла 

вя тящлцкясизликля, щямчинин, юз мясялялринин щялли цчцн важиб олан информасийанын башга 

програм пакетляриня експортунун мцмкцнлцйц иля нятижялянир. 

 
25. İnformasiya təhlükəsizliyi 

Təhlükə dedikdə sistemə dağılma, verilənlərin üstünün açılması və ya dəyişdirilməsi, 
xidmətdən imtina formasında ziyan vurulmasına səbəb ola bilən istənilən hal, şərait, proses və 
hadisələr nəzərdə tutulur. 

Təhlükələri müxtəlif siniflərə ayırmaq olar. Meydana çıxma səbəblərinə görə təhlükələri 
təbii və süni xarakterli təhlükələrə ayırırlar. Süni xarakterli təhlükələr də öz növbəsində 
bilməyərəkdən və qəsdən törədilən təhlükələrə bölünür. Təsir məqsədlərinə görə təhlükələrin üç 
əsas növü ayırd edilir: 
− İnformasiyanın konfidensiallığının pozulmasına yönələn təhlükələr; 
− İnformasiyanın tamlığının pozulmasına yönələn təhlükələr; 
− Əlyetənliyin pozulmasına yönələn təhlükələr (DoS hücumlar, Denial of Service - xidmətdən 

imtina). 
Konfidensiallıq informasiyanın subyektiv müəyyən olunan xassəsidir. Verilən informasiyaya 

müraciət icazəsi olan subyektlərin siyahısına məhdudiyyət qoyulmasının zəruriliyini göstərir. 
Konfidensiallığın pozulmasına yönələn təhlükələr məxfi və ya gizli informasiyanın üstünün 
açılmasına yönəlib. Belə təhlükələrin reallaşması halında informasiya ona müraciət icazəsi 
olmayan şəxslərə məlum olur.    

Tamlıq - informasiyanın təhrifsiz şəkildə mövcudolma xassəsidir. İnformasiyanın tamlığının 
pozulmasına yönələn təhlükələr onun dəyişdirilməsinə və ya təhrifinə yönəlib ki, bunlar da onun 
keyfiyyətinin pozulmasına və tam məhvinə səbəb ola bilər. İnformasiyanın tamlığı bədniyyətli 
tərəfindən qəsdən və ya sistemi əhatə edən mühit tərəfindən obyektiv təsirlər nəticəsində pozula 
bilər.  

Əlyetənlik – yolverilən vaxt ərzində tələb olunan informasiya xidmətini almaq imkanıdır. 
Həmçinin əlyetənlik – daxil olan sorğulara xidmət üçün onlara müraciət zəruri olduqda uyğun 
xidmətlərin həmişə hazır olmasıdır. Əlyetənliyin pozulmasına yönələn təhlükələr elə şəraitin 
yaradılmasına yönəlib ki, bu zaman müəyyən qəsdli hərəkətlər ya sistemin iş qabiliyyətini aşağı 
salır, ya da sistemin müəyyən resurslarına girişi bağlayır. 

Təhlükələr digər əlamətlərinə görə də təsnif oluna bilər: 
− Baş vermə ehtimalına görə (çox ehtimallı, ehtimallı, az ehtimallı); 
− Meydana çıxma səbəblərinə görə (təbii fəlakətlər, qəsdli hərəkətlər); 
− Vurulmuş ziyanın xarakterinə görə (maddi, mənəvi); 
− Təsir xarakterinə görə (aktiv, passiv); 
− Obyektə münasibətinə görə (daxili, xarici); 

Daxili və xarici təhlükələrin nisbətini təqribi olaraq belə xarakterizə etmək olar. Təhlükələrin 
80%-i təşkilatın  öz işçiləri tərəfindən onların bilavasitə və ya dolayısı yolla iştirakı ilə baş verir. 
Təhlükələrin 20%-i kənardan icra olunur. 

Kompüter virusları. Kompüter virusları təxminən 1980-ci illərin əvvəllərində meydana 
çıxmışdır. «Kompüter virusu» termini 1984-cü ildə ABŞ-da keçirilən informasiya təhlükəsizliyi 



üzrə 7-ci konfransda Fred Koen tərəfindən işlədilmişdi. Kompüter viruslarının ümumi qəbul 
edilmiş tərifi yoxdur. Biz aşağıdakı tərifdən istifadə edəcəyik. 

Kompüter virusu – elə proqramdır ki, özünü təxminən bioloji virus kimi aparır: çoxalır, 
maskalanır və ziyanlı təsirlər göstərir (əməliyyatlar yerinə yetirir).  

Virusları aşağıdakı əlamətlərə görə təsnif etmək olar:  
� yaşayış mühitinə görə: fayl virusları (com, exe, bat, doc virusları), yükləmə virusları, 

makro viruslar; 
� yaşayış mühitini yoluxdurma üsuluna görə: rezident və qeyri-rezident; 
� əməliyyat sisteminə görə: MS-DOS virusları, Windows virusları, *NIX virusları və s.; 
� destruktiv imkanlarına görə: ziyansız, təhlükəsiz, təhlükəli, çox təhlükəli; 
� virus alqoritminin xüsusiyyətlərinə görə: «tələbə» virusları, kompanyon-viruslar, 

«soxulcanlar» (worm), «stels»-viruslar («görünməz» viruslar), «polimorf»-viruslar 
(özüşifrlənən viruslar), şəbəkə virusları və s. 

Virusların yaradılması. Hər gün 10-15 yeni növ virus meydana çıxır. Virusların miqdarı 
həndəsi silsilə üzrə artır. Bunu statistika və real həyat təsdiq edir. 1990-cı ildə təxminən 500 
virus, 1992-ci ildə - 3 000, 1994-cü ildə - 5 000, 1996 – 9 000, 1999 – 30 000, 2001 – 50 000, 
2010cü ildə 112 000-dən çox virus məlum idi. 

Kompüter viruslarının sayının artması ilk növbədə onunla bağlıdır ki, proqramlaşdırmanı bir 
qədər öyrəndikdən sonra istənilən şəxs virus yaza bilər. Bu işdə ona leqal və qeyri-leqal 
ədəbiyyat, virusların yazılması üçün xüsusi proqram təminatı kömək edə bilər. Hətta müxtəlif 
mutasiya generatorları mövcuddur ki, onun köməyi ilə birinci kurs tələbəsinin yaratdığı sadə 
virusdan mürəkkəb virus yaratmaq olar.  

Virusların yayılması. Şəbəkə və kommunikasiya texnologiyalarında hər bir yenilik 
virusların yaradılması və yayılması üçün yeni imkanlar, yollar açır. Yaxın vaxtlara kimi viruslar 
disketlər və digər daşıyıcılar vasitəsi ilə yayılırdı, İnternet viruslar üçün geniş magistral açdı. 
Kompüter virusları Internetdə bioloji virusların real dünyada yayılmasından daha sürətlə yayılır. 
2003-cü ildə Slammer "soxulcanı" 10 dəqiqə ərzində 75 min kompüter yoluxdurmuşdu.  

1999-cu ildə ilk dəfə dünya miqyasında virus epidemiyası baş verdi: Melissa virusu on 
minlərlə kompüteri yoluxdurdu və 80 milyon dollar ziyan vurdu. Bu insidentdən sonra dünyada 
antivirus proqramlara böyük tələbat yarandı. 2000-ci ilin mayında Melissanın rekordunu bir neçə 
saat ərzində milyonlarla kompüteri yoluxdurmuş I Love You! virusu təzələdi.  

Praktik olaraq virusla "yoluxdurmaq" mümkün olmayan fayl növü qalmamışdır. Artıq mobil 
telefonları və proqram təminatından istifadə edən digər qurğuları yoluxduran viruslar da sürətlə 
yayılır.  

Virus müəllifləri təkcə texnoloji zəifliklərdən deyil, "psixoloji" zəifliklərdən də istifadə 
edirlər. Tədqiqatlar göstərmişdir ki, Anna Kournikova, Sean Connery, Julia Roberts, Elvis 
Presley Lives, Explicit Hot Porn kimi viruslardan əziyyət çəkmiş hər beşinci İnternet istifadəçisi 
edilmiş xəbərdarlıqlara baxmayaraq həmin adlı qoşma faylları açmışdılar.  

Antivirus proqramlarının növləri. Viruslarla mübarizə proqramlarının bir neçə növü var - 
skanerlər (başqa adı: faqlar, polifaqlar), disk müfəttişləri (CRC-skanerlər), rezident monitorlar və 
immunizatorlar.  

Antivirus skanerlərin iş prinsipi faylların və sistem yaddaşının yoxlanmasına və onlarda 
məlum və ya yeni (skanerə məlum olmayan) virusların axtarışına əsaslanır. Məlum virusların 
axtarışı üçün «maska»lardan istifadə edilir. Virusun maskası konkret virus üçün spesifik olan 
müəyyən sabit kodlar ardıcıllığıdır. Bir çox skanerlərdə həmçinin «evristik skanlama» 
alqoritmlərindən istifadə edilir, yəni yoxlanan obyektdə komandalar ardıcıllığı analiz edilir, 



müəyyən statistika toplanır və hər bir yoxlanan obyekt üçün qərar qəbul edilir («ola bilsin 
yoluxub» və ya «yoluxmayıb»).  

Disk müfəttişlərinin (CRC-skanerlərin) iş prinsipi diskdə olan fayllar və sistem sektorları 
üçün CRC-cəmlərin (nəzarət cəmlərinin) hesablanmasına əsaslanıb.  

Rezident monitorlar - daim operativ yaddaşda yerləşən və disklə və operativ yaddaşla 
aparılan əməliyyatlara nəzarət edən proqramlardır. Məhz bu proqramlar sistemin real yoluxma 
anına kimi virusu aşkarlamağa imkan verir (əvvəlki ikisindən fərqli olaraq).  

İmmunizatorların iki növü var: yoluxma barədə məlumat verən immunizatorlar və hər-hansı 
növ virusla yoluxmanın qarşısını alan immunizatorlar. Onlardan birincisi adətən faylların sonuna 
yazılır və hər dəfə fayl işlədikdə onun dəyişməsini yoxlayır. Bu immunizatorların bir nöqsanı var 
− stels-virusla yoluxma barədə məlumat verməyə qabil deyil. Buna görə bu immunizatorlar 
hazırda praktikada istifadə edilmir. İkinci növ immunizator sistemi hər hansı müəyyən növ 
virusla yoluxmaqdan mühafizə edir. Diskdə fayllar elə modifikasiya edilir ki, virus onları artıq 
yoluxmuş fayl kimi qəbul edir. Rezident virusdan mühafizə üçün kompüterin yaddaşına virusu 
imitasiya edən proqram yüklənir. Virus işə düşdükdə onunla rastlaşır və hesab edir ki, sistem 
artıq yoluxub. 

 
 

III Kollokvium 
 

1. Elektron kommersiyanın əsas elementləri 

Интернет-коммерсийанын инкишафы е лектрон формада тижарят заманы юдяниш  
механизмляри  ишляйиб hазырламаьы эцндямя эятирди. И лк вахтлар ИНТЕРНЕТ-дя 
хидмят вя малларын юдяниши  цчцн кредит вя дебитор картларындан истифадя едилиб.  
90-жы ил ляр ин орталарындан ися Банк-Мцштяри   вя йа Интернет-Мцштяри  т ипли сис-
темдян истифадя олунмаьа башланыб. Бунун да нятижясиндя банк чекляри  вя 

банкнотларынын електрон аналогу – електрон пул  (e-mony) мейдана эялди. Гейд 
едяк ки, е лектрон-пул хцсуси олараг йалныз Интернет васитясиля hесаблашма 

апармаг цчцн йарадылыб.  
Интернетдя хцсуси hесаблашма васитясинин йарадылмасы зярурил ийи Интернет-

тижарятин хцсусиййятиндян ирял и эялир.  Беля  ки , Интернет васитясиля тижарят,  адятян, 
пяракяндя формада баш верир , мцштяриляр ин сайы гейри-мяhдуд олур, онларын 
сайыны прогнозлашдырмаг мцмкцнсцздцр вя онлар hаггында hеч ня мялум 

олмур. Она эюря дя, hесаблашма системи чохлу сайда юдямяляри тяhлил етмяк 
игтидарында олмалыдыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, бу hесабларын чох hиссяси  

кичик hяжмли олур. Чцнки яксяр hаллрда тижарят пяракяндя формада апарылыр.  Она 
эюря дя беля  hалларда классик юдямя системи йарарл ы олмур. Чцнки банкын 

хидмят hаггы бязян юдяниш hаггындан артыг олур.  Мяhз бу сябябдян нягд пула 
бянзяр електрон юдямя вастясиндян истифадя едил ир.  

Електрон-коммерсийа саhясиндя чох олмаса да гейри-материал формалы  
хидмят нювляри  дя тяшяккцл тапыб. Бу, ясасян, информасийа тягдиматы, мясляhят 
вя малиййя хидмятляридир.  Ютцрмя каналларындан истифадя етмякля бу хидмятляр  
билаваситя с ифариш верилян анда hяйата кечирил ир. Електрон-коммерсийанын ян 
эениш инкишаф етмиш саhяси малиййя хидмятляринин сатышы  вя hесаблашманын 
Интернет васитясиля  апарылмасыдыр. Бу електрон-малиййя  (e-finance)  адланыр.  



Бундан башга, бу эцн Интернет васитясиля мясафядян тяhсил , hцгуг вя hяким 
мясляhятляри апарылыр . Интернет васитясиля банк хидмятляри Инернет-банкинг  ( i-

banking), гиймятли  каьызлар базарында апарылан ямялиййатлар цзря електрон хид-
мятляр Интернет-трейдинг  ( i-trading), сыьорта хидмятляри Интернет-сыьорта  ( i-

insurace) адланыр . Бу терминляри  ишлядяркян, бязян Интернет сюзцнц online сюзц 
иля явяз едирляр:  мясялян, online banking iнтернет-banking  (и-banking)  сюзцнцн 

синонимидир .  
Щал-hазырда 10 милйондан чох Web-сяhифядян йалныз 31ö-и коммерсийа 

йюнцмлц дейил . Електрон-коммерсийа базарында и лл ик дювриййя 30-50 милйард 
АБШ долары тяшкил  едир.  

Мцасир Електрон-коммерсийа базарында ашаьыдакы хидмят нювляри 
мювжуддур:  

1. Технолоэийа тяминатчылары.  
2.   Електрон-коммерсийа хидмятчиляри.  

3.  Интернет-коммерсийа ялагяляндирижиляри.  

4.  Електрон юдямя хидмятляри.  

Технолоэийа тяминатчылары (technology providers) – бунлар коммуникасийа 
компанийалары, Интернет-провайдерляр (ISP), програм вя апарат тяминаты  цзря 
истеhсал компанийалары – информасийа технолоэийалары (IT) сектору компанийа-

ларыдыр.  
Коммерсийа хидмятчиляри  (content  providers) – бунлар оператив 

информасийа вя хидмят тяминаты  и ля мяшьул олан компанийалардыр. Бунларын 
сырасына ашаьыдакылар аиддир:  

•  Хидмят саhибляри (owners) – бунлар саhибкарлар, билаваситя хидмятчиляр вя 

сатыжылар ола биляр.  Банкларын яксяр hиссяси юз Интернет-хидмятлярини Web-

сящяhифялярдя каталоглар формасында тягдим едир вя електрон-коммерсийа 

базары иштиракчыларынын хидмят саhибляри категорийасына аиддир ляр.  

• Електрон брокерляр (e-brokers) – еля бир тяшкилатдыр ки, сон истифадячийя 

мцхтялиф мяhсул вя хидмятлярля таныш лыг имканы тяшкил едир. Електрон-

брокерляр цчцнжц фирмайа аид мяhсул вя хидмятляри тяклиф едир, онлары 

гиймятляндирир, бу вя йа диэяр мяhсулун алыныб-сатылмасы hагда тяклифляр 

верир вя бунунла да сатыш просесини асанлашдырыр. Електрон-брокерин мцhцм 

бир нювц информасийа-брокеридир.  Онлар мцхтялиф информасийа базаларына 

эириш имканыны тямин едир ляр. Електрон-брокерляря мисал олараг малиййя 

сферасында фяалиййят эюстяряряк, суда тягдим едян E-loan (www.e-loan.com) 

компанийасыны вя гиймятли  каьызларла тижаряти тяшкил едян E-Trade (www.e-

trade.com) компанийасыны эюстярмяк олар. Яксяр информасийа вя аналитик аэентликляр  

информасийа брокерляри  адланыр. Бир сыра банклар да юз Web-сяhифяляриндя мцхтялиф иг-



тисади эюстярижиляри, индексляри, валйута курсларыны няшр едяряк информасийа брокери ролунда 

чыхыш едирляр. 

Гиймятли  каьызларла тижаряти  тяшкил едян E-Trade (www.e-trade.com) 
компанийасы.  

• Електрон хидмят провайдери (e-services providers) – бу Интернетдя 

мцяссисянин виртуал офис и дейил , фяалиййятинин чох hиссяси  билаваситя 

Интернет васитясиля  hяйата кечири лян мцяссисядир.  Даhа доьрусу, бу вир-

туал вя йа онлайн мцяссисядир. Електрон-коммерсийа базарында 

фяалиййят эюстярян ян мяhшур провайдер – Амазон.жом  

(www.amazon.com)   

• Диэяр нцмуня Интернет-банклар вя йа Виртуал-банклар (Virtual bank),  

шябякя-банклары (нет-онлй bankс), електрон-банклар (е-bankс) вя 

онлайн-банклар (онлине-bankс) ола биляр. Интернет-банк шюбяляри вя 

фи лиаллары олмайан вя банк хидмятляринин там спектирини тягдим едян 

тяшкилатдыр. Ашаьыдакы Интернет-банклары гейд етмяк олар:  

www.electonicbanker.com, www.open-vision.com, www.firstdirect.com, 

www.egg.co.uk, www.advance-bank.de вя башгалары. Бу интернет банклар 

юз мцштяриляриня мясафядян юзцняхидмят тяшкил едир  вя онларын 

хидмятляри классик банклара нисбятян ужуздур. Чцнки, бурада бцтцн 

просес автоматлашдырылмышдыр вя буна эюря дя ямякhаггы, ижаря hаггы  

кими юдямялярдян азаддырлар.  

             Интернет - банк  www.firstdirect.com  
•  Ялавя мялумат хидмятчиляри (add-on material providers) – бунлар адятян 

мцхтялиф аналитик-информасийа аэентликляридир ки, онларын да иши с ифариш  

ясасында маркетинг тядгигаты апармаг, истифадячиляр цчцн рекламлар, 

еланлар вя башга информасийалар няшр едирляр. Бу бахымдан банклар hям 

хидмятчи,  hям дя истифадячи гисминдя чыхыш едяряк, цчцнжц фирманын Wеb-

сяhифясиндя юз рекламларыны йерляшдиряряк, мцгабилиндя мцяййян вясаит 

юдяйир.  

•  Коммерсийа ялагяляндирижиляри (context  providers) – интернет-коммер-

сийанын инкишафы  и ля ялагядар йаранмыш йени ялагяляндирижи  категорийасыдыр.  

Адятян онлар порталларын саhибляридир. Портал – еля бир Web-сайтдыр ки,  



хцсуси истифадячиляр  аудиторийасына хидмят едяряк, ялавяляр вя хидмят-

лярдян истифадяни тямин едир. Мяhдуд истифадячиляр даирясиня хидмят едян 

порталлар шагули,  мцхтялиф груп истифадячиляр вя базарлар цчцн нязярдя 

тутулмуш порталлар ися цфиги вя йа мегапортал адланыр. Ясас фяргляндирижи 

жяhяти фярдиляшмякдир. Беля ки, портал маhиййятжя компцтер програмыдыр вя конкрет 

истифадячи цчцн нязярдя тутула  вя мцхтялиф формаларда ола биляр. Порталлар 

ики йеря бюлцнцр: информасийа порталлары вя електрон тижарят мейданлары (e-

marketplace).  

Малиййя порталы - истифадячиляря малиййя хябярляри вя телеконфранслар тяклиф 
едир, юйрятмя хидмятляри, hямчинин WebMoney системинин рягямли пулларынын 

няьд пула вя яксиня дяйишилимяси хидмятлярини тяклиф  едир .  
 

2. İnformasiya portalları və elektron ticarət 
 

• Информасийа порталы  вя йа хидмят каталоглары бир груп истифадячиляря мювзу 

цзря синифляшмиш информасийа ресурсларындан истифадя имканы йарадыр. Бу 

порталлар адятян чох танынмыш олурлар. Информасийайа чыхыш тяминатындан 

башга онлар ИНТЕРНЕТ-ин бир сыра тятбиги хидмят нювлярини ялагяляндир ир,  

истифадячийя хябяр каналларындан, електрон почт хидмятиндян вя интернет-

маьаза системиндян истифадя имканы йарадыр.  Яксяр истифадячиляр цчцн бу 

жцр порталлар ИНТЕРНЕТ аляминя эириш нюгтяси функсийасыны йериня йетирир .  

Мясялян, www.yahoo.com, www.aol.com, www.online.ru, www.yandex.ru, 

www.rambler.ru, www.azeriweb.com, www.msn.com, www.aztop.com вя с.  

•  Електрон тижарят мейданлары е лектрон тижярят тяшкил етмяк цчцн истифадя  

олунан портал лардыр. Бу алыжы иля мцштярини бир арайа эятирян Web-сайтдыр .  

Тижарят мейданлары аид олдуглары саhянин яламятляриня эюря вя тижаряти  

тяшкил гайдаларына эюря фярглянирляр. Саhя мейданларына ашаьыдакылары  

мисал эюстярмяк олар: DirectAg.com – кянд тясяррцфаты, Chemdex.com – 

кимйа сянайеси,  MetalSite  вя e-Steel.com – металлурэийа. Тяшкил  гайда-

сына эюря електрон тижарят сырасы ашаьыдакы кимидир – e-mall,  агрегаторлар 

– aggregator, електрон ауксионлар – e-auction house вя биръалар.  

•  Агрегатор – универсал маьазайа охшар Web-сайтыдыр. Онлар бир чох 

мцяссисялярин каталогларыны топлайыр (агрегатлашдыр ыр) вя онлары мягсядли 



истифадячиляря тяклиф  едир. Мясялян, Yahoo!Finance – малиййя хидмяти  

саhясиндя агрегатор hесаб едил ир. О, истифадячиляря мцхтялиф малиййя  

хидмятчиляринин биржинс хидмятляриндян истифадя имканы йарадыр. Мясялян, 

мцхтялиф малиййя институтларында ачылмыш hесаблардан истифадя етмяяяк.  

•  Електрон ауксион – ауксионлар тяшкил етмяк цчцн електрон мейданлардыр .  

Топдансатыш тижаряти  цзря эениш тятбиг олунур. Бу эцн демяк олар ки, 

електрон-коммерсийа васитясиля hяйата кечирилян алгы-сатгы ямялиййатлары-

нын йарыс ы бу ауксионларда апарылыр.  Мясялян, ebay.com, dostaвka.ru вя с  

•  Електрон биръалар – тяжили сатыш биръасы ролуну йериня йетирян Web-

сайтлардыр. Бу аноним тижарят мейданлары истифадячиляря спот-базарда мал 

алгы-сатгысы апармаьа имкан верир . Мясялян, CheMatch.com спот-базарда 

нефткимйа мяhсуллары сатыш ы цзря сайтдыр . Русийайа мяхсус Индекс 

интернет-биръасы ися борж мясулиййятляри  и ля алвер едир .  

Тяжрцбядя порталларын бу ики нювцня чох вахт ейни бир Web-сайтда тез-тез 
раст эялмяк олур. Беля ки,  бир  чох информасийа порталлары истифадячиляря 

ИНТЕРНЕТ-ауксионлар тяклиф едирляр . Мясялян, Yahoo! 
(www.auctions.yahoo.com), Netscape (www.shop.netscape.com/auctions),  

Lycos (www.auctions.lycos.com) кими мегапорталлар ауксионлар кечирир . Русийа 
металлурэийа саhяси – порталында метал мямулатлары цзря електрон биржа 

фяалиййят эюстярир.   
Малиййя порталы - истифадячиляря малиййя хябярляри вя телеконфранслар тяклиф 

едир, юйрятмя хидмятляри, hямчинин WebMoney системинин рягямли пулларынын 
няьд пула вя яксиня дяйишилимяси хидмятлярини тяклиф  едир .  

Юдямя хидмятчиляр и (enabling service providers – hярфи  мянасы ишлямяк 
цчцн шяраит йараданлар демякдир) – ИНТЕРНЕТ коммерсийа ямялиййатлары  

заманы юдямя просесини тямин едир . Бу хидмятя сертификасийа хидмяти дя аиддир. 
Онлар юдямянин тяhлцкясизлийиня зяманят верир вя шяраит йарадырлар. Бу заман 
онларын истифадя етдийи рягямли сертификатлардыр. Ян эениш йайылмыш  сертификасийа 
мяркязляри  – VISA (www.visa.com), VeriSign (www.verisign.com), CyberTrust 
(www.gte.com). Диэяр тяминат нювц мцяллиф hцгугу вя интеллектуал мцлкиййят 

тяминатыдыр.  
 
 
 

Яняняви тижарят формасында фяалиййятин технолоъи тяминаты вя хидмят 
нювляри  и ля адятян мцяссися юзц мяшьул олур. Истеhсал едилмиш мяhсулларын 

рекламы вя йайылмасы брокер вя дилер шябякяляри  васитясиля мцяссисянин юз эцжц 
иля hяйата кечирил ир. Алгi-сатгынын йериня йетирилмяси ися банк вя hцгуг систем-
ляри васитясиля  апарыл ыр. Беляликля електрон-коммерсийа саhясиндя йухарыда 
апардыьымыз функсионал синифляшмя еля яняняви бизнес-фяалиййятин конкрет яксидир. 



Садяжя, ИНТЕРНЕТ онларын ямяйин бюлцшдцрцлмяси принсипи цзря hяйата кечирил-
мясини мцмкцн едир.  

 
Популйар сертификасийа мяркязи – VISA (www.visa.com) 

 

Жями бир нечя ил яввял беля тясяввцр йаранырды ки, гярбдяки електрон коммерсийанын 

сцрятли инкишафы инкишаф етмякдя олан юлкяляря тядрижян кечмякдядир. Бу эцн артыг бу юлкя-

лярдя електрон коммерсийайа эцжлц мараг мцшащидя едилир. 

Буну бу юлкялярдя сон илдя интернет маьазаларынын сайынын артмасында вя електрон 

коммерсийайа щяср олунмуш хцсуси сайтларын мейдана эялмясиндя эюрмяк олар. Бир чох 

компцтер ядябиййатларында електрон коммерсийайа щяср олунмуш рубрикалар вардыр. Анжаг 

бу юлкялярдя, о жцмлядян Азярбайжанда Интернет-коммерсийа гярбдян щяля чох эери галыр. 

Беля вязиййятин ясас обйектив сябябляри йягин ки, щамы цчцн ашкардыр. Юлкянин ясас 

районларында мцасир телекоммуникасийа шябякяляринин олмадыьы бир шяраитдя, мцасир елек-

трон юдямя васитяляринин аз йайылдыьы бир щалда електрон коммерсийанын гыса мцддят ярзиндя 

кяскин сычрайыш едяжяйини эюзлямяк садялющвлцк оларды.  

Бу юлкялярдя бязи китаб тижаряти иля мяшьул олан Интернет-маьазалар артыг бир нечя илдир 

ки, мювжуддур. Йахшы пешякар сявиййядя китаб тижаряти апаран Русийанын «Книги России» вя 

«Озон» сайтларыны эюстярмяк кифайятдир. «Wall Street Journal» гязетинин йаздыьына эюря 

«Озон»-ун ауксионларынын контрол пакетини гярб инвесторлары 1,8 млн. $ -а ялдя етмишляр.  

Ейни заманда бир факты да гейд етмяк лазымдыр ки, жидди коммерсийа газанжы ялдя 

етмяк цчцн бизим юлкядя интернет васитяси иля тижарятя щяля кифайят гядяр тялябат йохдур. 

 
3. Elektron pul 

 
Юдямя хидмятчиляр и (enabling service providers – hярфи  мянасы ишлямяк 

цчцн шяраит йараданлар демякдир) – ИНТЕРНЕТ коммерсийа ямялиййатлары  
заманы юдямя просесини тямин едир . Бу хидмятя сертификасийа хидмяти дя аиддир. 
Онлар юдямянин тяhлцкясизлийиня зяманят верир вя шяраит йарадырлар. Бу заман 
онларын истифадя етдийи рягямли сертификатлардыр. Ян эениш йайылмыш  сертификасийа 
мяркязляри  – VISA (www.visa.com), VeriSign (www.verisign.com), CyberTrust 
(www.gte.com). Диэяр тяминат нювц мцяллиф hцгугу вя интеллектуал мцлкиййят 

тяминатыдыр.  
Интернет васитясиля алвер етмяйя щазырлашан щяр бир кяс сечим имканына маликдир: 

ямтяяни аларкян пластик картлардан вя йа електрон щесаблардан истифадя едяряк юдямя. 



Картлар цзря юдямя бцтцн маьазаларда мцмкцн дейил. Беля ки, Интернет 

маьазаларынын минимум йарысы алынан малы чатдырмаьы юдяниш щаггыны алмагла вя о жцмля-

дян, ялавя юдянишля (ямтяяни рабитя шюбяляриндян аларкян) йериня йетирир. Ясас сябяб одур ки, 

Интернет-тажирляр бир тяряфдян алыжыларын, диэяр тяряфдян ися юдямя системляринин етибарлылыьына 

инанмырлар. 

Интернет васитяси иля пластик картларла юдяниш йериня йетириляркян сахтакарлыг ади 

маьазада юдямя заманындан артыг олур. АБШ-да пластик картларла юдянишлярин 1ö-и сахта 

олур. Бу сахта юдянишлярин йарысы Интернетдя йериня йетирилир. Сон заманлар Интернет васитяси иля 

електрон нягдлярдян истифадя едян йени юдямя системляри йарадылыр. Интернетин вя електрон 

почтун, щямчинин мцасир криптографийа системляринин мейдана эялмяси иля нягд пулун дягиг 

електрон еквивалентинин йарадылмасы мцмкцн олмушдур. 

Електрон нягдляр пул прототипинин малик олдуьу кейфиййятляря маликдир: 

- Онлар бюлцняндир – даща кичик номинал пуллара хырдалана биляр; 

- Онлар надирдирляр – щяр бир електрон пул юзцнцн надир кодуна маликдир; 

- Онлар мцшащидя олунурлар – пуллар йцксяк дяряжядя мцщафизяйя маликдирляр. Она 

эюря дя пуллары сахталашдырмаг тяжрцби олараг о гядяр зящмят тяляб едир ки, ашаьы номиналла 

мцгайисядя мянасыздыр, беля ки, айрыжа гапалы ачарлы шифрялямя системи сайясиндя щяр бир 

пулун кодировкасы надир (уникал) олур.  

- Онлар аноним хцсусиййятя маликдирляр. Беляликля, банк юдямя тапшырыьында 

мцяссисянин юдямялярини йериня йетирян реквизитляр эюстярилибся, онда електрон нягдляри щалын-

да юдяйижинин вя йа алыжынын шяхсиййятини ашкарламаьа имкан верян щяр щансы реквизит иштирак 

етмир. Бу електрон нягдляри щягиги пуллара йахынлашдырыр. 

Пластик картларла юдямяляря алтернатив олан бир нечя юдямя системи мювжуддур. 

«Instant», «Cyberplat», «Web Money» вя «PayCash». 

«Cyberplat» системиня (www.cyberplat.ru) електрон юдямялярини йериня йетирмяйя 

имкан верян «банк-мцштяри» системинин бир нювц кими бахмаг олар. Бу систем Русийанын 

«Платина» банкы тяряфиндян йарадылмышдыр. Онун ясас мцсбят жящяти ондан ибарятдир ки, о, 

мцщасибат учоту вя банк учотунун стандартларына там уйьундур. Бу заман мейдана 

эялян щяддян артыг транзаксийаларын тяртибаты банкын иш йцкцнц артырыр. Она эюря дя бюйцк 

щесаблар цзря кичик юдямялярля ишлямяк банка сярфяли дейил. Айдындыр ки, систем реал ямтяяляр-

ля алвер едян Интернет-маьазаларда истифадя цчцн мцнасибдир. 



Интернет юдямяляр базарында тягдим олунан диэяр ики юдямя системи – Instant 

(www.payboot.ru) вя Web Money (www.webmoney.ru) бейнялхалг банк системляриня ясас-

ланыр. Онлар цчцнжц дцнйанын бязи юлкяляриндян эютцрцлмцш оффошор ганунверижилийин бцтцн 

цстцнлцкляри иля истифадя олунур.  Web Money юдямя системи 

Беля системляр алыжылар вя айдындыр ки, оффошор сатыжылар цчцн вя беляликля, ганунверижилик 

чярчивясиндя гейдиййатдан кечмяйя чох да щявяскар (мараглы) олмайан бцтцн шяхсляр цчцн 

ялверишлидир. 

«PayCash» юдямя системи дя Русийа лайищячиляри тяряфиндян йарадылмышдыр вя юзцндя 

нягд електрон юдямяляри якс етдирир. О «електрон пуллар»  васитяси  иля банк системляриня 

ясасланыр.  

Системин йарадыжылары «ойунжаг» пулларла юз www.paycash.ru - адлы сайтларында виртуал 

алыш-вериши йериня йетиряряк системин иши иля нцмайиш реъиминдя таныш олмаг имканы йарадыр. 

Яэяр бяхтиниз эятирярся сиз, щятта «ойунжаг» пулларла Интернетя эириш бир сыра ямтяя вя 

хидмятляря эцзяштляр дя ялдя едя билярсиниз. Систем цчцн щесаб вя юдямялярин там анонимлийи 

характерикдир.  

Бцтцнлцкля, демяк олар ки, Интернетдя юдямяляр проблеми техники сявиййядя бу эцн щялл 

олунмушдур. Бу вя йа диэяр юдямя системинин сечилмяси – зювгдян вя конкрет Интернет-

маьазанын хцсусиййятиндян асылыдыр. 

 Интернет васитяси иля юдямя системи - «PayCash» 

Тяяссцф ки, Интернет-коммерсийанын щцгуги базасы щяля чох зяифдир. Бу эцн цчцн 

банкларда електрон сянядлярин мцбадиляси цсуллары щаггында мцхтялиф фярди гайдалар вардыр 

ки, бу да електрон-рягям имза анлайышы иля регламентляшдирилир.  

 

4. Elektron nümayəndəliylərin yaradılması prinsipləri 

Интернет васитясиля  бизнеси инкишаф етдирмякдян еhтийат етмяк явязиня, 
юйрянмяк лазымдыр ки, hягигятян дя бу мцряккяб бир просесдир, йохса jох. Она 

эюря дя Интернет маьазаларын йарадылмасы имканларыны нязярдян кечиряк. 
Илк олараг гейд едяк ки, Интернетин ян популйар истигамятляриндян бири  

яhалинин активл ийидир вя тяяссцф ки, алыжы  кими йох. Икинжис и, ж идди Интернет 
маьаза юзцндя ахтарыш системи вя информасийа ресурсалары е лементлярини 

бирляшдирир.   
Беля бир мцряккяблийя бахмайараг, ясас мягсяд ашаьыдакы кими гойулур: 

Интернетдя малларын каталогуну дярж етмяк вя мцштяринин hяр hансы бир малы алмасы hагда билдиришини  
гябул  етмяк, ондан сонра бу малы йа юз анбарында, йа да кянар истеhсалчыдан 



тапараг мцштярийя чатдырмаг вя эюстярилян хидмятин пулуну алмаг. 
Эюрцндцйц кими, бурада Интернетин ролу информасийаны потенсиал мцштярийя 

чатдырмаг вя онун мягсяди hагда информасийа алмагдыр вя маьазанын ясас 
hиссяси диэяр формада Интернетля ялагяли дейил, яэяр ондан маьазанын шюбяляри 

арасында информасийа мцбадиляси цчцн истифадя етмясяляр.  
Маьазанын нцвяси – малларын каталогу вя бу каталогун йерляшдийи сайтдыр.  

Тябии  ки, илк аддым олараг, дягиг чешидлянмиш вя савадлы  каталог йаратмаг 
гаршыйа мягсяд гойулур.  Бурада тяжрцбяли мцтяхяссисляр ин иштиракы важибдир . 
Тясвирлярин сканердян кечирилмяси вя сийаhыйа дахил едилмяси бюйцк зяhмят 

тяляб едян иш лярдян биридир.  
Каталогун структуру бу вя йа диэяр дяряжядя сайтын структуруна тясир едир.  

Классик маьазаларда малларын йерляшдирилмясинин номенклатур гайдалары, 
Интернетдя малларын ахтарышынын кейфиййятиня тяминат вермир. Она эюря дя 
бюлмялярин адынын истифадячилярин мал hаггында тясяввцрцня уйьун сечилмяси 

даhа йахшы еффект йарадыр.  
Маьазанын сайтынын структуру мал каталоглары  иля  мяhдудлашмыр.  Бурада 

маьаза hаггында информасийа бюлмяси, сайтда hярякят вя алыш  цчцн кюмяк, 
мцхтялиф ситуасийаларда мясляhятляр вя с.  мювжуддур. Мясялян, 

www.megashop.ru Интернет маь‹азасында онлайн реъимдя мцштяри еhтийат 
hиссяляриндян юзцня лазым олан конфигурасийада компцтер йыьыр вя си фариш верир.  

Ясас мясялялярдян бири дя, алыжы  форумларыдыр. Лакин бу иши  hеч дя бцтцн 
маьазалар hяйата кечирмир. Чцнки,  алыжы  психолоэийасы елядир ки,  он мцштяридян 

йалныз бири  юз миннятдарлыьыны билдирир, галанлары  ися мцтляг няся бир ирад 
билдирмялидир.  Лакин бунунла барышмаг лазым эялир . Чцнки, сайта мцражият едян-

ляр и лк нювбядя онун рейтингиня фикир верирляр.  
Диэяр мцhцм бир елемент, сайтын дизайныдыр. Бу эцн Интернет маьазаларда 

демяк олар ки,  hяр шей сатыл ыр. Яэяр сиз башгаларыны сатмадыьы hяр hансы бир  малы  
сатыша чыхарсаныз,  архайын олуын ки, гыса мцддятдя кимся бу малы юз каталогуна 
дахил едяжяк. Бу заман сизин маьазанын визуал эюрцнцшц алыжыны  жялб етмякдя 
хцсуси рол ойнаjа биляр. Бурада истифадя едилян шрифтлярин, рянэлярин вя график 

елементлярин хцсуси яhямиййяти вар. Щятта мцшайиятедижи  мусиги дя алыжы сайына 
тясир эюстяря билир . Бурада дизайнерин вязифяси  сайтын функсионал фяалиййятиня 

хялял эятирмядян, маьазайа жялбедижи эюрцнцш вермякдир.  
 

Интернет маьазанын ясас цстцнлякляри ашаьыдакылардыр:  
• Практик олараг гейри-мяhдуд ассортимент; 

• Йер ижаря етмяйя еhтийаж йохдур; 

• Фасилясиз иш реъими;  

• Ялверишли  ахтарыш;  

• Ялверишли  сифариш формасы;  

• Эениш яhатя даиряси .  

Беляликля, Интернет маьаза гейри-мяhдуд сайда мцштярийя хидмят 
эюстярмяк цчцн ялавя бир мяишят каналына чеврилир.  Бу ися йени эялир мянбяйи 



демякдир.  
Интернет маьазада тижарят ашаьыдакы схем цзря hяйата кечири лир:  

Маьазайа дахил олан мцштярийя малларын каталогу, хидмятяр сийаhысы,   
ахтарыш с истеми вя диэяр стандарт васитяляр тягдим олунур. Илк олараг 

гейдиййатдан кечмяк лазымдыр. йалныз бундан сонра сифариш  вермяк олар. 
Бурада каталогдан мал сечил ир, hяжми эюстярил ир вя с ифариш сатыжыйа эюндярилир.  
Елкетрон почт васитясиля,  сифариш маьазайа дахил олур вя сатыжы  мцштяри и ля ялагя 
сахлайараг юдяниш вя сифаришин мцштярийя чатдырылмасы гайдаларыны мцзакиря 

едир.  
Маьазанын гурулушу бу hалда ики механизмдян ибарят олур: Front-Office 

вя Back-Office.  
Интернет нцмайяндялик йаратмаздан яввял и лк нювбядя яняняви ня цчцн? 

суалына жаваб вермяк лазымдыр. Беляликля, Интернет нцмайяндялик няйя хидмят 
едир.  

Интернет нцмайяндялик с изин иш инизя нежя кюмяк едя биляр.  Беля ки, артыг 
сизин даими патрнйорларыныз вар, сиз юз рекламларынызы яняняви кцтляви 

информасийа васитяляриндя йерляшдирирсиниз. Артыг хярж чякиб бир даhа Интернетдя 
реклам важибдирми? 

Бу суаллара жаваб вермяздян яввял баша дцшмяк лазымдыр  ки, бу суалларын 
гойулушу дцзэцндцрмц? Она эюря ки, Web-сайт сизин фирманын рекламы демяк 

дейил.  
Web нцмайяндялик еля бир йердир ки,  бурайа сизин партнйорларыныз вя 

алыж ыларыныз “эяляжяк”, данышыглар апаражаг, мцгавиляляр баьланажаг, алгы-сатгы 
hяйата кечир иляжяк вя с. Реклам лювhяси ися йалныз мцштярини с изинля эюрцшмяйя 

марагландыра биляр .  
1.  Беляликля Web-сайт сизин Интернет нцмайяндялийиниз олажаг.  Она эюря дя  

Интернет нцмайяндялик чох вахт Интернет-оффис дя адландырылыр вя бурайа 

сизинля мараглананлар “эяляжяк”, суаллар веряжяк, гиймятлярля  

марагланажаг вя с.  ясл  офисдян фяргли  олараг виртуал офис  эцнцн 24 сааты  

вя Интернет реклам вя Wеб-маркетингин юзялл икляри  

илин 365 эцнц сизин ихтийарыныздадыр.  Бурада hеч бир жоьрафи сярhяд йохдур 
вя чох ужуз баша эялир.  

 
 

5. İnternet-reklam 
 
Интернетдя реклам - малларын вя хидмятлярин тяблиьаты цзря нисбятян 

эянж реклам каналыдыр вя илк нювбядя глобал шябякя хидмятинин инкишафы 
нятижясиндя йаранмышдыр. Бундан башга, бу хидмят нювц hялялик кифайят 

гядяр юйрянилмямиш вя беля шябякя системляриндя реклам хидмяти 
эюстярмяйин елми ясасландырылмыш цсуллары йенижя мцтяхяссисляр тяряфиндян 
йарадылмаьа башланылыб. Бурада ясас сябялярдян бири дя Интернет саhясиндя 
кифайят гядяр норматив-hцгуги базанын олмамасыдыр. Бцтцн бунлар сон 

нятижядя рекламын бу нювцня бизнес-жямиййяти тяряфиндян бир гядяр 



еhтийатла йанашмаьы зярури едир. 
Бунлара бахмайараг, Интернет-реклам хидмятиндян истифадя едян 
компанийалар ашаьыдакы шяртсиз цстцнлякляри ялдя етмиш олур: 

1. Интерактивлик – Интернетин спесифик хцсусиййятидир вя яняняви КИВ 

гаршысында бир сыра цстцнлцкляря имкан верир. Илк нювбядя Интернет-

истифадячи юз мониторунда эюрмяк истядийи информасийаны юзц сечир. 

Беляликля, рекламын йаратдыьы негатив hаллар (мясялян, телевизийа 

васитясиля реклам заманы олдуьу кими) арадан галхыр. Яэяр 

истифадячидя hяр hансы бир баннер мараг доьурарса вя о, бу hагда 

даhа чох информасийа ялдя етмяк истяйярся, онда мцражият цзря 

рекламчынын сайтына кечяр вя ятрафлы информасийа алмыш олар вя бу 

заман сечим онун юзцнцндцр. Тябиидир ки, рекламы гябул етмяк 

характери вя сон нятижя кейфиййят бахымындан фяргли олажаг. 

Мцгайися един, телевизийада филмин вя йа футбол цзря дцнйа 

чемпионатынын нцмайиши заманы мяжбури рекламын йаратдыьы 

еффектля, истифадячинин кюнцллц сурятдя сечдийи рекламын еффектини.  

2. Интерактивликля Интернет-рекламын даhа бир мцсбят тяряфи баьлыдыр. 

Бу ани реаксийа еффектидир. Реклам мялуматына мараг ани олараг 

реализя олунур. Яэяр информасийа истифадячини марагландырарса, 

онда о, она мцражият едяжяк, йадда сахлайажаг вя мцмкцндцр ки, 

сифариш цчцн мцражият едяжяк. 

3. Интернет-рекламла нежя дейярляр бир эцлля иля ики довшан вурмаг 

олар. Беля ки, илк олараг юз реклам баннерини шябякядя 

йерляшдирмякля юз сайтына даhа чох истифадячи жялб едир, диэяр 

тяряфдян ися, бу реклам баннерляр  цчцн имиж рекламы ролуну 

ойнайыр. Беля ки, hятта истифадячи саyтда йерляшдирилмиш реклам 

мялуматына бирбаша мцражиятля реаксиyа вермяся беля, реклам 

баннер юз ишини эюрмцш олур – реклам едилян компаниyа, онун 

истеhсал етдиyи мяhсул вя тяклиф етдиyи хидмятляр hаггында фикир 

йарадараг, онун йаддашында мцяййян образ формалашдырыр. Бу, 



шяhярин кцчяляриндя, маьазаларын витринляриндя апарылан реклам 

кампанийасынын еффекти иля мцгайиседиля биляр. 

4. Мягсядли аудиторийайа хидмят имканы. Беля ки, Интернет-реклам еля 

бир уникал имкана маликдир ки, онунла реклам хидмяти йалныз 

конкрет компанийанын мяhсулларына вя хидмятляриня мараьы олан 

истифадячиляря эюстярилир. КИВ васитясиля реклама бош йеря кцлли 

мигдарда вясаит хяржлянир, вя истяр-истямяз телевизийайа бахан hяр 

бир инсан бу рекламы эюрмцш олур вя мцяййян гисминдя мянфи 

еффект йарадыр. Мясялян, гадынлара аид малларын рекламына истяр-

истямяз кишиляр вя ушаглар да бахмалы вя йа охумалы олурлар. Бу ися 

яксяр hалларда якс еффект йарадыр. Мцасир Интернет технолоэийалары 

ися имкан верир ки, реклам обйекти кюнцллцлцк ясасында йалныз 

аидиййаты цзря истифадя едилмиш олсун. Бу да юз нювбясиндя реклама 

мараьы артырыр вя реклам бцджясиня гянаят етмяйя имкан йарадыр. 

5. Оперативлик вя реклам хидмятинин идаря едилмясинин автоматлаш-

дырылмасы имкан верир ки, реклам кампанийасынын истянилян анында 

йени мягсяд дахил едилсин, заман, жоьрафи вя диэяр параметрля 

дяйишиклик едилсин вя йа тамамиля дайандырылсын. 

6. Рекламын еффектлийинин оператив тядгиг олунмасы. Кампанийанын 

эедишинин истянилян анында рекламчы Интернет-рекламын еффектлийини 

эюстярян статистик мялуматла там hяжмдя тямин едилир. Мясялян, 

hяр hансы бир хярж чякмядян реклам баннериня билаваситя мцражият 

едянляр, сайта мцражият едянляр hаггында ятрафлы мялумат алмаг 

олар. Бу заман hятта дягиг вахт вя жоьрафи мякан да эюстярилир. 

7. Шябякя аудиторийасы. Беля тясяввцр йарана биляр ки, Интернет-

истифадячи виртуал алямдя йашайыр вя реал hяйатда баш верянляр 

онлары о гядяр дя марагландырмыр. Лакин Интернет-истифадячи дя ади 

инсандыр вя ону реал hяйатын эюзялликляри вя йениликляри 

марагландырыр вя бир дя ясас одур ки, глобал шябякяйя дахил олмаг 



ужуз яйлянжя дейил. Бу имкан hяр адамда олмур. Шябякянин яксяр 

истифадячиляри ясасян эянжляр вя орта йашлылардыр. цмумиййятля,  

Интернет-истифадячилярин чох hиссясини ялиндя сялаhиййят олан 

адамлар тяшкил едир. Бу ися потенсиал мцштяри демякдир. 

8. Малиййя вя физики хяржлярин чох ашаьы олмасы еффекти. 

 

6. Web-marketing 

Web – маркетинг йени информасийа технолоийалары ичярисиндя ян эянж 
васитялярдян биридир. Web-Маркетинг - Интернет шябякясиндя бизнесин маркетинг 
васитяси олан Web-сайтдыр. Онда беля бир  суал йараныр:  маркетинг Web-сайтынын 

ади Web-сайтдан фярги нядир?  
Маркетинг сюзцнц атмагла бу суала елементар жаваб верилир: Web-

Маркетинг сайты  маркетинг аляти олараг пул газанмаг васитясидир. Беля ки,  
маркетингин чохсайлы тярифляриндян бир и беля сяслянир: аз мясряфля,  нежя чох 

газанмаг олар?  
Web-маркетинг васитясиля  пул газанмаг цчцн Web-сат и лк нювбядя 

ашаьыдакы 6 мясяляни hялл  едя билмялидир:  
1.   Имиж йаратмаг функсийасы;  

2.   Малларын вя хидмятлярин Интернет васитясиля тягдиматы;  

3.   Истифадячиляря хидмятин кейфиййяти. Сервис тяминаты;  

4.   Даими исти фадячиляр ля ялагя. Информасийа каналы;  

5.   Базарын эениш лянмяси;  

6.   Реклам. 

Бу функсийалары ятрафлы тяhлил  етмяздян яввял маркетинг хидмяти иля 
ялагядар Интернетин ашаьыдакы хцсусиййятляриня нязяр йетиряк. Интернет 

мцhитинин ясас хцсусиййятляри:  
• Коммуникативлик – гаршылыглы я лагя механизминин  еффектли  реализяси;  

• Интерактивл ик – истифадячийя тяряф гисминдя жаваб верилмяси;  

• Щипертекст – информасийанын истифадячи иля бирэя тяhлили  консепсиjасы;  

• Шябякя навигасийасы – истифадячинин Интернет hипермцhитндя сярбяст 

hярякяти;  

• Информасийа тутуму - Web-сайтда йерляшдирилян информасийанын hяжми  

сяhифянин сайы,  ефир вахты вя хидмятин гиймяти и ля мяhдудлашдырылмыр.  

Бу сайдыьымыз коммуникасийа хидмятляри  Интернетин тяркиб вя айрылмаз 
hиссяси олараг дцнйа hюрцмчяк тору васитясиля истифадячиляря тяманнасыз олараг 



тягдим едил ир. Галыр йалныз бунлардан еффектли  бизнес васитяси  кими  истифадя 
етмяк. 

Реклам буклетиня охшар Web-сайт истифадячийя фирманын тарихи, 
ямякдашлары, мцштяриляри  вя хидмят спектри hагда ятрафлы мялумат веря биляр . 
Фирманын дайанаглы вя сявиййяли  олдуьуну нцмайиш етдиряряк, истифадячилярдя 

мцсбят ряй йарадараг, онунла иш  эюрмяйин сярфяли олдуьуну сцбут едир . 
Презентасийа формасында hазырланмыш Web-сайт ися данышыгларын бир hиссяси ола 
биляр . Беля бир Web-сайтын олмасы артыг фирма hаггында мцяййян мцсбят фикир 

йаратмыш олур.  
Лакин бурада бир нцанс вар. Електрон сайт каьыз формасында олан 

буклетдян фяргли олараг, истифадячинин реаксийасына оператив жаваб имканына 
маликдир.  Мясялян, истифадячи фирманын ямякдашларынын сийаhысындан юз 

мараьына уйьун олараг данышыгларда иштирак едяжяк ямякдашы сечяряк, она 
електрон мяктуб васитясиля мцражият едяряк автоматик гейдиййата дцшя биляр вя 
жаваб ала биляр. Беляликля,  Web-сайт данышыгларын бир hиссяси олмагла бярабяр, 
hям дя йени я лагялярин башланьыжы цчцн тяшяббцскар гисминдя дя чыхыш едя биляр. Диэяр 

КИВ-дя бу жцр имканлар йохдур. 
Интернет маьазалар hаггында ятрафлы  мялуматыныз олмаса да, онун 

hаггында яксяриййятин хябяри вар. Лакин hялялик, истяр сатыжылар, истярся дя 
алыж ылар тяряфиндян бу хидмятя кифайят гядяр етибар едилмир. Интернет-маьаза бу 

эцн йалныз  тижарят васитяси  кими чыхыш едян ян радикал васитядир. эяляжяк 
онундур. Истифадячилярин индики дцшцнжя тярзиня уjьун ися йалныз гарышыг електрон 

тижарят схемидир .  
Беля схемлярдян ян чох истифадя олунаны Интернет-витрин формасыдыр . Web-

сайтын бу формасында истифадячи мяhсулла ятрафлы таныш ола билир, онун харижи 
эюрцнцшц, цстцнлцкляри, характеристикалары hаггында визуал мялумат алыр, 
видеодийиржяк вя йа FLASH-анимасийа васитясиля мяhсулу жанлы  эюря билир.  

Web-сайт hямчинин менежер-мясляhятчи ролуну да ойнайа биляр. Мясялян, 
оптимал малын сечилмясиндя кюмяк едир , мцштярини сорьу-суал едир,  мяhсулун 

дяйярини hесаблайыр вя с. Щятта еля Web-сайтлар вар ки, автоматик hесаб 
hазырлайыр вя електрон формада мцштярийя эюндярир.  Бу жцр Web-сайтлар 

Интернет-машын адланыр.  
Беляликля  Web-сайт сатыжы  иля алыжы арасында диалог реъими йаратмаьа имкан 

верир. Бунунла Web-сайт мцштярини фирманын ямякдашы и ля мцтляг контакта сювг 
едир вя разылыг ялдя олунмасы еhтималыны кифайят гядяр артырыр.  
Маркетингин мцhцм вязифяляриндян бир и дя мяhсула олан тялябат 
сявиййясини артырмаг мягсяди дашыйан сервис хидмятидир .  
Бу истигамятдя эюрцлмяси зярури олан иш ляр ашаьыдакылардыр:  

• Ялавя мялуматлар. Фирма юз Web-сайтында мяhсул hаггында истядийи 

гядяр вя истядийи формада мялумат йерляшдирмякля ону мцштяриляря 

тювсиййя едя биляр.  Буна ян чох йцксяк технолоэийалы  мяhсулларын 

тягдиматында еhтийаж дуйулур.  

• Ян чох верилян суаллар. Бу жцр мялуматларын нязяря алынмасы потенсиал 

мцштяриляр цчцн важибдир. Бунунла онлары  бу мяhсулун мяhз бу фирмадан 



алмаьын доьру олдуьуна инандырмаг олар. 

Web-сайтын респонс елементи кими истифадя едилмяси онун фирманын 
стратеэийасына цзви сурятдя дахил олунмасыны тямин едир . Лакин мцштяри и ля менежер 

арасында ялагя васитяси олараг, факс бланкындан вя телефон ялагясиндян фяргли олараг Web-
саjт менежерин бязи функсийаларыны юз цзяриня эютцрцр, hям дя тямяннасыз. 

Мясялян, тутаг ки,  ф ирма компцтер сатыр.  юз хидмятляри hаггында прайс-лист 
тягдим етдикдя, орада респонс елементи кими ашаьыдакы гейдляри эюстярир:  

компцтерлярин харижи  эюрцнцшц, техники характеристикалары,  техники шяртляри вя с. 
иля сиз мцяййян цнванда Web-сайтда ярафлы таныш ола билярсиниз.  Мцштяри  бу 

цнванда ону марагландыран суаллара жаваб ала би ляр, офися эялмяк цчцн схемля, 
мцхтялиф юдямя нювляри и ля таныш ола биляр. Web-сайт менежер кими уйьун 

компцтер сечмякдя сизя кюмяк дя едя биляр. Няhайят, сизя hесаб да эюндяря 
биляр.  

Компцтер алвери  едян интернет маьаза – www.cyberspacepc.com 
Беляликля, Web-сайт ашаьыдакы схемдя аралыг ямялиййат олан тядбир 

мярhялясини йериня йетирир :  
Потенсилал мцштяри     Фирма    Мараглы  шяхс    Тядбир     МцштƏри  

 
Яняняви факс вя телефон ялагяси васитясиля  тядбир заманы ишчи  гцввяси,  бош 

телефон хятти , телефон данышыглары,  суллара жаваб цчцн вахт вя с . тя ляб олундуьу 
hалда Web-сайт бу ишлярин яксяр hиссясини юз цзяриня эютцряряк, мцштярини 

фирманын мараглы шяхсиня hазырлыглы шякилдя чыхарыр .  
Ялбяття ки, Web-сайтдан истифадя яняняви васитяляри  инкар етмир, яксиня 

онлары  тамамлайыр.  
Яэяр йухарыдакы схеми давам етдирсяк: 

Мцштяри         Тядбир           Даими Мцштяри  
 

 кими схем ялавяси алынар. Башга сюзля Web-сайт мцштяри иля фярди формада 
ишлямяк вя ону ялдя сахламаг цчцн эюзял васитядир .  

Web-Маркетинг hаггында данышараг, онун фантастик эяляжяйи hагда 
данышмамаг олмаз. Буэцн Интернет-технолоэийайа инвестис ийа гойараг, артыг 
сабаh эялир ялдя едирсиниз. Лакин бунунла сиз hям дя маркетинг сийасятиниздя 
дцзэцн стратеъи  аддым атмыш олурсунуз. Гярб юлкляринин тяжрцбясиня вя Интер-
нетин инкишаф темпиня нязяр салсаг, эюрярик ки, йахын бир нечя илдя мцштярилярин 
вя саhибкарларын тяфяккцрцндя информасийа технолоэийаларына доьру бюйцк бир 
сычрайыш баш веряжяк вя  ябяс йеря XXI ясри информасийа ясри  адландырмырлар.   

 
7. İnformasiya təhlükəsizliyi anlayışı. 

 
İnformasiya təhlükəsizliyi” sözbirləşməsi müxtəlif kontekstlərdə müxtəlif məna ifadə 

edə bilər. İnformasiya təhlükəsizliyi dedikdə şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin 
balanslaşdırılmış maraqları ilə informasiya sferasında təyin olunan milli maraqların 
qorunma vəziyyəti nəzərdə tutulur.  

Bu kursda əsas diqqət informasiyanın hansı dildə kodlaşdırılmasından, onun 
mənbəyindən və insanlara necə təsir göstərməsindən asılı olmayaraq informasiyanın 



qorunması, emalı və ötürülməsinə yönəldilir. Ona görə də informasiya təhlükəsizliyi termini 
ingilisdilli ədəbiyyatda qəbul edildiyi kimi dar mənada istifadə olunacaq. 
İnformasiya təhlükəsizliyi dedikdə informasiyanın və dəstəklənən infrastrukturun təbii və ya 
süni xarakterli təsadüfi və ya qabaqcadan düşünülmış təsirlərdən qorunması başa düşülür. 
İnformasiyanın müdafiəsi – informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasına istiqamətlənmiş 
tədbirlər kompleksidir. 
Beləliklə, informasiya təhlükəsizliyi problemləri düzgün metodoloji nöqteyi-nəzərdən 
yanaşma informasiya münasibətlərinin subyektlərinin və informasiya sistemlərindən (İS) 
istifadə etməklə bu subyektlərin maraqlarının aşkar edilməsindən ibarətdir. 
Buradan iki əsas nəticə cıxır: 

1. İnformasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı problemin şərhi müxtəlif kateqoriyalı subyektlər 
üçün əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. Təsvir üçün rejimli dövlət orqanları ilə 
tədris universitetlərini qarşı-qarşıya qoymaq kifayətdir. Birinci halda “düşmən heç 
olmazsa bir məxfi bit bilməsin deyə qoy hər şey sınsın ”, ikinci halda isə “bizim heç 
bir sirrimiz yoxdur”. 

2. İnformasiya təhlükəsizliyi yalnız informasiyanın tamamilə kənar müdaxilədən 
qorunması demək deyildir. İnformasiya münasibətlərinin subyekti yalnız kənar 
müdaxilədən deyil, işində fasilələr yaradan sistemin sınmasından da zərər çəkə bilər. 
Bundan başqa, bəzi açıq təşkilatlarda, məs., tədrisdə informasiyaya kənar 
müdaxilədən müdafiə mühümlüyünə görə birinci yerdə durmur. 

 
 

8. İnformasiya təhlükəsizliyinin əsas tərkib hissələri. 
 
İnformasiya təhlükəsizliyi informasiya texnologiyalarının əsas tərkib hissələrindən 

biridir. Təəssüflər olsun ki, müasir proqramlaşdırma texnologiyası səhvsiz proqramların 
tərtib edilməsinin qarşısını almır. Ona görə də etibarsız proqram komponentlərini 
uzqlaşdıraraq çox etibarlı sistemlər (informasiya təhlükəsizliyi sistemləri) yaratmaq 
lazımdır. 

Щесаблама техникасында тящлцкясизлик анлайышы чох эениш анлайышдыр. О, щям копцтерин 
ишинин етибарлылыьы, лазымлы мялуматларын сахланмасы, информасийанын кянар шяхсляр тяряфиндян 
дяйишдирилмясиндян горунмасы, електрон ялагяляриндя йазышмаларын gизли сaхланмасы вя с. кими 
баша дцшцлцр. Ашкардыр ки, бцтцн инкишаф етмиш юлкялярдя вятяндашларын тящлцкясизлийи 
кешийиндя ганунлар дайаныр, анжаг щесаблама техникасы сферасында ганунверижи тяжрцбя щяля 
кифайят гядяр инкишаф етмямишдир. Ганун йарадылмасы просеси технолоэийанын инкишафы иля 
айаглаша билмядийиндян компцтер системляринин ишинин етибарлылыьы ян чох юзцнцмцдафия 
васитяляриня сюйкянир. 

 
 

9. Kompüter təhlükəsizliyi anlayışı. 
“Kompüter təhlükəsizliyi” termini bizə çox dar mənada görünür. Kompüterlər – 
informasiya sistemlərinin yalnız tərkib hissələrindən biridir. Bizim diqqətimiz ilk 
növbədə saxlanan, emal edilən və kompüter vasitəsilə ötürülən informasiyaya 
yönələcək, informasiyanın təhlükəsizliyi  isə onun bütün tərkib hissələri ilə ən zəif 
bənd olan insanın toplusu kimi təyin edilir. 



İnformasiya təhlükəsizliyinin tərifinə görə, o. yalnız kompüterlərdən deyil, 
dətəkləyən infrastrukturdan – elektrik, su və istilik təchizatından, kommunikasiya 
vasitələrindən və xidmətçi personaldan da asılıdır.  
İnformasiya təhlükəsizliyi – çoxsahəlidir, çoxölçülü fəaliyyət sahəsidir.  
Onun tərkib hissələri aşağıdakılardır: 
Mümkünlük -  qəbul oluna bilən vaxta tələb olunan informasiyanın alınmasının 
mümkünlüyüdür. 
Tamlıq  - informasiyanın aktuallığı və uyuşqanlığı, dağıdılmadan və icazəsiz 
dəyişikliklərdən müdafiəsidir. 

Məxfilik – informasiyanın icazə verilməmiş daxillmalardan müdafiəsidir. 
 

10. Kompüter virusları və onların yaranma səbəbləri. 
 
Kompüter virusu – ölçülərinə görə çox da böyük olmayan və asanlıqla digər 
proqramlarla birləşən, kompüterin və çəbəkələrin normal işini pozan xüsusi 
proqramdır. Daxilində virus yerləşən proqrama yoluxmuş proqram deyilir. 
Yoluxmuş proqram işə başlayarkən əvvəlcə virus idarəni öz əlinə alaraq digər 
proqramları xarab etməyə başlayır, beləliklə də, operativ yaddaşı zibilləyir, yəni 
lazımsız informasiya ilə doldurur. Bütün bu əməliyyatlar o qədər sürətlə baş verir ki, 
istifadəçi bunu hiss etmir. Daha sonra idarəetmə virusun özünün yerləşdiyi 
proqrama ptürülür. Viruslu proqram yoluxmadan əvvəlki vəziyyətdə necə işləyirdisə, 
elə də işləməkdə davam edir. 
Virusların yaranma səbəbləri müəyyən proqramçılar tərəfindən kompüterin normal 
işini pozmaq üçün yaradılmış proqramların şəbəkələrə daxil olması və həm də 
virusdan qorunma vasitələrinin olmaması, vaxtında buna qarşı tədbirlərin 
görülməsidir. 
 Kompüterin virusla yoluxmasının əsas səbəblərindən biri elastiki və lazer 
diskləridir, eləcə də, kompüter şəbəkələridir. Sərt diskin yoluxması virusla yoluxmuş 
disketdən kompüterin yüklənməsi zamanı baş verir. Viruslu proqram yerinə 
yetirildikdən sonra digər fayllar yoluxur. Bir çox hallarda diskin yükləyici sektoru 
sektoru yoluxur və EXE, COM, SYS və ya BAT tipli fayllar zədələnir. Bəzi hallarda 
mətni və qrafik fayllar yoluxurlar. 
Virusla yoluxmanın ilk mərhələlərində kompüterin işində əsaslı dəyişiklik hiss 
olunmaya bilər. Daha sonralar virus özünü göstərməyə başlayır; bəzi proqramlar ps 
işləyir, bəziləri düzgün işləmir. Viruslu proqramların sayı artdıqca fayllar və diskin 
özü sıradan çıxır. Buna görə də virusun kompüterə düşdüyünü vaxtında aşkar etmək 
üçün onların yaranma əlamətlərini bilmək lazımdır. Bu əlamətlər aşağıdakılardır: 
Işlək proqramların işinin kəsilməsi; 
kompüterin gec işləməsi; 
ƏS-in yüklənməsinin qeyri-müəyyənliyi; 
fayl və kataloqların məzmununun dəyişilməsi; 
faylların ölçülərinin artması; 
faylların sayının gözlənilməz artımı; 
operativ yaddaşın ölçüsünün əhəmiyyətli dərəcədə kiçilməsi; 
ekrana anlaşılmaz simvol və bildirişlərin çıxarılması; 
kompüterdə tez-tez kəsilmələrin baş verməsi. 



Sadalanan bu əlamətlərin mütləq virusla bağlı olduğunu demək düzgün olmaz, yəni 
digər səbəblərdən də bu nəticələrə gəlmək olar. Buna görə də  kompüterin vəziyyəti 
haqqında düzgün diaqnostika vermək üçün vürusların növlərini bilmək lazımdır. 
 
 

11. Kompüter viruslarının növləri. 
 
Hal-hazırda 5000-dən çox proqram “virusları” mövcuddur. Aşağıdakı əlamətlərə 
görə onların təsnifatını verək. 

a) Yerləşdiyi mühitə görə (şəbəkə, fayl, yükləmə, fayl-yükləmə); 
b) yerləşdiyi mühiti yoluxdurma üsuluna görə (rezident, rezident olmayan); 
c) təsirinə görə (təhlükəsiz, təhlükəli, çox təhlükəli); 
d) alqoritmlərin xüsusiyyətlərinə görə (həşərat, replikator, görünməz, mutant, troyan). 
Yerləşdiyi mühitə görə (şəbəkə, fayl, yükləmə, fayl-yükləmə). Şəbəkə virusları bütün 
kompüter şəbəkələri üzrə yayılırlar; fayl virusları, əsasən, COM və EXE tipli fayllarda 
yerləşirlər. Fayl virusları digər fayllarda da yerləşə bilərlər, bu halda onların təsiri və artımı 
zəif olur. Yükləmə virusları sistem diskinin yükləyici proqramında yerləşir. Fayl-yükləmə 
virusları isə həm faylları, həm də disklərin yükləmə strukturlarını yoluxdura bilirlər. 
Yerləşdiyi mühiti yoluxdurma üsuluna görə (rezident, rezident olmayan). Rezident viruslar 
yoluxma zamanı kompüterin operativ yaddaşənda öz rezident hissələrini saxlayırlar, bu da 
onların digər proqramlara aktiv təsir etməsinə səbəb olur. Rezident olmayan viruslar 
kompüterin yaddaşına dəymir və məhdud zaman ərzində aktiv olurlar. 
Təsirinə görə (təhlükəsiz, təhlükəli, çox təhlükəli). Təhlükəsiz viruslar kompüterin işinə 
mane olmurlar, lakin operativ yaddaşın və disklərdəki yaddaşın ölçüsünü kiçildir və hər 
hansı qrafik və ya səs effekti ilə özlərini biruzə verirlər,  təhlükəli viruslar kompüterin işində 
müəyyən pozulmalara səbəb ola bilərlər, çox təhlükəli viruslar isə verilənlərin, 
informasiyanın silinməsinə, proqramların itməsinə səbəb ola bilərlər. 
Alqoritmlərin xüsusiyyətlərinə görə (həşərat, replikator, görünməz, mutant, troyan). Həşərat 
viruslar faylların və diskin strukturunun ölşüsünü dəyişirlər, onları asanlıqla tapıb məhv 
etmək olar.”Qurdlar”adlanan replikator- viruslar kompüter şəbəkələri üzrə yayılırlar, şəbəkə 
kompüterlərinin ünvanlarına öz surətlərini yazırlar. Aşkar edilməsi və zərərsizləşdirilməsi 
çətin olan və stels-virus adlanan görünməz viruslar öz surətlərinin əvəzinə fayllarda, 
disklərin sektorlarında diskin yoluxmamış hissələrini yerləşdirirlər. Mutant virusları  aşkar 
etmək daha çətindir, eyni bir virusun surəti təkrarlanan baytlar zənciri kimi verilmir 
(müəyyən alqoritmə görə). Troyan viruslar özləri artmağı bacarmasalar da, mühüm bir 
proqrmın altında maskalanaraq disklərin fayl sistemini və yükləmə sektorunu pozurlar və 
çox təhlükəlidirlər.  

 

 
12. Virusların aşkar edilməsi və onlardan müdafiə vasitələri. 

Kompüter viruslarının aşkar edilməsi, ləğvi, onlardan qorunmaq üçün işlənilmiş 
proqramlara antivirus proqramlar deyilir. 

Antivirus proqramların aşağıdakı növləri vardır:  
� Detektor-proqramlar; 
� doktor-proqramlar və ya faqlar; 



� müfəttiş-proqramlar; 
� süzgəc-proqramlar; 
� vaksinlər və ya immunizatorlar. 
Detektor-proqramlar operativ yaddaşda və fayllarda konkret virus üçün xarakterik olan 

baytlar ardıcıllığının axtarışını həyata keçirir və aşkar edən kimi uyğun göstəricilər ekrana 
çıxır. Bu tip proqramların əsas çatışmazlığı onların məlum virusları aşkar etməsidir. 
Doktor-proqramlar və ya faqlar və eləcə də vaksin-proqramlar viruslu faylları tapır və 

onları müalicə edirlər. Faqlarişə başlayarkən əvvəlcə operativ yaddaşdakı virusları axtarır, 
onları məhv etdikdən sonra faylların müzlicəsinə başlayırlar. Faqlar içərisində çoxlu 
miqdarda virusu axtaran və məhv edən doktor-proqramlar yarıfaqlar adlanır. 
Yarıfaqlardan ən çox yayılmışları Scan, Norton Antivirus və Doctor Web-dir. 

Daima yeni viruslar yarandığından detektor-proqramlar və doktor-proqramlar tez 
köhnəlir və onların yeniversiyalarla əvəz edilməsi tələb olunur. 
Müfəttiş-proqramlar virusdan müdafiənin ən etibarlı vasitələrindəndir. Bu proqramlar 

proqram, kataloq və diskin sistem oblaslarının yoluxmadan əvvəlki başlanğıc vəziyyətini 
yadda saxlayır və sonra dövri olaraq kompüterin cari vəziyyəti ilə müqayisə olunur. Bir 
qayda olaraq vəziyyətlərin müqayisəsi ƏS-in yüklənməsindən sonra aparılır. Müfəttiş-
proqramlar stels-virusları aşkar edən və baş vermiş dəyişiklikləri fərgləndirməyi bacaran 
kifayər qədər inkişaf etmiş alqoritmlərə malik olurlar. Bu tip proqramlara Rusiyada geniş 
yayılımış Dialoq-Elm firmasının Adinf proqramı aiddir. 
Süzgəc-proqramlar və ya gözətçilər kompüterin işi zamanı viruslar üçün xarakterik olan 

şübhəli əməliyyatların aşkar edilməsi üçün nəzərdə tutlmuş rezident proqramlardır. Belə 
şübhəli proqramı aşkar edən kimi “gözətçi” istifadəçiyə bu və ya digər əməliyyatı aparmaöa 
ya icazə verir, ya da qadağa qoyur. Süzgəc-proqramlar virusları artmazdan əvvəl aşkar 
etmək imkanına malikdir, lakin onlar fayl və diskləri müalicə etmirlər. Virusları məhv 
etmək üçün digər proqramları tətbiq etmək lazımdır. Bu cür süzgəc-proqramlara misal 
olaraq MSDOS-un utilitləei yerləşən paketə daxil olan Vsafe proqramıdır. 
Vaksinlər və ya immunizatorlar faylların qoluxmasını aradan qaldıran rezident 

proqrmalardır. Virusdan müalicə edən doktor-proqram olmadıqda vaksinlər tətbiq edilir. 
Vaksinasiya yalnız məlum viruslara qarşı olur. Vaksina proqramı və diski elə dəyişdirir ki, 
virus onlarda əks olunmur və bu proqramları yoluxmuş hesab edib onlara daxil olmur.  

Virusa yoluxmuş faylların vaxtında aşkarı və müalicəsi digər kompüterlərdə bu 
epidemiyanın yayılmasının qarşısını alır. 

 
13. İnternetdə informasiyanın təhlükəsizliy problemi. 

 
Инитернетдя ишляйяркян нязяря алмаг лазымдыр ки, ня гядяр ки, Цмумдцнйа шябякя 

ресурслары щяр бир мцштяринин цзцня ачыгдыр, о гядяр дя онун компцтер системинин ресурслары 
да мцяййян шяртляр дахилиндя важиб вясаитляри ялдя едян щяр кяс цчцн ачыгдыр.  

Шяхси истифадячи цчцн бу факт бир о гядяр дя рол ойнамыр, анжаг яразисиндя Интернет 
сесрверляри йерляшян юлкяляин ганунверижилийиня зидд олан фяалиййятляря йол вермямяк цчцн 
буну билмяк лазымдыр. Беля фяалиййятляря - ихтийари вя йа гейри ихтийари шякилдя компцтер 
системляринин иш габилиййятини позмаьа жящдляр, компцтер системляринин иш габилиййятиня мане 
олан програмларын (хцсуси щалда компцтер вирусларынын) истифадя олунмасы вя йайылмасы вя с. 
аиддыр. 



Цмумдцнйа шябякяси цзря ишляйяркян ону йадда сахламаг лазымдыр ки, бцтцн 
фяалиййятляр хцсуси програм васитяляри иля гейд олунур вя протколлашдырылыр. Гануни вя йа 
гейри гануни фяалиййятляр щаггында информасийалар щюкмян щарадаса топланыр. Беляликля, 
Интернетдя информасийа мцбадилясиня рабитя ачыгжалары васитяси иля ади йазышма кими 
йанашмаг лазымдыр. Информасийа щяр ики истигамятдя сярбяст дювр едир, анжаг умуми щалда 
информасийа просесинин бцтцн иштиракчыларынын она мцдахилями мцмкцндцр. Бу Интернетин 
ачыг кцтляви истифадя хидмятляринин щамысына аиддир. 

Билдийимиз кими, ади рабитя ялагяляриндя ачыгжаларла йанашы почт конвертляри дя 
мювжуддур. Почт конвертляри она дялалят етмир ки, тяряф мцгабилляринин эизлядилмяли нялярися 
вардыр. Онларын тятбиг едилмяси гядим тарихи яняняляря уйьундур вя цнсиййятин мяняви-етик 
нормаларына хидмят едир. Информасийанын мцщафизяси цчцн аналоъи «конвертляря» тялябат 
Интенетдя дя вардыр. Бу эцн Интернет тякжя цнсиййят васитяси вя универсал мялумат системи 
дейилдир – бурада мцгавиля вя малиййя ющдяликляри дювр едир ки, онларын да кянар шяхсляр 
тяряфиндян тякжя бахылмасындан дейил, щям дя сахталашдырылмасындан горунмасы важибдир. 
1999-жу илдян етибарян Интернет топдансатыш тижарятин дюврийясинин тяминаты цчцн эцжлц 
васитяйя чеврилмишдир. Бу ися кредит карт вя диэяр електрон юдямя васитяляринин 
мялуматларынын горунмасыны тяляб едир. 

Информасийанын Интернетдя горунмасы принсипляри информасийанын тяифиня ясасланыр: 
Информасийа – верилянлярин гаршылыглы тясири вя онларын адекват цсулларынын мящсулудур. Яэяр 
коммуникасийа просесинин эедишиндя верилянляр ачыг системля ютцрцлцрся (Интернет мящз 
беляляриндяндир), онлара кянар шяхсляринин мцдахилясинин гаршысынын аынмасы нязяри жящятдян 
дя беля мцмкцн дейилдир. Уйьун олараг, мцщафизя системи информасийанын икинжи 
компонентиня – методларына ясасланыр. Онларын тясир принсипи информасийадакы верилянлярин 
дяйишдирилмяси цчцн адекват цсулун сечилмясини имканыны арадан галдырмаьа вя йа ян 
азындан чятинляшдирмяйя ясасланыр.  
 

14. İnformasiyanın qeyri-simmetrik şifrələnməsi. 
 

Информасийанын йазылы мцбадиляси мейдана эялдийи андан шифрялямя ситеми мювжддур. 
Ади йанашма ондан ибарятдир ки, сянядя щяр щансы шифрялямя методу (ону ачар адландыраг) 
тятбиг олунур ки, бундан сонра сяняди ади васитялярля охумаг мцмкцн олмур. Ону анжаг 
ачары билян адам адекват цсул тятбиг етмякля охуйа биляр. Аналоъи шифрялямя жаваб 
мялуматына да аиддир. Яэяр информасийа мкриптографик просес  симметрик шифрялямя адланыр. 

Симметрик шифрялямянин ясас чатышмайан жящяти ондан ибарятдир ки, игнформасийа 
мцбадилясиня башламаздан яввял ачары ютцрмяк лазымдыр. Бунун цчцн ися йеня дя мцщафизя 
олунан ялагя лазымдыр, йяни башга сявиййядя олса да, проблем тякрарланыр. Яэяр мцштяринин 
кредит карты васитясиля щяр щансы малын вя йа хидмятин юдянишиня бахсаг, эюрярик ки, тижарят 
фирмасы юзцнцн щяр мцштяриси цчцн бир ачар йаратмалы вя щансыса цсулла ачарлары онлара 
чатдырмалыдыр. Бу чох намцнасибдир.   

Буна эюря дя Интернетдя щал-щазырда гейри-симметрик криптографик системлярдян 
истифадя олунур ки, онларын да истифадяси бир дейил, ики ачара ясасланыр. Бу ашаьыдакы гайдада 
апарылыр. Компанийа юз мцштяриляри цчцн ики ачар йарадыр: бири ачыг (публик - публичный) ачар, 
диэяри ися  эизли (привате - личный) ачар. Яслиндя ися бу бир там ачарын бир-бири иля ялагяли ики 
«йарысы» олур. 

Ачарлар еля гурулур ки, бир йарысы иля шифрялянмиш мялумат анжаг икинжи йарысы иля ачыла 
биляр (шифряляндийи йарысы иля йох). Ачарлар жцтцнц йарадараг тижарят компанийасы ачар 



жцтлярини йарадараг ачыг ачары эениш йайыр, эизли  ачары ися (юз йарысыны) етибарлы сурятдя эизли 
сахлайыр.  

Щям ачыг, щям дя эизли ачар щяр щансы кодларын ардыжыллыьындан ибарят олур. 
Компанийанын ачыг ачары онун сервериндя йерляшдириля биляр ки, щяр арзу едян шяхс ону ялдя 
едя билсин. Яэяр мцштяри фирмайа сифариш вермяк истярся, онун ачыг ас\чарыны яляд едяр вя онун 
кюмяйи иля сифариш вя юз кредит картынын верилянляри щаггында мялуматы кодлашдырыр. 
Кодлашдырмадан сонра бу мялуматы анжаг эизли ачарын сащиби охуйа биляр. Информасийа 
эюндярилян зянжирин щеч бир иштиракчысы буну етмяк игтидарында дейил. Щятта, мялуматы 
эюндяринин юзц беля щямин мялуматы охйуйа билмяз, бахмайараг ки, мялуматын мязмуну 
она чох йахшы бяллидир. Анжаг мялуматы алан шяхс мялуматы охуйа биляр, чцнки истифадя 
олунан ачыг ачары тамамлайан эизли ачар ондадыр. 

Яэяр фирма мцштярийя сифариш гябул олундуьу барядя гябз эюндярмяк истяйярся, о, 
эюндяряжяйи мялуматы юзцндя олан эизли ачарла шифряляйир. Мцштяри гябзи верилян фирманын 
онда олан ачыг ачары васитяси иля охуйа биляр. Эизли ачарын анжаг фирмайа аид олдуьуну 
билдийиндян, мцштяри ямин ола биляр ки, гябзи она мящз бу фирма эюндярмишдир. 

 

15. Mühafizənin yetərliyi prinsipi. 
 

Ачыг ачар васитясиля мцщафизя (информасийанын мцщафизясинин яксяр нювляриндя олдуьу 
кими) мцтляг мцщафизя сайылмыр. Мясяля бундадыр ки, щяр бир исяся киминся ачыг ачарыны 
ала вя истифадя едя биляр вя бу заман шифрялямянин ишлямя механизминин алгоритмини 
истядийи дягигликля ятрафлы юйряня биляр, йяни гапалы ачры йенидян гура биляр. 

Ачыг ачарын кодлашдырылма алгоритмини эизлярмяйин мянасы беля йохдур. Адятян буна 
мцдахиля имканы вардыр вя чох вахт онлар дярж олунуб йайылыр. Дягиглик ондадыр ки, 
алгоритми билмяк ачары мягбул мцддятдя  йенидян гурмаг имканыны вермир. Мясялян, 
шащмат ойнуну гайдалары щамыйа йахшы мялумдур. Бцтцн мцмкцн шащмат 
партийаларына цстцн эялмяк цчцн алгоритм йаратмаг чятин дейил, анжаг о щеч кимя 
лазым дейил, чцнки щятта ян мцасир суперкомпцтер, планетимиздя ня гядяр ки щяйат 
давам едир, бу мясяля цзяриндя иш чох-чох узун вахт ярзиндя ишляйяжяк.   
Эизли ачарын йенидян гурулмасы заманы йохланылмасы лазым олан комбинасийаларын 
мигдары, шащмат партийаларынын мцмкцн сайындан артыг олмаса да, ачарын йенидян 
гурулмасы цчцн сярф олунан хяржлярин эюзлянилян информасийанын гиймятиндян чох 
олмасы информасийанын мцщафизяси цчцн кифайят сайылыр. Мцщафизянин йетярлийи принсипи 
мящз бундан ибарятдир вя верилянлярин гейри-симметрик шифрялянмяси заманы бу 
принсип ясас эютцрцлцр. Бу принсипя эюря мцщафизя мцтляг дейил, онларын ляьв едилмяси 
цсуллары да мялумдур, анжаг бу бу иши мягсядйюнлц етмямяк цчцн бу мцщафизя 
кифайятдир. Мягсядяуйьун мцддят ярзиндя шифряси ачылмыш информасийа ялдя етмякйя 
имкан верян йени васитяляр мейдана эяляркян, алгоритмин иш принсипини дяйишдирирляр, 
беляликля. Проблем даща йцксяк сявиййядя тякрар олунур.  
Тябиидир ки, эизли ачарын йенидян йарадылмасы щямишя комбинасийаларын даьыдылмасынын 
садя цсуллары иля йериня йетирилмир. Бунун цчцн ачыг ачарла верилянлярин структурунун 
гаршылыглы тясиринин хцсусиййятляринин тядгигиня ясасланан хцсуси цсуллар мювжуддур.  
Бу тядгигата щяср олунмуш елм сащяси криптоанализ,  эизли ачарын онун мялум ачыг 
ачарына эюря йенидян йарадылмасы цчцн вахтын орта давамиййяти шифрялямя 
алгоритминин криптодавамиййяти адланыр.  



Криптотящлил нятижясиндя ялдя олунмуш гейри-симметрик шифрялямянин криптодавмлылыьы 
бир чох цсуллары нязяри гиймятляндирмяляр ясасында алгоритмляр йарадан 
мцтяхясислярин елан етдикляри гиймятлярдян щисс олунажаг дяряжядя фярглянир. Она эюря 
дя бир чох юлкялярдя верилянлярин шифрялянмя алгоритмляринин тятбиги суалы 
ганунверижилийин тянзимлянмяси сащясиня аид едилир. Хцсуси щалда дювлят вя 
коммерсийа тяшкилатларында верилянлярин шифрялянмясинин еля програмларына ижазя 
верилир ки, онлар аидиййаты органларда дювлят сертификасийасындан кечмиш олсунлар.  

 
16. Elektron imza və sertifikatlar.  

 
 

Биз мцштяринин юз мяхфи верилянлярини (мясялян, електрон щесабынын нюмрясини) 
мцяссисяйя нежя эюндяря билмяси мисалына бахдыг. Ейни бу гайда иля о, банкла мцнасибят 
йарадараг, юз вясаитляринин башга шяхлярин вя тяшкилатларын щесабына кючцрмяйи онун 
ихтийарына бураха биляр. Мцштярийя банка эедиб нювбяляря дайанмаг лазым эялмир, щяр бир 
шейи компцтердян араланмадан йериня йетирмяк олар. Анжаг бу заман беля бир проблем 
мейдана чыхыр: банк щарадан билсин ки, бу эюстяриш юзцнц о мцштяринин йериня тягдим едян 
бядниййятдян дейил, мящз щямин мцштяридян дахил олмушдур? Бу проблем електрон имзанын 
кюмяйи иля щялл олунур. 

Онун йарадылмасы принсипи дя йухарыда дейилдийи кимидир. Яэяр бизим юзцмцзя електрон 
имза йаратмаг лазым эялярся, банкдан алынмыш хцсуси програмын кюмяйи иля  йеня щямин ики 
ачары йаратмаг лазымдыр: эизли вя ачыг. Ачыг ачар банка верилир. Инди яэяр банка щесаблашма 
щесабы цзря банка тапшырыг эюндярмяк лазым эялярся, о, банкын ачыг ачары иля кодлашдырылыр, 
онун сонунда ися мцштяринин юз имзасы шяхси эизли ачарла кодлашдырылыр. Банк тярсиня щярякят 
едир. О, тапшырыьы юз эизли ачарынын, имзаны ися тапшырыг верянин ачыг  ачарынын кюмяйи иля 
охуйур. Яэяр имза охуна билирся, банк ямин ола биляр ки, тапшырыьы она башгасы дейил, мящз 
щямин мцштяри эюндярмишдир. 

Интернетдя карэцзарлыг гейри симметрик шифрялямя ситеми иля тямин олунур. Бунун 
сайясиндя мцбадилянин иштиракчыларындан щяр бири ямин ола биляр ки, алынмыш мялумат мящз 
ону имзалайан шяхс тяряфиндян эюндярилмишдир. Анжаг бурада бир сыра проблемляр ортайа 
чыхыр. Мясялян, мялуматын эюндярилмяси тарихнин гейдиййаты. Бу проблем тяряфляр арасында 
Интернет васитяси иля мцгавиляляр баьланаркян бцтцн щалларда йараныр. Сяняди эюндярян жари 
тарихи ямялиййат системинин сазлама васитяляри иля асанлыгла дяйишя биляр. Буна эюря дя тарих вя 
заман електрон сянядлярин эюндярилмяси заманы щцгуги гцввяйя малик олмурлар. Беля 
щалларда, важиб оларса, тарих/заман сертификасийасы йериня йетирилир. 

Тарих сертификасийасы. Тарихин сертификасийасы мараьы олмайан цчцнц тяряфин иштиракы иля 
йериня йетирилир. Беля бир тяряф, мясялян, тяшкилатын сервери, верилян просесдя щяр ики тяряфи 
таныйан авторитет ола биляр. Бу щалда, тяряф мцгабилинин ачыг ачары иля шифрялянмиш вя юз 
електрон имзасы иля тяжщиз олунмуш сяняд яввялжя сертификатлашдыран тяшкилатын сервериня 
эюндярилир. Бурада щямин сяняд щямин тяшкилатын эизли ачары иля дягиг тарих вя заманы 
эюстярян «гейд приписка» алыр. Тяряф мцгабили юз ачарынын «йарысы» иля сянядин мязмунунун, 
эюндярянин електрон имзасынын вя тарих щаггында гейдлярин кодларыны ачыр. Бцтцн иш 
автоматик олараг йериня йетирилир. 

Web-дцйцнлярин сертификасийасы. Сертификатлашдырма йалныз тарихя аид дейил. Интернетля мал 
сифариши заманы щяр щансы фирманын адындан сифаришляри вя юдямяляри гябул едян серверин 
щягигятян дя щямин фирманы тямсил етдийини дягигляшдирмяк важибдир.   Бахмайараг ки, 



фактики олараг щямин сервер фирмаын ачыг ачарыны йайыр вя эизли ачарына маликдир, жидди десяк, 
бу щеч няйи сцбут етмир. Ачар йарандыглан сонра кечян вахт ярзиндя о сахталашдырыла биляр. 
Ачарын щягигилийини цчцнжц тяшкилат сатыжыйа сертификат вермякля тясдигляйя биляр.сертификатда 
онун ня вахт вя щансы мцддятя верилдийи эюстярилир. Яэяр вижданлы сатыжыйа мялум оларса ки, 
онун эизли ачары щяр щансы васитя иля сахталашдырылыб, о юзц сертификасийа мяркязиня хябяр веряр 
вя кющня сертификат ляьв едиляр, тязя ачар йарадылар вя тязя сертификат вериляр. 

Интернетдя юдямя ямялиййатына башламамышдан вя юз кредит-карт мялуматларыны кимя 
ися эюндярмямишдян яввял алыжыдакы фяалиййят эюстярян сертификатын щягигилийини сертификасийа 
мяркязиня мцражият етмяк йолу иля йохламаг лазымдыр. Бу, Web-дцйцнлярин сертификасийасы 
адланыр. 

Няшриййатларын сертификасийасы. Интернет васитяси иля програм тяминатыны йайан заман 
чятин проблемляр гаршыйа чыхыр.  

 
 

 

17. Elektron hökumət 
 

Elektron hökümətin yaradılmasının məqsədləri 

• Internet vasitəsi ilə əhaliyə rəsmi xidmət 

• Informasiya bərabərsizliyinin aradan götürülməsi 

• Əhalinin davamlı maarifləndirilməsi 

• Əhali ilə münasibətlərin yeni müstəviyə keçirilməsi 

• Iqtisadiyyatın inkişafına nail olmaq 

• Məqsədyönlü qanunların və siyasətin yaradılması 

• Idarə etmədə Əhalinin fəal iştirakı 

Dövlət müəssisələrinin avtomatlaşdırılmasının 3 perspektivi 

1. əhali üçün nəzərdə tutulan perspektivlər 

2. biznes üçün nəzərdə tutulan perspektivlər 

3. dövlət müəssisələri üçün perspektivlər 

Elektron höküməti yaradan təşkilatların aşağıdakı xüsusiyyətləri olmalıdır 

1.Açıqlıq və böyük əhatə dairəsi 

2.Istehlakçıların tələblərinə uyğunlaşmaq arzusu 

3. Хidmətlərin inteqrasiyası 

4. Дövlət ilə biznes strukturların əməkdaşlığı 

Elektron hökümət mühütü necə yaradılmalıdır. 

1. əhalinin internetə çıxışı güclənməlidir. 

2. özəl müəssisələr internetlə dövlət müəssisələri ilə əlaqə yaratmalıdır. 



3. dövlət müəssisələri öz səmərəliklərini artırmalıdırlar 

Elektron hökümətin yaradılma mərhələləri 

1. marketinq mərhələsi 

2. əməliyyat mərhələsi 

3. иnformasiya iqtisadiyyatının formalaşma mərhələsi 

Elektron hökümətin fəaliyyəti üçün yeni mərhələyə lazım olan şərtlər: 

1. ixtiyari xidmət və ya informasiya internetdə açıq olmalıdır. 

2. Veb xidmətlər bloklara birləşərək istehsalçıların işinin səmərəliyini 

artırmalıdır(burada informasiya texnologiyalarında istifadə olunmalıdır) 

3. Veb xidmətlərlə işləyən zaman sadəlik və cəlb edicilik əsas şərt kimi götürülməlidir. 

Elektron hökümətin fəaliyyəti üçün üç cari təşəbbüs irəli sürülməlidir 

1. Dövlət müəssisələrinin avtomatlaşdirilma infrastrukturları(Electronik Government 

Framework EGF) 

2. Dövlət müəssisələrinin portal (Government Portal) 

3. İnformasiya cəmiyyəti (Digital Communities)-informasiya texnologiyalarına 

əsaslanan İqtisadi inkişaf,təhsil və sosial yeniliklər 

 
 
 

18. Електрон тижарятин мащиййяти вя онун ясас категорийалары 

Електрон базар-чохлу сайда алыжылары вя сатыжылары бирляшдирян, информасийа, ямтяя вя 

хидмят мцбадилясиня кюмяк едян, еляжя дя юдямяляри щяйата кечирмяйя имкан 

йарадан информасийа системидир. Електрон базарын йарадылмасынын ясасында минлярля 

информасийа шябякяляринин бир компцтер шябякясиндя-Интернетдя бирляшдирилмяси 

имканы дурур. Електрон базарынын информасийа системляри алыжыларын вя сатыжыларын 

ахтарышы, гиймятляр щагда информасийанын алынмасы, ямтяялярин сифариши вя онларын 

юдянилмяси цзря мясряфлярдян ибарят трансаксийа мясряфлярини хейли азалтмаьа имкан 

верир. Интернетин эениш мигйаслы вя ялверишли олмасы вя орада мцхтялиф сазишлярин 

баьланмасынын садялийи електрон коммерсийанын инкишафына тякан верди чыхарды.  

Електрон коммерсийа-компцтер системляриндян истифадя етмякля щяйата кечирилян, 

ямтяялярин вя хидмятлярин алгы вя сатгысы просесидир. Бу анлайыш рекламдан, 

маркетингдян, мцштяриляря хидмятдян, сифаришлярин тядарцкц вя юдянилмясиндян 



ибарятдир. Електрон коммерсийанын технолоъи ясасыны глобал шябякя тяшкил едир. 

Интернет-стандартлар сифаришлярин йерляшдирилмяси вя материалларын щярякяти системляри 

кими бир-бириня уйьун эялмяйян системлярин ялагяляндирилмяси цчцн тятбиг олунур. Бу 

системляр арасында яввялляр информасийа мцбадиляси гейри-мцмкцн иди.  

Ширкятляр дахили информасийа шябякяляринин вя йа интранетин йарадылмасы мягсядиля 

Интернетдян истифадянин садялийи вя ялагялийи цстцнлцйцндян истифадя едир. Харижи 

истифадячиляр цчцн ялверишли фярди дахили шябякяляр екстранет адланыр. Онлар фирма 

тяряфиндян мясряфлярин азалдылмасы вя тядарцкчцлярля, бизнес цзря диэяр партнйорларла 

юз фяалиййятинин координасийасынын кейфиййятинин йахшылашдырылмасы мягсядиля истифадя 

олунур. Електрон бизнес термини бизнес-просеслярин идаря олунмасы цчцн компцтер 

технолоэийаларындан истифадя вя електрон коммерсийа арасында сядд гоймаг 

мягсядиля истифадя олунур.  

Електрон коммерсийа ямялиййатынын тяснифляшдирилмясинин ясас нювц иштиракчыларын 

игтисади функсийаларынын юйрянилмясиня ясасланмышдыр. Електрон коммерсийанын цч 

ясас категорийасы гисминдя «бизнес-мцштяри» (Б2Ж), «бизнес-бизнес» (Б2Б), «мцштяри-

мцштяри» (Ж2Ж) схемляри цзря фяалиййят эюстярян електрон коммерсийадыр. Б2Ж схеми 

цзря електрон коммерсийа айры-айры алыжылара ямтяя вя хидмятлярин сатышына ясасланыр. 

Б2Б схеми цзря електрон коммерсийа бир ширкятин ямтяя вя хидмятляринин диэяр ширкятя 

сатылмасыны якс етдирир. Ж2Ж схеми цзря електрон коммерсийа ямтяя вя хидмятлярин бир 

истещлакчыдан диэярляриня сатышыны щяйата кечирир.  

«Бизнес-бизнес» типли ямялиййатлар бцтцн електрон коммерсийа ямялиййатларынын ясас 

щиссясини тяшкил едир (80%). Корпоратив алыжылар яняняви олараг бир вя йа ики 

тядарцкчцлярля узунмцддятли мцнасибятляря ясасланмышдыр. Интернет диэяр 

тядарцкчцляр щаггында информасийанын ялдя олунмасыны асанлашдырыр. Йяни, ширкятляр 

харижи ширкятляр дя дахил олмагла мянбялярин даща эениш спектриндян истифадя едяряк, 

даща чох ялверишли сазишляр баьлайа биляр. Алыжылар цзря менежер тядарцкчцдян ямтяя 

ялдя едяряк вя йа йени тип сифариш йерляшдиряряк шябякядя гаршылашдыьы суаллара жаваблар 

ахтарыр. Потенсиал тижарят партнйорларынын ахтарышы Интернетдя тядарцк фяалиййятинин ян 

эениш йайылмыш нювляриндян биридир. Тядарцкчцлярин юзц рягиблярин гиймятляринин 

интерактив юйрянилмяси заманы Шябякядян истифадя едя биляр. 

 



 

19. Бизнес-модел вя онун ясас нювляри 

 

Бизнес-модел-мянффятин йарадылмасы методикасыны якс етдирян, ямтяянин мцяссися 

тяряфиндян истещсалы мащиййятинин вя принсипинин абстракт тясяввцрцдцр. Яэяр мящсул 

щаггында информасийа мцбадилясинин яввялки каналлары юз ящямиййятини итирирся вя йа гейри-

гянаятчил олурса, онда ясасында информасийанын мящсул иля уйьунлашдырылмасы дуран бизнес-

модел дя юз актуаллыьыны итиря биляр. Ямтяялярин алыжылара яняняви маьазалар васитясиля дейил, 

билаваситя интерактив сатышы юзцндя йени бизнес-модели тяжяссцм етдирир. Китаб маьазалары 

електрон китаблары васитячилярин кюмяйиндян имтина едяряк, билаваситя алыжылара сатараг, бу 

бизнес модели аналоъи тяжрцбядян кечирмиш олурлар.  

Бу эцн инвесторлар юз ишляринин щяйата кечирилмяси цчцн билаваситя Интернетдян олан 

ужуз малиййя информасийасындан истифадя едя вя йцксяк комисйон фаизляр тутан универсал 

пяракяндя брокерлярин кюмяйиня мцражият етмяйя биляр. Яэяр бизнес-модел йалныз Интернетя 

ясасланмышдырса, ону сырф тямиз ойнайан адландырырлар.  

Бизнес-моделин ашаьыдакы ясас нювляри вардыр:   

• виртуал маьаза. Реал ямтяяляри реал маьаза вя йа пяракяндя тижарят мянтягяси 

васитясиля дейил, дистант цсулла сатыр. Ади (електрон олмайан) ямтяялярин тядарцкц 

яняняви цсулларла баш верир;  

• базар консентратору. О, чохсайлы тядарцкчцлярдян алынмыш мящсуллар вя хидмятляр 

щаггында информасийаны бир нюгтядя жямляшдирир. Алыжылар ахтарыш, мцгайися вя бязян 

дя алгы-сатгы ямялиййатлары апара биляр;  

• интерактив биръа. Чохсайлы алыжыларын чохсайлы тядарцкчцлярдян ямтяяляри ала билдийи алгы-

сатгы системидир;  

• информасийа брокери. Мящсуллар, ямтяянин гиймяти вя мювжудлуьу щаггында 

информасийаны тяклиф едир. Онлардан бязиляри тижарят сазишлярини ижра едир, бунунла беля 

онларын ясас дяйяри-тягдим олунан информасийадыр;  

• ямялиййат брокери. Алыжылар фаиз дяряжяляри вя шяртлярля таныш ола биляр, бунунла беля ясас 

бизнес-фяалиййят ямялиййатын (сазишин) щяйата кечирилмясиндян ибарятдир;  



• щярраж. Мящсулун електрон наьдсыз юдянишини, яксяр щалларда алыжынын щярякятиня 

жаваб олараг даими дяйишян гиймятляр вя мювжуд ещтийатлар щаггында хябярляри тяклиф 

едир; 

• якс щярраж. Алыжылар юзляри цчцн сярфяли гиймятля ямятяялярин ялдя едилмяси мягсядиля 

чохсайлы сатыжылара мцражият едирляр;  

• агрегатор. Бюйцк мигдарда ямтяя алмаг истяйян вя бунунла ялагядар олараг, 

топдансатыш ендиримляри иля марагланан адамлары групларда бирляшдирир;  

• рягямсал мящсулун тядарцкц. Програм тяминатыны, мултимедиа вя диэяр компцтер 

мящсулларыны Интернет васитясиля сатыр вя тядарцк едир;  

• контентин тядарцкчцсц. Контент тяклиф едяряк вя йахуд ахтарыш системиндя реклам 

йерляшдиряряк мянфяят йарадыр;  

• хидмятлярин интерактив тядарцкчцсц аппарат вя програм тяминаты истифадячиляри цчцн 

хидмятляр вя кюмяклик эюстярир;  

• виртуал бирлик. Цмуми мараглары олан адамлар цчцн цнсиййят вя информасийа 

мцбадиляси мягсядиля виртуал эюрцш йерини тямин едир.  

• портал. Интернетя эириш заманы эюндяриш нюгтясидир, ихтисаслашмыш мязмун вя диэяр 

хидмятляри тяклиф едир. Айры-айры истифадячиляря вя бцтюв бир тяшкилата юз 

информасийаларыны йерляшдирмякдя кюмяк едир;  

• синдикатор. Чохсайлы мянбялярдян мцндярижат вя йа ялавяляри топлайыр вя онлары диэяр 

ширкятляря йенидян сатышыны щяйата кечирир.  

Мящсулу билаваситя алыжыйа сатмагла вя йа васитячилярин сайыны ихтисара салмагла 

ширкятляр бюйцк мянфяят ялдя едя биляр (юзц дя даща ашаьы гиймятляр тятбиг етмякля). Ялавя 

дяйярин формалашмасы зянжириндя аралыг аддымлара жавабдещ тяшкилати вя йа бизнес щиссялярин 

арадан эютцрцлмяси просеси аралыг щиссялярин арадан эютцрцлмяси адланыр. Шякил 1а-да 

ямтяянин йайылмасынын яняняви цсулу тясвир едилмишдир. О, бир нечя аралыг щиссялярдян истифадя 

едир вя онларын щяр бири мящсулун йекун дяйяриня йенилик эятирир. Шякил 1б-дя бцтцн аралыг 

щиссялярин арадан эютцрцлдцйц вя истещлакчынын ямтяяни минимал гиймятя алдыьы щал тясвир 

едилмишдир.  

Интернет щесабына истещсалатын бязи сащяляриндя аралыг щиссялярин арадан эютцрцлмяси 

просеси сцрятлянир, еляжя дя диэяр сащялярдя аралыг щиссялярин йени типляринин йарадылмасы 

имканлары тямин едилир. Бязи сащялярдя ямтяя анбарларына малик дистрибцтерляр вя йа дашынмаз 



ямлакла ямялиййатлар цзря аэент типли васитячиляр йени аралыг щиссялярля явяз олуна биляр. Ону 

да гейд едяк ки, бу щиссяляр мящсул вя онун гиймяти щагда информасийанын ахтырышы заманы 

сямяряли кюмяйин эюстярилмяси, ямтяя вя хидмятляр щагда интетактив информасийа 

мянбяляринин йерляшдирилмяси, електрон тижарят ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси просесиндя 

ямтяя вя хидмятляр щагда интерактив информасийа мянбяляринин йерляшдирилмяси, електрон 

тижарят ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси просесиндя ялдя едилмиш информасийанын дяйяринин 

ялавя едилмяси цзря ихтисаслашмалыдыр. Йени аралыг щиссялярини щямчинин информасийа брокерляри 

вя йа информаэентляр адландырырлар. Информасийа брокерляриня мисал кими виртуал маьазалары, 

биръалары вя виртуал бизнесин диэяр нювлярини эюстярмяк олар. Дяйяр зянжириндя васитячилик 

функсийасынын йени мянбяйя ютцрцлмяси просеси аралыг щиссялярин тякрар йарадылмасы адланыр. 

Шякил 1б-дя ямтяялярин информаэентляр васитясиля йайылмасы щалы тясвир олунмушдур. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Интерактив маркетинг вя веб-щейятляшдирмя 

 

Интерактив маркетинг алыжыларын диггятини жялб етмяк вя онларын зювгляри, мараглары 

щаггында ятрафлы информасийа алмаг мягсядляриля веб сящифялярин хцсусиййятляриндян 

истифадяйя ясасланмышдыр. Хцсусиля ширкятляр ашаьыдакы имканлара маликдир:  

• веб сящифяйя дахил оланлара интерактив гейдиййатдан кечмя вя шяхси информасийаны 

тягдим етмя иля баьлы мцражият едяряк, алыжылар щаггында мцяййян информасийаны 

алмаг;  

• шябякяйя дахил оланларын щярякятини изляйян програмларын кюмяйиля алыжылар щаггында 

информасийа топламаг;  
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• веб-сящифяйя дахил оланларын сайыны излямяк, щямчинин дахил оланлар арасында даща чох 

популйарлыьа малик сящифяйя мцражият едянлярин сайыны вя бир сящифядян диэяриня 

кечяркян дахил оланларын сечдийи йоллары изляйян веб-сайтларын аудитляринин апарылмасы 

иля баьлы хцсуси програмлардан истифадя етмяк. 

веб-щейятляшдирмя дедикдя веб-мязмунунун, мцндярижатынын билаваситя мцяййян 

истифадячийя гошулмасы баша дцшцлцр. Коммуникасийа васитялярини вя ямтяяляри фярди олараг, 

щяр бир хцсуси алыжы цчцн сечмяк олар. Мцштяри цчцн хцсуси мараг йарадан мящсуллар вя 

хидмятляр щаггында уникал шякилдя щейятляндирилмиш веб-сящифяляри йаратмаьа гадир ширкятляр 

онун (мцштяринин) мараг даирясини эенишляндирир вя ялавя дяйяр йарадыр. Маркетологлар веб-

щейятляшмя технолоэийасындан истифадя етмякля яняняви тижарятля мцгайисядя хейли 

цстцнлцкляря наил ола биляр. Щейятляшдирмя еляжя дя фярдиляшдирилмиш мязмун, информасийа, 

реклам вя хидмятляр тягдим етмякля алыжыларла узунмцддятли мцнасибятляр йаратмагда 

ширкятляря кюмяк едя биляр. Шябякя маркетинг вя сатыш сащясиндя ясас фяалиййятляри алыжыларын 

тяряфиня йюнялдир, чцнки алыжылар сярбяст олараг, юз интерактив сифариш формаларыны долдурур. 

Алыжылар ямтяя вя хидмятлярин кейфиййятинин йахшылашдырылмасы иля баьлы юз цстцнлцкляри вя 

тяклифляри щагда даща дягиг информасийаны тядарцкчцляря чатдырмаг цчцн шябякядян истифадя 

етмякля ейни заманда пассив сифаришчи олмагданда гуртулурлар. Онлар мянфяятин йарадылмасы 

просесинин фяал иштиракчысына чеврилирляр.  

 

21. Интерактив базарлар вя биръалар 

 

Електрон коммерсийанын «бизнес-бизнес» схеми цзря апарылмасы цчцн фирмалар юз шяхси 

веб-сящифяляриндян истифадя едя вя йа интерактив базарлар тясис етмякля веб-сайтлар васитясиля 

сатышы тяшкил едя биляр.  

Бязян електрон хаб адландырылан интерактив базарлар юзлярийля ян йени бизнес-моделини 

тяжяссцм етдирирляр. Интерактив базарларын кюмяйиля ширкятляр алыжыларын щяр бириля билаваситя 

ялагя йаратмадан онларын чохусу иля ейни вахтда ялагя йарада биляр. Бир чох базарлар 

истещсалчынын мцхтялиф системляриндя горунан мящсул щаггында информасийанын 

бирляшдирилмяси имканына маликдир. Мцхтялиф тядарцкчцлярдян тядарцк заманы ямтяяляри алан 

ширкятляря дюрд вя йа беш мцхтялиф системляри идаря етмяк лазым дейил. Онлар гиймятляри 



мцгайися етмяк вя мцхтялиф ширкятлярдя алыш-вериши щяйата кечирмяк щесабына пула гянаят едя 

биляр.  

Биръалар юзлярийля интерактив базарлары тяжяссцм етдирирляр. Бу базарларда чохсайлы 

алыжылар алгы-сатгыларын тящлили системиндян истифадя етмякля чохсайлы сатыжыларла алвер едя биляр. 

Биръаларын бир нечя категорийалары вардыр. Истещсалат биръалары кими дя танынан шагули биръалар 

истещсалын мцяййян сащяляриня хидмят цчцн тяшкил олунур. Цфуги биръалар спесифик функсийалара 

йюнялмишдир, мясялян, офис аваданлыьынын алгысы вя йа истисмар вя йа тямир чярчивясиндя 

тядарукляр. Ширкятляр базар хидмятлярини эюстярмяк йолу иля эялирин ялдя едилмяси мягсядиля 

сащяви адланан юз фярди юзял биръаларыны йарада биляр. Биръалар щесабына бир чох тядарцкчцляр 

арасында гиймятлярин рягабятли формалашмасы просеси тямин едилир ки, бу да алыжылара ян ашаьы 

гиймятя ямтяя ялдя етмяк имканыны верир.  

Електрон коммерсийа ямялиййатларынын тяснифатынын диэяр цсулу сазиш иштиракчыларынын 

шябякяйя физики гошулмасы цсулуна ясасланмышдыр. Сон заманлара гядяр практики олараг 

бцтцн електрон коммерсийа сазишляри ютцрцжц шябякяляр (кабелли бирляшмя) васитясиля щяйата 

кечирилмишдир. Инди ися симсиз телефонлар вя диэяр симсиз жиб гурьулары Интернетя гошулма 

имканыны тямин едир. Ширкятляр веб-ямтяялярин вя хидмятлярин йени топлусуну тяклиф етмяйя 

сяй эюстярирляр. Онлара эириши бу симсиз гурьуларын кюмяйи иля ялдя етмяк мцмкцндцр. Ямтяя 

вя хидмятлярин ялдя едилмяси мягсядиля симсиз жиб гурьуларындан истифадя просеси мобил 

коммерсийа вя йа м-коммерсийа адланыр. Мобил коммерсийа ширкятляри алыжыларла ялавя ялагя 

каналлары вя щейятляшмянин йени имканлары иля тямин едир. Алыжыларын олдуьу йери изляйян бу 

гурьуларын бязиляриндяки програмлар йолда олан истифадячилярин, истещлакчыларын йердяйишмяси 

вя алыш-веришляри щагда информасийа ялдя етмякдя, еляжя дя онлара информасийа хидмятляринин 

эюстярилмясиндя (мясялян, щава прогнозу вя йа йахын мещманханайа доьру истигамятин 

эюстярилмяси) ширкятляря эениш имкан йарадыр. Маркетинг стратеэийалары еля бир шякилдя дяйишир 

ки, алыжыны ширкятин веб-сящифясиня жялб етмяк явязиня зярурилик йарандыгда мялуматларын 

билаваситя алыжыйа чатдырылмасы цсулларыны ахтарыб тапыр.  

 

22. Интернетдя истифадя олунан електрон юдямялярин ясас нювлярi 

Интернет васитясиля ямтяялярин ялдя олунмасына эюря юдянишлярин мцхтялиф цсулларынын 

щяйата кечирилмяси мягсядиля хцсуси електрон юдямя системляри ишляниб щазырланмышдыр. Бу 

юдямя системляриня кредит картлар, електрон пуллар вя пул кисяси васитясиля юдямя 



системляри, «мцштяри-мцштяри» юдямя системляри, микропросессорлу кредит картлары, 

електрон чекляр вя векселляр цзря електрон юдямяляр дахилдир. Електрон коммерсийа цчцн 

програм тяминаты ня гядяр чох тякмилдирся, шябякядя кредит картларла алыш-веришляр бир о 

гядяр чох олур.  

Електрон пул кисяси иля Интернет васитясиля алыш-веришин юдянилмяси даща сямяряли кечир, 

чцнки нювбяти алгы заманы артыг алыжы юз цнваны вя кредит карты щагда информасийаны дахил 

етмяк зяруряти иля цзляшмир. Електрон пул кисяси кредит карты, електрон пуллар щагда 

информасийаны, еляжя дя бу информасийаны електрон коммерсийа сайтындакы хябярлярин сай 

щесаблайыжыларына тягдим етмякля истещлакчыны ейниляшдирян мялуматлары юзцндя сахлайыр. 

Електрон пул кисяси алыш-веришин битмяси цчцн активляшдирмя заманы истифадячинин ады, онун 

кредит картынын нюмряси вя чатдырма иля баьлы информасийаны автоматик олараг системя 

дахил едир.  

Микроюдямяляр системи кредит картлары иля ади юдямяляр цчцн чох аз олан кичик дяйярли 

тядарцкя эюря (10 $-а гядяр) юдямялярин щяйата кечирилмяси мягсядиля йарадылмышдыр. Беля 

ямтяялярин юдянилмяси цчцн електрон пуллар да ялверишлидир. Бу ади пул шябякясиня (каьыз 

пуллар, гяпикляр, чекляр кредит картлары) дахил олмайан пул формасыдыр. Истещлакчылар 

мцштяри програмлары иля тямин олунур ки, буна эюря дя бир-бириля вя йа електрон пуллары 

гябул едян сатыжыларла мцбадиля апара биляр. Микроюдямялярин апарылмасына ялавя олараг, 

рягямсал пуллар шябякядя алвер етмяк истяйян, лакин кредит карты олмайан алыжылар цчцн дя 

шябякядян истифадяни мцмкцн едир. Бурайа щямчинин интерактив алыш-веришин апарылмасы 

цчцн кимяся пул вермяк истяйян алыжылар да дахилдир.  

Микропросессорлу кредит картлары микроюдямялярин ижрасынын алтернатив системини тяклиф 

едир, чцнки бу картларын микрочипляри диэяр информасийа иля йанашы електрон юдямяляр 

щаггында да мялуматдан ибарят ола биляр. Микропросессорлу кредит карты юзцндя 

рягямсал информасийаны сахлайан кредит карты юлчцсцндя пластик карты тяжяссцм етдирир. 

Беля карт юзцндя саьламлыг щаггында информасийаны, ейниляшдирмя мялуматларыны, телефон 

нюмрялярини сахлайа вя йа наьд пул явязиня «електрон пул кисяси» кими хидмят эюстяря 

биляр. Беля картдан истифадя цчцн Интернет истифадячиляри юз компцтерляриня щесаблайыжы 

гурьулар гошмалыдыр. Алгыны юдямяк цчцн истифадячи бу карты щямин гурьуйа 

кечирмялидир.  



Кредит карты васитясиля юдямяляри гябулетмяк имканы олмайан ишчиляря вя йа истифадячиляря 

пул эюндярмяк истяйян мцштяриляря хидмят мягсядиля Интернет васитясиля щяйата кечирилян 

«мцштяри-мцштяри» юдямяляринин йени системляри ишляниб щазырланмышдыр. Пул эюндярян 

тяряф юдямялярин ижрасы цчцн тяйин олунмуш веб-сящифядя эюстярилмиш юдямя иля щесабын 

йарадылмасы мягсядиля юз картындан истифадя едир. Алыжы юдямянин щансы шякилдя ижрасы 

зярурилийини (банк щесабы вя йа физики цнван) дягигляшдиряряк бу сящифяйя дахил олан 

заман юдямяни гябул едир. Алыжылар електрон чекляринин истифадя едилдийи юдямяляр 

системляриндян истифадя едя биляр. Беля чекляр тясдиглянмиш рягямсал имза иля горунмуш вя 

електрон коммерсийада юдямялярин ижрасы цчцн истифадя олуна биляр.  

Интерактив сатышларын вя маркетингин щяйата кечирилмяси цчцн Интернетдян истифадя ейни 

ширкят мящсулларынын сатышы цчцн истифадя олунан ики вя даща чох йайым каналлары арасында 

рягабят мцбаризясини-йайым каналларынын мцнагишясини йарада биляр. Фирмаларын тижарят 

щейяти вя дистрибйутерляр Интернет васитясиля сифаришлярин алверя гошулмасы щаггында 

эялирлярин ашаьы дцшмясиндян ещтийат едир, чцнки сатышларын бу йени каналы бизнесин 

апарылмасындакы яняняви методлары дяйишмяйя гадирдир. Каналлар мцнагишясинин мянфи 

нятижялярини арадан галдырмаг цчцн бязи фирмалар юз тижарят нцмайяндяляриня онлар 

сатышда щеч бир яманят гоймасалар да беля онларын яразисиндя едилмиш интерактив сатыша 

эюря там фаизляр юдяйир. Диэяр ширкятляр, мясялян, Интернет васитясиля юз ямтяя 

номенклатурасынын йалныз бир щиссясини тяклиф етмяк кими гярарлар ишляйиб щазырлайырлар.  

 

 

 

23. Информасийа технолоэийалары аляминдя сцни интеллектин йери вя ясас игтисади тятбиг 

сащяляри. Експерт системляр. 

Компцтер системини XX ясрин тярягги символу адландырырлар. Мцасир дцнйамызда инкишаф 

етмиш дювлятлярдя бу системин мцасир информасийа вя тяhлил технолоэийаларындан бцтцн 

фяалиййят саhяляриндя эениш истифадя олунур. Инкишафынын кечид дюврцнц йашайан мцстягил 

Азярбайжан Республикасы цчцн дя йени информасийа технолоэийаларынын тятбиги вя инкишаф 

етдирилмяси хцсусиля важибдир. Чцnки, бу дювр жямиййятдя мцяййян сосиал-игтисади 

эярэинликлярля, малиййя чатышмамазлыглары иля, ганунларын мцасир тялябляря жаваб вермя-

мяси вя бу кими диэяр субйектив вя обйектив фясадларла sяciyyяlяnir. 



Информасийа технолоэийаларынын беля сцрятли инкишафы вя дцнйа ижтимаиййятинин 
глобаллашмайа гярар вермяси эяляжяк мцтяхяссисляри  локал вя глобал шябякяляр  
дахилиндя ихтисаслашмыш програм пакетляри васитясиля ишлямяйя мяжбур едир. 
Бунлар тядгигатларын нятижяси олан статистик верилянлярин тяhлил и  вя прогноз-
лашдырма, Верилянляр Базасы иля  иш,  ИНТЕРНЕТ-дя мялуматын ахатарышы вя 

истифадя едилмяси кими програмлар дахилдир. Онлар hямчинин шябякядя електрон 
почтдан реклам васитяси кими истифадя етмяйи  дя бажармалыдырлар. Електрон 

юдямя системляринин стандартлары  hагда мялумата малик олмалы , електрон пул, 
електрон hесабат вя електрон имза кими елементлярля таныш олмалы вя истифадя 

гайдаларыны билмялидирляр.  
Информасийа технолоэийасы – информасийанын йыьылмасы, ютцрцлмяси вя тящлили цсулларындан 

вя васитяляриндян истифадя едяряк обйект вя йа щадися барядя йени вя кейфиййятли (мяз-

мунлу) информасийа алынмасы просесидир. 

Телекоммуникасийа – компцтер шябякяляри вя мцасир рабитя васитяляриндян истифадя 

етмякля узаг мясафяйя информасийа ютцрцлмясидир.  

Експерт систем – щяр щансы бир сащядя инсаны явяз едян програм пакетидир.  
Сцни интеллект- интеллектуал фяалиййяти  моделляшдирян вя щяйата кечирян 

компцтер системидир .    
Sцni intellektin inkiшaf tempini 1980-ci ildя fяrdi kompцterlяrin yayыlma sцrяti ilя 

mцqayisя etmяk olar. Elmin vя texnikanын bu nailiyyяtlяrindяn ilk nюvbяdя яn iri vя 

samballы maliyyя tяшkilatlarы istifadя edir. Ona gюrя yox ki, bu onlar цчцn imkanларыны 

nцmayiш etdirmяk цчцn lazыmdыr. Hяm dя юzlяrinin яnяnяvi imkanларыны maliyyя 

fяaliyyяtinin mцxtяlif sahяlяrindя yeni informasiya texnologiyaларынын tяtbiqi ilя sынaqdan 

чыxarmaq istяyirlяr. Hяr zaman bankларын tяdqiqat obyekti vя xцsusi maraq sahяsi kimi 

maliyyя hadisяlяrinin proqnozlaшdыrыlmasы, яlyazma mяtnlяrin tanынmasынын avtomatlaш-

dыrыlmasы, daшынmaz яmlakыn qiymяtlяndirilmяsi, bu vя ya digяr лайищяйя investisiya 

qoyuluшunun effektliyinin qiymяtlяndirilmяsi vя s. mяsяlяlяr olmuшdur. Sцni intellektin 

proqram paketlяrinin yayыlmasы elя hяddя чatmышdыr ki, artыq bяzi neyroшяbяkя ekspert 

sistemlяr vasitяsilя alынmыш elmi nяticяlяr banklar tяrяfindяn gizli saxlaныlыr. 

Verilяnlяrin sцni tяhlili texnologiyalarы яsasяn geniш miqyasda analitiklяr tяrяfindяn biznes 

problemlяrinin hяllindя istifadя edilir. Bu qяbildяn olan istifadячilяr цчцn mцrяkkяb tяcrцbi 

mяsяlяlяrin hяlli цчцn yцksяk sяviyyяli instrumental vasitяlяr - ekspert sistemlяr yaradыlыr. 

Proqnozlaшdыrma - sцni intellektin яn geniш tяtbiq olунduьu sahяdir. Bцdcяnin planlaшmasы 

vя tяrtibi zamanы чoxsaylы parametrlяri nяzяrя alaraq satышын hяcminin mцяyyяnlяшdirilmяsini 

misal gюstяrmяk olar. 



Marketinq tяhlili - bu zaman effektli plan hazыrlamaq цчцn malыn qiymяtinin satышa nя 

dяrяcяdя tяsir etdiyini, reklama sяrf edilяcяk mяblяьi bilmяk zяrurиdir. Bu zaman sцni 

intellekt texnologiyalarы analitiklяrя kюmяyя gяlяrяk, mцvafiq tяsirlяri proqnozlaшdыrmaьa 

imkan verir. 

Ишчi personalын fяaliyyяtinin tяhlili - iшчilяrin яmяyinin mяhsuldarlыьы onун professional 

sяviyyяsindяn, яmяk haqqынын hяcmindяn, iш tяcrцbяsindяn vя rяhbяrliklя mцnasibяtin 

mяzmunundan birbaшa asыlыdыr. Sцni intellektin texnologiyalarы bu faktorларын tяsir 

sяviyyяsini tяhlil edяrяk, яmяk mяhsuldarlыьынын yцksяldilmяsi цчцn metodika yaradыlmasыны 

vя gяlяcяkdя kadrларын seчilmяsi цчцn optimal strategiyanын hazыrlanmasыны tяmin edir. 

Mallarыn poчt vasitяsilя satышыnыn effektliyinin qiymяtlяndirilmяsi - Яgяr firma mяhsulun 

nцmunяlяrini vя reklam materialларыны qeyri-adi yolla, poчt vasitяsilя yayыrsa, bu fяaliйyяtin 

effektliyini qiymяtlяndirmяk яhяmiyyяt kяsb edir. Bu zaman potensial alыcыларын sayыны 

aшkarlamaq vя onларын firma ilя яmяkdaшlыq etmя ehtimalыны qiymяtlяndirmяk olar. Bundan 

baшqa, poчt vasitяsilя mцxtяlif яlaqя formaларынын effektliyini hesablamaq vя яn yaxшыsыны 

seчmяk mцmkцndцr. 

Mцшtяrilяrin чeшidlяnmяsi - Sцni intellekt texnologiyaларынын kюmяyi ilя чoxsaylы mцшtяrilяr 

arasынda яn sяrfяlisini seчmяk mцmkцndцr. Belяliklя, etalon olaraq firmanын tipik mцшtяrisi 

simasыны formalaшdыrmaq olar. Bundan baшqa aydыnlaшdыrmaq olar ki, nяyя gюrя bir qism 

sifariшчilяrlя iш effekt vermir vя яlveriшli mцшtяri axtarышы цчцn strategiya hazыrlamaq olar. Bu 

mяsяlя ilя яsasяn satыш цzrя menecerlяrя aiddir. Banklarda isя bu texnologiyalar vasitяsilя 

mцшtяrinin krediti юdяmя imkanларыны qiymяtlяndirmяk xцsusi maraq doьura bilяr. 

Potensial mцшtяrinin qiymяtlяndirilmяsi - Чox vaxt daнышыqlarы planlaшdыrarkяn, ilk nюvbяdя 

onun yekunu barяdя (mцqavilя imzalanmasы vя ya mяhsul satышы) ehtimallar irяli sцrцlцr vя 

buna uyьun fяaliyyяt planы tяyin edilir. Юtяn mцddяt яrzindя mцшtяri ilя iшin tяhlili imkan 

verir ki, onun real sifariшlяrinin xaraкterik tяrяflяri mцяyyяnlяшdirilsin. Bu tяhlilin nяticяlяri 

яsasынda, satыш цzrя menecer alternativ variantlar arasынdan daha sяrfяli mцшtяrini seчя bilяr. 

Marketinq tяdqiqatын nяticяlяrinin тящлилi - Mцшtяrilяrin firmanын mяhsulларын paylanmasы 

цчцn seчdiyi цsula mцnasibяtini, qiymяtlяndirmя siyasяtini, mяhsulun юzцnя mцnasibяtini 

юyrяnmяk цчцn, satышыn nяticяlяrinin tяhlili ilя yanaшы, alыcыlar arasынda sorьu apaрыlмasы da 

zяruridir. Bu nяticяlяri sцni intellektin texnologiyalarы vasitяsilя tяhlil edяrяk qiymяt tяyini 



zamanы qяrar qяbul edilmяsini tяkmillяшdirmяk vя buraxыlan mяhsulларын xarakterindя 

dяyiшiklik etmяk olar (dizayn, reklam, vя s.). 

Kompaniyanыn regional шюbяlяrinin iшinin тящлилi - Sцni intellektin texnologiyaларынын kюmяyi 

ilя firmanын regionlardakы шюbя vя filialларынын fяaliyyяtini tяhlil edяrяk, onларын iшinin 

eфfektliyinя bu vя ya digяr formada tяsirlяri aшkar etmяk olar (coьrafi mяkan, iшчilяrin sayы, 

mяhsulun nюvц vя s.). Nяticяdя, yeni filиalларын yaradыlmasы zamanы dцzgцn strategiya seчilя 

vя geri qalan filial vя шюbяlяrin iшi optimallaшdыrыla bilяr. 

Rяqabяt aparan firmalarыn mцqayisяli тящлилi - Hяmiшя maraq doьuran bir neчя sual var: nяyя 

gюrя bir firma bazarda daim uьurlar яldя edir vя tutduьu pozisiyanы яldяn vermir, digяri isя 

bunu bacarmыr? Biznesin hansы sahяsi indiki шяraitdя яlveriшlidir? Bu iшdя dя sцni intellektin 

texnologiyalarы operativliyinя vя keyfiyyяtinя gюrя яvяzedilmяzdir. Belя ki, rяqabяt aparan 

firmaларын bazar fяaliyyяtlяrini tяhlil edяrяk, щansы faktorларын uьur qazanmaьa sяbяb 

olduьunu asanlыqla aydынlaшdыrmaq mцmkцndцr. 

 

24. Нейро шябякяляр вя онларын юзялликляри   

  

Мцасир дцнйада информасийа сели  даим артыр,  hяр эцн йени hадисяляр баш 
верир вя информасийалар алыныр.  Беля бир hалда мцяййян заман кясийиндя 

тяшкилати, игтисади, истеhсал просесляриндя оператив гярарлар гябул олунмасы вя 
эяляжяк аддымлары дцзэцн прогнозлашдырмаг зярурилийи ортайа чыхыр . Беля мяся-
ляляри  верилянлярин интеллектуал тяhли ли  системляри  hялл едир.  Бу системляр арасында 
ясас йери, бу эцн инкишафынын ясас мярhялясини кечян сцни нейрошябякяляр тутур.  

Узун мцддятдир ки, алимляр инсан бейнинин фяалиййяти вя  инсанын баш ясяб 
системинин юйрянилмяси и ля ялагядар фяал тядгигат ишляри апарыр лар вя артыг 
мцhцм нятижяляр ялдя едилиб. Бунларын ясасында инсан бейнинин фяалиййяти  

мцхтялиф сявиййялярдя вя мцхтялиф  дягигликля моделляшдири лмиш вя уйьун олараг 
апарат вя програм тяминатлары  йарадылмышдыр.  

Сцни нейрошябякялярин структуру инсан бейнинин фяалиййятинин 
юйрянилмясинин нятижяси олса да, онлар арасында охшарлыг жцзидир. Буна 
бахмайараг бу жцзил ик эюзлянилмяз мцсбят нятижяляр вермишдир. Сцни 
нейрошябякяляр инсан бейниня хас бир сыра аналоъи  хассяляря маликдир.   
Нейрошябякялярдян ня вахт истифадя едилир . Бу ашаьыдакы шяртляр дахилиндя 

баш верир :  
1.  Мясяля инсан тяряфиндян hялл  олунандыр.  

2.  Мясялянин hялл  нцмуняси тягдим олуна биляр. 

3.  Эириш-чыхыш верилянляри гаршыл ыглы ялагялидир. 

Яэяр бу цч hал мювжуддурса, демяли мясяля нейрошябякя васитясиля  hялл 



олуна биляр . Нейрошябякялярин тятбиги там олмайан вя йа пис  тяйин олунмуш 
информасийа hалында хцсусян йахшы нятижяляр верир.  

Мцасир нейрошябякя вя информасийа системляриня аид ашаьыдакылары 
эюстярмяк олар:  

1.  Мцштяри-сервер архитектура ясасында пайланмыш верилянляр базасы 

системи. 

2.  Бизнесин мцхтялиф  саhяляри цчцн експерт системляри  вя бил икляр базасы.  

3.  Информасийа мцбадиляси цчцн телекоммуникасийа системляри  вя гейри-

сялис мянтигя ясасланмыш системляр.  

Нейрошябякялярин истифадяси хцсусиййятляриня хцсуси диггят йетирмяк 
лазымдыр. Беля ки,  нейрошябякялярин фяалиййятинин с истемин юйрядилмяси 
просесиндян даhа чох асылы  олмасы бир сыра юзялликляр йарадыр.  Бунлар 

ашаьыдакылардыр :  
Биринжи юзялл ик -  hялл  едиля биляжяк мясялялярин эениш спектрли олмасыдыр . Бу 

заман мясялянин мцтляг hялл  алгоритминин олуб олмамасы еля дя яhямиййят кясб 
етмир. Ясас шярт одур ки, тяляб олунан етибарлы лыьы юдяйян hялляр топлусу мялум 
олсун. Бу заман ики шябякядян истифадя методу дябдядир.  Беля ки, бир шябякя 
дцзэцн, диэяр шябякя ися дцзэцн олмайан hялляр щяр цчцн hазырланыр . Нятижядя 

ики hялл алыныр : нежя етмяк лазымдыр вя нежя етмяк лазым дейил.  
Икинжи юзялл ик -  нейрошябякянин юйрядилмясинин фярди олмасыдыр. Йяни 

нейрошябякянин hяр бир нцсхяси тякрар олунмаздыр. Бу да онларын етибарлыл ыьыны 
артыр ыр. Мясялян, Америкада Brain Maker нейропакети  17000 нцсхядя сатылыб.  

Цчцнжц юзялл ик - ишин кейфиййятинин hялл едиляжяк мясялянин истифадячи 
тяряфиндян сечилмиш нцмуняляриндян асылы олмасыдыр. Она эюря дя нцмуняляр чох 

диггятля сечилмялидир.  
Дюрдцнжц юзяллик - истифадя заманы йенидянюйрятмя имканынын олмасы. Бу, 

идаряетмя заманы ситуасийайа уйьун hярякят етмяйя имкан верир. Бунунла йени 
факторлары  нязяря алыб, лазымсыз информасийалардан тяжрид олмаг мцмкцндцр. 

Беляликля, нейрошябякялярдян истифадя имкан верир ки, идаряетмя просесиндя 
тез вя вахтында мцхтялиф  игтисади вя малиййя факторларынын динамикасы нязяря 

алынсын. 
 Мцасир дцнйа игтисадиййатынын дигтя етдийи шяртляр тяляб едир ки,  истеhсал 

етдийин мяhсулун рягабятя давамлы олмасы тямин едилс ин.  Сорьулар эюстярир ки,  
менежерлярин ясас иши  максимум эялир ялдя едиб, йени базарлара саhиб олмаг 

дейил, бурахылан мяhсулун яла кейфиййятини тямин етмякдир.  
Бу мясялянин hялл индя нейрошябякяляр юзлярини чох етибарлы  эюстярмишляр. 

Малиййя базары проблемляринин прогнозлашдырылмасы йцксяк мцвяффягиййятля 
hялл  едилмишдир . Щал-hазырда истеhсалын илк мярhяляляриндян башлайараг бу систе-

мин тятбиги мясяляси  мцзакиря едилир.   
Диэяр тятбиг саhяси дашынмаз ямлакын гиймятляндирилмяси просесидир.  

Мялумдур ки, бурада мясялянин hялл и аэентин тяжрцбясиндян асылыдыр.  Чцнки, бир 
чох факторлар нязяря алынмалыдыр: тикинтинин кейфиййяти, ятраф мцhит, мцлкиййят вя. с.  

Мцхтялиф  нейропакетляр мцвяффягиййятля гиймятли каьызларын рейтингинин 
тяйин едилмясини,  игтисади активлийин мцяййянляшмяси,  валйута курсларынын 



прогнозлашмасы,  бир ъа прогнозлары,  кредит картларын йохланылмасы кими 
мясялялярин hяллиндя сынагдан чыхыб. 

Бундан башга, нейрошябякяляр  нитгин танынмасы, мятнин танынмасы,  
роботларын идаря едилмяси,  ялйазмаларын идентификасийасы кими проблемлярин 

hялл индя дя явязедилмяздир .  
Нейрошябякя пакетиндян прогнозлашдырма мясяляляриндя даhа эениш  

истифадя едил ир. Бу заман ян чох истифадя едилян интерфейс NeuroBilder програм 
пакетидир.  Програм Windows ямялиййат системинин ялавясидир . Истифадячи  и ля 

ялверишли диалог нятижясиндя тяляб олунан гурулушда нейрошябякя гурмаг мцм-
кцндцр. Програмын сорьу системи мцхтялиф юйрятмя алгоритмляри, эириш 

верилянлярин тяhлили  цсуллары hаггында ятрафлы мялумата маликдир. Юйрятмя 
мярhяляси  гисмян автоматлашдырылмышдыр ки, бу да ялавя вахт иткисинин гаршысыны 

алыр . Програм hямчинин нятижянин етибарлылыьыны да гиймятляндирир.  
 

25. Йени информасийа технолоэийалары- ADSL, IP TV 

 

Abonent xətti sonunda analoq-rəqəmsal siqnalların çevrilməsi ideyesı əsasında 1989-

cu ildə verilənlərin qoşa burulmuş mis telefon naqilləri vasitəsilə ötürülməsi imkan verən  

ADSL texnologiyası əmələ gəldi.ADSL texnologiyası interaktiv vidio xidmətlərə (video, 

sorğu ilə video oyunlar) yüksək sürətlə qoşulmanı təmin etmək üçün yaradılımışdır.Hər 

şeydən əvvəl ADSL texnologiyası – burulmuş qoşa telefon naqilini verilənlərin 

ötürülməsinin sürətli marşurutuna çevirir (İnternetə çıxış LVS - ə və baçqa şəbəkələrə) 

ADSL xətti qoşa burulmuş telefon naqilinin hər iki sonuna qoşulmuş iki ADSL modemi ilə 

birləşdirilir.(şəkil 1).Burada üç informasiya kanalı yaradılır – çıxış informasıyaları seli, giriş 

informasıyaları seli,adi telefon əlaqə kanalları (POTS) .Telefon əaqə kanalı hətta ADSL ilə 

əlaqədə qəza baş verdikdə  belə telefon əlaqəni təmin edən filtr vasitəsiulə ayrılır.ADSL 

assimmetrik texnologiyadır – Verilənlərin çıxış axın sürəti (bu verilənlər sonuncu 

istifadəçiyə ötürülərsə)giriş verilənləri seli sürətinə nisbətən (öz növbəsində istifadəçidən 

şəbəkəyə doğru ötürülən) yüksəkdir.Demək lazımdır ki, narahatçılığa hər hansı bir səbəb 

axtarmaq lazım deyil.ADSL də verilənlərin istifadəçidən  ötürülmə sürəti faktiki olaraq 

İSDN-ə və analoq modem istifadəyə nisbətən daha yüksəkdir   Telefon xətti ilə  Ötürülən 

siqnalların amplitudu         

ADSL 2 və ADSL 2+ texnologiyası kassik ADSL texnologiyasının təkrarlanmış 

formasıdır.Onların provayderlərini və istifadəçilərinin tələbləri əsasında 

təkmilləşdirilmişdir. ADSL 2 və ADSL 2+ də ötürülmə məsafəsi ADSL olduğu 



qədərdir.Sürət isə 12-24 Mb/S qədər artırıolmışdır.Bundan başqa sürətin adaptiv dəyişməsi 

funksiyası həyata keçirilmişdir.Bunun sayəsində əlavə xidmət göstərmək imkanı 

yaranmışdir (video, multimedia və.s.) 

Sürəti: Verilənlərin ötürülməsi sürətinə təsir edən faktorlara abonent xəttinin vəziyyəti 

(kabelin diametri və.s.) və onun uzunluğudur.Xəttin uzaddiqda və tezliklərin arlırılmasında 

siqnal zəifləyir, xəttin diametrin böyüddükdə isə güclənir.Faktiki ADSL üçün 0.5 mm 

qalınlığında xətlə 3.5 – 5.5 km uzunluğunda abonent xətti çəkmək olar.Hal-hazırda ADSL 

“çıxış” verilənlər seli üçün 1.5 Mb/S dən 8 Mb/S dək, “giriş” verilənlər seli üçün isə 640 

Kb/S dən 1.5 Mb/S dək sürəti təmin edir.Bu texnikanın inkişafı tendensiyası verilənlərin 

ötürülmə sürətinin artırılmasını, xüsusilə “çıxış” istiqamətində vəd edir.Hər şeydən əvvəl 

2002-2003-cü illərdə yeni standarlar yarandı: ADSL 2, ADSL 2+, ADSL ++, READSL 2 . 

ADSL texnologiyasında (G 992.3, G9998.4 standartları) ADSL istifadə təcrübəsi 

maximum ötürmə sürətini 12 Mb/S-ə çatdırmağa, digər tərəfdən əlaqə məsafəsini 

uzatməşdır.Etibarlılığının artırılması və problemlərin operativ olaraq həll olunması üçün 

xətin hər iki başında diaqnostika və manitorinq vasitələri, həmçinin ADSL əlaqənin 

yoxluğunda belə informasiya mümkündür. Bundan başqa periodik qeyri-aktiv xətlər üçün 

enerjiyə qənaət rejimləri tətbiq olunur. 

ADSL 2+ da (G 992.5 standartı) istifadə olunan tezlik diapazonu 2 dəfə, 2.2 Mhs dək 

artırılmış və o qədərdə verilənlərin ötürülmə sürəti artmışdır. Beləliklə 1500 m uzunluğunda 

naqildə verilənlərin ötürülmə sürəti 20 Mb\s ə çata bilir. 

 ADSL 2++ da tezlik ADSL ilə müqaisədə 4 dəfə, 4.4 Mhs dək və verilənlərin 

ötürülməsinin maksimum sürəti 48 Mb/s-ə çatır.READSL 2, düzünə və əksinə  

kanalın tezliyi arasında daha elastik (çevik) sərhəddin seçilməsi verilənlərin ötürülməsi 

məsafəsini 7 km-ə çatdırmağa imkan verir. 

Çıxarış: Digər sürətli ötürülmə texnologiyalarına nisbətən ADSL-in əsas üstünlüyü adi 

qaşa mis telefon xəttindən istifadə olunmasıdır.Bu cür kabellərdən ucuz başa gəlir. 

ADSL,demək olar ki, “yüklənmiş” şəbəkə yaradır və bu zaman bahalı və çox vaxt aparan 

kommutasiya cihazlarına (İSDN də vacibdir) ehtiyac olmur. ADSL eyni zamanda məlumat 

ötürmək və telefonla danışmaq imkanı verir. 

ADSL 2+ -un başlıca fərqi məsafənin və ötürülmə sürətinin artırılması, xəttin sürətli 

quraşdırımasıdır.                       IP TV nədir ? 



IP TV internet vasitəsilə yayımlanan televiziya deyil. Baxmayaraq ki, IP-nin açılışı 

internet protokoldur, bu o demək deyil ki,hər hansı bir sayt vasitəsilə teleperedaçaya baxa 

bilərik. IP IP TV də yalnız muhafizə olunan idarə edilən şəbəkə vasitəsilə yayımlanma 

metodunu izah edir. 

IP TV- şifrəli, şifrəsiz tv kanallarının və depolanan vidio materiallarının IP(internet 

protokol) paketlərinə bölünərək geniş zolaqlı əlaqə texnologiyaları üzərindən son 

istifadəçiyə yayımlanmasıdır. 

IP TV bütün böyük naqil və sputnik tele şəbəkələrdə istfadə üçün daha yararlıdır. 

IP TV bu təşkilatlarda nəzarəti gücləndirməyə və(media istehsalçılarına 4.76 mlrd $ 

ziyan vuran) pirat yazılışlarınfaizini azaltmağa imkan verir. 

IP TV – telekomnikasiya aparatlarını – tədərükçülərinin yaratdığı və idarə olunduğu 

platformadır.Tələbatçı fasilasiz olaraq operatorla qaşılıqlı əlaqədə olur. 

IP TV – bu bağlı və ya yarı bağlı şəbəkədir.Bütün infostruktura operatora aiddir, 

şəbəkəyəqoşulan bütün avadanlıqlar operator tərəfindən idarə olunur. 

IP TV – nin digər əsas xüsusiyyəti coğrafi bağlılıqdır. IP TV infostrukturu fiziki olaraq 

tələbatçının televizoruna,digər avadanlığına bağlıdır.Həmçinin yerli idarəetmə vəsiyasət 

coğrafi mərhələdə  - ni məhdudlaşdıran faktorlardandır. IP TV naqil vəsuputnik 

operatorları yayımlanan vidio məhsulları təklif edir.Bu zaman tələbat üzrə (on demand) 

sınanmış transliyasiya sxemindən və pay-per-view əlavə xidmətlər və imkanlarla istifadə 

olunur.Telekomnikasiya operatorları kommersiya vidio məlumatları əldə etmək üçün asan 

olmayacaq.Artıq bu gün əyləncə sənayesi çətin və ekskluziv lisenziya əməliyyatını həll 

etməkdə çətinlik çəkirBunana görə də lazımı məlumatın əldə edilməsi operatorlar üçün 

başlıca problem olacaq. 

Ümumiyyətlə filimlərə 8-9 il müddətində ekskuliziv lisenziya verilir, bu müddətdən 

sonra qeyri – ekskuliziv lisenziya ilə yayımlana bilər. IP TV üzərində yayımlanma qaşısında 

başlıca baryer olacaq ki, bu gün telekomnikaiya operatorları naqil və suputnik şəbəkələrini 

IP versiyalarının hazırlanmasına külli miqdarda pul ayırırlar.Mühafizə olunan IP şəbəkəsi 

üzərində vidio transliyasiyanın marketinq modelinin hazırlanmasında yapon şirkəti NTT 

Docomo – nın təcrübəsində istifadə oluna bilər. 

Arxatekturası – üzərindən son istifadəçiyə yayımlanmasıdır. IP üzərindən vidio sistemi 

4 əsa hissədən ibarətdir: 



1.Televiziya kontentinin  formalaşdirilması düyünü 

2.Xidmətlərdən istifadə komoleksi 

3.Trasport avadanlıqları 

4.Abonent cihazları 

 

Televiziya strukturnun forlalaşması müxtəlif mənbələrdən gələn siqnalların qəbulunu, 

işlənməsini və IP multi cast/ IP unicast selinin formalaşmasını həyata keçirir.Qəbuledici 

cihazlar müxtəlif mənbələrdən gələn vidiovizial siqnalları qəbul,dekotirovka edir və IP 

srteamerə göndərir.Streamer rəqəmsal MPEG – 2 IP multicast paketlərinə enkoplikasiya 

edir. 

      IP TV və   internal – TV arasında fərq? 

Hətta IP TV sistem ilə məşğul olan spesialistlərin bir çoxu bu suala tam cavab verə 

bilmir.Biz çalışırıq bu iki konsepsiyalar arasında əsas fərqləri aydınlaşdıraq. 

IP TV ümumiyyətlə IP kanallarının köməyi ilə vidio yayımını həyata keçirən,kaberl 

şəbəkələri opertatorlarından istifadə edən qapalı tele –sistemləri təsil edir. 

Bu operatorlar vidio yayımları üzərindən geniş nəzarəti həyata keçirməyə imkan 

verirlər. 

İnternet- TV – bu açıq genişlənən şəbəkədir.Bu şəbəkədə çoxlu kiçik və orta vidio 

istehsalçılarınavator kontent təklif edir 

         İnternet TV 

İnternet Tv modeli hər bir hüquqi olan subyekt üçün açıqdır, çünki o veb model 

əsasında yaradılmşdır.Hər kəs qlobal istifadə oluna bilən informasiya dərc etdirtə 

bilər.Yaradıcı hər hansı bir tele komnikasiya və ya həvəskar şəxs ola bilər. 

İnternet TV yaradıcısının istifadəçi ilə birbaşa – internet prvayderdən və naqil 

operatorlarında asılı olmayaraq komnikasiya kanalı var.İstifadəçinin TV qoşulması 

televizordan asılı deyil.İnterner TV bir neçə ildən sonra istifadəçilərin həyatına inteqrasiya 

olunacaq yeni bir şey deyil. 

İnternet TV inkişafdır. İnternet TV artıq bu gun olan infostruktorlarla – ADSL, WI – 

FI naqil və suputnik kanalı vasitəsilə işləya bilər. 

İnternet TV daha geniş vidio, proqram,media – məhsullar seçimi təklif edir və sizə 

idarəetmə - hər zaman, hər yerdə və istədiyiniz materiallara baxmaq imkanı verir. 



İntertet TV media – məhsulları marketinq və yayımlanması üçün ideal platformadır. 

 IP  

İP şəbəkə üzərindən paketlərin yönəldilməsini təşkil edən bağlantısız bir 

protokoldur.Baölantısız (connectionless) olması session əlaqədən öncə qurulması ilə 

əlaqədardır.Bununla birlikdə verilənlərin ötürülməsində nəticə qarantili deyil.Ötürülmənin 

qarantisi daha üst mərhələ protokol TCP ilə təşkil olunur.s 

Bir IP paketi bir IP Header (başlıq bilgisi) və IP     ibarətdir.Aşağıdakı cədvəldə IP 

Header paketi hissələri göstərilib. 

IP Header 

Mənbə IP adresi 

Hədəf  - c –  

Checksum – IP headerin bütünlüyunu kontrol etmək üçün sadə bir riyazi hesablama 

aparaq: 

IP adres 32 bit olub 4 hissədən ibarətdir.Bu hissələrin hər biri 8 bit olub 2 say sistemi, 

desimal olaraq (onluq say sistemində) 0 – 255 arasında dəyişir. 

IP adresləri 5 sinfə bölünür: 

Sinif ilk hissə sayı 

A. 1 – 120 

B. 128 – 191 

C. 192 -223 

D. 224 – 239 

E. 224 – 239 

Məsələn 111.192.110.1 A sinif IP adresidir. 

Əsasən ilk üç sinif istifadə olunur. 

A sinfi 

A sinfi adreslərdə ilk baytlar network – ü təmsil edir.Digər 24 bit isə hast (komp sayını 

göstərir.Çox sayda hast olan networklərdə tətbiq olunur. 

B sinfi  

Burada isə ilk 2 bayt network – i təmsil edir.Digər 2 bayt isə hast sayını göstərir. 

C sinfi 



Burada isə ilk 3 bayt network – ü göstərmək üçün istifadə olunur.Digər 1 bayt isə hast 

sayini bildirir. 

IP telefone 

Ənənəvi diskret məlumat şəbəkələrikanal kommunikasiya (kk) prinsipinə 

əsaaslanır.Bu telefon rabitə şəbəkəsinə xas olan bir prinsipdir.Lazin IP şəbəkəsində 

paket kommunikasiya prinsiplərinin (pk)tətbiqində hər şey yerini dəyişir, yəni klassik 

telefon rabitəsi istər – istəməz diskret məlumat verilişi şəbəkəsinin tərkibinə 

uyğunlaşmalıdır. 

Beləliklə IP diskret məlumat veriliçinə danışıq informasiyanın paket seli vasitəsilə 

ötürülməsi vacib məsələdir.Real vaxt ərzində (interaktiv) bütün xidmət nüvlərinin 

təşkilinə imkan yaradan IP şəbəkəsi qısa müddətdə məhşurlaşmışdır.Buna misal 

olaraq danışıq informasiya verilişinin IP şəbəkəsində paketlərin marşurutlaşdırılması 

və təşkilinin nümunəsində baxmaq olar.IP telefon (dəqiq adı – Voice over IP - Volf) 

anlayışı təkcə internet şəbəkəsinin istifadəsi kimi deyil, həm də IP protokolu və 

texnologiyası əsasında etibarlı sürətdə yayılmış kanallarla paket kommunikasiya 

şəbəkələrinin təşkilidir.Bu halda danışıq informasiya selinin IP protokolu ilə verilişi 

üçün yeni texnologiyalar hazırlanmışdır.Bu texnologiyalardan MPLS (Multi protocal 

Label Switching – Markalanmış multiprotocal kommutasiya), RSVP (Ressourse 

Reseruction Protocal – resursları ehtiyatda saxlayan protocal) Diff Serv 

(Differentiatet Services – differensialxidmət) və.s göstərmək olar. 

 
 

 
 
 
 

 


