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“İdarəetm ə fəaliyyətində inform asiya texnologiyalarm ın istifadə  
olunm ası” m agistr d issertasiya m övzusu üzrə

R E FE RA T

Dissertasiya işi üç fəsildə şərh edilib. Birinci fəsildə tədqiqatın məsəbsi və 
məqsədləri və işin elmi yeniliyi araşdırılıb. Burada informasiya cəmiyyətinə 
keçid prosesləri təhlil edilib, belə ki, inkişaf etmiş ölkələrdə perspektiv 
informasiya texnologiyaları əsasında informasiya resurslarmm formalaşması və 
istifadəsi problemlərinə xüsusi fıkir verilir. Bu problemlərin əsasında dövlətin 
müasir infrastrukturu yaradılır və inkişaf edir. Burada dövlət infrastrukturunun 
yalmz о hissəsi araşdırılır ki, bu infrastruktur elementbri hesablama 
texnikasmdan istifadəyə əsaslanır.

Göstərilir ki, informatlaşdxrma proqramınm vacib prioritetlərindən biri 
dövlət orqanlarımn inteqrasiya olunmuş informasiya-analitik sisteminin 
yaradılmasıdır ki, bu məsələnin həlli dövlətin bütün sferalarmda idarəçiliyi 
köklü şəkildə yüksəldə bilər. Belə əziyyət “sənaye cəmiyyətindən” “informasiya 
cəmiyyətinə” keçidi təmin edir və nəticədə cəmiyyətin informasiya vəziyyəti 
iqtisadi və sosial inkişafm müəyyənedici faktoruna çevrilmiş, ölkənin 
suverenliyinə və müdafb imkanlannın güclənməsinə səbəb olmuşdur.

II fəsildə informasiya idarəetmənin keyfiyyətinin yüksəlməsi faktoru kimi 
qəbul edilmişdir. Göstərilir ki, müasir dövrdə dünyada əsas dəyişiklik xalq 
təsərrüfatmın informasiya- idarəetmə sferasmda baş verir. İdarəetmə prosesində 
bütün əməliyyatlar informasiyanın qəbuletmə, çevrilmə və reallaşdırılması 
mərhəblərində gedir. Bu mərhələbr avtomatlaşdırılmış informasiya sisitemlərinin 
(AİS) struktur tərkibini təmin edir. Burada avtomatlaşdırılmış məsələlərin əsas 
təsir edici faktorları sadalanmışdır.

İşbnmiş dissertasiya işinin məğzi üçüncü fəsildə açıqlanmışdır. Burada 
idaroetmə sahəsində yeni informasiya texnologiyaları ilə bağlı suallar şərh 
edilmişdir. Нэг şeydən əvvəl Azərbaycan Respublikasında İKT-brin 
yaradılması və inkişafı problemləri işıqlandırılmışdır. Öyrənilmiş dünya 
təcrübəsinə əsaslanaraq Azərbaycanm Milli Strategiyasmın baş məqsədbri 
müoyyon edilmişdir, İKT-dən istifadə üzrə müəyyən addımlar atılmışdır, bir 
sıra sferalarda bu texnologiyalar müvəffoqiyyətlo tətbiq edilmişdir və bütün 
bunlar iqtisadi siyasətin aparıcı istiqamətbrinə çevrilmişdir. İKT-nin geniş 
istifadəsi üzrə məqsədyönlü şərtbr sadalanmış, ölkədə informasiya 
cəmiyyətinin yaradılması üçün strategiyanın məqsədləri müəyyənləşdirilmişdir. 
Milli Strategiya layihəsində İKT sahəsində ölkənin məxaric potensialının 
inkişafma xüsusi təsir göstərilmişdir.

Dissertasiyanm bu fəsilində həm də “elektron hökumətinin” xüsusiyyətləri 
və bu hökumətin müvəffəqiyyətinə təsir edən faktorlar şərh edilmişdir.

İşin sonunda İKT -fəaliyyətinin əsas istiqamətbri təklif edilmişdir, əhali 
üçün İntemet şəbəkəsi üzrə inteqrasiyalı xidmətlər, informasiya qeyri- 
bərabərliyini aradan götürmək, əhali ib  qarşılıqlı münasibətbri yenidən



qurmaq, iqtisadiyyatın inkişafma yardım etmək, ağıllı qanunlar və ağıllı 
siyasət yaratma və s. Hesab edilir ki, Milli strategiyanm müvəffəqiyyətlə 
reallaşdırılması idarəetmənin düzgün təşkil olunmasmdan çox asılıdır.

Ayrı-ayrı fəsillərdə şərh edilən məsələlərin təhlili sonda belə nəticəyə 
gətirir ki, dissertasiya işi magistr dissertasiyasmm tələblərinə cavab verir.



G i r i ş.
M ö vzu n u n  aktua llığ ı. Respublikamızm müsteqillik yoluna qədəm qoyduğu bir 

zamanda cəmiyyetimizin yenidən qurulması, iqtisadiyyatımızm bərpası, milli 

ideologiyamızm yaradılması və inkişaf etdirilmesi, elm, təhsil, səhiyye və digər 

sahələrin dünya standartlan səviyyəsinə qaldırılması, qədim ve zengin 

mədəniyyetimizin qorunub saxlanması və daha da inkişaf etdirilməsi kimi bir sıra 

problemlər meydana gelir. Diger tərəfden başqa respublikalarda olduğu kimi, 

bizdə də sosialist tesərrüfat sistemindən imtina edilməsi və bazar iqtisadiyyatı 

yolunun seçilmesi bu problemlərin mürekkəbliyini bir qədər də artırır. Məsələnin 

mürəkkəbliyi ondadır ki, bütün bu problemlərə kompleks şekilde baxılmalı ve 

onlardan hər birinin helli digərinin ziyanma olmamalıdır. Məhz buna görə də 

bütün cəmiyyət tam bir sistem şeklində nəzərdən keçirmeli, sadalanan 

problemlərin həlli sistemin ümumi məqsədinin əldə olunmasına yönəldilməlidir. 

Bundan başqa cəmiyyətin yaxın gələcəkdə inkişafınm nəzərə ahnması da vacib 

şərtlərdən biridir.

Aydındır ki, indiki şəraitdə qoyulan məsələni tam hell etmək, 

cəmiyyətimizin düzgün inkişaf proqnozunu vermək sistem nəzəriyyəsindən, riyazi 

iqtisadi modellərdən və müasir informasiya texnologiyalarmdan istifadə etmədən 

mümkün deyildir. Adətən sosial-iqtisadi proqnozlar keçmiş nəticelerin gəlecəye 

ektrapolyasiya yolu ilə qurulur. Lakin tarixi inkişafda sərt dönüşlər baş verirsə və 

keçmiş qanunlarm işləməsi qeyri-mümkün olursa, bu yolla ciddi nəticələr almaq 

olmur. Bu səbəbdən təqdim ohıram işdə qoyulan məsələnin həlli üçün sistem 

yanaşmasma və ekspert reylərinin işlenməsine əsaslanan «İyerarxiyalarm analizi 

metodundan» geniş istifade olunur.

Isin  asas m əqsədi. Təqdim olunan işdə respublikada dövlət quruculuğu və 

idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, inkişaf etdirilməsi və proqnozlaşdırılması 

məäələsi tedqiq olunur. Həmin meselenin həlli üçün riyazi modellər qurulmuş və 

modellerin əsasmda proqram təminatı yaradılmışdır. Bununla əlaqədar olaraq 

aşağıdakı məsələlərin həllinə baxılmışdır:

-Tədqiq edilən problemə təsir edən əsas faktorlar müəyyən edilib;



-Tədqiq olunan problem üçün düzgün ierarxik struktunun qurulması;

-İerarxik strukturunun qurulması və ierarxiyada elementlerin qarşılıqlı əlaqələrinin 

qiymətləndirilməsi üçün eksperimentlərin aparılması;

-Dövlət quruculuğu və idarəetmənin inkişafmm altemativ senarilərinin 

hazırlanması;

-Xüsusi qiymətləndirmə şkalaları əsasında paylanma cədvəllərdəki verilənlərin 

matrislər şəklində kompüterə daxil edilmesi və bütün seviyyələr üçün prioritetlər 

vektorlarmm müeyyən edilmesi;

-Q/müəyyənlik şəraitində idarəetmə qərarlarmm qəbul edilməsi;

-İdarəetmə qərarlarmm qəbul edilməsi sisteminin hazırlanması 

-Biliklər bazasmın teşkili.

E lm i ven ilik . Dissertasiya işinde dövlət quruculuğu və idareetmənin inkişafında 

müxtəlif iqtisadi-riyazi modellerdən, oyunlar nezəriyyesindən və müasir 

informasiya texnologiyasmdan istifadə edilmişdir. Bununla əlaqəcdar olaraq 

əsasən aşağıdakı elmi yeniliklər əlde edilib:

-Mövcud vəziyyət elmi cəhətdən təhlil edilmiş və bunun əsasmda idareetmənin 

gələcek inkişaf meyllerini əks etdiren optimal proqnozların verilmesi təmin 

edilib;

-Sahibkann müəssisenin anti böhran şəraitində vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 

optimal və riskli qərarların qəbul edilməsi;

-İdareetmə qərarlarınm formalaşdırılması modeli;

-Biliklər bazası modelinin təkmilleşdirilməsi

-Qərarın qebul edilmesi sistemi ilə avtomatlaşdırdmış informasiya sistemi 

arasında ierarxik əlaqənin yaradılması;

-İdarəetmədə «Sifarişçi-server»-in üç səviyyəli modeli;

-Müəyyenlik və qeyri müəyyenlik şəraitində idarəetmə qerarlarmm qəbul 

edilməsi model.

Tadqiqatın  elrni bazası və m etodolo ji əsasları. İşdə müxtəlif

ədəbiyyatlardan intemet şəbəkəsinin xidmətlərindən və eləcə də məseləlerin 

reallaşdırılması zamanı müxtəlif tətbiqi proqramlar paketindən istifadə edilib.



ederək idarəetmənin müxtəlif səviyyələrinde və dövlət quruculuğu üçün əsasən iş 

planı istiqamətini müəyyən etməyə imkan verir. Hazırlanmış proqram 

kompleksləri müəssisəni tam halda xarakterizə etməyə imkan verir və idarəetmə 

sisteminin funksiyalarmı real olaraq həyata keçirməye şərait yaradır.

İş in  h əcm i уэ quru luşu :  Dissertasiya Girişdən, 3 fəsildən, nəticə və təkliflər 

və edəbiyyat siyahısından ibarətdir.

Elmi-texniki tərəqqinin sürətləndirilməsində dünya elmi-texniki

nailiyyətlərinin ölkemizin xalq təsərüfatmda daha səmərəli istifadəsini tələb edir. 

Aydındır ki, indiki şəraitdə qoyulan məsələni tam həll etmək, cemiyyətimizin 

düzgün inkişaf proqnozonu vermək iqtisadi-riyazi metodlardan ve müasir 

informasiya texnologiyasından istifadə etmədən mümkün deyildir. Bu vəzifələrin 

həlli sürətlə artan və məzmunca mürəkkəbləşən elmi informasiyanm axtarılması, 

istifadəsi və tətbiqi ilə bağlıdır. Hazırda informasiya elmi xalq təsərüfatmm terkib 

hissəsinə, istehsal infrastrukturunun mühüm sahələrindən birinə çevrilmişdir.

Müasir idarəetmə ayrı-ayrı sahələrdə yaranan informasiyanm yeni texnika 

və texnologiyalarm tətbiqi ilə emal edilerək optimal idarəetmə qərarlannm qəbul 

edilməsi əsasmda qurulmuşdur.

Bu bazis hələ idareetmə anlayışmm elmə ilk dəfə məlum olduğu gündən 

formalaşdırılmışdır. Vaxt getdikcə qərar qəbulu üçün emal ediləcək 

informasiyanm həmçinin və xarakterinin dəyişməsi, idaorəetmə informasiyanm 

emal texnologiyasının dəyişməsinə, daimi olaraq yeniləşməsinə və nəticədə 

müasir informasiya texnologiyasmm yaranmasına səbəb olmuşdur. İnformasiya 

sistemi idarəetməni ierarxik prinsipi ilə qurulmasına zərurət yaradır. Bu sistemlər 

öz iskanları daxilində aşağı səviyyəli sistemlərin fəaliyyətinin idarəedilməsi və 

koordinasiyasım həyata keçirir.

Beləlikle, bu cür mürəkkəb bir sistemdə hem kollektiv daxilində, həm də 

ayn-ayrı səviyyələr arasmda idarəetmə münasibətləri yaranır. Bu münasibətdə 

əsas xarakterik cehət insanlar arasmda informasiyanın mübadiləsidir. Məhz 

insanlar arasında informasiya-məntiqi qarşılıqlı əlaqə idarəetmə münasibətlərin



əsas məzrmmunu təşkil edir. İdarəetmə subyekti olan insanlar proqrama uyğun 

olaraq böyük həcmdə informasiyanın işlenməsi və bölünməsi prosesini həyata 

keçirir.
İdareetmənin yuxarı səviyyəleri (sahe, xalq tesərrüfatı) bir başa mehsullarm 

istehsalı ile meşğul olmurlar, lakin bu mübadileni informasiya sisteminin köməyi 

ile tenzimləyirler. Mübadilenin özü isə birbaşa istehsal ile məşğul olan bölmelər 

heyata keçirir. Bütün bu proseslər informasiya mübadilesi esasmda hzəyata 

keçirilir. Bele ki, nə ise alıb və ya vermək üçün verilənləre (nə qədər, hansı 

keyfıyyətdə, kimə ve nə qədər lazımdır və s.) malik olmaq lazımdır.

Müasir informasiya texnologiyalarınm əsaslarmdan biri verilənlər 

bazası və onlann idarə edildmesi metodlarıdır. Apparat-proqram vasitələrinin 

inkişafı neticesində verilenlər bazasmm idareetmə metodları yeni təleblər 

meydana getirir.

Bu sistemin tətbiqi neticesində işçi qüvvesinin azaldılması, axtarışm 

sürətlendirilməsi, kağız kataloqlarınm leğvi və onun yerini müasir kompüter 

axtarış sisteminin tutması dövlet büdcəsinə böyük məbləğdə gəlirin eldə 

edilməsinə gətirib çıxanr. İndiki dövrdə bu məselənin ölke səviyyəsində tətbiq 

olunması yüksək sürətlə inkişaf edən cəmiyyetin təleblerin bir hissəsini ödəmiş 

olar.

I fesildə sosial-iqtisadi idarəetmənin texnoloji problemləri, informasiya ve 

idarəetmə sisteminin quruluşu ve elecə də idarəetmedə avtomatlaşdırılmalı olan 

meselelərin seçilmesi ve onlarm əsaslandırılması problemləri araşdırılmışdır.

II fəsildə müəssisəlerde informasiya texnologiyasmın layihələndirilməsi ve 

təşkili prinsipleri, predmet oblastmm avtomatlaşdırdması konsepsiyası və 

idaıəetmədə tətbiq edilen informasiya texnologiyası modelləri və idarəetmenin 

baza mformasiya texnologiyasmın əsasları hər tərefli araşdırılıb.

III fəsildə, müessisələrdə idarəetmənin baza informasiya texnologiyasmm 

əsasları və idarəetmənin tam avtomatlaşdırılması üçün istifade edilən idarəetme 

sistemi modelləri tətbiq edilmişdir.

Verilən teklif və nəticelər elmi nöqteyi nəzərdən mühüm əhəmiyyət kesb 
edir və gələcəkde ölkəmizin iqtisadiyyatmın inkişafi üçün nəzərə alma biler.



l.l.B azar iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadiyyatın 

inkişafında dövlətin rolu
Sosial-iqtisadi inkişafm süretlənmə konsepsiyası davamlı inkişaf 

strateçiyası və əhalinin rifahının yükseldilməsi, iqtisadi təhlükəsizliyin təşkilati- 

iqtisadi və idarəetme, maddi-maliyyə təminatının kompleks mexanizmlər və 

tədbirlər sistemi kimi başa düşülür.

Konsepsiya daxili resursların mövcud dinamikası, struktur dəyişmələr və 

dünya inteqrasiyası resurslarmm maraqlara uyğun istifadə edilməsi yolları ilə 

mümkündür. Respublikada resurslarm texnoloji quruluşu, onlarm bazar tələbatma 

uyğun istifadə imkanlarının genişlənməsi və əhalinin məşğulluğu səviyyəsinin 

yüksəldilməsi sürətlənmə konsepsiyasınm spesifık reallaşma xüsusiyyətlərini 

meydana çıxarır.

Sosial-iqtisadi inkişafı süretlənməsi konsepsiyasmm ilkin şərtləri 

aşağıdakılardır:

-dayanıqlı və tarazlı inkişaf;

-dinamizm və prioritet inkişafa istiqamətlərinin proqnozlşdırılması;

-iqtisadi təhlükəsizlik və bazarın qorunması üçün yerli resursların iqtisadi 

dövriyyəye celb edilməsinin əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsi;

-rəqabət mühitli tesərrüfat fəaliyyetini təmin eden qanunvericilik və 

normativ bazanın yaradılması və onun demokratik prinsiplərlə təşkili və idarə 

edilməsi;

-sosial müdafıə və sosial təminat mexanizminin səmerəli və ədalətli 

prinsipləri əsasmda tərtibi və təkmilləşdirilməsi;

-regional siyasətin formalaşması və regionların erazi və sahə prinsiplərinin 

təşkili.

Sürətlənmə konsepsiyası ölkə iqtisadiyyatın formalaşmış potensialı və 

perspektiv inkişaf meyllərini nəzərə alarıq hazırlanır və transformasiya modeli 

əsasmda reallaşır. Transformasiyanm forması, ardıcıllığı və radikallığı seçilən 

məqsədlərin və həmin məqsədlərə nail olmaq tədbirlərinin semerəli variantları



ilə mümkündür. Bu konsepsiyanın reallaşmasının əsas istiqamətləri

aşağıdakılardır:

-müliyyət münasibətlerinin inkişafında dövlətin rolu və dövlətin 

himayəçilik siyasətinin səmərəli formalarma və altemativ inkişaf yollanna dəstək 

olması;

-ölkə iqtisadiyyatında məqsədli kompleks proqramlann hazırlanması və 

aparıcı strategiyanm əsas istiqamətlərinin investisiya maliyyə resurslarınm təşkili 

ve istifadəsinə şərait yaradılması;

-makroiqtisadi artımla yanaşı region resurslarının istifadəsi üçütı büdcənin 

maliyyə ve vergi simteminin təşkili;

-iqtisadi və sosial inkişafın qanunvericilik bazasmın təkmilləşdirilməsi və 

dünya inteqrasiyası prosesində ölkə maraqlannm və vətəndaşların mənafeyini 

hüquqi əsaslarmm yaradılması;

-ölkəde iqtisadi idarəetme mexanizmlərinin və təşkilati idarəetmə 

funksiyalannın effektli formalarmın inkişafma şəraiit yaradılması;

-inflyasiya prosesi və iri korporasiyanm iqtisadi və təsərrrüfat fəaliyyətinə 

cəlb edilməsi ilə yanaşı kiçik sahibkarlığın inkişafı üçün yeni təsərrüfat 

formalarmın inkişafına stimul yaradılması;

-dünya sistemində baş verən korporativ idarəetmə təleblərinə uyğun olaraq, 

yerli resurslarm istifadesinde respublika mənafeyinin qorunması.

Azərbaycan Respublikasmda islahatlann həyata keçirilməsi xüsusiyyətləri, 

onun konseptual inkişaf istiqamətləri ilə müəyyənləşdirilir. Fikrimizcə, 

islahatlann səmərəsi əhalinin rifahmdan və onların sosial neticələrində öz əksin 

tapmahdır. Her bir islahat növünün seməreli əldə olunan sosial neticələrin 

dinamikası və qütbləşməye təsiri ilə ölçülür. Qütğləşme sosial-iqtisadi effekt 

olaraq konseptual inkişafın meyarı və tənzimlənmə göstəricisi kimi qəbul oluna 

bilər. Qütbləşmə səviyyəsinin minimal həddi dövletin sosial siyasətinin minimum 

yaşayış səviyyəsinin və minimum təminat növünün xarakteri və məzmununa 

uyğun həyata keçirilməsinə şərait yaradır.

Əhalinin rifahınm yüksəldilməsi yolları konseptual inkişafm əsas



istiqametlərinin, onun reallaşma mexanizmlərinin əsaslandınlması, seçilməsi və 

konkret mexanizmlərinin idare olunmasına əsas verilir.

İqtisadi potensialm mövcud vəziyyəti ilə perspektiv tələbat arasında tarazla 

inkişaf strategiyasını yaratmaq üçün transformasiya ardıcıllığı, modeli və 

resursların istifadə texnologiyasının proqnozu verilməlidir. Konsepsiyanm 

reallaşması məqsed-resurs-proqnoz və qərar şqəbulu sistemi ilə hər bir keçid 

mərhələsində zəruri məhdudiyyətlər və mümkün xarici imkanları nezərə almaqla, 

qiymətləndirilərək ardıcıl apanlmalıdır.

«Azərbaycan Respublikasmda sosial iqtisadi inkişafın sürətləndirilmesi 

tədbirləri haqqında» Azərbaycan Respublikasmın Prezidentinin 24 noyabr 2003-cü 

il tarixli fərmanında qeyd olunur ki, 1995-ci ildən başlayaraq ardıcıl aprılan 

islahatlar nəticəsində iqtisadiyyatm inkişafmda ciddi ireliləyişlər əldə edilmiş, bir 

çox sahələrdə, xüsusilə makro-iqtisadi göstəricilərin artımında yüksək nəticələrə 

nail olunmuş, iqtisadi potensialın formalaşmasmda həlledici rol oynayan 

sahibkarlığın temeli qoyulmuş ve onun inkişafında əhemiyyətli, uğurlar 

qazanılmışdır. («Respublika» qəzeti, 25 noyabr 2003-cü il).

Ölkənin mövcud imkanlanndan daha səmərəli istifadə etmekle 

Azərbaycanm iqtisadi cəhətdən güclü dövlətə çevrilməsi, onun dünya təsərrüfat 

sisteminə inteqrasiyası ve bu sistemde özünə layiq yer tutması, respublikada sosial 

problemləri həll və əhalinin güzəranınm daha da yaxşılaşdınlması üçün etibarlı 

zəmin yaratmışdır. Məz bu ilk uğurlara arxalanaraq, ölkenin təsərrüfat həyatında 

gedən müsbət meylleri möhkəmlətmək habelə daha da inkişaf etdirmək üçün 

bütövlükdə respublikanm sosial-iqtisadi yüksəlişini sürətləndirmek, zəruri strateji 

vəzifə kimi irəli sürülür.

Həmin strategiyaya əsaslanan iqtisadi taktika qarşıda duran vəzifələri 

koqnkretləşdirir, ölkənin resurs imkanlannı səfərbərliyə alaraq, tədricən, lakin 

ardıcıllıqla, onlann həyata keçirilmesini temin edir.



1.2. İdarəetmə sistemində informasiya texnologiyası
İnformasiya proseslərini tədqiq etmədən sistem haqqında lazımi, zəruri 

biliyi almaq, sistemi səmerəli idare etmek qeyri mümkündür. İnformatika elmi 

belə hesab edir ki, idarəetmə sisteminin fəaliyyətində informasiya aspektləri əsas 

diqqət tələb edir.

İki sinif informasiyam bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Obyektiv 

informasiyaya tələbat dəyəri kimi əmtəədən alınan informasiya dəyər kimi, 

əmtəədən alınan informasiya mülkiyyəti forması kimi baxıla bilər.

Aydmdır ki, əmtəənin təlebat dəyeri və mülkiyyət forması inteqrasiya və 

idarəetmədə əsas faktor kimi iştirak edir. Lakin bizim fikrimizcə, onlar inteqrasiya 

və idareetmədə əsas obyektiv mexanizmin.elementi kimi çıxış etsələr də, onlar 

özü-özlüyündə informasiya deyillər, onlar yalnız informasiya daşıyıcılarıdırlar. 

İlkin mənbəyi əmtəə olan informasiya isə onun bütün növlərində (tələbat dəyəri, 

dəyər və mülkiyyət) subyektiv informasiyadır. Buna görə də idarəetmə 

mexanizmində о obyektiv fəaliyyet göstərə bilməz.

Hal-hazırda dünyada əsas dəyişkənlik xalq təsərrüfatmm informasiya- 

idarəetmə sferasında baş verir. Belə dəyişikliyin mahiyyəti dövlətin bütün sənaye 

sahəsini deyil, milli və beynelxalq masştabda idarəetmə sisteminin 

formalaşdırılmasmda da özünü göstərir. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, burada 

söhbət sadəcə olaraq EHM-dən mürəkkəb hesablamaları avtomatlaşdırılması üçün 

istifadəsindən deyil, sosial-idarəetme proseslərinin yeni prinsipial 

texnologiyasından gedir.

Adi artımdan fərqli olaraq iqtisadi inkişaf xalq təsərrüfatı sisteminin 

elaqəsinin və quruluşununun differensiyasmdan ibarətdir. Bütün bunlar isə 

idarəetmə informasiyasınm yaranmasına və güclənməsine gətirib çıxarar ki, bu 

dav öz növbəsmndə həm sistemin, həm də onun ayrı-ayrı elementlərinin 

fəaliyyətinin səviyyəsini müəyyən edir.

Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu cür böyük sürətlə artan (sistemin inkişafı 

ile əlaqedar olaraq) informasiya axmını düzgün idarə edesən. Başqa sözlə, 

sistemin informasiya-nəzarət prosesini düzgün idare etməkdir.



Cəmiyyətin inkişaf etməsi üçün yeni və daha dolğun informasiyaya tələbat 

artır. Bu isə idarəetmə sisteminin daha da texnoloji gücünü artırmasma imkan 

verir. Daha yüksek inteqrasiya edilmiş sistemde olan-iqtisadi, uçot-statistik, 

analitik və digər informasiyanm artması və mürəkkəbliyi müşahidə edilir. 

Xüsusən bu özünü daha aşağı səviyyelərdə-müəssisələrdə, birliklərdə, ərazidə 

özünü göstərir. Bütün bunlar idarəetmə strukturlarmda plan-iqtisadi, elmi-texniki, 

sosial ve digər informasiya axmmııx işlənmesini təleb edir. Əgər bele 

informasityanm bele işlənməsi və yerdəyişməsi aparılmasa idarəetme «iflic» 

vəziyyətə düşə bilər.

Öz-özlüyünde idarəetmə prinsipleri, təşkilat prinsiplərinin sosial mexanizm 

kifayet etmir. Idarəetmənin prinsiplerini və sosial mexanizmini texnoloji olaraq 

reallaşdırmaq zəruridir, bunun üçün isə informasiyanm işlənməsini sistemini 

işləmək lazım gəlir.

İdarəetmə prosesi bilavasitə informasiyanm çevrilməsi ilə bağlıdır. Ona 

göre də avtomatlaşdınlmış sistemlərdə infonnasiya təminatmmn teşkili xüsusilə 

vacibdir. İnfformasiya təminatı sisteminin qurulması bir sıra amllerdən asılı 

olmaqla vahid informasiya fondunun yaradılmasmı, göstəricilerin ve sənedlərin 

sistemleşdirilməsi ve unifikasiya edilmesini, melumatların formalizə edilmiş 

təsviri vasitelərinin işlənib hazırlanmasmı və s. nezərde tutur. Bütün bunlar həll 

edilən məsələlərdən bütövlükdə iqtisadi sistemin qumluşundan, idarəetmə 

funksiyalannın tərkibindən, informasiyanın çevrilməsi üsullanndan, 

informasiyanın təqdim olunma formalarından ve melumatlarm tesviri üsulundan 

asılı olmaqla informasiya təminatmm yaradılmasmm mürəkkəb ve çox cəhətli bir 

ış olduğunu xarakterizə edir.

İnformasiya təminatı dedikde, AİS-də istifadə edilən sənədlərin və 

informasiya massivlərinin unifıkasiya edilmiş sistem, texniki-iqtisadi 

informasiyamn təsnifatı ve kodlaşdmlmasmm vahid sisteminin məcmusu başa 

düşülür.

İnformasiyanm işlənməsinin avtomatlaşdınlması sistemləri yaradılan zaman 

idarəetmə sistemində mövcud olan informasiya sistemnin öyrenilməsinə xüsusi



diqqet yetirilmişdir. Texnoloji baxımdan idareetmə prosesi əsasən iki hissəden- 

informasiya prosesindən və idareetme qerarlarmm qəbul edilməsindən ibarət olan 

bir proses kimi tədqiq edilə bilər.

İdarəetme prosesində iri həcmli müxtəlif texniki əməliyyatlar yerinə 

yetirilir ve mehz bu proses kompüterleşdirmə ve avtomatlaşdırma obyekti kimi 

özünü göstərir.

İdarəetmənin informasiya prosesi dedikdə, informasiyadan ibarət olan 

idarəetmə əməliyatlarmm məcmusu başa düşülür. Həmin əmelliyyatlar idareetme 

qerarlarmm formalaşması; idarəetme fiınksiyalannm reallaşdırılması üçün zeruri 

nətice informasiyanm almması meqsedi ile ilkin məlumatların yığılması və 

işlənməsinə istiqamətləndirilir. İnfonnasiya prosesi idarəetmə proseslərinə nail 

olmaq üçün, idarəetmə obyektinin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması və inkişaf 

etdirilməsində informasiya resurslarmı hərəkətə getirdiyi bir proses kimi 

qiymətləndirilir.

Informasiya üzərində aparılan əməliyatlar müeyyən meselələrin həlli ilə 

əlaqədar olduğuna göə bu meseleler de informasiya məsələleri adlandmlır. 

İdareetmə məseleləri içərisində hecmine, tutduğu yerə və roluna göre biavasite 

məlumatların işlenməsi mesəleləri xüsusi ehəmiyyet kəsb edir. İdarəetmenin 

informasiya mesəleleri ayrı-ayrı əlamətlerə göre bir sıra növlərə ayırır. Qəbul 

edilmiş idarəetmə rejimində məsələlərin təşkili qaydasına görə onlan reqlament 

və sorğu-arayış məsələlerinə ayırmaq olar. Reqlament xarakterli məsələlər 

idarəetme işinin qebul edilmiş qaydasınadek asılı olaraq mütleq müəyyən vaxt 

dövrlerində həll edilir. Sorğu-arayış xarakterli məsələlər isə irəlidən müəyyən 

edilmiş vaxtlarda yaranmış şəraitdən asılı olaraq həll edilir.

Məsələler texnoloji xasselerine göre məsələ kompleksləri ve bloklarmda 

birləşir ki, bu da avtomatlaşdırılmış sistemlərdə onlarm həllinin teşkilini müəyyən 

edir.

İdarəetmə məsələlərin həlli həm mərkəzləşdirilmiş qaydada hesablama 

mərkəzində, yaxud da informasiya-hesablama mərkəzində, həm de qeyri 

mərkezləşdirilmiş qaydada iqtisadçınm və rəhbər işçinin iş yerinde (AİY) həyata

Ш



keçirilir. Avtomatlaşdırılmış iş yerlerinin yaradılması informasiya məsələlərin 

həllini və idareetme qərarları ilə bağlı funksiyaları bilavasite iqtisadçmı ve rəhbər 

işçinin özü tərəfındən yerinə yetirilesinə imkarı verir. Bu zaman AİTY-də 

informasiyanm düzəldilməsi və redaktə edilmesi, nəticelərin formalaşdırılması, 

mətnlərən qeyd edilməsi, aralıq və son nəticəlerin təhlili məsafədən digər AİY- 

lərlə ünsiyyətin saxlanması mümkün olur.

İdarəetmə prosesinde bütün əməliyyatlar merhələ üzrə informasiyanm 

almması, çevrilməsi və istehsalı üzrə bölüşdürülür. Birinci mərhələ ilkin 

informasiyamn yığılması ve qeyd edilmesi ilə bağlı əməliyyatlan əhatə edir.

İkinci mərhelə ilkin informasiyanm məkan, zaman və digər amillərdən asılı 

olaraq onlarmın qiymətlərinin dəyişdirilməsi, forma və quruluşunun dəyişilməsini 

temin eden əmeliyyatlar qrupunu özünü birleşdirir. Üçüncü merhələ ise idarəetmə 

qerarlarmm işlənib hazırlanması ve idarəetmə funksiyalarmm reallaşdırılması 

məqsədleri üçün informasiyanm istifadə edilməsi ilə bağlı əməliyyatlar qrupunu 

özündə birləşdirir.

İkinci merheləde yerinə yetirilən əmeliyyatlar bir qayda olaraq informasiya 

proseduraları adlandırılır və aşağıdakılardan ibarətdir: informasiyanm ötürülməsi, 

bilavasitə işlənməsi, saxlanması və axtanşı, çoxaldılması ve s.

İnformasiya məsələlerinin müxtəlif rejimlərdə, xüsusilə proqram 

vasitələrindən, iqtisadi-riyazi üsullar və və asitələrden istifadə etməklə həlli 

üstünlük təşkil edir. İqtisadiyyatm idarə edilməsi sferasında yaradılan 

avtomatlaşdırılmış sistemlər ayrı-ayrı əlamətlərə görə bir-birindən fərqləndirilen 

müxtelif növləre ayrılır. İdarəetmenin özünün xarakterinə görə təşkilati, iqtisadi, 

texnoloji idarəetmə və digər idarəetmə məqsədləri üçün yaradılan 

avtomatlaşdırılmış sistemlər melumdur. İdarəetmə səviyyəsine görə sahə, 

müəssisə, birlik, respublika, region, xalq təsərrüfatmm digər bölməleri ve 

obyektləri üzrə yaradılan avtomatlaşdırıülmış sistemləri fərqləndirmek lazımdır.

Ölkəmizdə texnoloji proseslərin, müessiselərin AİS-nin yaradılması geniş 

vüsət almışdır. Texnoloji proseslərin AİS-də idarəetmə obyekti kimi müxtəlif növ 

mexanizmlər, aqreqatlar, maşmlar, dəzgahlar, proseslər qəbul edilir. Ona görə də



həmin avtomatlaşdırılmış sistemlərde informasiya əsasen müxtəlif növ siqnallar 

şeklində yaranır və ötürülür.

Layihe qabağı tədqiqat prosesinde informasiya məlumatlarmm, elecə də 

informasiyanm yığılması, qeyd edilməsi, işlenməsi ve ötürülməsi prosesini teşkil 

edən bütün mərhələlerin forma və məzmunu öyrənilir. Va nəticədə idareetme 

qərarı çıxarılır. Predmet oblastımn informasiya təhlili üç istiqametdə aparılır. 

-idarəetmə meqsədi üçün məlumatlarm məzmımu (sematik səviyyə)

-maşmdaxili və maşından xaric məlumatların tərkibi ve quruluşu (sintakstik 

seviyyə)

-idarəetmə məsələlərin helli üçün tam idareetmə sistemi üçün melumatlarm 

faydalılığı (praqmatik səviyyə)

Tədqiqat prosesi zamanı vahid albom forması yaratmağa zəruret yaranır ve 

hər bir sənedin esas xarakteristikaları müəyyən edilir:

-sənədləşdirmə sənədi bura daxildir: (konstruktor,texnoloji, plan, statistika- 

hesabat, ilkin-uçot, hesab-pul və s.);

-sənədin forması (-əl ilə işləmək üçün-blank forması, maşın sənədi üçün-ekran 

forması, maşinoqramma);

-sənədin rekvizit tərkibi və ya maşın daşıyıcılarmda informasiya massivinin 

yazılış quruluşu;

-sənəddə informasiyanm həcminin xarakteristikası (sənədlərin suretlərin miqdarı, 

sənəd sətirlərinin sayı, simvolların sayi va s.J

Predmet oblastmm informasiya-məntiqi modelini qurmaq üçün verilənler in 

qumluşunun ve informasiya bazasmda sahənin və yazılarm ölçülərinin düzgün 

müəyən edilməsi böyük əhemiyyet kəsb edir.

Rekvizitlərin əsas sintakstik xarakteristikaları aşağıdakılardır:

-rekvizitin ümumi qəbul edilmiş adı 

-şərti qebul (kod)

-rekvizitin növü ve formatı (simvol, ədəd, format, məntiqi növ)

-rekvizıtiıı qiymətinin diapozonu

Hər bir sənəd üzro vahid universal rekvizitlərin yaradılması bütüıı bu



prosesləri sadələşdirir.

İnformasiya vahidinin quruluşunun öyrənilmesi (CEU)-bir-birilə qarşılıqh 

əlaqəli olan rekvizitleri seçməyə informasiyanm hecminin düzgün ölçmeyə 

imkanq verir.

CEU aşağıdakılarla xarakterizə edilir: adlandınlması və şərti işarə; CETl-lım 

quruluşu; CEU-nin nümunələrmin miqdarı.

CEU nümunəsi dedikdə, CEU-yə daxil olan hər bir reklam vizitə aid edilən 

konstruksiya başa düşülür. CEU-nin verilenlerin quruluşunu təsvir etmək üçün 

qrafık və analitik üsullardan istifadə edirlər.

Matris-informasiya modeli müxtelif növ CEU səviyyəsində predmet 

oblastınm informasiya təhlilini həyata keçirmeye imkan verir.

Birinci kvadrantmda verilən alt bölmədə yerine yetirilən bütün sənədlər və 

göstericilər təsvir olunur. Kvadrantın birinin sütunu hansı senedlərin esasmda 

məlumatlarm yığıldığım, sətirlər göstericiləri formalaşdırmaq üçün lazım olan hər 

bir göstericini göstərir.

İkinci kvadrantında bölmelər tərefindən işlənilən sənədlərin ötürülmesi və 

çıxış mförmasiyası təsvir olunur.

Üçüncünün kvadrantda bütün bölmələr üçün lazım olan xarici informasiya 

təsvir olunur.

Dördüncü kvadrantda ayrı-ayrı bölmeləre ötürülən sənədlər təsvir olunur.

İdarəetmə sisteminin normativ-sorğu təminatma aiddir:

-klassifıkatorlar və kodifıkatorlar (təsnifləşdirmə və kodlaşdırma)

-sorğular

-norma və normativlər massivi.

HCT-nin öyrənilməsi təsnifleşdirmə və kodlaşdırma sisteminin təhlilindən 

başlamr. Bunun üçün aşağıdakılar müəyyən edilir:

-təsnifatlarm müeyyən edilməsı ve adlandırılması

-təsnifat üçün ilkin obyektlərin müəyyən edilməsi (hazır məhsul, materiallar, 

avdanlıqlar və s.)

-təsnifat fealiyyətinm seviyyesi (dövlətlərarası, dövlet, sahə və lokal)



-təsnifləşdirmə metodu, onun əlamətləri və bölünme esaslan 

-kodun quruluşu, kodun əlifbası 

-təsnifləşdirmə sisteminin həcmi

Maşm daxili UB-nin öyrənilməsinin tərkibi və quruluşu aşağıdakı 

istiqamətlərde aparılır:

-Maşırı daxili UB-nin təşkilat quruluşu («Fayl, Verilənlər bankı vəs.)

-Maşm daşıyıeılarmda informasiya massivinin tərkibi və quruluşu 

-Maşın daşıyıcılarmda informasiyanm həcmi

-UB-nin yaradılması və tətbiqinin proqram vasiteleri AİS-ni yaratmaq üçün 

zəruridir.

-İnformasiyanm yığılması və işlənməsinin təşkili xüsusiyyətləri 

-Verilenlerin daxil ve redaktə edilmesinə çekilən xərclər 

-Mövcud informasiya sisteminin istismar xarakteristikaları 

-İnformasiyamn keyfıyyətinə tələbat

İdarəetmə ilə biz həm canlı tebiətdə, həm de cansız təbietdə həmişə 

rastlaşırıq. Bu həm dövlətde, yəni uyğun strukturlar idarə edilir, EHM-ı ilə 

idarəetmədir, yəni bu zaman EHM-lər proqramlann idarəsi ilə işləyir və s.

İdarəetmə obyektinin (İO) yığımı, idarəetmə orqanı (İO) və icra orqanı (İO) 

idarəetmə sıstemİni teşkil edir ve iki altsistemə bölünür: İdarəetmə alt sistemi 

(IdO və İOb) və idareedici alt sistemi (İOb).

Bu sistemin fəaliyyəti zamam idarəetmə orqanı (İdO) idarəetmə obyektinin 

(İob)cari vəziyyəti haqqmda İ rl( məlumat informasiyasım vo İ <v ilkin 

informasiyasını alır. Bu informasiyalarla idarəetmə obyektinin hansı 

vəziyyətdəolması aşkar edilir. İdarəetmə obyektini real vəziyyətdən kənarlaşması 

xarici mühit əsasmda (V) baş verə bilər. İ „ vo İ oc informasiyasmm müqayisesi 

nəticesində idarəetmə orqanmda idarəetmə informasiyası (İ̂ ,) yaranır ki, bu da 

idarəedici orqanlara (İO) öz tesirini göstərir. informasiyasmm əsasmda 

icraedici orqan (İO) idarəedici təcsirini(İ) göstərmeye başlayır və nəticedə 

idarəetmə obyektində kənarlaşmalarıleğv edir.

İdarəetmə sistemində en çətin bölmə idarəedici orqandır. Burada çətinliyin



dərəcəsi yerinə yetirilən funksiyanm miqdarından asılıdır, yəni idarəedən obyekt 

müxtelif vəziyyetlərde qerar qəbul etməyi bacarmalıdır. Bu tebiidir, beləki, 

idareetmə obyekti istənilen veziyyətdə icraedici orqana öz təsirini göstərmelidir, 

yani lazırni vaxda ona daxil olan informasiya ilə onları təmin etmelidirlər.

İdarəetmə sisteminin quruluş sxemindən göründüyü kimi onun düzgün 

fəaliyyəti üçün lazımi informasiya ilə təmin edilməlidir. Göstərilən sxemdə 

mformasiyanm 3 axmı təsvir edilib: İoc, İ v ə  \y , \ <x informasiyası idarəetmcə 

obyektinin vəziyyəti haqqmda idarəedici orqana hərtərəfli informasiya verir. 

Bundan başqa İ <Y informasiyası həmin obyektlerin verilən xarici şəraitdə hansı 

vəziyyətdə olması haqqmda da məlumat verir. İoc informasiyası əks elaqə 

informasiyasıdır. İdarəetmə nəzəriyyəsində əks elaqə əsasən bele təsvir edilir: 

Əks əlaqə dedikdə çıxış informasiyasınm digər obyekt üçün ilkin informasiya kimi 

qebul edilir. Idarəetmə sisteminde əks əlaqə informasiya elaqəsi başa düşülür ve 

onun köməyi ilə icraedici alt sistemlərə idarəedici orqanlar tərəfındən cari 

informasiya ötürülür. Üçüncü inforsiya axını İ y-İfi ve l a informasiyasının 

işlenilməsi nəticəsində yaranır.

İw  ilkin informasiyasımn əsas komponentləri idarəetmenin məqsədi 

haqqmda informasiyadır, əks halda idarəetmə mənasız olar, yəni məqsədsiz 

idarəetme qeyri-mmkündür. Əgər idarəetme qarşıya qoyulan məqsədə 

uyğundursa, onda bu idareetmə optimal adlanır. İdarəetmənin optimal kriteriyası 

idarəetmənin məqsədini təyin edən miqdarda ölçülən kemiyyətləri əhatə edir. 

İdarəetmənin optimal kriteriyası riyazi yazılışda meqsəd funksiyası adlanır. 

Optimal idarəetmə zamanı məqsəd funksiyasmm qiymeti maksimuma ve ya 

minimuma yaxmlaşdırılır.

Kibemetikada idarəetmə sisteminin məqsədi aşağıdakı kimi müəyyən edilir: 

İdarəetmə dedikde- informasiyanm konkret meqsədə yöneldilmiş işlənməsi 

prosesi başa düşülür.

İdarəetmenin hansı sistemdə (sadə, mürəkkəb, böyük) aparılmasmdan asılı 

olaraq onu iki yerə bölürler: Avtomatik idarəetmə sistemi və amtomatlaşdırılmış



informasiya sistemləri.

Avtomatik idarəetme sistemi bir qayda olaraq, sadə sistemlərdə həyata 

keçirilir və burada idarəetmə obyektinin əvvəlcədən təsviri və idarəetmə 

alqoritmi məlumdur. İdarəetmə prinsipinə görə avtomatik idarəetmə sistemi 

qapalı və açıq ola bilər. Açıq sistemlerde obyektin real vəziyyətdən kənarlaşması 

müeyyen edilir və buna qarşı əks tesirler göstərilir.

Əgər idarəetmənin vəziyyeti və alqoritmi konkret olaraq müəyyən edilibse, 

CAU sərbest olaraq fealiyyət göstərə bilər, yəni insanın iştirakı olmadan (aydın 

məsələdir ki, hemin sistemin yaradılmasına, onun fəaliyyətinə insan nəzaret edir).

Bir qayda olaraq, CAU texniki sistemlərdə istifadə edilir və idarəedici 

orqan kimi kompüter istifadə edilir, hansı ki, prqramlarm (bunun üçün l Bg) 

kömeyi ilə informasiyanm işlənilmesinin nəticesi verilir.

Bu idarəetme siqnalı (İ v) пр 1 çevrilməsinin kömeyi ilə icraedici orqanı 

(UO)-nu hərəkətə gətirir. İdareetmə obyektinin veziyyəti V xarici təsiri 

nəticəsində eks əlaqe siqnalmı müəyyən edir (İöc), hansı ki, nP 2 çevrilməsinin 

köməyi ilə kompüterə daxil edilir.

İstehsalm artması və inkişafı ile əlaqədar olaraq idareetmə obyekti daha 

mürəkkəb və böyük sistem halmı alır və buraya çoxlu elementler və alt sistemlər 

daxil olur. Bunlar arsmda mürəkkəb əlaqələr yaradılır. Bu cür elaqə vasitələri 

olan mürəkkəb bir sistemdə avtomatik idarəetmə nəzəriyyesinin nəticesi tam 

istifadə edilə bilmir. Bu zaman idarəetmə konturuna verilən alqoritmə herəkət 

edən qərarı qəbul edən şəxslərdə daxil edilməlidir. GGŞ-in idareetme konturunda 

mövcud olması avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminde əsas rol oynayır. Belə ki, 

o, təşkilati-iqtisadi idarə etmənin tetbiqi nəticəsində iqtisadi informasiya sistemi 

(İİS) adlanır.

Avtomatlaşdırılmış idarəetmə avtomatik idarəetməni reallaşdırmaq qeyri 

mükün olduqda tətbiq olunur. Şəkil 3-dən göründüyü kimi GGŞ İ,„ informasiyanı 

almaqla,, idarəetmə obyektinin vəziyyəti haqqmda məlumat alır, EHM-na 

müraciət edir, hansı ki, proqram təminatı məlumdur (PO). EHM-da lazımi



tehlildən sonra GGŞ qərar qəbul edir və idarəedici informasiya (İ . ) şeklində 

idarəetmə obyektinə daxil edilir. Mesələn, nazir (bu GGŞ) sahələr haqqmda 

(UdO) informasiya alır. EHM-də bütün lazımi informasiyanı təhlil etdikden sonra 

mürəkkəb vəziyyetdə qərar qəbul edir, nazirlər aparatında və idarəetmə 

sahələrinde həmin qərar reallşdırılır.

Bu sistemin tətbiqi nəticəsində işçi qüvvəsinin azaldılması, axtarışın 

süretlendirilmesi, kağız kataloqlarmm ləğvi və onun yerini müasir kompüter 

axtanş sisteminin tutması dövlet büdcesində böyük məbləğde gelirin daxil 

olmasına gətirib çıxarır. İndiki dövrdə bu məsələnin ölkə seviyyəsinde tətbiq 

olunması yüksək sürətlə inkişaf eden cəmiyyətin təleblerinin bir hissesini ödəmiş 

olar.

Firmalarda yeni informasiya texnologiyasınm tətbiqi üçün mövcud olan 

aşağıdakı iki əsas konsepsiyadan biri seçile biler.

Birinci konsepsiya fırmanm mövcud quruluşuna istiqamətləndirilir. 

İnformasiya texnologiyası mövcud təşkilat quruluşuna esaslanaraq iş metodlarmm 

modelləşdirilməsine istiqametləndirilir. Bu zaman iş yerlərindən başqa kommu- 

nikasiya vasitələri zeif inkişaf edir, yalnız texniki işçilerlə ixtisasçılar arasmda 

fuksiya bölüşdürülür.

İkinci konsepsiya fırmanın gələcək quruluşuna istiqamətləndirərək, mövcud 

quruluşu tezədən modelləşdirilir. Bu strategiya kommunikasiya vasitələrini 

maksimum inkişaf etdirməyi və qarşılıqlı əlaqələr yaratmağı təleb edir. 

Kommunikasiya vasitelərinin inkişaf etdirilməsi fırmalarm avtomatlaşdırılmasma 

imkan yaradır.

Ölkəmizde informasiya axmmm düzgün idarə edilməsi elmi-texniki 

nailiyyətlərin xalq təsərrüfatmda səmərəli istifadəsi və elmi tədqiqatların 

intensivləşdirilmesi üçün əsas amllərdən biridir. Belə ki, müasir dövrde biznes ve 

idarəetmənin müveffəqiyyetlə həyata keçiriməsi bir növ informasiyadan asılı 

veziyyətə çevrilib. Yəni kim daha tez və keyfıyyətli informasiyanı alıb, onu tez 

təhlil ede bilirse, о da qazanır.



1.3.Avtomatlaşdınlmalı olan məsələlərin seçilməsi və 

əsaslandırılması
Layihəqabağı tədqiqat zamanı neticesində avtomatlaşdırmalı olan 

mesələlerin siyahısı tərtib edilir. Sonrakı mərhələlerdə həmin mesələlərin 

hansmm birinci dərəcəli olması, hansı məsələlərin daha geniş avtomatlaşdırılması 

vö s. müəyyən edilir və qerar qəbul edilir. Bu problemlerin həll edilməsi bir başa 

insaii-ınäşm sistemini tətbiqini təleb edir.

AİS-nin yaradılması böyük əmek, material və maddi xərcleri teləb edir. 

Bele ki, ayn-ayrı AİS-lərin səmereliliyi çox da eyni deyil. Bu bir çox səbəblərlə 

əlaqəlidir. Əsas səbəb AİS-i yaradılan obyektin quruluşundan, ornrn idarəetme 

sistemindən və bütüplffldə sistemin funksional təminatmdan asılıdır.

AİS-nin avtomatlaşdırmalı olan məsələlərin seçilməsinə təsir edən əsas 

faktorlar aşağıdakılardır:

-avtomatlaşdırmanm tetbiqindən alman səmərə

“idarəetmədə kompleks məsələlərin formalaşdırılması imkanları

-həll edilen mesələnin dövrülüyü və əmək ağırlığı

-təminat vasitələrinin mövcud olması

-AİS-i tətbiq edilen müəssisənin ona hazırlıq səviyyəsi

Avtomatlaşdtnnalj olan məsələlərin tərkibini müəyyen ederkən, yeni 

keyfıyyətli idarəetmə qərarın qebul edilməsi əsas götürülür. Yeni informasiya 

texnologiyası tətbiq ederken məsələlərin tərkibini müəyyen edən zaman 

layihəleçilər bəzən optimal AİSyaratmaq üçün mövcud idarəetmə sisteminin 

terkibini kəskin şəkildə dəyişmeyə mecbur olurlar Bu ise personalarda köhnə 

qayda ilə işləməyə vərdiş etdiklərinə görə böyük çətinlikler yaradır.

Buna görə də avtomatlaşdınlmış məsələlərin tərkibini tərtib edərkən bu 

xüsusiyyətlər kəskin nəzərə almmalıdır. Qərar qəbul edərkən AİS-in 

layihaləçıləri ilə müəssisənin personalları arasmda müeyyen razılıqlar eldə 

edilməlidir. Məsələlərin seçilməsi üçün konkret bir metod yoxdur. Əvvəl 

məsəleyə tələb olunan kriteriyalar müəyyən edilir, sonra həmin bu məsələlər



seçilir.

Əsas kriteriyalar aşağıdakılardır:

-Reallaşdırılan məsələnin müəssisənin maliyyə, texniki-iqtisadi göstəricilərine 

təsiri dərəcəsi

-Ə1 ilə və avtomatlpaşdınlmış şəkildə variantlarm müqayisə edilməsi 

-Mesələnin reallaşdırılması üçün teləb olunan informasiyanm saxlanması və 

ötürülməsi həcmi

-Avtomatlaşdınlmış məsələnin əmək ağırlığı kompleks məsələnin 

foraıalaşdırılması üçün lazım olan kriteriyalar aşağıdakılardır:

-Eyni idareetmə obyektinə meselenin aid olması 

-Bir cüt bölmənin funksiyasınm reallaşdırılması 

-Eyni verilənlər bankmdan istifadə 

-İlkin informasiyamn ümumiliyi

-İlkin informasiyadan çıxış informasiyasına çevrilməsi alqoritminin ümumiliyi 

-Biitün kompleks məsələleri üçün çıxış informasiyamn ekvivalentliyi

İinteqrallaşdırılmış verilənlər bankının formalaşdınlması zamanı yeni 

informasiya texnologiyasının istifadəsi məsələləre əlavə tələblər irəli sürür.

Layihəqabağı tədqiqat zamanı müəssisədə personallığın sorğu kartları 

siyahısı tərtib edilməli və buna uyğun seçilən məsələlərin siyahısı müəyyən 

edilməlidir.

Layihəqabağı yığılan materiallar məsələnin həllinə hazırlanmasında istifadə 

edilir. İstənilən z məseləsi aşağıdakı formada təsvir edilə bilər: 

z = (Stx>n ,S m ) 

burada S tıx -ilkin məlumatlar yığımı

П -  ilkin verilənlərin çıxış verilənlərinə çevrilmə prosesi 

-  çıxış məlumatlar yığımı 

Giriş və çıxış məlumatları maqnit daşıyıcılarmda fayllar, çıxış siqnaWan, 

sənədlər və s. ola bilər. EHM-də həll edilməmişdən qabaq istənilən məsələ bu 

prosesə hazırlanmamalıdır. Hazırlıq mərhələsi dedikdə, ilkin və çıxış sənədlərin 

məzmunu, bütün növ resurslardan (texniki-informasiya proqramı) istifadə ederək



ilkin məlumatlarm çıxış məlumatlarma çevrilməsi prosesi başa düşülür.

Məsələnin qoyuluşu üzrə iş AİS-nin layihəleşdirilməsinin əsas hissəsini 

təşkidl edir və əsasən texniki layihə zamanı həll edilir.

Meselələrin çox olmasmdan, onların həll edilməsi şərtindən, müxtəlif növ 

ixtisaslaşdırılmış personaldan ves, ilə əlaqədar olaraq məselənin əsas məzmununu 

müəyyən etmək çox çətindir. Bu çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün vahid 

reqlamentasiya tələb olunur.

Praktikada bu reqlamentasiya çoxdan müəyyən edilib və aşağıdakı işləri yerinə 

yetirməyə istiqamətlənib:

-mesələlərin xarakteristikası 

-çıxış informasiyanm təsviri 

-ilkin informasifanın təsviri 

-məsəlenin riyazi təsviri 

-məsələnin həll alqoritminin təsviri 

-yoxlayıcı mesəlelerin işlənilməsi

Meselenin formalaşdırılmasmdan başlayaq:

Bununla əlaqədar olaraq aşağıdakılar tesvir olunur:

-məsələnin məqsədi, teyini, texniki-iqtisadi mahiyyəti

-idarəedilən obyektlərin xarakteristikası və siyahısı

-müəyyən edilən çıxış informasiyasınm təsviri

-ilkin inforraasiyanm yığılmasına və ötürülməsinə ciddi nəzarət

-informasiya bazasınm məzmunu və onun tərkibinə tələbat

-avtomatlaşdırılmış şəkild yerinə yetirilən mesələnin məsələnin yerinə

yetirilməsinin dayandırılması şərti

-verilən məsələnin diger mesəlelərle elaqesi

-məsələnin yerinə yetirilməsmin müxtelif vəziyyetlerində personal ilə texniki 

vasitələr arasmda funksiyalarm bölüşdürülməsi

Mesəlenin həlli nəticəsində çıxış informasiyası aşağıdakı şəkildə verilə

biler:

1 .Çıxış məlumatlarmm siyahısı ve tesviri gösterilir:

Ш,



-Çıxış məlumatlarınm qəran 

-Şərti işarə (məlumatlarm kodu)

-ötürülmə dövrülüyü və müddəti 

-nümunələrin miqdarı 

-çıxış informasiyası alıcıları

Çıxış sənədləri əsasən sxem formasmda təsvir olunur. Belə ki, bu sxem 

tələbatçdann tələbini ödəməyə imkan verir.

2.Çıxış sənədləri üçün lazım olan informasiya vahidi rekvizitlerin siyaphısı və 

təsviri. Buraya çıxış sənədlərinin rekvizitlərin adı, idenfıkatoru, ölçüsü, hesablama 

etibarlığı daxildir.

1 .İlkin məlumatların siyısı və təsviri. Bura aiddir:

-ilkin sənədlərin adları 

^məlumatların kodu 

-ilkin sənədleri göndərənlər 

-daxiol olma dövrülüyü və müddətliyi

2.Ilkin məlumatlarm informasiya vahidinin quruluşunun siyahısı və təsviri. 

Burada, ilkin senədlərin rekvizitlərin adları, idenfıkatoru sayı və s. qeyd edilir.

Kompleks məsələnin qoyuluşu-iterativ prosesdir, hansı ki, AİS-də 

informasiya bazasmm, səned formalarmın layihələndirilməsi ilə, verilənlər 

bankmın və texniki iqtisadi göstericilerin kodlaşdırılması və təsnifləşdirilmesi ilə 

paralel apanlır. Buna görə də ilkin və çıxış informasiyası AİS-in yaradılması 

zamanı layihə işlərindən asılı olaraq konkretləşdirilir.

Avtomatlaşdırılmış qərarm qəbulu üçün kompleks məsələnin qoyuluşu 

idarəetmənn teşkilat quruluşunun dəyişdirilməsini tələb edə bilər. Bunlar əsasən 

aşağıdakılardır:

-idarəetmə personallmm avtomatlaşdırılmış iş yerinin yaradılması 

-vəzifə şəxslərinin funksional vəzifələrinin bölüşdürülməsi 

-idarəetmə personallınm ştatının ixtisar edilməsi və s.

R iyazi təsvir. Bu təsvir məsələlər və ya mesələlər kompleksini həll 

etmək üçün lazım olan riyazi aparatlar təsvir olunur. Əgər məsəlenin həlli zamanı



riyazi düsturlardan istifade etmək mümkün deyilsə, məsələ üçün lazım olan 

informasiyanın işlənməsi üçün məntiqi qaydalardan istifadə edirler. Meselənin 

riyazi və məntiqi modeli о derecədə aydm verilməlidir ki, о obyekti tam 

xarakterize ede bilsin.

Qoyulan məsələni həll etmək üçün ən çox aşağıdakı modellər sinfmdən 

istifadə edilir:

-analitik (hesablama) modeli 

-matris (balans) modeli 

-qrafik modeller

İqtisadi-riyazi modeli verilə bilən məsələler üçün aşağıdakı şərtleri ödəyən 

metodlardan istifadə edilir: hesablamalınn dəqiq aparılması; məsələnin semereli 

helli; proqram vəsaitləri (metod yönümlü TPP, standart alt proqramlar ve s.).

Riyazi düsturlarm operandları ilkin və çıxış informasiyanın rekvizitlerinin 

idenfıkatorlarıdır.

Alqoritm-meselənin həlli üçün riyazi və məntiqi əməllərin ardıcıllığı olub, 

mesələnin həlli nəticəsində ilkin verilənlərin çevrilməsi prosesini müəyyən endir. 

Alqoritm qrafık (blok-sxem), metn ve ya cedvel şeklinde, eləcə də analitik ve ya 

operator vasitəsilə verilə bilər.

Məsələnin alqoritmik həlli onun proqram reallaşdırılması sıx şekilde 

qarşılıqlı elaqedədir. Iqtisadi məsələləri həll etmek üçün hazır alqoritmlərdən 

(tətbiqi proqram paketlərindən) və ya hazır modellərdən istifadə edilə bilər.



2.1. İdarəetmədə informasiva texnologiyasımn 

modelləri
İdarəetmədə informasiya texnologiyasmın mentiqi səviyyəsi informasiya və 

verilənlerin texnoloji çevrilmelərini əhatə edən informasiya proseslerini ve 

proseduralarını qarşılıqlı əlaqəli modellərin kompleksindən ibarətdir.

İnformasiya texnologiyasmm tesvirinin formaldaşdırılması(modellər 

şəklində) informasiya proseslerinin parametrlerini elaqələndirməyə imkan verir. 

Bu isə öz növbəsində informasiya prosesləri və proseduraları ilə idarəetməni 

reallaşdırmağa imkan verir.

Şekil 5-də idareetmədə informasiya texnologiyasmm modellərinin qarşılıqlı 

əlaqəsi və tərkibi verilib.

Informasiya texnologiyasmm təyinatı və tətbiqi oblastmdan asılı olaraq 

informasiya prosesləri və proseduralarının modelleri konkretləşdirir., bəziləri isə 

istifade edilmeyedə bilər. Məsələn, al-hazırda tələbat bazarında intelektual 

sistemlər lazımi seviyyede olmadığma görə bu kompleks modeldə hemin sistemə
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aid modeller iştirak etməyə de bilər. Əgər informasiya texnologiyası şəbəkəde 

layihələşdirmə bilməyirsə, onda verilənlərlə mübadilə prosesi zəruri deyil.

Lakin informasiya texnologiyası о zaman ən böyük səmerə verə bilər ki, 

onun tərkibində bütün informasiya prosesləri istifadə edilsin.

Predmet oblastmın modeli (POM) əsasmda (idarəetmə obyektini xarakterizə edən) 

idarəetmənin iimumi modeli (OMU) yaradılır, ondan isə həll edilən məsələlərin 

modeli (MPZ) seçilir.

İnformasiya texnologiyasmda həll edilən mesələlər müxtelif informasiya 

proseslərini əhatə edir, ona görə də əsas yeri informasiya proseslərinin müəyyən 

edilməsi modeli təşkil edir. Məntiqi səviyyədə idarəetme məsələlərin həlli üçün 

bu prosesləri məntiqi ardıcılıqla birləşdirmək zəruridir.

Məlumatların işlənməsi zamanı 4 əsas informasiya proseslərini 

formalaşdırırlar: verilənlərin işlənməsi, mübadilə, toplama (yığılma) və biliyin 

təsviri.

Verilənlərin işlenməsi modeli hesablama proseslərinin teşkili prosedurasım, 

verilənlərin çevrilməsini və onlarm təsvirini özündə əks etdirir. Hsablama 

proseslərinin təşkili dedikdə kompüterin resurslan (yaddaş, posessor, xarici 

qurğular) ilə idarəetmə başa düşülür. Bu prosedura alqoritmlər və kompüterlə 

idarəetmə sisteminin proqramı şəklində formalaşdırılır. Belə alqoritmlər və 

proqramlar kompleksi əməliyyat sistemini təşkil edirlər. Əməliyyat sistemləri 

kompüterin resurslan və proqramları arasmda aralıq rolu oynayır. Bu proses 

zamanı o, hər ikisinin işini idarə edir.

Məntiqi səviyyədə verilənlerin çevrilməsi prosedurası melumatların və 

onlarının quruluşunn işlənməsi alqoritmini ehatə edir. Bura çeşidlənmə, axtarış, 

verilənlərin statistik ve dinamik quruluşunun yaradılması və çevrilməsi kimi 

standaıt proseduralar, həm də konkret informasiya məselələrinin həlli 

üçünalqoritm və proqramlarla işləmə kimi q/standart proseduralar da daxildir.

Verilənlərin təsviri prosedurasmın (OD) modeli maşm kodları ilə verilmiş 

kompüter proqramlarıdır. Müasir EHM-də verilənlər mətn informasiyası şəklində, 

qrafık, şəkil, səs və multimedia vasitələri ilə təsvir edilə bilər.



Mübadilə modeli (МО) hesablama şəbəkəsində yerinə yetirilən müxtəlif 

proseduraları əhatə edə biler: ötürülmə (P), marşrut (M), kommunikasiya (K). 

Məhz bu proseduralar mübadilənin informasiya proseslərini təşkil edir. Şebəkənin 

keyfıyyətli işi üçün hər iki tərəf ikitərəfli razılıq əldə etmelidir və bu şəbəkə 

mübadiləsi yolu ilə həyata keçırilir. Öz növbesinde, verilenlərin ötütürülməsi 

kodlaşdırma, modullaşdırma, əlaqə kanalları modelləri əsasında aparılır. Mübadilə 

modelinin əsasmda verilənlərin mübadiləsi sisteminin sintezi aparılır, nəticədə 

hesablama şəbəkəsinin quruluşu və topologiyası, kommutasiya metodu, ünvan və 

marşrutlaşdırmanm protokolu və prosedurasınm optimallaşdırılması aparılır.

Toplama modeli kompüterde məlumatlar bazası şəklində verilən 

informasiya bazasının təsviri formalaşdırılır. İnformasiya səviyyəsindən fiziki 

səviyyəyə keçid prosesi informasiya bazasınm təsvirinin üçölçülü modellər 

sistemi ilə verilir: konseptual, məntiqi və fıziki sxem.

İnformasiya bazasının konseptğual sxemi (KCB) tətbiq edilən oblastın 

informasiya mezmununu əks etdirir, yeni informasiya texnoloçiyasmm aparılması 

üçün hansı və nə qədər informasiyanm toplanması aparılır.

İnformasiya bazasınm məntiqi sxemi (LSB) informasiyanm quruluşunu və 

onun elemetleri arasmdakı qarşılıqlı əlaqəsi təsvir edilir. Bunun üçün müxtelif 

üsullar istifade edilir: relyasiya, ierarxik və şəbəkə. Verilen üsullardan hansı 

birinin istifadə edilməsi melumatlar bazasınm idarəetmə sisteminn quruluşunu 

müəyyən edir.

İnformasiya bazasmın fıziki sxemi (FSB) verilənlərin düzgün

yerləşdirilmesi metodlarının və onlann maşm daşıyıcılarında istifadəsini təsvir 

edir.

Müasir informasiya texnologiyasmda predmet oblastmın modelinin 

formalaşdırılması əsasəninsa tərəfınden aparılır. Bu isə bütün bu proseslərin 

formalaşdırılmasınm çətinlikləri ilə bağlıdır. Lakin intelektual ssitemlərin inkişaf 

nezəriyyəsi və praktikası hesabma yuxanda göstərdiyimiz modellər əsasmda insan 

biliyinin formalaşdınlması mümkündür.

Biliyin təsviri modeli (MPZ) informasiya texnologiyası modelləri sisteminə



daxildir. Bu modellerin mövcud olması istifadəçiyə verilən predmet oblastında 

məsələni həll etrnək lazım olan modeli seçmək imkanına malikdir ve onu 

informasiya texnologiyasınm köməyi ile hell edəcək.

Biliyin təsviri modeli predmet oblastınm və həll edilən məsələdən asılı 

olaraq müxtəlif cür seçilə bilər. Hal-hazırda praktiki olaraq aşağıdakı modellərdən 

istifadə edilir: məntiqi (M), alqoritmik (A), freymlər (F), semantik

(S) və inteqral (İ).

Baza informasiya proseslerinin qarşılıqlı əlaqələndirilmesi, onlarm 

sinxronlaşdırılması, verilənlərin idarə edilməsi modeli əsasmda (UD) aparılır. 

Belə ki, informasiya prosesleri verilənlər üzərinde, verilənlerlə idarəetmə isə 

proseslərin işlənməsi, mübadiləsi və toplanması prosesləri ilə idarəetməni apanr.

Verilənlərin işlenməsi proseslərin idare edilmesi hesablama proseslərin 

təşkilinin idarə edilməsi prsesini təşkil etmekle, hell edilən proseslerin modelinə 

əsaslanaraq, verilənlərin təsviri m  çevrilməsi və çevrilmesi proseslərini də ehatə 

edir.

Toplama prosesinde verilənlerle idarəetme bazada verilenlerin 

saxlanmasmın fıziki quruluşunu, onun aktuallığmı, informasiyanm əlavə edilməsi, 

silinməsi və düzəliş edilməsi prseslərini əhatə edir. Bundan başqa, idarəetməyə 

axtaıış, qruplaşdınna və seçme kimi proseduralar da daxildir.

Toplama proseslərinin idarəedilməsinin məntiqi səviyyəsi məlumatlar 

bazası idarə edilməsi proqramları kompleksidir ve bu melumatlar bazasmm idare 

edilməsi sistemi (SUBD) adlamr. Məlumatlar bazasmda informasiyanm həcminin 

artması iləc əlaqədar olaraq, informasiyanm toplanması prosesində çoxlu 

çətinlikler yaranır və bəzi problemlərin həll edılməsi yolları hələ də tam müayyau 

edilməmişdir. Buna görə də avtomatlaşdırılmış informasiya texnologiyası 

toqplama prosesinin reallaşdırılması zamanı insanlara-məlumatlar bazasmm 

administrasiyasma ehtiyac yaranır.

İnformasiya texnologiyasınm fıziki səviyyesi onun proqram-apparat 

reallaşdırılması səviyyesini ehatə edir. Bunun üçün avtomatlaşdırıflmış 

informasiya texnologiyasmm yaratmaq və tətbiqinə çəkilen xərcleri azaltmaq



üçün tipik proram və texniki vasitelərdən maksimum istifadə etmək lazımdır.

Apparat-proqram vasitələrden istifadə edərək baza informasiya prsesləri ve 

onları əhatə edən proseduraları həyata keçirmək mümkündür. Beləliklə, fıziki 

səviyyəde avtomatlaşdırılmış inforsaiya texnologiyasma bir sistem kimi baxılır. 

Həmin sistem özü də alt sistemlərə bölünür: şek.6.

Biliyin təsviri alt
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Şək.6.İnformasiya texnologiyasmda idaroeetmənin alt sistemləri arasmda qarşılıqh 

əlaqə.

İdarəetmənin məqsədyönlüyü

İdarəetmenin məqsədi(məqsədyönlüyü)

İstehsal prose 
(istehsalnıvəziyj

si
/eti)

İdarəetmə prosesi 
vəsistemi 

(əməliyyatlar tədqiqi)

İstehsalm nəticəsi 
və neticənin 

qiymətlendirilməsi

İdarəetmənin məqsədi müeyyən məqsedyönlü təyinat olub, bitmiş 

fəaliyyetin mecmusundan ibarətdir. İdarəetmənin məqsədi öz məzmununa göre 

obyektiv xarakter daşıyır. Laki subyektiv idareetmə meqsedlerine də təsadüf 

etmək olar. Ona görə de başlıca məselə məqsədin düzgün müeyyən edilmesi və 

yüksək səviyyədə əsaslandırılmasıdır. Məqsəd ayrı-ayn adamlar, idarə orqanları



tərəfmden mövcur resursları, imkanlan habelə perspektiv inkişaf dövrünün 

vəzifələri nezərə alaraq elmi səviyyedə müəyyən edilməlidir. Məqsədlər öz 

məzmununa, icra edilmə müddətinə və səviyyəsinə görə fərqlənirlər. Məsələn, 

məqsəd istehsal, iqtisadi, sosial xarakterli, müəssise, sahə xalq təserrüfatı 

seviyyəli, cari, orta müddətli və uzunmüddətli ola bili.

Müxtəlif idarəetmə mərhələlerində müxtelif aspekli məqsədləri düzgün 

formalaşması dövlətin iqtisadi strategiyası üçün mühüm əhəmiyyəte malikdir. 

İrəli sürülmöş məqsədlərin icra edilməsi ona nail olma vasitelərini, metodlarmı 

tələb edir. Burada idarəetmə proseslərinə məqsədli yanaşma prinsipial 

ehemiyyətə malikdir. Məqsədli yanaşma özü də bir metod formasıdır. О 

idarəetmə məqsedlərinin elmi cəhətdən esaslandırılmasmı, onun ardıcıl olaraq 

heyata keçirilməsini, həmin sosial-iqtisadi, elmi texniki meqsədlerin xalq 

təsərrüfatmm son nəticələri ilə əlaqələndirilməsini tələb edir. Bu fəaliyyetin 

həyata keçirilməsi müeyyen metodlarm (üsullann) kömeyi ilə edilir. İstehsalı 

idarəetme metodları idarə aparatı işçilerinin idarəetmə prosesində baş veren 

işlərin haıısı üsullarla, vasitələrlə və qaydalarla yerinə yetirməyi nezərdə tutur. 

Konkret desək, idarəetmə metodu-idarəetmə subyektinin müəyyən məqsədi təyin 

etmək, ona nail olmaq və təsir göstərmək vasitəlerinin, ikanlarmm, fəndlərinin 

məcmusundan ibarətdir. İdarəetmə metodlan istehsalı idarəedənleri işgüzar 

fealiyyət vasitəsi-fəndləri və məqsəde çatmaq arzusu, imkanıdır.

Daha doğrusu, müeyyen bir meqsədi qarşıya qoyduqdan sonra onun yerine 

yetirilməsini daha yaxşı, sərfəli, səmərəli vasitələrini, yollanm, geniş mənada 

üsullarmı axtarmaq lazımdır və bu özü-özlüyünde bir zərurətdir. Bu birinci 

növbədə, idarəetmənin mürekkəb ve dinamiki vəziyyətindən, digər tərəfden, hər 

hansı bir meqsədin müəyyən təsire, vasitəyə, vasitəçiye möhtac olmasmdan irəli 

gelir. Heç də təsadüfı deyil ki, idarəetmə metodlarmı idarəetme prosesinin esas 

ünsürü adlandınrlar. Idarəetme metodları və onlardan istifadə edilməsi 

idafəetmənin təşkilinə, istehsalm ahengdarlığına və səmərəliliyine çrx böyük tesir 

edir. Metodlar idarəetməyə ve istehsala, onu həyata keçirən kollektivin 

fəaliyyətinə, onlarm yaradıcılıq, ihgüzarlıq, seriştəlik fəallığın yüksəlməsinə,



səfərbərliyinə, qarşıya qoyulmuş müəyyən fəaliyyət proqramınm vaxtlı-vaxtında 

yerine yetirilməsinə kömek edir.

İdarəolunan obyektə təsir vasitəsi olan metodlar sistemi idareetme 

vezifelərinin nece və hansı vasitələrle, yollarla yerinə yetirilməsini müəyyən edir.

Ümumiyyatlo, hər hansı proseslərin idarəedilməsi müxtəlif metodlarm 

köməyi ilə həyata keçirilir. Odur ki, idareetmə metodları başqa metodlardan 

texniki, texnoloji, bioloji metodlar prinsipcə ferqleni və insanların istehsalat- 

təsərrüfat və birgə əmək fəaliyyətinə təsir etməkle bu və ya diger vəzifənin 

yerinə yetirilməsində kompleks istifade olunur. İdarəetmənin en başlıcıa 

ehemiyyəti idarəetmə proseslərinin dəqiq və düzgün təşkili üçün müasir 

texnikadan, texnologiyadan, istehsalın və əməyin mütərəqqi formalarmdan 

istifade edilməsine şərait yaratmaqdan, qarşıya qoyulmuş məqsədi yerinə 

yetiımək üçün maksimum fəallıq gösterməyi təmin etməkdən ibaretdir. Demək 

olar ki, metodlar mahiyyətinə görə idarəetmə fəaliyytinin mühüm vasitəsi hesab 

olunur, idarəetmənin subyekt tərəfini daimi əks etdirir, onlar müəyyən olunmuş 

qaydalar ve prinsiplər üzrə praktikada istifadə edilir.

İstehsalatda müəyyən münasibətlər baş verir. Ən çox iqtisadi, təşkilati və 

sosial psixoloji münasibət olur ki, bu da idarəetmə aparatmda müxtəlif təsiretmə, 

təşkiletmə, nizamlaşdırma, uzlaşdırma, fəallaşdırma, tənzimetmə və başqa 

vasitələrin tətbiq edilməsini tələb edir. İdarəetmə mexanizmi idarəetmənin 

ümumi prinsipləri, qanunları idarəetmə meqsədləri, idarəetme funksiyaları və 

metodları ilə bağlıdır. Onlarm bir-birinə əlaqələndirilməsi qaydası, sistem halmda 

tətbiq edilməsi idarəetmə mexanizmini n fealiyyeti üçün mühüm əhəmiyyətə 

malikdir.

Avtomatlaşdırılmış informasiya texnologiyasmm yaradılması və inkişafı 

qərarın qəbul edilməsi prosesləri üçün proseduralarm avtomatlaşdırılmasma böyük 

imkan verir. Yeni-yeni sistemlər yaradılmağa başlanıldı ki, bunlardan da en geniş 

tetbiq edilən sistem qerarm qəbul edilməsi sistemidir. Bu sistemin tətbiqi qərarm 

qəbul edilmesi prosesini süretləndirməyə və müxtəlif faktorların 

qiymətləndirilməsi hesabma onlarm keyfıyyətini yaxşılaşdırmağa imkan verir.



Qərarlarm qəbul edilməsi sisteminin xarakterik xüsusiyyəti ondan ibarətdir 

ki, bu sistem məselənin tam formalaşması üçün xaravkterik olan optimal qərarın 

qəbul edilməsini tələb etmir. Belə ki optimal qərarla yanaşı subyektiv informasiya 

da tətbiq edilir. Optimal qərar qerarm qebul edilməsi sisteminde yalnız 

idarəetmənin aşağı seviyyelərində istifade olunur.

Sistemin kömeyi ilə qərarm formalaşdınlmasmda bir sıra proseduraların 

avtomatlaşdırılması kompüterdə aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirməyə imkan

-qərarıq qəbulu variantlarm generasiyası

-variantlarm qiymətləndirilməsi, seçilməsi və GGŞ-ə onun verilməsi 

-gelir edilmiş qərarm təhlili

-Ətraf mühitdən, GGŞ-den ve digər sistemlərdən daxil olan informasiya hesabma 

sistemin işinin təmini.

Qərarm qəbul edilməsi sistemi dedikdə, hell edilesi təleb edilen

məsələlerin həlli üçün təleb edilən obyektiv və subyektiv xarakterli məlumatlar 

istifadə etməklə qərar qebul edən şəxsə qəran qəbul etmeyə insan-maşm sistemi 

başa diişülür.

Tərifdən göründüyü kimi qərarm qəbul edilmesinin ikinci ve üçüncü

merhelələri sistem tərəfmdən qismən yerinə yetirillir, Birinci mərhələ

(kriteriyalarm formalaşdırılması, problemləri və məqsədləri) və eləcə de üçüncü 

mərhələ də (qərarın qəbulu və onun kritik təhlili) GGŞ tərəfındənq həyata 

keçirilir.

Qərarın qəbul edilməsinin bütün mərhələləri üçün GGES-i yaradıla biler və 

öz aralarmda onlar təkrarlana bilməzlər. Sistemin funksiyası həll edilən

problemlerdən asılı olaraq müəyyən edilir. Aşağıdakı şekildə avtomatlaşdınlmış 

informasiya sistemləri ilə müxtəlif səviyyəli qərarın qəbul edilməsi sistemləri 

arasındakı əlaqələr verilib.



Şəkil.AİY ilə GGES-i arasında ierarxik əlaqə.

Şəkildən göründüyü kimi, fəaliyyet göstərən istenilen GGES-də 

avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi fəaliyyət göstərir ki, bu da özündə 

informasiya yığımmı, iqtisadi riyazi modelləri ve metodları, texniki, proqram və 

texnoloji vasitələri birləşdirir.

İdarəetmənin operativ səviyyesinde GGES-ne böyük ehtiyac yaranır. Çox 

zaman burada xətti proqramlaşdırma və ya imitasiya modelleri istifadə edilir.

Bu səviyyənin əsas tipik məseləleri aşağıdakılardır: istehsalda detallarm 

optimal istehsalı; avadanlıqların temiri qrafıkinin hesablanması; mal və 

materiallarmm ehtiyatmın hesablanması.

Modelin parametrlerini dəyişərək «Dəyər-səmərəlilik» və ya «Dəyər- 

kriteriya» matrisi almaq o!ar vo 0:1 u həll etmək olur.



Xidmət növündən asılı olmayaraq istənilən GGES-ni bir neçə 

komponentdən ibarətdir: Şəkil.

-Melumatlar bazası AİS-nin vasiteləri ile yaradılır və təkmilleşdirilir. Onlar 

GGES-nin xarici məlumatlar mənbəyi kimi iştirak edir və məssisə və onun 

bölməleri haqqmda informasiyanı özündə birləşdirir.

Biliklər bazası

-Məlumatlar bazasmın idarəedilməsi sistemi sistemlerin yaradılması üçün 

zəmridir. MBİS-i xüsusi ola bilər, yəni təkcə GGES-nə daxil deyil, həm də AİS- 

nin tər kibine daxil ola bilər. MBİS-nin əsas funksiyaları aşağıdakılardır: faylm 

quruluşunun dəyişdirilməsi və yaradılması, məlumatlarm korrektirovkası, sorğular 

üzro informasiyanın verilməsinin təminatı, məlumatlarm işlənməsi.

-Biliklər bazası konkret oblasta istiqamətlənmiş qərarın qebul edilməsi modelinə 

əsaslanır. Bazada insanm biliyini təsvir edən ən geniş yayılmış modellərdən biri 

aşağıdakılardır:

-məqsəd ağacı

-və- və ya ağacı (çıxış ağacı)

-semantik şəbəke 

-neytro şebəkələr

-Biliklər bazasının idarə edilməsi sistemi: Bu sistem özündə aşağıdakı 

fuüksivaları yerinə yetirən prqram vasitələrini özündə birləşdirir: məqsəd ağacının

AİS
Melumatlar bazası

Xarici Daxili

T



yaradılması; nəticə, ağacları semantik və neyroşəbəkə ağacları, onların müəyyən 

edilməsi və dəyişdirilməsi, biliklər bazasma sorğularm gönderilmesi və 

cavabların almması.

Biliklər bazasmın idarəetmə sistemi aşağıdakıları təmin etməlidir:

-bilikler bazası modellerinin yaradılmasmm və istifadəsinin sadəliyi 

-İdarəetmə sisteminin meqsədinə uyğun olaraq biliklər bazasınm tətbiqi.

Bunun üçün biliklər bazasınm idarəetme sistemi aşağıdakıları əhate 

etməlidir.

-Modellər tertib etmək üçün problemlərin müəyyən edilmesi məqsədlərin təsviri 

ve melumatlarm müəyyən edilməsi üçün modelləşdirmə dili seçilməsi 

-modellər ile idarə üçün əmr dilinin seçilməsi

-meselenin həlli zamam modellərixı manipulyasiyası üçün dilin seçilmesi.

Qərarm qebul edilməsi «istifadəçi interfeysi» sistemi ilə istifadəçinin 

qarşılıqlı elaqənin bütün aspektlərini əhatə edir. Bu interfeysin zəifliyi çox zaman 

idarəedicilerin tam mənada kompüter texnologiyasınm imkanlarmdan istifadeyə 

imkan vermir.

İdarəetmənin orta və yuxan səviyyəsində avtomatlaşdırılmış 

texnologiyasmm köməyi ile idareetmənin qeravnnın qebul edilməsi prosesini 

araşdıraq:

Qərarın qəbul edilmesi sisteminin kömeyi ile qerarın formalaşdırılmasmm 

kompüter texnologiyası proseduralarına baxaq:

Bu proseduralara aiddir:

-Qerarın qəbul edilməsinin qiymətləndirilməsi kriteriyasmm, məqsəd və

prblemlerin seçilməsi

-Bilikler bazası modelinin seçilməsi

-Sistemin məlumatlarla ve biliklərlə təkmilleşdiriməsi

-Qerarm qəbul edilmesi variantmm tehlili

Qərarm qəbul edilməsi sistemi üçün ilkin informasiya mənbəyi olan 

məlumatlar bazası ilə ağac arasmdakı əlaqəni göstərək:

Bu prosesde «+» və «-» məqsədə çatmağm istiqametini göstərin: «+»



artımı, «-» ise azalmanı göstərir.

Hər bir meqsəd «prioritet» (vaciblik) əmsalı ilə təmin edilib. Bundan eläve 

qəbul edilir ki, nisbi vaciblik emsallarmın cəmi vahide beraberdir.

Şəkilde bu qayda aşağıdakı kimi nümayiş edilir.

-rentabellik səviyyəsi üçün

a + p + r = 1

-golir səviyyesi üçün

П = В -  С;

B = T \-Y \ + T 2-Y 2
Əger < П, < Ф, « О, < С, « П , < Yl, « T2, < Y2 simvollarmm köməyilə 

göstəricilərin axtarılan artımmı müəyyen etsek, onda düsturlar aşağıdakı kimi 

hesablanır:

-rentabellik səviyyəsi üçün:

-Təmiz gəlir səviyyəsi üçün:

P + y  + (J = \

Hər bir meqsed üçün səviyyə aşağıdakı göstericilərlə ölçülür:

П
Ф + 0 ’

« П = П(*, -1), < Ф = ; « 0 = ' ( / l — 1 )

a.D + U(v + B) k _£>(P+«P)

0  = 0j 1 -

k3
D _ О ’
к, к4

Ф к ,=
О - ^ - Ф у  + У  

К

+ ^  ; £> = ф  + 0
/? -  cbv +

a)biliklər bazasmın fraqmenti

b)Məlumatlar bazası ilə məqsədin elaqəsi (ağac şəklinde)



Burada P-rentabelliyin artırılması; П -hesabat dövründə gəlirin artırılması;- 

əsas fon dlarm orta illik dəyərinin aşağı salınması; O-dövriyyə vəsaitləri 

qalıqlarının orta dəyərinin aşağı salınması; В -əmtoolori. məhsullarm və 

xidmətlərin reallaşdırılması nəticəsinde gəlirin artırılması; С -əmtəə, məhsul və 

xidmətlərin reallaşdırılması maya dəyərinin aşağı salınması; T \,T2-\ və II növ 

məhsulların reallaşdırılması həcminin artırılması; Yl, Y2 I və II növ məhsulların 

istehsal qiymətinn artırılması.

-Gəlir səviyyəsinə görə 

< B = B ( k , - l),

< C  = C ( 1 - 1-) 
k 2

k _ a  ■ С + a(Yl+ <Tl)+ В 
В

r  v2 k t ■ В -  (П+ <1П)

-Gazanc səviyyəsi üçün

Dl = n - Y l ; D 2  = T 2 Y 2

<Dl = (a + /3)<B;

< D2 = (y + cr)< В , T l+ < Tl = k, Tl;

T2+ <T2 = k3 - T2;

Yl+ <171 = кгс\ Y2+<Y2 = k J 2 ;

Г ; a ' =  ^  ; 
y + a  y + a

k  _  D \ ( p  - T l - a  • Yl) (
2p' - T \- D\

[d \(P ! ■ Tl -  a 'Y l)]2 + 4 a 'p ' ■ D2 ■ T2 • Y2(D1+ < 2)1) 
2a  T2-D 2



k _ D 2 (a ' - T l - a '  -Y2) +
3 _ 2a ' ■ T2 ■ D2

\D2(o ' ■ T 2 -a lY2)]2 + y 'p '  ■ D2 • T2 • Y2(D2+ < D2)
2o T2-D 2

, D2+ < D2
k. =

k, ■ D2

Bütün digər hallar üçün də bu əmsallar hesablana bilər bilər. İndi isə 

hesablanmadan əw əl və sonrakı hallar üçün göstəricilərin qiymətini göstərək.

Bunun üçün faktiki rentabellik məlumdur (0,14), lakin onun artımı isə qərarı 

qəbul edən şəxs (GGŞ) terəfindən verilir. Tutaq ki, bu 0,06-dir. Həm de qəbul 

edək ki, QQŞ bilmək istəyir ki, nə etmək olar ki, rentabellik 0,2-yə qədər artınla 

bilsin. Bunun üçün rentabellik soviyyəsində yuxarıda göstərdiyimiz düsturlarla 

gəliri (n )  G,G vahıd, əsas fondları (Ф) 4 vahid, dövriyye vəsaitlerini (0) isə 2,8 

vahid aşağı salmaq lazımdır.

Öz növbəsində gəlirin vahid artınlması üçün qazanc (B) 4 vahid, maya 

dəyəri isə 2,9 vahid aşağı salınmalıdır.

Ən aşağı seviyyədə qazanc (B) göstərilir. Onun 4 vahid qaldırılması üçün I 

növ məhsulun həcminin (71) 0,087 vahid, onun qiymətinin (Yl) 0,6 vahid, II növ 

məhsulun həcminin (T2) 0,12 vahid, onun qiymətinin isə (Y2) 0,8 vahid 

artırılması lazım gəlir.

Hesablanmaların doğruluğunu yoxlayaq.

-Rentabellik səviyyesi üçün:

0,5 ■ 140+0,5-20 =

0,5-20+ ’5 ' 20 
0,2

_ İ40 ■ 0,2 _
- 1,33 ■ 20



100 
0 _ 4<

1,05 1,075

0,5 • 40 

40-0 ,3-100-0 ,2-

Onda

« П = 20(1,33 -1 ) = 6,6;

Gəlir səviyyəsi üçün

, 0,6-140+ 0,6-26,6+ 0,4 160

Onda

« В = 160(1,025 -1 ) = 4;« С = 140(1 -   ̂ * -) = 2,8

Qazanc səviyyesi üçün:

D\ = 30 ■ 3 = 90; 1)2 = 17,5 • 4 = 70; £>1 + D2 = 92; £>2+ «  D2 = 72 

jfc, = 1,0029; k2 = 1,02; k, = 1,007; kt = 1,02

Onda

« T l = 30(1,0029 -1 ) = 0,087);« Y1 = 3(1,02 -1 )  = 0,6 

« T2 = 17,5(1,007 -1 ) = 0,12;« Y2 = 4(1,02 -1 )  = 0,8

Beləliklə variantlardan biri almdı. Əgər nəzərə alsaq ki, üstünlük əmsalı 

qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün müxtəlif diapozonlarda deyişilə bilər və 

nəticedə çoxlu variantlar almır ki, bu da son nəticədə həll matrisini qurmaq üçün 

əsas olur. Belə matrislərin həlli üçün müxtəlif həll üsulları mövcuddur.



Həllin seçilməsi isə qərarı qebul edən şəxsdən aslı olur. Sonrakı mərhələdə 

melumatlar və biliklər sisteminin tekmilləşdirilməsi prosesini əhate edir. Bu 

proseduranm heyata keçirilməsi qərarı qəbul edən şəxsdən sistemin sazlanması 

üçöä subyektiv bilik tələb edir.

Sistemə aşağıdakı məlumatlar verilir.

1 .Ağacın müxtəlif səviyyələrində məqsəde çatmaq üçün nisbi vaciblik əmsalmm 

dəyişdirilməsi diapazonu

2.Resurs1ardan istifadəyə məhdududiyyet və ofilaftn dəyişdirilməsi diapazonu

3.Нэг variantmın seçilməsini müəyyen eden kriteriya

4.GGŞ üçün verilən informasiyanm forması (cədvəl ,diaqram və s.) mühasibat 

,maliyyə və diger hesabatlardan elecə də xarici mənbələrdən ilkin məlumatları 

məlumatlar bazaşmdan daxil edilir.

Təklif edilən həll variantınm təhlili. Qərann qəbul edilməsi sistemi yalnız 

variantı verəbilər, onu qəbul edə bilməz. Qərarı yalnız GGŞ verə bilər. Əgər 

qərarı qəbul eden şəxsdə müəyyən şiibho və ya yeni ideya yaranırsa, onda 

haqqında sistemə infonnasiya daxil ediliwp GGES-aə yenidən təkrar 

hesablamalar aparılır və yeni variant təklif edilir.

Bu cür proseslər əsasən idarə etmənin orta səviyyəsində fəaliyyət göstərir. 

Yuxarı seviyyələrdə isə bu proses daha müi'əkkəb xarakter daşıyır. Belə ki, etraf 

örahitdən daha çox , dəqiq informasiya tələb edilir. Lakin bu informasiyalar dəqiq 

ve etibarlı olmaya da bilərlər. Bir qayda olaraq, bu halda məqsəd ağacmın tətbiqi 

mürəkkəbdir. Belə ki, bəzen məqsed, bəzən də onlarm müəyyen edilmesi yolları 

aydm olmur.

Buna görə də idarə etınənin yuxarı səvəyyəsində əsasən GGES-lər əsasən 

«və -  və ya»ağacı formasından istifadə edirlər. Bu metodıın əsas mahiyyətini 

təhlil edək. Bu metodun əsasmı «Əgər-onda» qaydası teşkil edir. Mesəlen əger A- 

sa, onda B-dir və qrafık olaraq aşağıdakı kimi təsvir edilir.

Burada A-şərt, В isə nəticedir. Sonra da qəbul edək ki, nəticə yuxarıda, şər isə 

aşağıda qeyd edilir. Şərtin yanmda olan ədəd onıın etibarlığmı (müeyyənliyini), 

xəttin yanmda olan eded isə qaydamn özünün müəyyenliyini göstərir.



Miiəyyənlik emsalı -1-dən l-ə qədər qiymət ala bilər. -1 qiyməti tam 

q/müeyyənliyi, 1 isə tam müeyyənliyi gösterir.

Qaydada şərt bir neçə dənə ola bilər; onlar bir-birilə və -  ve ya elaqələri ilə 

bağlıdır. məselen;

Əgor A və В və C-dirsə onda E 

Əgər A və ya В və ya C-dirsə onda E

Bucağın yanmda göstərilən ədəd qaydanm müəyyənliyini, şərtin yanmda 

olan ədədlər isə şərtin müəyyənliyini göstərir.

Qərarı qəbul edən şəxs (A,B,C) şərtinə və qaydaya bir neçə müəyyənlik 

əmsalı (-1  + 1) qəbul etdirir və xüsusi düsturların köməyi ilə son nəticə üçün 

müəyyənlik emsalı hesablanır.

Sadə qayda üçün əgər bir şər olarsa, məselən əgər E-sə onda С olarsa, С 

üçün raüəyyenlik smsalı aşağıdakı kimi hesablanır: 

cl(C)"c’f(E") • ct (qayda) 

burada ct(C)-C-nin müəyyənlik əmsalı 

ct(E)-E şertinin müəyyenlik ənısalı 

ct(qayda)-qaydanm müayyOKÜk əmsalıdır.

Əgər ct(E)=0,4

ci(qavda) 4),2-sə. onda müeyyənlik əmsalı 

ct(c)=0,08-dir.

Əgor qaydada bir neçə şərt varsa, onda müəyyənlik əmsalı aşağıdakı kimi 

hesablanır.

Əgər (E1 və E2), onda с 

ct(El və E2)-min(ci(E 1 ),ct(E2)).

öger bir-biri ilə «ve ya» prinsipi ilə işləyirlərsə, onda eməliyyat bu cür 

aparılır:

Əgər (E1 və у а E2), onda с 

ct(El və ya E2)-raax(ct(El),ct(E2»

Yuxarıda verilmiş qrafık əsasında hesablamalar aparaq.

Əgər (E1 və E2), onda с



ct(El)=0,7 

ct(E2)=0,6 

d(qaydab0,8 

ct(şərt)=min(0,7;0,6)=0,6 

ct(c)= 0,6 -0,8 = 0,48

Əgər eyni bir nəticə bir neçə qayda ile verilirsə, onda aşağıdakı əməliyyat 

aparılır:

Əgər E1 onda С 

Əgər E2 onda С

C7U') = ct(El) + ct(E2) -  ct(El) ■ ct(E2)

Yuxarıdakı qrafikə görə 

ct(El)=0,5 

ct(E2)=0,4 

ct(C) '0.7



2.2.Dövlət quruculuğu və idarəetmənin inkişafında 

qiymət siyasətinin rolu və məqsədi.
Her bir emtəənin dəyərinin pul ilə ifadə olunmasma о əmtəənin qiyməti 

deyilir. Bu qiymət isə bazarda formalaşır. Başqa ifadə ilə qiymət bazara təklif 

olunan əmtəə qarşılığmda tələb teklif funksiyalarından asılı olaraq satıcı 

tərəfmdən almaq istediyi və ya alıcı tərəfindən ödəmək istədiyi pul mənasmı 

verir. Qiymet dövlet quruculuğu və idarəetmənin en kritik tərkib elementlərinden 

biri olduğu üçün çox mühüm əhəmiyyət kesb edir. Qiymət qərarlarında edilən 

müxtelif dəyişikliklərin ölken in iqtisadi sistemi, fırmanm marketinq fəaliyyetleri 

və istehlakçılarm satmalma davranışları üzerində ehəmiyyətli təsiri vardır. Belə 

ki,

1)Qiymət iqtisadi sistemin daxili tarazlığını təmin edir. Qiymətlerdə baş verən 

dalğalanmalar (mesələn infılyasiyalar, iqtisadi böhran ve s.) sistem daxilindəki 

çatışmazlıqları üzə çıxanr. Nəticədə eari qiymətlər icazə haqlarına, faiz hədlərinə 

və gəlirləre bu ve ya digər formada təsir edə bilir.

2)Qiymet iqtisadi sistemin marketinq fəaliyyetinin icrasında da əhəmiyyətli rola 

malikdir. Hər şeyden əvvel qiymət bir fırmanın bazara təklif etdiyi əmteə ve 

xidmətlərə olan teləb miqdarmı müəyyənləşdirir. Ayrıcıa fırmamn rəqabət gücü, 

bazar payı və eldə edəceyi uğurları da qiymət dəyişikliklerinden asılı olaraq 

dəyişir.

3)Əmtəənin qiymətine göre istehlakçılar qərarlarını vere bilerler. İstehlakçıların 

emteenin keyfıyyəti ilə əlaqəlidir.

Qiymetqoyma fırmanm müəyyən bir müddət ərzində emtəəye teyin 

edecəyi qiymətin müəyyənləşməsidir. Firmalar istehsal etdikləri əmtəə ve ya 

xidmətlərə göre təyin edərkən bir çox amilin təsirini də almalıdırlar.

Qiymətqoyma qərarlarmda əhəmiyyətli təsirə malik amillərden digəri de 

fırmanm fəaliyyətdə olduğu mühitdə hüquqi dəyişikliklərdir.

Dövlət qiymətlərə bir başa, yaxud da dolayı yolla tesir edə biler. Məselen4

l)Dövlət bəzi əmtəələrin qiymətlərini bilavasitə özü müəyyənləşdirir və bu



qiymətin üstündə və ya altında əmteə satışlarm təşkilinə heç bir şəkildə icazə 

vermir Maya deyərinə təsir edən bu xərcləri qiymətləri əlavə etmək mümkün 

olmadığı üçün, bəzi fırmalarm rəqabet gücləri de azala bilir. Dövlətin bu cür 

müdaxilələrinə əsasən inhisarmda olan sahəleri məruz qalır. Bəzən isə dövlət 

əlavə xərcləri sübvansiya yolu ile qarşılaya bili.

2)Dövlət bəzi əmtəələrin istehsalmı daha da həvəsləndirmək məqsədi ile əmtəə 

qiymətləri üçün alt limit müəyyənleşdirə bilər.

3)Dövlet bezi əmtəe qiymətleri üçün üst limit müeyyənləşdirir və bu limiti 

aşmamaq şerti ile qiymetleri sərbest buraxır.

Qiymət xətləri-qiymətlərin dəyişilməsi diapozonunu müeyyen edir. 

Qiymətlər diapozonu aşağı, yuxarı və orta ola bilər. Məsələn tutaq ki, çox da baha 

olmayan bir emtee 20$ həcminde, orta 22$-55$, bahalı əmtəə isə 55$-120$-dir. 

Diapozonu müəyyən etdikdən sonra onlara konkret qiymətlər qoyulur.

4.Bəzən dövlət fırmalarm müxtelif hallarda faydalana biləcəkləri qiymət 

güzəştlərinə qanunla qadağalar qoya bilir.

5.Dövlət fırmaları qiymətləri aydm bir şəkildə elan etməyə məcbur edə bilir. Bu 

cür tətbiq üsulu həle də fırmadaxili və fırma üzrə (xüsusən transmilli şirkətlər 

üzrə) vahid iqtisadi siyaset yeritməyə imkan verir. Məsələn böyük şirkətlərde 

qiymətin əmələ gelməsi mexanizmi ile qəqabət mexanizmi optimal halda 

əlaqələndirilir, hətta deyər qapmmu və tələb-təklif qanunlarının tələbleri 

məhdudlaşdırıla bili. Bu isə şirketlər, fırmalar üçün əiverişli bazar şəraitinin 

yaranmasına imkan verir. Burada marketinq fiınksiyaları, son məhsullara qiyməq 

qoymada nezəre almır. Qiymətlərin səviyyəsi müəyyenləşən zaman bir qayda 

olaraq möhkəm qeydə alınmış qiymətləri və yaxud da dərc edilmiş 

qiymətlər(preys turant qiymetləri, qiymət haqqmda məlumat sorğular, birja 

qiymətləri) və hesablama qiymətləri nəzərə alımr. İstər kommersiya 

hesablamaları, istərsə de transfert qiymətlər şirketlərinin vahid, həm də çevik 

iqtisadi siyasəti ilə müeyyenləşhir. Siyasetin özü ise bir çox amilləri (iqtisadi 

qanunçuluğu, gömrük rüsumlarmı, infılyasiya səviyyəsi ve s.) nəzerə almaqla 

formalaşır. Həm də burada istehsalçmm qiymətleri, bazar qiymətləri, alıcılar üçün



qiymətler, statistik qiymətlər bir-biri ilə elaqeləndirilir və nəzərə almır

Qiymetlerin müeyyen edilməsində istifadə edilən ən geniş metod 

parametrik metoddur. Parametrik metoddan dünya ticarətində qiymətləri müeyyen 

etmək üçün də istifade edilir.

Parametrik metodların əsasən aşağıdakı növleri var:

-xüsusi göstericilər metodu

-korrelyasiya-reqresiya təhlili metodu

-ekspert metodu

-aqreqat metodu

Bəzi metodlarm həllinə baxaq:

1 .Xüsusi göstəricilər metodu:

w ' f *
burada; Cy{Gy)-vahid əsas parametrə qoyulan xüsusi qiymət 

C3 (G3 )-vahid məmulatm maya dəyeri (qiymət)

П -ölçü vahidinə uyğun gələn məmulatın əsasparametrinin qiymeti.

Əgər məhsulun istehsalında çəkilən xərclərdə müeyyən dəyişiklər yaranırsa, onda 

xüsusi maya dəyər aşağıdakı kimi hesablanır:

C3x C t
П

burada Q-kormplektləşdinlmiş memulatm xüsusi çəkisi qiymetin müəyyən 

edilmesi zamam bu metodun əsas şərti baza ilə müqayisə də yeni mehsulun 

istehsalma çekilən xərcleri aşağı salmaqdır; yəni:

CH(GH) < Cb(Gb)
Щ II

burada; CH (GH) -yeni memulatm maya dəyəri (qiyməti)

C, (Gh) -baza məmulatın mayq äeyəri (qıyməti)

П л,П я -uyğun olaraq baza və yeni məmulatm əsas parametrlərinin qiymətidir. 

Yeni məmulatın qiyməti aşağıdakı kimi müəyyən edilir:



G„ = ( ? „ х П  + В  

burada GjS—bazis məmulatm xüsusi çəkisi

П -yeni məmulatm baş parametrlərinin miqdarı 

D  -güzəştlər

2.Texniki səviyyə əmsalı esasmda qiymətlərin müeyyən edilməsi 

Texniki səviyyə əmsalı aşağıdakı ardıcıllıqla müəyyən edilir.

1 .Müqayisə ediləsi tələb edilən texniki parametrler seçilir.

2.Parametrlərin xüsusi çəkisi əmsalı müəyyən edilir.

-yeni məmulatm texniki səviyyəsi əmsalı hesablanır.

Parametrlərin seçimi və onlarm xüsusi çəkisi əmsalı ekspertlər tərəfmdən 

müeyyen edilir.

Yeni məmulatm texniki səviyyəsi əmsalı aşağıdakı düstur la müəyyən

edilir:

burada W -yeni memulatın texniki səviyyəsi əmsalı

WH, Wb -yeni ve baza texnikasmm xüsusi əmsallarıdır.

Baza və yeni məmulatm xüsusi əmsalları aşağıdakı düsturla müəyyən edilir.

Wh

WH = 'Z a,

burada;

щ -i-ci parametrin xüsusi əmsalıdır.

k ' və к " -dünya səviyyəsine münasibətdə baza və yeni memulatın i-ci texniki 

parametrlerin qiymətləndirilmesi.

Yeni variant üçün 

P H
lcf = Pt —>■ max üçün



и р ьк" = р Ч Щ —> mın üçün

Baza variantı üçün:

t P bк, =  —V P, -> max üçün 
P'

. P b
k" = P, —» min üçün />'

burajda P H ,P ' -texnikanqm yeni ve variantları üçün müəyyən edilən i-ci texniki 

parametrlərin qiyməti.

P' -uyğun i-ci texniki parametrin qiyməti (etalöft)

Yeni məmulatm qiyməti aşağıdakı kimi hesablanır:

G =№ xG b

Burada GH və G4-yeni və bazamemulatm qiyməti.

Ekspert metodlar: Bu metodlardan praktikada müxtelif formalarda istifadə 

edilir. Ekspert metodunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, tələbatçılar üçün 

məlumatlarm parametrlərinin qiymətləndrilməsi ekspert qiyməti əsasında aparılır 

və hər birine ballar verilir. Bütün balların miqdarmı bir-birine vuraraq yeni 

məmulatın qiymetləndirilməsi aparılır.

Yeni memulatm qiyməti aşağıdakı kimi hesablanır:

G?;=I(5„Kq).G- 

burada G„-yeni məmulatm qiymeti 

n -qiymətləndirilen parametrlərin miqdarı.

BHj -yeni məmulatm i-ci parametrinin qiymətləndirilməsi 

a, -yeni məmulatda i-ci parametrin xüsusi çəkisi;

G' -dəyər göstəricisinin orta qiyməti (balla)

Bir balm orta qiyməti aşağıdakı düsturla müəyyən edilir:

«i . й



burada Gb -baza məmulat-etalonun topdansatış qiyməti.

B4jıj-baza məmuldat-etalon i-ci parametrinin qiymətləndirilməsi.

Əgər tələbatçılar üçün qiymətlendirilən parametrlər müxtəlifdirsə, onda 

yeni məmulatın qiyməti aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

g h = £ b Hİ-g '

Quruluş analoq metodu. Bu metodun əsas mahiyyəti aşağıdakı kimidir. Eyni 

tipli məhsul üçün onun maya deyəri müəyyen edilir və eyni zamanda material 

xərclərinin və əmək haqqınm maya dəyərində xüsusi çəkisi müeyyən edilir. 

Sonra isə her hansı bir metodun kömeyilə material xərclərinin və əmək haqqımn 

mütləq kəmiyyətləri müeyyən etdikdən sonra yeni məhsulun maya deyərini 

müəyyən etmək mümkündür:

C w = C” (C ^.1000/o
Am(A3)

burada CH -yeni məmulatm maya dəyəri

C„ (C ,) -material xercləri (əmək haqqı xərcləri)

Am (A, )-maya dəyərdə material xərclərin (əmək haqqının) xüsusi çəkisi.



2.3.Dövlət quruculuğu və idarəetmənin inkişafında 

müəyyənlik və qeyri müəyyənlik şəraitində 

qərarların hazırlanması və reallaşdırdması 

problemləri.
Baza informasiya texologiyası о tenologiya adlanır ki, həmin texnologiya 

konkret bir tətbiq oblastma yöneldilib. Baza informasiya texnologiyasmm əsasını 

istehsal zamanı yaradılan təşkilati iqtisadi sistemlərdə idarəetmənin 

avtomatlaşdırılmış informasiya texnologiyası təşkil edir. İstənilən informasiya 

texnologiyası bir-birile qarşılıqlı əlaqəli olan informasiya proseslerini əhatə edir. 

Hər bir informasiya prosesi konkret olaraq proseduralar yığımmı müəyyən edir və 

bu proseduralar informasiyanm əməliyyatımn kömeyi ile heyata keçirilir.

İnformasiya texnologiyası sistem kimi iqştirak edir. Fealiyyet göstərən hər 

bir element sistemin meqsədinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Sistemin məqsədi 

qarşıya qoyulan mesəleye uyğun olaraq ilkin informasiya resurslan əsasmda 

keyfıyyətli informasiya mehsulu olmaqdır.

Baza inforaıasiya texnologiyası tam halda informasiya proseslərində üç 

səviyyə ile göstərilir: konseptual, məntiqi və fıziki. Konseptual səviyyə 

informasiya texnologiyası və ya prosesin məzmunu, məntiqi səviyyə-model 

təsvirini, fiziki seviyyə isə informasiya texnologiyasmın reallaşdırılması üçün 

proqram-apparat hissəsini göstərir.

İnformasiya mehsulunun istehsalı zamanı ilkin informasiya vasitələri 

qarşıya qoyulan məsələyə uyğun olaraq müəyyən edilmiş ardıcıllıqla müxtölif 

çevrilməlerə məruz qalır. Bu çevrilməlerin dinamikası informasiya proseslərində 

tesvir edilir. Beləliklə informasiya prosesleri-informasiyanm çevrilmesi prosesidir. 

Qnəticədə informasiya həm öz məzmununu, həm də təsvir formasım dəyişmiş 

olur.

İnformasiya texnologiyasmda informasiyanm çevrilməsi fezaları kifayet 

qədər çoxsaylıdır, onlann sadalanması texnologiya sisteminin tamlığını itirə bilər. 

Lakin egər texnologiyanm struktur quruluşu aparsaq, idareetmənin baza



informasiya texnologiyası aşağıdakı kimi verile biler.

Bu sxemde sol tərəfdə informasiya prosesləri bloku, sağ tərəfdə isə 

prosedura bloklan təsvir edilib. Düzbucaqlı şəklində olan bloklar əl ve ya ənenevi 

əməliyyatları göstərir. Oval bloklar ise texniki vasitələrin kömeyi ilə aparılan 

avtomatik əməliyyatlan təsvir edir. Sxemin yuxarə hissəsində göstərilən 

informasiya prosesləri ve proseduralar idarəetmənin əsas məzmunun əks etdirən 

informasiyapnm çevrilməsi prosesini göstərir. İnformasiyanın sintakstik aspekti 

ikinci plana çəkilir. Bu halda xüsusi informasiyamn çevrilmesi prosesi gedir. 

Aşağa hissədə isə verilənlərin çevrilməsi prosesi, yəni maşın şeklində verilmiş 

informasiyanm çevrilməsi prosesi təsvir edilib.

Informasiyanın işlənməsi texnologiyası informasiya resurslarm 

formalaşdırılmasmdanbaşlanır, hansı lazımi məqsəde çatdıqdan sonra informasiya 

məhsuluna çevrilir. İnformasiya resursu formalaşdıqdan sonra (ilkin 

informasiyanm alınması) informasiyanm yığılması prosesi başlanır. 

İnformasiyanm yığılması predmet oblastını (idarəetme obyektini) informasiya 

planm da teşvir etməlidir. Yığılmış informasiya onun qiymətləndirilmesi (tamlıq, 

deqiqlik, etibarlılıq və s.) üçün və sonrakı çevrilmələr üçün hazırlanmalıdır. 

(məsələn, cedvəl şeklinde). İnformasiya hazırlandıqdan sonraənəvi üsulla sonrakı 

çevrilmələr üçün informasiya ötürülür. О biri başa işlenmek üçün kompüterə 

verilə də bilər, yəni daxiletmə prosesi başlanır.

Teşkilati-iqtisadi sistemin informasiya texnologiyasmda inforamasiyamn 

yığılması, hazırlanması və daxil edilməsi əsasən əl ile aparılır (hazırlanma prosesi 

nəsbetən avtomatlaşdınlıb). Daxiletmə prosesi informasiyanı verilənə çevrilir, bu 

verilən rəqəm kodları formasmda olur və bu müxtəlif fıziki üsullarla 

(elektrik,maqnit, optik mexaniki və s. şəklində) reallaşdırıla bilər.

İnformasiya daxil edildikden sonra qarşıya qoyulan məsələyə uyğun olaraq 

verilənlərin çevrilməsi başlanır. Bu proseslər müxtəlif proqramlarm idaresi altında 

kompüterlərdə aparılır. Belə ki, kompüterdə alman neticə informasiyası qarşıya 

qoyulan məqsədəuyğun olaraq lazımi yerə verilir. Verilənlərin çevrilməsi zamanı 

dörd əsas informasiya prosesini və uyğun olaraq proseduranı göstərmək olar:



işləme, mübadilə, verilənlərin toplanması və biliyin təqdim edilməsi.

Verilənlerin işlenməsi prosesi verilənlərin qiymətləndirilməsi və 

quruluşunun çevrilməsi ilə bağlıdır. Və elecə də verilenlərin işlənməsi insan üçün 

əlverişli şəraitdə lazımi formada verilir. Verilənlərin təsviri-artıq informasiyadır. 

Verilənlərin çevrilməsi prosedurası lazımi alqoritmə aparılır və EHM-da 

reallaşdırılır. Tesvir proseduras verilənləri rəqem kodundan təsvirə (mətn və ya 

qrafık) və ya səse çevirir.

Mübadile informasia prosesi informasiya texnologiyasınm prosesləri 

əsasında verilənlərin mübadiləsi prosesini həyata keçirir. Şək 1-dən göründüyü 

kimi verilənlərin işlənməsi səviyyəsində bütün informasiya prosesləri ilə 

mübadilə prosesi qarşılıqlı şəkildə bağlıdır. Verilenlərin mübadilesi zamanı iki 

əsas proseduranı qeyd etmək lazımdır. Bu proseduralar verilənlərin əlaqə kanalı 

və şəbekə proseduralardır. Verilənlərin ötürülməsi prosedurası kodlaşdırma- 

dekodlaşdırma, modul-demodul əməliyyatlann köməyi ilə reallaşdınlır. 

Şəbəkənin təşkili prosedurası kompüter şəbekəsində verilənlər axınm 

kommutasiya və marşrutizasiya eməliyyatlarım əhate edir.

Mübadile prosesi bir tərefdən imkan verir ki, verilənləri ilkin mənbələr 

arasnda mübadilə edilsin, digər tərəfdən isə bütün bu ilkin mənbələrdəki 

informasiyam birləşdirmək mümkün olsun.

Toplanma prosesi verilənlər şəklində informasiyanı elə çevirməyə imkan 

verir ki, onu uzun müddətə saxlamaq mümkün olur. Bu prosesin esas vəzifəsi 

verilənlerin saxlanmasının təşkili və verilənlərin aktualizasiyasıdır (verilən 

əlamətə görə və verilmiş həcmdə). Verilənlərin saxlanması zamanı onlar 

kompüterin yaddaşında elə quruluşda yaradılmalıdır ki, onların verilən əlamətə 

görə axtarılması qısa müddət ərzinde aparılsın. Hal-hazırda iki yaddaş qurğuusu 

növü: operativ(elektron) və xarici (maqnit və optik isklər) mövcuddur.

Biliyin təsviriprosesi bəzi informasiya texnologiyasına əsas proses kim 

qoşulur, belə ki, informasiya texnologiyasının ən yüksək məhsulu ele bilikdir. 

Yüksək informasiya məhsulu kimi biliyin formalaşdırılması çox mühüm 

əhəmiyyet kesb edir.



Müasir informasiya texnologiyasımn əsaslarmdan biri verilənlər bazası, 

biliklər bazası və onlann idarə edilməsi metodlarıdır. Apparat-proqram

vasi'.uləriain inkişafi nəticesində verilənlər ve biliklər bazalarınm idarəetmə 

metodları yeni teləblər əmelə gətirir. Müasir qrafıklər, fotolar ve rəsmlər 

vasitəsile geniş kimi spektrdə təsvir olunmuş biliklər bazası və onun

idarəedilməsi, multi bazalann idarə edilməsi, verilenler bazası ilə biliklər 

bazasımn inteqrasiya olunması, deduktiv bazalarm tetbiqi, bazalarm tamlığının 

təmin edilməsi və s. bu kimi digər tələblər bazasmın idarəetmə vasitəsinin 

universallığı və yeni metodlarm yaranmasmı tələb edir.

İqtisadi inkişaf mərhələsində mövcud layihələrin təbiəti о qədər

mürəkkebdir ki, bütün teləblərə baxmayarvaq biliklər bazasımn her bir layihe

üçün yararlı olmalıdır.

Təklif olunan idareetmə metodu əsasən üç funksional hissədən ibarətdir.

1.İnterfeys sistemi. Idareetmə sistemi ilə ylaqələr yaradır, informasiya sistee 

ötüriir, sual izahatlarla sistemə müraciət edir.

2.Biliklər bazası. Layihələr haqqında formal strkturda təsvir olunmuş bütün 

məlumatlar ve xüsusi təsviretmə dili nəzərdə tutulmuşdur.

3.İnterpretator. Menecerdən daxil olan suallar əsasmda müəyyən cavabm 

hazırlanması üçün istifade edilən proram təminatı sistemi, yəni

-qaydalann və elementlərin seçilməsi;

-şərtlerə əsasən qaydalann müəyyən edilməsi;

-verilənlər bazası modifikasiya olunarkən qaydalarm işə salmması;

Biliklər bazası produksion qaydalarm çoxluğu şeklində yaradılır. 

Qaydalarm konstruksiyasl «Əgər şərtə onda «əməliyyat» şəklində qurulur. Sol 

tərəf şəraiti tesvir edərək biliklər bazasmm tərkibinə aid təklifler 

kombinasiyasıdır. Sağ tərəf isə əməliyyatilar çoxluğudur.

Qaydalar xüsusi formatda yerləşdirilir ve deduktiv maşmın kömeyi ilə 

istifadə edilir. Sintaksis təhlil edilen sistem asitəsilə tərcümə edilir.

Layihələrin idarəedilməsi tədqiqat obyekti olaraq problem sahəsi kimi lokal 

qruplar daxilində kompazisiya edilmiş qraf şəklindədir. Layihə-xüsusi şərhlərlə,

Ш:



yəni vaxt məhdudiyyəti, qiymət, keyfıyyət və digər məqsədlər ilə xarakterizə 

olunan parametrlər çoxluxudur. Layihə müəyyən vaxt çərçivəsində unmkal işləri 

yerinə yetirmək üçün insanlardan, ateriallardan, maliyyə və digər resurslardan 

təşkil edilmiş koordinalaşmış işlər çoxluğu deməkdir. Bu çoxluqlar arasmda 

münasibətlər cədvəli qurularaq yeganə idarəetmə sistemini yaradır.

Təklif olunan idarəetme metodunun ve vasitənin üstünlüyü layihƏnin hansı 

sahəyə aid olmasından (informasiya texnologiyası layihəsi, təşkilat layihəsi, 

investisiya layihəsi və s.) asılı olmayaraq tetbiq edilməsindədir.

Yeni biliyin alınması-formal şəkildə göstərilə bilməyən bir məsələnin 

həllinə ekvivalentdir. Beləliklə biliyin təsviri vasitəsilə formatlaşdırılmış biliyin 

alınması prosesindən və yeni biliyin generasiyası prosedurasmdan ibarətdir. 

Təəsüf ki, EHM-in köməyi ilə biliyin təsviri vasitəsi praktik olaraqş 

reallaşdırılmayıb və informasiya texnologiyasında lazımi tətbiq sahəsini tapmayıb. 

Bu süni intelekt sistemi nəzəriyyəsində biliyin təsviri formalarmın uzun müddətli 

axtarışı ilə bilikler bazasınm praktiki yaradılması çətinlikləri ilə əlaqəlidir.

İqtisadiyyatda, siyasətdə, texnikada və sosial sfeoada məqsədə üyğun 

fəaliyyət üçün qərarlarm qəbul edilməsi prosesi mühüm əhemiyyət kəsb edir. 

«İdarəetmə qərarlann işlənməsi» sisteminin hazırlanması böyük kompleks elmi 

işlərin hazırlanmasmı tələb edir. Buna görə də yeni informasiya texnologiyasının 

və süni intelektual sistemlərin tətbiqi olmadan idarəetmədə yüksək nailiyyətlər 

əldə etmək qeyri mümkündür.

İstənilən menecerin işini son məhsulu-son qərar və fəaliyyətidir. Onun 

qəbul etdiyi qərar ya müessisəni qabağa apara bilər, ya da onu məğlubiyyətə sala 

bilər. Buna görə de qərarın qəbul edilməsi üçün bir neçə mümkün variant 

içərisindən optimal variantın seçilməsində düzgün variantm müəyyən edilməsi bir 

sıra təleblərin yerinə yetirilməsini tələb edir.

Bele ki, iqtisadiyyatda istənilən təşkilat üçün idarəetme prosesi idarəetmə 

qərarlarm formalaşdınması və reallaşdırılması əsasında realizə edilir.

Qərarın məqsədi və əsas tipləri müxtəlif idarəetmə səviyyələri üçün 

aşqağıdakı kimi sxematik verilə bilər:



Qərarlarm qəbul edilmesi praktikası çoxtərəflidir. Bununla belə, onlarm 

reallaşdırılması əsasən aşağıdakı sxem üzrə aparılır:

Semərəli qərar qəbul etmək üçün müxtəlif mərhələlərdən, proseduralardan 

ve əməliyyatlardan ibarət olan bir sıra işləri yerine yetirmek zeruridir. Buna görə 

də üç merhələdə qərarm qəbul edilməsi modeli müasir kompüter texnologiyasında 

mühüm əhemiyyət kəsb edir.

Hər bir mərhələdə istifadə edilən model və metodlara baxaq:

I merhələdə əsasen formal olmayan metodlar qəbul edilir,

1 .problemin formalaşdırılması;

2. məqsədi müəyyən etmək;

3, qərarı qəbul etmək üçün qiymetlendirmə kriteriyasmın 

müəyyən etmək.

İdarəetmə ierarxiyasında hər bir səviyyəyə uyğım məqsəd müəyyən edilir. 

Ən yüksək seviyyedə direktiv xarakter daşıyan məqsəd durur. Bu onunla 

elaqədardır ki. idarəetmə obyektində məqsəd vaxt ile əlaqədar olaraq arzu olunan 

taktoriyaiu əhatə edir. Praktilcada arzuolunan taktoriyanı arzuolunan müessisənin 

inkişafı bu və ya digər məqsədi xarakterizə eden müxtəlif göstəricilerle tesvir 

edilir.

İdareetmə prosesində qərarı qəbul edən şəxs (QQŞ) traktoriyadan 

kənarlaşma baş verdikdə ortaya çixan neqativ halları aradan qaldırmağa çalışır.

İqtisadi obyektinvəziyyətini xarakterizə eden göstericilər bir qayda olaraq 

münasibat şkalalası ilə ölçülür. Əgər qqş-nin fıkrincə xarakterizə edirsə, onda bu



göstərici qərarın qəbul edilməsində məqsəd kriteriyası seçilə bilər. Kriteryanı 

formalaşdırmaq üçün elə etmək lazımdır ki, bu kriteriya maksimum və ya 

minimuma yaxmlaşsm.

Qərarın qəbul edilməsi variantmın seçilməsinde optimal kriteriyanm 

aşağıdakı şəkildə verə bilərik.

у  * = extremumiP^

burada y ' - qərarın qəbul edilməsində axtanlan variant, Д  i-çi qərarın qəbul 

edilməsi vacibliyi əmsalı.

Bu kriteriyalar müxtəlifdir və onlar icərisində ən vacib olan üc kriteriyam 

xüsusi qeyd edək:

1. «Ehtiyatlı» secin kriteriyası. Bu kriteriya «pis halları nəzərə al» qaydası ilə 

seçilə bilər:

burada cr - j  -çu vəziyyətdə i-çi varianta uyğun alınan nəticədir.

Bu qaydada uyğun olaraq bütün pis veziyyətlərdə minima] nətice seçilir və 

alınan variantlar icərisində maksimal olan neticə müəyyən olunur. Onun nömrəsi 

ən yaxşı qərarı verməyə imkan verir. Bu kriteriya maksimum kriteriyası adlanır.

2. Optimal secim kriteriyası «yaxşı vəziyyətə arxalanan» qaydasına 

istiqamətlənib. Ən yaxşı variant aşağıdakı düsturla müəyyən edilir.

у  = max min c.

3.0rta uduşun maksimum kriteriyası bu və ya digər vəziyyət ilə elaqədar olaraq 

istifadə olunur. Əgər üstünlük münasibət şkalasında ölçülürsə, onda orta uduş hər 

bir vaiaııtda aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

y ’ =extremum(Mi = ^ P , C„)

burada M. i-çi qərarın qəbul edilməsi zamam uduşun riyazi gözləməsi, p j j-çu  

vəziyyətin baş verməsi ehtimalı, cf. j - ç  u vəziyyətdə i-çi qərarm 

qiymətləndirilməsi.



II mərhelə de müxtelif variantlarm axtanşı prosesi (altemativ) başlanır. Variantlar 

roöxtəlif formalarda və şkalalarda (Fəaliyyət,vəziyyət,marşmt,deyer ve s.) axtarıla 

biler.

Bu və ya digər qərarı qəbul etmək üçün müxtəlif analitik modellər 

mövçuddur:

-Tənlik və ya tenliklər sistemini həll etmək istifadə edilən ededi metodlar; 

-Oyunlar nezəriyyəsi;

-Faydadılıq nəzəriyyəsi;

-Statistik həll nəzəriyyəsi;

Tənlik və ya tənliklər sistemindən istifadə etmək daha geniş yayılmış 

üsuldur. Bütün bunlar konkret oblasta bağlanıb və onları sistemleşdirmək cox 

mürəkkəbdir. Yeni ele sahələr var ki, onlarm köməyilə əldə edilən nəticəni əldə 

etmek mümkün deyil.

Mübahiseli vəziyyətlərdə oyunlar nezəriyyesindən istifadə edilir. 

Oyunlarm sxeması her bir variant üçün nətiçələrin hesablanması düsturunu almağa 

imkan verir.

Faydalılıq nəzəriyyesinin predmeti coxlu variantlar icərisindən variantı 

seçərkən ayrı-ayrı şexslerin seçimində altemativ qərann seçməye imkan verir.

Statistik qərar nezeriyyəsi variantları qebul ederken tez-tez istifade edilir. 

Onun köməyi ilə müxtəlif təsadüfı proseslərin bölünməsi meselələri həll edilir. 

Ən cox ve ya qaydasmdan istifade edİlir.

Ocünçü mərhələdə II mərhələyə uyğun olaraq qərann müqayisə edilmesi, 

qiymətləndirilməsi ve secilməsi prosesi həyata keçirilir. Variantlarm 

qiymətləndirilməsi metodunu 2 yerə bölmək olar:

-müəyyənlik şəraitində istifadə edilən metodlar;

-risk şeraitində istifade edilən metodlar «Dəyər-səmerəlilik» çədvəlinin köməyi 

ilə qiymətləndirilir.

Bu metodun köməyi ilə hər bir cəkilən xərç müqavilesinde maksimal gəlir 

müyyən edilir. Bunun ücün her bir variant da çəkilən xerçlər və gəlirlər 

hesablanır.



Çədveldə kapital qoyuluşunun bölünməsi variantlan icərisində «deyər- 

səmerelilik» metodundan istifadə msseləsinə baxılıb.

həll

variantları

ümumi

xərçler

ümumi

gəlir

nisbət variantm

5, 100 170 1,7 2

B2 400 620 1,55 3

5, 300 380 1,25 4

B4 50 160 3,2 1

çedvəl 1. «Dəyər səmərəlilik»

Gəlirin xerçlere münasibətinin heşablanması göstərdi ki, B4 variantı daha 

boyük (3,2) kəmiyyətə malikdir, buna görə də ona I ranq verilib, Bt variantına II 

ranq vö s.

Aydm məseledir ki,əgər kriteriyaya uyğun olaraq cəkilən xərçlər 

müqabilində əldə edilən gəlirler arasında maksimumu tapmaq tələb edilirse, B4 

ən yaxşı variant hesab edilir.

«Dəyer-semərəlilik» cədvəli о halda istifade edilir ki, variantlar yalnız bir 

kriteriyaya görə qiymətləndirilir. Əge bir yox, bir neçə kriteriyaya görə variant 

müeyyən edilirsə, onda «Dəyər-kriteriya» çədvəli yaradılır. Bu çədveldə 

variantlar müxtəli nöqteyi mmnəzərden qiymətləndirilir.

Tutaq ki, 3 kriteriyaya görə kapital qoyuluşunu bölüşdürmek teləb edilir:

l.nəqliyyat xərcləri, 2. əhalinin daşmması xərçləri, 3. digər xərçler.

Çədvəlin elementləri xerçləri və ya gəliri göstərən mütləq kəmiyyətlər və 

eləçə də «Deyer səmərəlilik» çədvəli əsasında hesablanan nisbi (mes. variantlarm 

ranqı) kəmiyyət ola bilər.

Çədəvəlin axırınçı sətrində hər bir kriteriyanm qiymətləndirilməsi emsalı 

gösterilir. Bu keyfıyyət informasiyası olub, formal optimal metoddan qərarın 

qəbul edilmə sistemini ayırır (fərqləndirir). Burada qerarı qebul edən şəxs özünün



təçrübəsinə və variantlarm qiymətləndirilmesi aprosesindəki biliyinə arxalanaraq 

äoaaatiçə cıxarır.

Variantlar Kriteriya Kriteriya

K 2

Kriteriya 

К ,

Bütün

kriteriyalara

görə

qiymətləndi

rmə

Variantın

ranqı

B, 100 200 400 178 2

s . 400 250 700 385 4

fi 300 180 500 284 1
50 210 600 153 1

0,6 0,3 0,1

Çədvəl. «Dəyər-kriteriya».

Bu variantlarda В mel к ı m tehsal etmək daha əlverişlidir.

Qərar bır şəxs terefmdön deyıl, ekspert terefmdən de q»bul edilə bilər. 

Belö id, ekspert tərefmdən qəbul edıtett qərar daha dəqiqdir. Lakin müxtəlif 

şəxslər tərəfındən verilən təkliflər üçün xiisusi metodlar işlənib hazırlanır: Bu 

metodun əsas mahiyyəti aşağıdakı kimidir:

Variantlarm qrup şəkilda qıymetlaadırilmesı.

Variant Ekspert Ranqların

В 1 1 3 ;% 7

В ;3L :S i f j i 10

В 3 J 1 | i 8
SPPR proqram əsasında yaradılır. SPPR-in layihələndirilməsi mərhələsi



aşağıdakılardır:

l.Predmet oblastınm təsviri, sistemin yaradılması meqsədi və məselenin 

qoyuluşu.

2.Sistem lüğətini tərtibi,

3.Bilikler bazasmm və məlumatlar bazasmm yaradılması.

4.Sistemin tətbiqi.

Baxılan meseləleri nəzerden keçirək:

I merhələ. Predmet oblastmm təsviri, sistemin yaradılması, məqsədi və məsələnin 

qoyüluşu.

Predmet oblastmm təsviri bir neçə formada verilə bilər. Onlardan biri proseslərin, 

obyektlərin və onlar arasında əlaqənin yaradılmasıdır. Təsviri ikinci forması qrafık 

təsvirdir. Məqsəd müəyyən edərkən ilk növbədə meqsədin və alt məqsədin 

diizgün müəyyəp edilməsidir.

İstenilən məsəlenin qöyuluşu ilkin melumatları eləcə də proseduralarm, 

düsturlarm və alqoritmlərin düzgtin miieyyən edilməsini tələb edir.

İlkin məlumatlar bir qayda olaraq müxtəlif mühasibat sənədlərindən, 

statistik cədvelt&rdən, birja bülletenlərindən və s.-dən eldə etmək mümkündür.

Məsələnin qoyuluşu nəticəsində aşağıdakıları elde etmek mümkündür: 

-qərarın qəbul edilməsi məqsədi və ya bu haqda hipotezlərin irəli sürülmesi; 

-sistemin əvvəlində daxil edilməsi hezərda tutulan ilkin məmulatların siyahısı; 

“ffiaşıft daşıyıcılarmda saxlamlan sabit informasiyanm və eləca də onlara 

deyişikliklərin edilməsi;

-istifade edilen düsturlarm siyahısı;

-Yekun vermək üçün zəruri olaa relyaviya modellərı

II m&rhöle. Sistem lüğətinin tərtibi.

Sstemin lüğəti-sözlerin, kodların, məqsədlərin, nəticə ve hipotezlərin 

yığjmıvdır. Lüğətin kömeyi ilə istifadəçi sistemin iş prosesini başa düşə bili. 

Lüğətin tərtibi vacib iş olub, sistemin istismarı səmərəliliyini yüksəltməyə imkan

III mərhələ: Biliklər bazasmın və məlumatlar bazasmm işlenilməsi.

İS



Biliklər bazası bir qayda olaraq iki komponentden ibaretdir: Hesablama 

düsturları ilə məqsəd ağacı və qaydalar bazası. Qaydalar bazası məqsəd qrafası 

əsasmda yaradılır. Meqsəd qrafasında əvvəlceden müxtəlif hipotezlər irəli 

sürülür. İlk növbədə burada ilkin şertlər üçiin müeyyənlik əmsalı ve onlarm 

işlənilməsi qaydası müəyyen edilir.

Biliklər bazasmdan təkcə hesablama üçün deyil, həm də məntiqi 

əməliyyatları aparmaq üçün istifadə edilir. Bu mərhələlərin yerinə yetirilməsi 

əsasmda aşağıdakılar əlde edilir.

-Əgər-onda forması əsasmda nəticələrin məctn təsviri.

-hipotezlərin və nəticelərin qrafık təsviri.

-məlumatlar bazasmm cədvəl tesviri 

IV mərhelə. Sistemin tətbiqi.

Axırıncı mərhələdə işlənilmiş sxem əsasmda sistemin düzgünlüyü yoxlanılır.



3.1.M üəssisələrdə idarəetmənin informasiya 

texnologiyası.
Müəssisələrle idarəetmənin informasiya texnologiyası mürəkkəb 

informasiya axmmı ve onun təşeilati quruluşunu nəzərə alır. Istenilən mürəkkəb, 

böyük müəssisede avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi yaradarkən aşağıdakı 

tipik teşkilati quraluş bloklarını göstərmək laatftdıt.

Müəssisənin başmda direktor qalır və qərar daministrasiya ilə bir yerdə 

qalır və qərar administrasiya ile bir yerde qebul edilir. Administrasiyaya esasen 

direktor müavini, plan-iqtisad şöbəsinin rəhbərliyi və mühasibatlıq, baş 

mütəxəssislər xidməti, istehsalm texniki hazırlıq xidmeti və s. daxildir. İdareetme 

xidmətinə görə administrasiya istehsalı təşkil edir, planlaşdırır və tənzimləyir. 

Məhz istehsalm esas bölmələrində-istehsal briqadalarmda, sahədə və sexdə 

məhsul hazır məhsula çevrilir.

Müəssisələrin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə texnoloji proseslərin 

avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi daxil edilir.

İdarəetmənin planlaşdırma fəzasmda müxtəlif rejimlərdə planlaşdırmanm 

bir neçə funksional məsələləri həll edilir: perspektiv planlaşdırma (3-5 il), illik və 

operativ (ildən az).

Perspektiv planlaşdırmanm riyazi modeli 3-5 ildən sonra müəssisənin 

istehsal inkişafınm proqnozonu verir. Aydmdır kei, belə planlar proqnoz verir ve 

proqnozlar əsasında müəssisənin özüniin Hlüxtelif parametrlərini müəyyən etmək 

olar.

Planlaşdırma fazasınm modeli və kompleks məsələləri aşağıdakı 

kimisxematik olaraq vermək olar.

«Daxili» parametr kimi istehsal rcsurskırı. onun təşkilät quruluşu və s. 

proqnozlaşdırılır. Perspektiv planın işlənilməşjnö ən çox xarici vasitələrin 

vəziyyeti təsir edir: istehsal edilən məhsul tələb, rəqabətin vəziyyəti, ərazidə və 

ölkedə siyasi və iqtisadi veziyyət, teləbatçılarm təminatı və s. Xarici parametrləri 

qiymətini 3-5 il ərzində dəqiq proqnozlaşdırmaq mümkün deyil.



İdarəetmə obyektində istehsalın mürəkkəblənməsi ilə əlaqədar olaraq 

informasiyanın hecmi daha da anrtır və tekcə insan eməyinden istifade etmək 

qeyri-mümkün olur. Bu zaman bu çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün 

insanınkömeyinə informasiyanın işlənməsi prosesini sürətləndirmək üçün 

hesablama texnikası vasitəsilə gəlir. Beləliklə, sərbəst əlavə informasiya konturu 

yaranır və bu kontur I oc ilkin informasiyanı işləyib idarəedici informasiyam 

almağa imkan verir..

НО -  icra orqanı 

YO -  idarəedici orqan

Hesablama texnikası vasitəsinde (SBT) insandan əlavə konturun yaranması 

informasiya texnologiyasmın (HT) əsasını qoydu.

EHM-rın proqram təminatının (PO) və riyazi metod və modellərin 

tekmilləşdirilməsi avtomatlaşdırılmış iqtisadi informasiya sistemlərini yaratmağa 

imlcan verdi, nəticədə informasiya texnologiyasınm tam konturu müəyyən edildi.

Şəkildən göründüyü kimi, ümumi halda informasiya texnologiyası müxtəlif 

abarrakt səviyyələrdə informasiya modellərindən ibarətdir. İnformasiya 

texnologiyasının girişinə insan tərəfındən informasiyası daxil edilir ki, bu 

informasiya idarəetmə obyektindən daxil olur. Giriş informasiyası idarəetmə 

obyektinin konseptual modeli ilə müqayisə edilir. Müqayisənin neticesi ümumi 

riyazi model ilə və xüsusi riyazi model ilə müəyyən edilir.

Beləliklə, insan avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemində mərkəz rolunu 

oynayır və iki konturu özündə birləşdirir: adi idarəetmə (Ç-HO-OU) və 

informasiya texnologiyası (Ç-HT)

Müəssisədə informasiya texnologiyasmm əsas məqsədi istehsala idarəetmə 

təsirini formalaşdırmağı təmin edən informasiya məhsulu yaratmaqdır. İstehsalın 

məqsədi ən böyük gəliri təmin edən az xərclə rəqabətə girən mehsulu istehsal 

etməkdir.

Bu məqsədləri reallaşdırmaq üçün müxtəlif aspektləri əhatə edən 

marketinqden texnoloji əməliyyatlara qədər bütün prosesləri əhatə edən modeli 

yaratmaq, istehsalda idareetme sistemini tekmilləşdirmək lazımdır. İdareetmənin



səmərəliliyini artırmaq üçi|a müessisənin avtomatlaşdırılmış (iqtisadi 

informasiya) idarəetmə sistemi yaradılır ki, bunun da əsasını informasiya 

texnologiyası konturu təşkil edir.

İdarəetmenin müxtəlif fazalarmda idarəetmənin çoxsaylı fimksional 

məsələlerini həll etmək lazım gelir lci, bu da vahid fimksional məsələləri 

kompleksi adlanır.

İnformasiya texnologiyası vasitəleri (İTB) ilə funksional məsələlərin həlli 

üçün onlar hesablama məsələlərinə çevrilməli və EHM-də reallaşdırmalıdır.

Funksional məsələlər idarəetmənin informasiya modelləri esasmda 

formalaşdınlır. İdarəetmənin ümumi riyazi modeli idarəetmənin bütün fazalarım 

müəyyən edən qarşılıqlı əlaqəli olan funksional mesələlərin kompleksi əsasında 

yaradılır.

İdarəetmenin xüsusi riyazi modeli kompleks məsələlərin içərisindən 

müəyyən edilərək yaradılır.

İdarəetmənin xüusi riyazi modelə kompleks məseləler içərisindən müəyyən 

edilerək yaradılır. Konseptual model (KM) əsasmda funksional modelin həlli 

nəticəsində hesablama modeli formalaşdırılır ki„ informasiya texnologiya 

vasitəiərinin həlli üçün esas sayılır. Lakin idarəetmə məcsələsinin EHM-də həlli 

üçün onun həlli alqoritmi (A) tələb olunur ki, bu da məntiqi modeller (MM) 

əsasmda işlənilir. Bu idarəetmə məsələsi və qarşılıqlı əlaqeli modellər aşağıdakı 

kımi sxematik olaraq təsvir edile biler.

Her bir idarəetmə modeli kompleks meseleləri əhatə edir və bu məsələler 

uyğun riyazi modellerlə təsvir edilir. Bu məsələlerin həlli idarəetmənin hər bir 

fazası üçün nəticə informasiyası əldə etməyə imkan verir.

İdarəetmenin avtomatlaşdırması zamanı idarcəetmənin hir neçə fazaları 

müeyyən edilir ki, bu da qarşıya qoyulan meqsədə çatmaq üçün idarəetmənin 

ümumi riyazi modelini reallaşdırmağa imkan verir;

Predmet oblastmm avtomatlaşdırılması aşağıdakı məqsedləre xidmət edir: 

-predmet oblastımn tipik informasiya proseslərinin y.y.-si xərclərinin ixtisara 

salmması



-idarəetme personallımn ixtisar edilmesi

-idarəetmə personallınm foaliyyotinin xarakter və şəraitinin kifayət qədər 

deyişəcək yeni informasiya texnologiyasmın tətbiqi

-avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin yaradüması və təkmilləşdirilməsi 

-idarəetmə qərarı qəbul etmək üçün informasiyanm keyfıyyətinin yüksəldilməsi.

Predmet oblastmm avtomatlaşdırılması müxtəlif ölçülərdə həyata keçirilə 

bilər: avrj-ayrı infbrmasiyä proseslərindən tutmuş tam avtomatlaşdırılmrş 

informasiya sistemləri yaradanacan. Predmet oblastınıfn (PO) avtomatlaşdırılması 

probleminin həlli müxtəlif yollarla həll edilə bilər:

-Yeni məsələnin və mesəlelər kompleksinin yerinə yetirilməsini n 

avtomatlaşdırılması şəklində avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin inkişafı 

-Verilənlərin işlənməsi üçün lazım olan bütün texniki və proqram vasitələrinin 

(yeni EHM yaranması, EHM şəbəkələrinin tətbiqi, Verilənlər bazasınm təşkili və 

s.) yeni informasiya texnologiyası ilə əvoz gdilməsi

-Alt sistemlər, kompleks məsələ və funksiyalarm tam şəkildə AİS-nin 

yaradılması.

Bununla əlaqədar olaraq avtomatlaşdırmanm məqsəd və konsepsiyası, layihə 

işlərinin metodologiyası və avtomatlaşdırma vasitələrinin tətbiqi kəskin derəcəde 

deyişdirilir.

Predmet oblastmın avtomatlaşdırılmasma başlayarkən rehbərlik ilk növbədə 

personalm işini her terefli öyranməli, hesablama texnikasma prqram təminatına 

çəkilən xərcləri araşdırmalıdır., Bcio ki, yeni informasiya texnologiyasmm tətbiqi 

bütün sistemi tam şekildə nəzerə almağı tələb edir.

Predmet oblastmm avtomatlaşdırılması ilk növbədə istifadəçinin, yəni 

proqramist olmayan ixtisasçılarm ünvanma istiqamətlənib. Avtomatlaşdırma 

.q/proqramist ixtisasçılarm iş yeriniıı avionıat'.aşd'.nlnıasma aid edilir. Bu halda 

AİS-də istifadəçilər üçün «kol lcktivçilik» interfeysi böyük əhəmiyyət kəsb edir.

İdarəetmə personallmm əməyinin məhsuldarlığı və keyfıyyəti qərarm qəbul 

edilməsi və hazırlanması üçün lazım informasiyanm keyfıyyət və dəqiqliyinden 

asılıdır.



Hər tərəfli aparılmış informasiya təhlili aşağıdakıları əsaslandırmağa imkan

verin:

-idarəetmə funksiyasmm reallaşdırılması üçün verilənlərin təcrkib və quruluşunun 

müəyyən edilməsi;

-informasiyanm keyfıyyətinə, о cümlədən onun etibarlığma, operativliyine, 

tamlığma və aktuallığma tələbin artırılması

-uyğun informasiya texnologiyasmm (proqram-texniki kompleksin) seçilməsi

Layihəqabağı tədqiqatm ftləqsədi ə) ilə edilən idarəetmə məsələlərin 

öyrənilməsi mövcud idarəetmə sisteminin çatışmayan cəhətlərinin təhlili ilə, 

çatışmayan cəhətlərin siyahısım formalaşdırmaq və həmin cəhətlerin kənar 

edilməsinə və s. yönəldilib.

İstifadəçinin predmet oblastı, bir qayda olaraq bir meselə və ya kompleks 

məselə olur. Lakin layihə qabağı tədqiqat vahid təşkilat və metodik baxışdan 

idarəetmə obyektinin və sisteminin bütün işinin tam öyrənilməsi əsasmda aparılır. 

Buna görə də ayrı-ayrı məsələləri öyrənerkən predmet oblastmm (məs; sənaye 

müessiseleri) geniş mənada öyrenilmesine zərurət yaranır.

Tədqiqat prosesinde obyektin təşkilat və funksional quruluşu araşdırılır və 

onlann avtomatlaşdırılması təklifləri işlenilir. Obyektin avtomatlaşdırılması üçün 

verilənlərin yığılması obyekt haqqmda çxatışmayan cəhətləri hər terəfli 

öyrənməyə və ən «xırda» yerləri də araşdırmağa imkan verir.

İnformasiya axmınm tədqiqatı üçün iki üsul tətbiq edilir:

-təşkilati, belə ki, bu halda informasiya axmı müəssisənin alt bölmələrinə (AİY, 

istehsal sexləri, katibə, laboratoriya, bölmə və s.) görə tehlil edilir;

-funksional, belə ki, informasiya axını ayrı-ayrı proseduralara, məsələlere, 

kompleks məsələlerə və s. görə təhlil edilir.

Layihəqabağı tedqiqat prosesində yaradılan AİS-i üçün məsələ və 

kompleks məsələlərin yığımı təhlil edilir.

Layihəqabağı tədqiqat zamanı həm idareetme əmeliyyatını (idarəetmə 

proseduru, mesələ və funksiyaları), həm də informasiya axmmı əhatə edir. 

Tədqiqat müəyyən metodik vasitələrdən istifadə edən xüsusi proqramlar aparılır



ve nəticələr sənədləşdirilir.

Qeyri merkezləşdirilmiş strategiya (funksional) funksional alt sistemlerin 

layiheleşdirilməsi ardıcıllığma əsaslanır. Hər bir alt sistem üçün sərbest 

informasiya bazası yaradılır. Belə strategiya funksional alt sistemlerin tez tətbiqinə 

imkan verir, lakin AİS-nin və informasiya təminatmm optimal təşkilinə az ehtimal 

verir.

Mərkəzləşdirilmiş strategiya ilk növbədə inteqrallaşdmlmış verilənlər 

bankmm yaradılmasına əsaslamr.

Q/mərkəzleşdirilmiş strategiya uyğun olaraq layihə qabağı tədqiqat 

müəssisenin teşkilati və ya funksional quruluşunun tətbiqi yolu ile heyata keçirilə 

bilər. Təşkilati quruluşunun bölmələri müəssisenin alt bölmə emridir: bölmə, 

istehsal, sex, sahə, iş yeri.

Funksional bölmələr aşağıdakılardır: idareetmə funksiyası, funksional alt 

sistemlər, məsələler və proseduralar.

AİS-nin yaradılması haqqında rekomendasiya müəssisenin layihə qabağı 

təhlili neticesində alınmış göstərişin və bütün neticələrin hər tərəfli təhlili 

nəticəində hazırlanır.

-çoxpilleliyin və mənasız aralıq bölmələrin ixtisarı nəticəsində təşkilat quruluşuna 

sadeləşdirilməsi;

-idarəetmənin ayrı-ayrı funksiyalarınm mərkezləşdirilməsi ve kiçik və orta 

sexlərdə sərbəst bölmelərin ləğv edilməsi (texniki büro, mühasibat və s.)

-çox da böyük olmayan müəssisələrde sexsiz idarəetmə quruluşunun tetbiqi 

-idarəetme işçilərinin ixtisar edilməsi

-mövcud sənəd dövriyyəsinin təkmillaşdirilməsi (artıq sənədlərin və rekvizitlərin 

ləğv edilmesi; standart banklarm tətbiqi)

Ən vacib an idarəetmə metodlarınm təkmilləşdirilməsi, dəqiqliyin 

artırılması, zəruri mformasiyamn vaxtmda və keyfıyyətli almmasıdır.

İdarəetmə təkmilləşdirilməsi üzrə bütün təklifleri 2 qrupa bölünür:

Birinci qrup-AİS-nin tətbiqinə qədər istehsalda realize edile bilən təkliflər, 

ikinci qrupa isə avtomatlaşdırılmış idarəetmə vasitələrinn tətbiqi tələb edən bütün



gösteriş ve təkliflər daxildir.

Layihə qabağı tedqiqat prosesi və materiallarm tedqiqat zamanı 

avtomatlaşdırılmış obyektin funksional qumluşu öyrənilir. Funksional və 

informasiya məselələri kompleks şəkildə bir-biri ilə bağlıdır. AİS-in tərkibində 

vahid informasiya, riyazi, proqram və dıgər növ təminatlarla birgə fəaliyyət 

göstərən məsələlər kompleksi həll edilir.

Müəssisənin funksional quruluşunun yuxarı səviyyəsi idareetmə funksiyası 

sayılır. Funksiya anlayışı idarəetmənin kibemetik konturu aelayışı əsasında 

bazalaşdırılır və həll edilən məsələnin məzmun və xarakterinə görə bütün 

idarəetmə prosesini əhate edir. İdarəetme nəzəriyyəsində belə idarəetmə 

fimksiyaları aşağıdakılardır: planlaşdırma, normalaşdırma, uçot, neezaret, təhlil ve 

tənzimləmə.

AİS-in yaradılması zamanı idarəetme funksiyası funksional alt sistemlər 

vasitəsile reallaşdırılır. Funksional alt sistemi sistemin bir hissəsini teşkil edir.

İdarəetmə proseduralarm öyrənilmesi predmet oblastmm tam şəkildə 

tanışlığı ile həyata keçirilir.

Bunun üçün aşağıdakılara baxılır:

-mövcud istehsal və texnoloji proseslerinə və eləcə də material axmlarma 

-idarəetmenin təşkilat quruluşunım (alt bölmelərin tərkibi, onlarm təyini ve s). 

-idarəetmənin meqsədi, funksiyası və məsələləri.

İqtisadi obyektin növündən asılı olaraq (senaye sahələri, bank sferası, 

ticarət) predmet oblastmm fəaliyyəti spesifıkasmdan asılı olaraq texniki iqtisadi 

göstəriciler qiymetləndirilir. Senaye sahələri üçün bu məsələn;

-istehsal olunan məhsulun nomenklaturası (buraxılan mehsulun növü, istehsal 

həcmi)

-istehsal tipi və xarakteri(vahid, az miqdarda, kütləvi)

-müəssisənin maşşabı (kiçik, orta, böyük)

-işçilərin sayı, ixtisaslann miqdarı və növü 

-mehsulun hazırlanması texnoloji proşeslərinin miqdarı 

-material resurslarının nomenklaturası



-müqavilə təşkilatlarmm miqdarı.

Idarəetmə funksiyasımn reallaşdınlması idarəetmə məsələsinin həlli 

nəticəsində həyata keçirilir.

İdarəetmənin funksiya və meselələri idareetmə personallmın fəaliyyəti ilə 

əlaqedardır və və idarəetmə orqanlarının təşkilati quruluşunu əhate edir.

Mövcud idarəetmə sistemi əsasında tədqiqatişləri aparılır:

-Hər bir idarəetmə funksiyasmm ve məsələsinin tərkibi, dövrülüyü və yerinə 

yetirilmesi şerti

-İdarəetmə personallmm idareetme fimksiyasmm icrasını yerinə yetirilenlerin sayı 

-idarəetmə funksiyasın yerinə yeirmək üçün informasiyanın işlənməsi üçün lazım 

olan texniki vasitəlerinin təbiqi

-idarəetmədə vəzife instruksiyası, ştat cedvəli ve təşkilat quruluşu 

-idarəetmədə informasiya təsinatmm tərkibi və normativ sorğu təsərrüfatı 

İdarəetmə prosedurun tədqiqatı nqticesində:

-fəaiiyyətin meqsedi müəyyən edilir (stabil gəlirin teminatı, buraxılan mehsulun 

rəqabet dərəcəsi, istehsalm ritmiliyi, iş vaxtı itkisinin azaldılması) və onlarm 

yerinə yetirilmesi kriteriyası

-idarəetmə sistemində funksional alt sistemin müəyyən edilməsi.

Müəssisənin bütün funksional bölmelərmin tədqiqi üçün lazım olan 

universal metodlar arasmda ən çox istifadə edilən metodlar aşağıdakılardır: 

müşahide, sorğu, materialların təhlili.

Bütün bu metodlar bir qayda olaraq kompleks şəkildə istifade edilir ve çox 

böyük səmərə verir.

Müşahidə metodu о zaman tətbiq edilir ki, verilən sual çox da çətin deyil, 

yalnız bezi hissələri dəqiqləşdirmək lazım gəlir. Bu metoddan senəd

dövriyyəsinin tədqiqi zamanı istifadəçi istifadə edir. İcraçmm sorğu metodu

çalışmayan cehəti çox olduğuna baxmayaraq geniş yayılıb. Sorğu prosesinde işdən 

ayırmaq lazım gəlir. Bundan başqa hər bir kesin verdiyi informasiya düzgün

olmaya bilər. Buna göre də meslehət görülür ki, yalnız bir sıra prosesləri

dəqiqləşdirmək üçün xüsusilə layihə qabağaı layiheçinin işini asanlaşdırmaq üçün



bu metoddan istifadə edilsin.

Materiallarm təhzlili metodu-daha dəqiq və elmi xarakter daşıyır. 

Materiallar müxtəlif üsullarla seçilir və sonra onlar işləxıilir və işlənilmiş elmi 

metodlar əsasmda təhlil edilir.

Funksional-informasiya təhlili metodu proseduradan tutmuş alt sitemə qədər 

bütün idarəetmə obyektinin funksional-informasiya quruluşunu yoxlamağa və 

tətqiq etməyə imkan verir.

Tədqiqat aparmaq üçün tədqiqat anketi və ya sorğu listi tətqiq edilir. Flər bii' 

sənəd üçün anketdə aşağıdakılar göstərilir: kod, sənədin növü (ilkin və ya çıxış, 

birdəfelik və ya çox istifadə üçün), kime və kimdən göndərilib, daxil olma 

(göndərmə) tarixi, nümunələrin miqdan. bııtün rekvizitlərin ölçüsü və siyahısı.

Müəssisənin alt bölmelərinin iş yerlərində anketin doldurulması 

informasiya axının xarakteristikasmı müəyyən etməyə imkan verir.

Buna misal olaraq sənaye müəssisələrində «Maddi-texniki təminatm idarə 

edilməsi» alt bölməsində tedqiqatm veriny yetirilməsi ardıcıllığına baxaq.

Dolduralmuş anketin təhl-ili əsasında proseduraya daxil olan mesələlərin 

siyahısı tərtib edilir. İdarəetmənin prosedurası və məseləsi.

Prosedura məsələsi Məselənin kodu Prosedura Kod

Anbarda y04 Anbarda y0401

materialların materiallarm

hərəkətinin operativ

operativ uçotu hərəkətlerinin

formalaşdırılması

Anbarda y04 Anbarda y0402

materiallarmm materialların

hərəkətinin hərəkəti üzrə uçot

operativ uçotu verilənlərin daxil 

edilməsi
____ 1

Qoyulan məsələyə uyğun olaraq hər bir sənədə kod verilir, sənədlərin siyhısı 

tərtib edilir ve rekvizitlər, onlarm ölçüləri və növü müəyyən edilir.



Predmet oblastmm informasiya modelləşdirilməsi verilən bankı ile işləyən 

proqram və alqoritmlərin işlenməsi üçün həlledici mərhelədir.

İnformasiya modelləşdirilməsində əsasən aşağıdakı üsulları qeyd etmək olar: 

-predmet oblastmm informasiya təhlili 

-qarşılıqlı əlaqenin modellərinin qurulması 

-verilənlərin işlenməsi layihəsi sistemi

-verilənlərin işlənməsi prosedurasmın her tərəfli konstruksiyalaşdırılması. 

-İnformasiya modeli müxtəlif səviyyəlerdə yaradılır:

-predmet oblastınm inteqrallaşdırılmış informasiya məntiqi modeli

-dataloji model. Bu model verilənlərin işlenmesi və saxlanması sferasma

istiqamətləndirilib.

Bu zaman aşağıdakı ardıcıllığa eməl etmək lazımdır:

1.Predmet oblastınm və onun ierarxiyasmm avtomatlaşdırılması məqsədinin 

müeyyən edilməsi.

2.Qoyulan məqsədə çatmaq üçün funksiyanın tərkibinin müəyyen edilməsi.

3.Нэг bir funksiyanı reallaşdırmaq üçün proqram vastələrinın ışlənməsı.

Modul proqramlaşdırılması modul anlayışma əsaslandırılıb. Yəni məntiqi 

qarşılıqlı əlaqəli olan funksional elemetlərini yığımıdır.

Modul aşağıdakı xasselerə malik olmalıdır:

-bir giriş və bir çıxış

-bir modulda funksional bitkinlik

-məntiqi q/asılılın

-digər modullarla zeif informasiya əlaşqəsi

Alqoritm sonrakı işlənməsi nəticesändə alqoritmin funksional-modul sxemi 

yaranır ki, bu da proqramlaşdırma üçün əsas sayılır.

Verilənlər bankı vasitələrinə aşağıdakı modullar aid ola bilər:

-İnformasiya bazasmm redaktə edilməsi və ya proqramın daxil edilməsi 

-Hesabatlarm formalaşdınlması proqramı 

-Makroslarmköməyi ilə verilənlerin işlənməsi proqramı 

-İnformasiyanm işlənməsinin standart prosedurası;
-proqram menyusu ve s.



-Müəssisənin vəziyyəti haqqında informasiya almaq üçün idarəetmə apparatınna 

xidmətin keyfıyyətcə yüksəldilməsi;

-İlkin verilənlerin dəqiqliyini və operativliyini yükseldilməsi hesabma uçotun 

keyfıyyətinin yüksəldilməsi;

-Uçot-hesablama fimksiyasınm avtomatlaşdırılması hesabma əmək 

məhsuldarlığınm yüksəldilməsi.

Uçotda avtomatllaşdınlmış informasiyä texnologiyası aşağıdakı mesələlerin 

həllini təmin edir:

1 .Əmək və onun ödənilmesinin uçotu.

-kadrlarm uçotu üzrə məlumatlar bazalarmm formalaşdırdması 

-əməlc və onun ödənilmesinin uçotu üzrə ilkin sənədlərin formalaşdırılması 

-tabel nömresi, briqada və sexlər üçün əmək haqqmın ödenilmesi üçün 

məlumatlarm toplanılması

-əmek və əmək haqqınm uçotu üzrə çıxış sənədlerin formalaşdırılması

2.Əsas vəsaiflarin uçotu

-əsas vəsaitlərin hərəkəti üzrə digər ilkin sənedlərin və invertar kartlarmm 

formalaşdırılması

-invertarizasiya cədvəllərinin formalaşdırılması 

-esas vəsaitl&fin qiymətləndirilməsinin hesabı

3.Material qiymətlərin uçotu

-material qiymətlərin hereketi üzre ilkin sənədlerin formalaşdırılması

4.Avtoneqliyyat müəssisələrin işinin uçotu

5.Pul vosahlorin uçotu

-kassa əmeliyyatları uçotu üzre inform 

-bank əməliyyatları üzrə informasiyanm uçotu 

-tədavülçülərlə hesablama informasiyasmm işlənilmesi 

ö.İstehsala xidmət və mehsulun maya dəyərinin və xərclərin uçotu 

-məhsulun uçotu

-ayrı-ayrı məhsul növlərinə görə istehsal xərcləri uçotuna görə massivin 

yaradılması



-mühasibat uçotıı hesabınm bağlanması

7.Sintetik ve analitik uçot üzrə informasiyanın işlenilməsi

-baş kitabın almması

-balansm işlənilməsi

-mühasibat və statitik hesabatların tərtibi forması.

Əmək və əmek haqqmm ödənilməsi uçotu ilkin senədlər esasmda aparılır: 

işin yerine yetirilməsi rejimi, yerinə yetirilən işlerin uçot vereqi, sörücünim yol 

vəsiqəsi, əmək haqqmm ödenilməsi cədvəli iş vaxtınm uçotu tabeli.

Ümumi əmək haqqımn müəyyən etmək üçün ilkin sənedlər qruplaşdınlır, 

istehsal edilən məhsula görə və iş vaxtına görə əmək haqqı qəmlənir və 

tutulmalar hesablanır.

Hesablanan ve tutulan əmək haqqına görə ümumiləşdirilmiş senədlər 

hesablama və ödəmə cədvəlləri adlanır.

Müəssisəde hər bir işçiye şəxsi hesab vərəqəsi açılır və burada ayrı-ayrı 

işçilərin orta əmək haqqı hesablanır. Bu məlumatlar proqramın tərtib edilməsi 

zamam istifadə edilir.

Əmelc və emek haqqmın ödənilməsi mühasibat uçoturmn ən mesuliyyətli 

və zəhmət tələb edən hissəsidir. Bu mesələ çox elementlidir və onun tərkib 

hissəleri aşağıdakılardır:

-qeyd edılmiş haqqnan işçilərin əmək haqqmm ödənilməsi ve ya tarif stavkası 

-ayrı-ayrı işçilərlə(mövsüm ilə əlaqədar olaraq) əmək haqqmm hesablanması 

-nəqliyyat sürücülərlə əmek haqqmm hesablanması 

-əlavə əmək haqqıqnın hesablanması

-gəlir vergisinin, hemkarlar və diger ödəmələrin hesablanması;

-istehsal xərclərinə görə əmək haqqınm bölüşdürülməsi;

-bölmələr üzrə istehsal hesabaflann formatlaşdmlması;

-maşinoqrama hesabatlarm verilməsi;

Əmək və əmək haqqmm uçotu üzrə həll edilən məsələnin dövrülüyü ilkin 

uçotun avtomatlaşdırılması səviyyəsində aparılır: əmək haqqmın hesablanması 

üzrə (avans)-ayda iki dəfə, əmək üzro uçot. Bu təsərrüfatın emək resurslarının



operativ idare edilmesi üçün ilkin verilən kimi istifadə edilir.

Əmək və əmək haqqmın uçotu üzrə informasiyanm işlənilməsinin hesablama 

texnikası ile aparmaq uçotun birinci məsələsidir. ВС EHM və CM maınlarmdan 

istifadə edərək uçotun aparılması birinci mərhələni təşkil edir. Sonralar bu 

avtomatlaşdırma prosesi fərdi kompüterlərdə aparılmağa başlandı.

Əmək və əmək haqqmm uçotunun avtomatlaşdırılmış uçotunun 

avtomatlaşdırılması üzrə aparılan praktika göstərir ki, «1 C-Mühasibat», «Parus», 

«BEST» və «İnfik-Mühasibat» proqramları sənayedə, ticaret və kommersiya 

koıııpanyalarda çox geniş istifadə edilir. Lakin bu proqramların kənd 

təsərrüfatında tətbiqi çox böyük çətinliklərlə bağlıdır.

Bu kompleksproqramlardan ən çox istifadə edilən proqramlardan biri ile 

tanış olaq. Bu proqram avtomatlaşdırılmış iş yerinin mühasibatı kimi tərtib 

edildnıiş və baş menyu funksiyası şəklinde 4 mərhələye bölünmüşdür: 

-Avtomatlaşdırılmış iş yerinin (AİY) hesablanmaya hazırlanması 

-Hesablama üçün informasiyanm yığılması 

-Əmək haqqmın hesablanması 

-Hosablamalarm ııəticələrinin çapa verilməsi

AİY-nin hesablanmaya hazırlanması dedikdə, əvvəlki hesabat dövründə 

informasiya yığımında lazım olmayan verilənlərin avtomatik ləğv edilməsi və cari 

hesabat dövrü üçünlazım olan informasiyanm formalaşdırılması başa düşülür. 

AİY-nin informasiyanm işlənilməsinə hazırlanması bir dəfə əvvəlki aylar üçün 

əlavələrin ləğv edilməsi və tutulmaların hesablamaları ile yerine yetirilir.

Funksiyamn təkrar yerinə yetirilməsi tarixin daxil edilməsi ilə hesabatın 

aparılması tarixlərinin üst-üstə düşməməsi nəticəsində aparıla bilməz. Bu h haqda 

məlumat manitorun ekranında xüsusi remarka ilə verilər.

Hesablama üçün informasiyanın aparılması bir qedər mürəkkəb 

əməliyyatdır. İstehsalda çox saylı əmək proseslerin apanlması müxtəlif ilkin 

sənədlərin aparılmasını tələb edir:

-Ycıinə yetirilən işlərin informasiya vərəqəsi 

-İşaatçılann əmək haqqısı



-Yol vərəqəsi

-İş vaxtmın uçotu tabeli

-Əlavelərin və tutulmaların aparılması

Yerinə yetirilən işlərin informasiya vərəqəsi ilkin sənədlərin işlənilməsi 

üçün müəyyən edilib və ayrı-ayrı işlerin tarif stavkası ile müeyyən edilir.

Burada əməyin ödenilməsi ya tarifıle, ya da işin həcminə görə hesablamr. 

Bu prosesi həm mexanikləşdirilmiş, həm de əl ile aparmaq oiar.

Melumatların daxil edilməsi prosesi dialoq rejiminde aparılır və xüsusi 

sənedlərin işlənilməsinə telebat yaranmır. Manitorun ekranmda ilkin sənəd 

formasmm ümumi forması verilir. Bu sənədlərə rekvizitler ya əl ilə, ya da 

mexaniki yolla daxil edilir.

Hesablamamn nəticesi sənədin ekran formasınm aşağı hissəsində verilir ve 

operativ təhlil üçün digər bölmələr tərəfmden istifade edilir.

İstehsalm səmərəli tənzimlənməsi üçün istehsala təsir edən əsas amilləri və 

onların təsir gücünü bilmək zəruridir. Belə ki, həm q/tənzimlənmə, həm də 

tənzimlenmenin həddən artıq olması istehsalm daimiliyinə öz əks təsirini gösterə 

bilər. Buna görə də idarəetmədə uçot ve tehlil fazası mühüm rol oynayır.

Uçot fazası istehsalm esil vəziyyətini bilmək üçün zəruridir. Təhlil fazası 

bu parametrlərin ölçüsünü və kənarlaşmanm istiqamətini müəyyen etməyə imkan 

verir.

Uçot fazasmda holl edilon kompleks məsələlər mühasibat uçotu 

məsələlərinə aiddir. Bura əsasən, əsas vəsaitlərin və material qiymətlərin uçotu, 

əmək və eməkhaqqmm uçotu, pul vəsaitlərinin uçotu və s. daxildir.

Bu məsələlərin riyazi modeli çox sadedir, nəticə informasiyası müəssisənin 

vəziyyətini əks etdirən hesabatları və mühasibat reqistrlərini göstərir.

Uçot fazasınm çıxış informasiyası tehlil fazası üçün istifade edilir. Təhlil 

fazasmda qarşıya qoyulan məqsəde çatmaq üçün ayrı-ayrı parametrlərinin 

vəziyyətinin təhlilı üçün istifade edilir. Bu təhlil məsəlelərinə istehsal olunan 

məhsul və onun dəyeri, emək resursları və əmək xərcleri, maddi və mənəvi 

resursların vəziyyəti aiddir.

H



Məntiqi səviyyədə bu mesələlər bir vəya çox faktorlu təhlil üçün, analitik 

və optimallaşdırma üçün riyazi modellerlə təsvir edilir:

Təhsil fazasında fiınksional məsələlərin həlli nəticəsində istehsalm 

tönzimlenməsi üçiin analitik cedvəller və qrafıkler alınır. Çıxış sənədləri bu 

fazada qərarı qəbul edən şəxsin istifadesinə verilir və о əlavə faktorları nəzərə 

almaqla tənzimlənme üçün lazımi qərarı qəbul etmelidir. Təhlil fazasmda 

mürəkkəb vəziyyetlerdə ekspertlərin informasiyasmdan istifadə edilir. Bu 

ekspertlər sistemine təcrübəli mütəxəssislər və kompüter ekspert sistemləri 

daxildir.

Təhlil fazasmda biliyin təsviri modellərindən istifade edilməsi qərar qəbul 

edilən qərarm diizgünlüyimə əmin olmaq üçün çox vacibdir.

Tənzimlənmə fazasında təhlil fazası zamanı istifadə edilen informasiya ve 

qərarın qəbul edilməsi noticosind» istehsal prosesinə təsir edən parametrlər 

müəyyən edilir.

Tnzimlənmə məsələlərin formal təsviri üçün təqvim və şəbəkə 

planlaşdmlması modelləri, neqliyyat modelləri və operativ idareetmə modelləri 

istifadə edilir:

İdarəetmənin müxtəlif fazalarında işlenilən informasiyamn müxtəlif dövrü 

həlli və həcmi var. Planlaşdırma fazasmda həllin dövrülüyü 3-5 illik planlaşdırma 

üçün daha böyük. digər fazalarlda müqayisəde işlenilən informasiyanın həlli isə 

kiçikdir. Ən çox informasiya uçot fazasmdadır, çünki burada gündəlik olaraq bir 

sıra məsələlər həll edilir.

Idareetmə fazasmm müxtəlif səviyyəlerində həll edilən funksional 

məsələlərin rivazi modeli və metodlan müxtəlifdir, buna göre də idarəetmənin 

alqoritmik və prqram təminatı əsasen ümumidir və verilənlərin işlənilməsi 

prosesinin modellərini tam əks etdirir.

İdarəetmədə informasiya texnologiyasınm məqsədi informasiya 

yaratmaqdır. Bu informasiya idarə etmənin «obraz»ını və rəqabət aparan istehsal 

proseslerinin idarəsini müəyyən edir.

Idarəetmə fazası infor masiya texnologiyasmm konseptual səviyyəsirtdə



idarəetmə prosesləriaşağıdakı kimi gedir:

Müəssisə ilə idarəetmədə əksər istehsal informasiyası verilənlər 

səviyyəsində işlənilir. Funksional məsələlərin (ф%,,...,фдп) həlli zamanı 

informasiyanm doldurulması əsasən sened dövriyyəsi əsasmda aparılır. 

Funksional məsələlərin xüsusi riyazi modelləri esasmda onlar hesablamaya 

( f}Çn) çevrilirlər.

Hesablama məsəlelərin həlli zamanı əsas texnoloji informasiya prosesi 

hesablama prosesləri təşkilatları ilə idarə edilən verilenləri işlənmesi prosesidir. 

Hesablama məsələlərin informasiya qarşılıqlı əlaqəsi digər informasiya prosesləri 

ilə mübadilə əsasında aparılır. Belə qarşılıqlı fəaliyyətə zərurət bütün idarəetmə 

məselələri üçün hesablama məsələlərinin həlli alqoritminin maşmdaxili 

informasiya bazası ilə sıx əlaqesi bağlıdır.

Verilənlərin işlənməsi prosesi hesablama işlərinin planlaşdırılması və 

təşkili prosedurası ilə reallaşdırılır, zəruri informasiya məsələlərinin həlli 

nəticəsində alınır. İlkin verilənlərin işlənilməsindən sonra və nəticə verilənləri 

alınır ki, hansı ki, mübadilə və toplama proseslərinin köməyi ilə məlumatlar 

bazasına daxil olur və informasiya bazasını təşkil edir. Bu prosedura verilənlər 

bazası haqqında konseptual model əsasında yaradılır.

İdarəetmədə informasiya texnologiyası prosesləri arasında biliyin təsviri 

prosesi xüsusi yer tutur. Lakin müəyyən sebəblər üzündən həle bu 

avtomatlaşdınlmış informasiya texnologiyasında geniş tətbiq tapmayıb.

Lakin müəssisələrdə məhsullarm istehsalında idarəetmə məsələləri çox 

mürəkkəb xarakter daşıdığına göre tez-tez ekspertin köməyinə ehtiyac olur. Buna 

görə də avtomatlaşdırılmış informasiya texnologiyasmda biliyin təsviri 

formalarmdan biri olan ekspert sistemlərə böyük ehtiyac olur.

Fiziki səviyyədə informasiya texnologiyası informasiya texnologiyasınm 
proqram-apparat vasitələrinin köməyi ilə reallaşdınlır və bunlar aşağıdakıları 
əhatə edir: idarəetmə, mübadilə, işləmə və biliyin təsviri.

Fərdi kompüterin geniş yayılması, onlarm funksional mümkünlüyünün 
artırılması, onun əsas parametrlərinin (məhsuldarlıq, operativ və xarici yaddaşın 
həcmi və s.) yüksəldilməsi bütün bu yuxarıda gösterdiyimiz proseduralarm yerinə 
yetirilməsini sadələşdirilib.



3.3.İdarəetmənin tam avtomatlaşdırdması üçün 

istifadə edilən idarəetmə sistem modelləri.
Böyük müəssisəlerde idarəetməde tam avtomatlaşdırılmış informasiya 

prosesleri əldə etmək üçün xüsusi R/3 sistemi hazırlanmışdır.

İdarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemi çox mürəkkəb təşkilati-istehsal 

quruluşa malikdir. Bu idarəetmə sistemini çoxlu sexlərə malik olan müəssisələr 

üçün enerji təminatı müəssisələr üçün iri bazalar üçün tətbiq edilə bilər.

Idarəetmə sistemi şəbəkede işləyir və ona müxtəlif fünksional müəssisələr 

daxildir. Onlar müəssisələrdə idarəetmənin avtomatlaşdırılmasını təmin edirlər.

Müxtəlif ölkelərdə çox böyük iqtisadi informasiya sistemləri tətbiq edilir və 

işlənilir. Lakin hal-hazırda həmin işlənilən sistemlər demək olar ki köhnelib.

Müasir hesablama texnikası bazasında informasiya texnologiyasının inkişafı 

ümumi sistemlə proqram vasitələrinin tetbiqi mövcud olan sistemi yeni seviyyədə 

işləməyə imkan verir.

İdarəetmə sistemi sadəcə idarəetmə sistemini deyil çox böyük funksiyaları 

yerinə yetirir. Korporasiya müxtəlif idarəetmə istehsal maliyyə və diger 

quruluşları özündə birləşdirir. Burada birinci plana informasiyaya təminatının 

düzgün teşkili problemidir: ierarxik səviyyə informasiyanın operativliyinin və 

doğruluğunu aqreqatlaşdınlması mərkəzi ofisdə hesabatların və məlumatlarm 

sistemləndirilməsi informasiyadan istifadəni və onım qorunmasını və s.

İdarəetmə sistemində aşağıdakılar iştirak edir: müxtelif beynəlxalq 

standartlardan istifadə etmə imkanına malik olan tam mühasibat uçotu alt sistemi 

istehsal uçotu kadrlar uçotu müxtəlif idarəetmə altsistemləri və s.

Gördüyümüz kimi mühasibat uçotu burada əsas rol oynamır bu sistemdə 

idarəetmənin müxtəlif səviyyələrində və kompaniyanm rəhbərliyi üçün əsasən iş 

plam istiqaməti göstərilib.

İdarəetmə sistemində bütün hissələrin qarrşıhqh əlaqəsi sistemi daha 

səmərəli etməyə imkan verir.Hazırlanmış proqram kompleksləri müəssisəni tam 

halda xarakterizə etməyə imkan verir idarəetmə sistemini idarəetme funksiyalarım



real olaraq həyata keçirməyə şərait yaradır. Hal-hazırda Rusiyada və eləcə də 

digər SNQ ölkələri üçün üçün xarici proqram məhsulları daha çoxz istifadə edilir.

Baxmayaraq ki xarici proqram məhsulları ve ona xidmet öz məhsullarımıza 

2-3 defe bahadır lakin bu proqram mehsullan tətbiq etmek elverişlidir. Belə ki 

sistemin adaptirliyi və flınksiyalar yığımı omm tətbiqi müddəti servis xidmeti 

istifadəçileri tam təmin edir. Buna görə de baxmayaraq ki maliyyə cəhətcə bu 

proqram məhsulları baha başa gəlir lakin hal-hazırda bu sistemdenistifadəye geniş 

yer verilir.

Bu proqram məhsullarmdan biri SAP(FPQ) fırması tərəfmdən təklif edilən 

R/3 idarəetmə sistemidir. R/3 proqram məhsulu istenilen senaye sahelerində və 

fəaliyyet sferasmm istənilən bölməsinde tam şekildə istifade edilə bilər. Bu 

praktiki olaraq müxtelif inteqrallaşdırılmış tətbiqi və instrumental proqram modulu 

olub informasiyanı işləmek və ona nəzarət etmək üçün tətbiq edilir. Konkret 

klient tərəfmdən bu sistemin işlənməsi mövcud olan modullarm inteqrasiyası 

əsasında aparılır.

SAP fırması «Klient-server» arxitekturası sahəsində məşhur olan və onun 

təməlini qoyan firmalardan biridir. R/3 sistemi tərəfmdən verilen bütün iqtisadi ve 

istehsal informasiyası strateji planlaşdırmadan tutmuş məhsulu lazımi tələbatçıya 

çatdıranadək müəssisənin bütün mərhəlelerini əhatə edir və bu mərhələlərə tam 

nəzarət öz üzərinə götürür. İnformasiyanın vahidliyi strateji qərarları qebul etmək 

üçün etibarlı mənbəden verilənlərin almmasma teminat verir.

R/3 sistemi-açıq idarəetmə sistemidir. Bəzən о xüsusi təyin edilmiş 

avtomatik layihə qərarı sistemi ilə və ya texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış 

idarəetmə sistemi ilə istifade edilə bilər.

Məsələn əgər bir başa ayadanlıqlardan (sayğac nezarətçi və s.) informasiya tələb 

edilirse, bunun üçün R/3 sistemi texnoloji proseslərin avtomatik idarəetmə 

sisteminə (ASUPP)-yə müraciət edir və aldığı informasiyanı öz sistemine ilkin 

verilən kimi daxil edir.

Belə konfıqurasiya xüsusən telekommunikasiya sənayesində daha tez-tez 

yaranır. Lakin burada nəzərə almaq lazımdır ki, əgər klient R/3 sisteminin xeyrinə



seçme aparoıbsa, bu zaman heç bir əlavə təşkilati-iqtisadi proqram təminatma 

ehtiyac olmur. Daha doğrusu, bu sahədə nə lazımdırsa, artıq onu R/3 sistemində 

tapmaq olar və ya yaratmaq olar. Bu sistemin həddən artıq fəaliyyət sistemi 

olması ilə bağlıdır (bütün dünyaya 900-dən artıq). Bəzi sistemlərdə operativ 

rejimdə 3000-den artıq istifadeçi xidmət edir. Bu zaman bu istifadəçilər il ərzində 

35 mlıı ilkin mühasibat sənədləri işləyirlər. R/3 sistemi 2000-ci il problemindən 

heç bir ziyan çəkməyib, çünki bu problemler sistem yaradılarkən əvvəlcədən 

nəzərə almıb. Bundan başqa bu sistemdən avropa valyutası da əvvəlcədən 

verilmişdir.

R/3 sisteminin digər bir üstiinlüyü də onun bir vahid tədavülçüdən tam 

idarəetmə qərarı almağa imkan verməsidir.

R/3 sistemine uyğun olaraq ölkəmizdə bir sıra idarəetmə sistemleri də 

hazırlayıb. Bu sistemde həm də ticarətin idarəedilməsi məsələləri də nəzərə 

alınıb.

Rusiyada müxtelif kompaniyalar tərefmdən «Qalaktika», «Rosekspertiza», 

«Nikos-Soft» və «Ayti» sistemləri hazırlanıb. Öz fiınksional imkanlarına görə bu 

sistemlər R/3 sistemindən çox aşağı səviyyədədirlər, lakin ən böyük instrumental 

və proqram-apparat vasitələrinin bu sistemde istifadə edilməsi gələcəkdə bu 

sistemlərin R/3 sistemi ilə rəqabətə girəcəyinə təminat verir.

Hal-hazırda bu firmalar avtomatlaşdırma sistemlərinə kompleks iş kimi 

baxır və idarəetmə proseslərinin təşkili və qoyuluşu üçün müasir informasiya 

texııologiyasınm ən üstün üsul ve metodlarmdan istifadə etməklə biznes prosesin 

optimallaşdırılması üçün müxtəlif yollar axtarırlar.

Müasir vasitələrin semereli işləməsi üçün «Proqress» (SŞA), «Nikos-soft» 

fırmasına qısa müddət ərzində reqabətə davam gətirən multi şəbəkəli kompleks 

NS 2000 işlənilib. Bu sistemə tekcə çoxvalyutalı mühasibat sistemləri deyil, 

«Anbar» və «Ticarət» modulları da daxildir.

Bu hazırlanmış kompleks bütün kompüterlərdə (PS,SUN,VAX, AS/400 və 

d.) və müxtəlif əməliyyat sistemlərində (DOS,Unix,Windows NT, OS/2 və d.) 

praktiki olaıaq istifadə edilə bilər. NS 2000 idarəetmə sisteminin diger üstünlüyü



onun çox böyük həcmli melumatlar bazası ilə (200 hbayt-a cän) işlənmə 

mümkünlüyüdür. Daha doğrusu, bu sistem informasiyanın mübadiləsi prosesinin 

bütün dünya intemet şəbekəsində telefon xətləri vasitesilə birləşmiş elektron 

poçtları və modelleri vasitəsilə həyata keçirməyə imkan verir. Bu sistem öz 

etibarlığı ilə bütün real vaxt vasştabında işini aparmağa imkan verir.

Korporativ idareetme sisteminin yaradılması üzrə işi «Новый атлант», «Lok 

İs» və «Дэкс» fəaliyyət kompaniyaları aparır.

Bu sistemin əsas meqsedi idarəetmənin təşkili ardıcıllığmmq: idarəetmənin 

riyazi modelindən tutmuş hell edilen fımksional məsəlelerin alqoritmik 

modelinəcən. Bu modellerin ardıcıllığı sistemi aşağıdakı kimidir:

Burada əsas idarəetmənin ümumi riyazi modelidir (OMMU) о idarəetmə 

obyektinin məhdudiyyətler şərti daxilində məqsəd funksiyasmm ekstremumunun 

tapılmasına xidmət edir Layihəqabağı təhlil zamanı (PA) idarəetmənin ümumi 

modeli xüsusi riyazi modellərinə parçalanır. Bu modellər xüsusi idarəetmə 

mesələlərini və onların məqsədlərini ifadə edir. Texniki layihələndirme (TL) 

özünə konseptual layihəni (KL) və məntiqi lvyihələndirməni (LP) birleşdirir. 

Fiziki layihelendiımə idarəetmedə informasiya texnologiyasmm proqram-apparat 

reallaşdırılması üçün işçi layihəni verir.

Obyektnən idarəetmenin ümumi riyazi modeli predmet oblastmm modelinin 

(MPO) işlonilmosi üçün bazadır. О idarəetmenin kompleks funksional 

məsəlelərini əhatə edir. İdarəetmə modelinin xüsusi molelləre prçalanması 

layihəqabağı tehlilin əsas nəticəsidir.

Sistemin konseptual modeli məntiqi layihələndirmə prosesində informasiya 

prosesləri modellərinə (MİP) və həll edilən məsələlərin modelinə çevrilir. 

Mentiqi layihələndirmənin son mərhələsi hesablama məsələlerin işlenilməsi üçün 

alqoritmlərin (A) işlənilməsidir.



Nəticə və təkliflər.
1 .Müasir idareetmə hər tərəfli təhlil edilmiş, onun ayrı-ayrı sahələrində yaranan 

informasiyanm yeni texnika və texnologiyalarm tətbiqi ilə emal edilərək optimal 

idarəetmə qərarlarmm qebul edilməsi əsasları verilmişdir.

2.Mıiasir informasiya texnologiyası əsasında verilənlər bazası və onlarıün 

idarəedilməsi metodları təhlil edilmiş və nəticədə apparat-proqram vasitələrinin 

inkişafı nəticəsində verilənler bazasının yeni idarəetmə metodları müəyyən 

edilmişdir.

3.1dareetməde kompleks məsələlərin formalaşdırılması imkanları, həll edilən 

məselələrin terkibi müəyyən edilmiş və idarəetmə qərarm qəbulu üçün lazım olan 

kriteriyalar əsaslandırılmışdır.

4.Mövcud olan idareetmə sistemləri təhlil edilmiş və bu müasir hesablama 

texnikası bazasmda informasiya texnologıyasmm inkişäfı, ümumsistemli proqram 

vasitəlerinin tetbiqi mövcud o'.arı sistemin yeni səviyyedə işleye bilmek imkanları 

müəyyən edilmişdir.

5.Predınet oblastınm avtomatlaşdmlmasmm müxtelif ölçülerdə-ayrı-ayrı 

inforrnasiya prosesindən tutmuş tam avtomatlaşdırılmış inform asiya sistemlərinin 

yaradılmasma qədər həyata keçirilmiş ve bu zaman meydana çıxan çətinliklərin 

aradan qaldınlması yolları verilmişdir.

ö.İdarəetmədə informasiya texnologiyasmın modellərinin qarşılıqlı əlaqəsi və 

tərkibi verilmiş, konkret sahedən ve şeraitdən asılı olaraq bu və ya digər modelin 

tətbiqi xüsusiyyətləri təhlil edilmişdir.

7.Konkret bir müəssisə üçiin idarəetmənin informasiya texnologiyası tətbiq 

edilmiş və ayrı-ayrı istehsal fazaları üçün modellər təklif edilmişdir.



“ İd a r ə e tm ə  f ə a liy y ə t in d ə  in fo r m a s iy a  t e x n o lo g iy a s ın ın  
is t ifa d ə  o lu n m a s ı” m a g is tr  d is s e r ta s iy a s ı m ö v z u su  ü z r ə

X ü la sə

İşlənən dissertasiya işinin aktuallığı ölkədə İK T-nin geniş istifadəsi 
ila bağlıdır ki, bu da hərtərəfli inkişafı təm in edir. İşdə dövlətin 
m üasir inform asiya infrastm kturım un yaranm ası və inkişafı ilə bağlı 
suallar şərh edilib və hesab edilir ki, lazımi və k ifayətli şərt dövlətin 
m üasir inform asiya infrastrukturunun yaradılm ası və inkişaf 
e tdirilm əsidir və bu infrastruktura inform asiya m əhsullarmm 
çatdınlm ası sistem i, bu m əhsullarm  istehsalı sistem i və nəhayət 
hesablam a texnikasından istifadə etm əklə inform asiya resurslarınm 
toplanm ası və yadda saxlanm ası sistem i daxildir.

D issertasiyanm  sonrakı m ərhələlərində idaıəetm ə proseslərinin 
infom ıasiya təm inatı ilə bağlı m əsələlər araşdırılm ışdır. Bu m oqsodb 
əsasən dörd funksiya şərh edilib ki, bunlar idarəçilik  dövrü ilə bağlı 
planlaşm a təşkilatı, m otivasiya va nəzarət funksiyalarıdır. Bu 
funksiyaların məğzi göstərilib və həm  də m form asiyanın bir sıra 
m övqelərinə görə klassifıkasiyası verilm işdir.

D issertasiyanın sonuncu hissəsində İKT- fəaliyyətinin əsas 
istiqam ətləri şorlı edilib vo göstərilib ki, inform asiya cəmiyyəti e b  bir 
cəm iyyətdir ki, burada bir sıra ü stün lükb r reallaşdırılıb  və sadalanıb.



Р Е З Ю М Е

по теме магистерской диссертации "Использование информационной 

технологии в управленческой деятельности"

Актуальность выполненной диссертации связана широкое использо

ванием ИКТ в стране, что обеспечивает всестороннее развитие. В работе из

ложены разработка и развитие современной информационной инфраструк

туры государства и считается, что эта является необходимым и достаточным 

условием, и в эту инфраструктуру входят система доставки информационных 

продуктов, система производства этих продуктов, а также система сбора и 

хранения информационных ресурсов.

В последующих этапах диссертации исследованы задачи, связанные 

информационным обеспечением процессов управления. С этой целью в 

основном изложены четыре функции, которые связаны периодом 

управления, а именно, организация планирования, мотивация и функции 

контроля. Указаны сущность этих функций, а также классифицирована 

информация по некоторым позициям.

В последней стадии диссертации изложены основные направления 

функционирования ИКТ и указана, что информационное общество это такое 

общество, где множество преимуществ перечислены и реализованы.

б 4



Ədəbiyyat

1.Audit jumalı 2000 №4

2.М.И.Семенов и другие. «Автоматизированные информаионные техно- 

логийа экономике» М.2000

3.Хлусов В.П. Основы маркетинга М1999

4.В.Г.Янгевский «Менеджер, Маркетинг, Бизнес» М 1999

5.В.В.Евдокимов и др. Экономическая информатика Санкт-Птербург. 1997

6.Поппель П., Голустайн Б. Информационная технология М. «Экономика» 

1990.

7.Помишук Ю.М., Хон В.Б. Теория автоматизированных банков 

информации. Москва «Высшая школа» 1988.

8.Гейтс Билл. Дорога в будуши. Перевод Санг. М, 1996.

9.Основы современных компьютерных технологий. Санкт Птербург. 1998.

10. А.Г.Титоренко, Н.Г.Черняк «Экономическая информатика и 

вычислитеная техника»: М., 1996.

11.В.Фигуров. ЭВМ РС для пользователя М1996.

12.Г.Л. Багиев «Маркетинг» М 2003.

13.Информационные технологии управления.

14.Грен Е. Ститистические игры и их приложения статистика 2002.

15.Багиев Г.Л. Мотивация коммерческих коммуникация М. 2003.

16.Тарасевич В.М. Условая политикам., 1997.

17. Тарасевич В.М. Экономико-математические методы и модели в 

уснообразование. МФЭИ. 2002.

18.Статистика науки и исследований. Словарь ЦИСН 2001.

19.Новиков О.А. Производственно-коммерческая логистикаМ., 2001.

20.Овчинников Г.П. Микроэкономика Сван 1999.

21.Котлер Ф. Основы маркетинга Питеч 1998.


