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G i r i ş 

Kompüterləşmə insan fəaliyyətinin bütün sferalarını əhatə etmişdir. Həm 

iqtisadi, həm elmi-texniki, həm də sosial problemlərin həlli qərarları informasiyanın 

nə dərəcədə məqsədə uyğun emalından  asılı olmuşdur. İnformasiya sistemləri tətbiq 

edilərək elmi araşdırmalarda, iqtisadi tədqiqatlarda, maliyyə-bank sistemlərində, 

beynəlxalq əməliyyatlarda, dünya iqtisadiyyatının  inteqrasiyasında  böyük 

nailiyyətlər əldə edilmişdir. Nailiyyətlərin miqyası həm də ona görə genişlənmişdir 

ki, artıq istifadəçilər öz lokal sistemlərinin  məhsullarından deyil, həm də paylanmış  

informasiya sistemlərinin  məhsullarından  istifadə edə bilirlər. Paylanmış 

informasiya emalı sistemləri dedikdə, bir-birindən coğrafi uzaq  məsafələrdə dayanan 

məlumatlarla qarşılıqlı qidalanan və məlumat üçün  ötürülməsi, axtarışı məsələlərini 

həll edən  kompüter şəbəkələri başa düşülür. 

Mövzunun aktuallığı. Paylanmış informasiya emalı sistemlərinin (PS) 

fəaliyyətinə hər hansı pozuntu faktorları: texniki qurğuların sıradan çıxması, xidməti 

heyətin düzgün olmayan  hərəkəti, ətraf şəraitin dəyişməsi və s. təsir edir. Ona görə 

də çox təssüf olsun ki, paylanmış informasiya emalı sistemlərinin tam sıradan 

çıxmadan  fəaliyyətinə həmişə nail olmaq mümkün deyildir. Bununla əlaqədar olaraq  

sıradan çıxmayan, davamlı fəaliyyət göstərən PS-in yaradılması çox aktual məsələdir. 

PS-nin sıradan çıxmadan işləməsini təmin edən  çoxlu üsullar mövcuddur. 

İnformasiya sistemlərinin tamlığını qoruyan etibarlı mexanizmlərin işlənib 

hazırlanması müasir dövrün  informatika elminin ən aktual məsələlərindən biri 

olmuşdur. Hal-hazırda poseslərin paralelliyindən informasiya sistemlərinin  sıradan 

çıxma-bərpa mexanizminin  reallaşmasına  vahid yanaşmalar mövcud deyildir. Bütün 

bu deyilənlərlə əlaqədar paylanmış informasiya sistemlərinin etibarlılığının 

öyrənilməsini, bu istiqamətin  daha dərindən tədqiqatına  böyük ehtiyac  

duyulmaqdadır. 

Mövzunun öyrənilmə vəziyyəti. PS-nin etibarlığı məsələləri 90-cı illərdən, 

yəni bu sistemlər yaradıldıqdan sonra  elmi-tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Lakin 
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məsələnin öyrənilmə yeniliyinə baxmayaraq dünya alimlərinin və Azərbaycan 

kibernetiklərinin  diqqətindən  yayınmamışdır. Bu sahədə elmi araşdırmaları ilə elm 

aləminə daxil olan akademik Ə.M.Abbasov, akademik T.Əliyev, müxbir üzv 

R.Ə.Əliyev, prof. Ə.Ə.Əliyev və digər alimlərimizi qeyd etmək  mənəvi 

borcumuzdur. Həmçinin  gənc alimlər  V.Qasımov, Ə.Əliyev, N.İmanova və bir çox 

başqalarının  elmi araşdırmaları PS-nin etibarlığı məsələlərinə həsr edilmişdir. 

Tədqiqatın məqsədi: PS-in etibarlığı, informasiya sistemlərində verilənlərin 

qorunması, texniki vasitələrin sıradan çıxmadan  işləmə göstəricilərinə dair  elimi 

işləri öyrənmək, ümumiləşdirərək praktiki əhəmiyyəti olan  təkliflər verməkdir. 

Həmçinin informasiya  sistemlərinin uzunmüddətli fəaliyyətini təmin edə biləcək  

məsələləri bir araya gətirərək təlimat hazırlamaq  tədqiqatın məqsədinə daxildir. 

İnternet şəbəkəsində işləyərkən praktikada rast gəlinən çatışmamazlıqların bu 

və ya digər dərəcədə qarşısının alınması yollarını axtarıb aramaq da 

məqsədlərimizdən biri olmuşdur. 

Tədqiqatın obyekti kimi informasiya sistemlərinin səmərəlilik və etibarlılıq 

göstəriciləri götürülmüşdür. Klassik göstəricilərlə yanaşı PS-də informasiyanın 

qorunması, proqram vasitələrinin  keyfiyyət göstəriciləri də tədqiqat obyekti kimi 

araşdırılmışdır.  

Buraxılış işinin tədqiqat metodu birbaşa rizayi hesablama üsulları, differensial 

tənliklər sisteminin həll üsulları və PS-in  etibarlıq və səmərəlilik  göstəricilərinin  

təhlili olmuşdur. Nəzəri biliklərin praktikada yoxlanılması və alınmış nəticələrin 

təhlili vasitəsilə müəyyən elmi  fikrə gəlmək işin üsullarından biridir. 

Tədqiqatın mənbələri. Etibarlılıq və səmərəlilik nəzəriyyələri, PS-in  

etibarlılığı və sıradan çıxmadan  işləməsi haqqında elmi tədqiqat  işləri və müəllifin 

İnternet sistemində işləyərkən praktiki əldə etdiyi informasiya dissertasiya işinin  

mənbəsi rolunu oynamışdır. 

Tədqiqatınelmi yeniliyi və praktiki əhəmiyyəti: Tədqiqatın elmi yeniliyi və 

praktiki əhəmiyyəti onunla bağlıdır ki, etibarlılıq nəzəriyyəsi öyrənilmiş, etibarlılıq 

göstəricilərinin qiymətindən asılı olaraq informasiya sistemlərinin  səmərəlilik 
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mənbələri   müəyyən edilmişdir. Həmçinin, Markov sxeminin  modelinin 

parametrləri: sıradan çıxma tezliyi - λ(t), bərpa tezliyi µ(t) zamandan asılı olan halda 

həll variantlarının müəyyən edilməsinə cəhd edilmişdir. 

Digər tərəfdən PS-in texniki vasitələrinin sıradan çıxma-bərpa  mexanizminə 

aid olan «domino effekti»nə qarşı mübarizə  sxemlərinin  əlavə imkanları  müəyyən 

edilmiş, bu sistemlərdə  informasiyanın qorunması üçün səmərəli təkliflər verilmişdir. 

 Buraxılış işi giriş, üç fəsil, nəticə və təkliflərdən ibarət olub, istifadə edilən elmi 

ədəbiyyatın  siyahısı ilə tamamlanmışdır.Tədqiqat  işinin məzmunu 75 səhifədə şərh  

edilmişdır. 

 Girişdə  mövzunun aktuallığı, mövzunun öyrənilmə vəziyyəti, tədqiqatın 

məqsədi, tədqiqatın mənbələri, tədqiqatın elmi yeniliyi və praktiki əhəmiyyəti 

verilmişdir. 

Birinci fəsil - “Müasir informasiya sistemlərinin xarakteristikaları və 

etibarlılıq göstəriciləri”mövzusuna həsr edilmişdir. Bu  fəsildə Müəssisələrin idarə 

edilməsində yeni informasiya texnologiyalarının rolu,informasiya sistemlərinin 

etibarlığı və səmərəliliyi,səmərəliliyinin  etibarlıqla əlaqəsinin araşdırılmasıhaqqında   

araşdırmalar  aparılmışdır. 

İkinci  fəsildə -“ İnformasiya komunikasiya texnologiyalarında proqram 

təminatının hazırlığı”- müasir informasiya sistemlərinin proqram etibarlığı,səhvlərin 

təhlili sxemləri ,dayanıqlı şəbəkə  proqramlarının etibarlılıq modelləri öyrənilmişdir. 

Tədqiqat işinin üçüncü fəsli“İnformasiya sistemlərindəinformasiyanın 

qorunmasının praktik üsulları” həsr edilmişdir.Bu fəsildəkompüter şəbəkələrində  

kənara çıxma –bərpa mexanizmləri ,şəbəkələrdə qorunma problemləri,Azərbaycanda 

elektron hökumət və qorunmanın təminatıməsələləri təhlil edilmişdir. 

 

 

 

Fəsil 1. Müasir informasiya sistemlərinin xarakteristikaları və etibarlılıq 

göstəricilər 
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1.1 Müəssisələrin idarə edilməsində yeni informasiya texnologiyalarının rolu 

 

Müasir dövrdə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları cəmiyyətin inkişafına 

təsir göstərən əsas amillərdən birinə çevrilmiş, onun əhatə dairəsi dövlət strukturlarını 

və vətəndaş cəmiyyəti institutlarını, sosial-iqtisadi sahələri, elm və təhsili, 

mədəniyyəti, bütövlükdə insanların həyat tərzini əhatə etmişdir. Bir çox inkişaf etmiş 

və inkişaf etməkdə olan ölkələr informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının 

yaratdığı üstünlüklərdən lazımi səviyyədə faydalanır, iqtisadi sahədə böyük uğurlara 

imza atırlar. İnformasiya cəmiyyətinə istiqamətlənmiş yolun bəşəriyyətin gələcəyinə 

gedən yol olduğu artıq heç kimdə şübhə doğurmur. 

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin səviyyəsi hər bir 

ölkənin intellektual və elmi potensialının, dövlət idarəçiliyində şəffaflığın, 

demokratiyanın inkişafının əsas göstəricilərindəndir. Dünya bazarında elektron 

ticarətin rolunun artdığı müşahidə olunur və ümumilikdə, hazırda ölkələrin iqtisadi 

rəqabət aparmaq qabiliyyəti onların informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından 

səmərəli istifadəsindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Son 15 ildə bu sahənin inkişaf 

etdirilməsi üçün ardıcıl addımlar atılmış, bu istiqamət dövlət siyasətinin 

prioritetlərindən birinə çevrilmişdir.  

Son illər istifadə olunan qabaqcıl texnologiyalardan biri COBIT (Control 

Objectives for Information Related Technology - İnformasiya və Əlaqəli 

Texnologiyalar üçün Nəzarət Məqsədləri) standartlarıdır. Bu standartlar, biznes və 

informasiya texnologiyalarının idarə edilməsi, biznes təhlükəsizliyinin təmin 

olunması və auditin aparılması üçün istifadə olunan əsas standartlardandır. 

Standartların əsas məğzini müəssisənin strateji məqsədləri ilə informasiya 

texnologiyalarının məqsədlərinin uzlaşdırılması təşkil edir. Belə ki, müəssisənin 

informasiya texnologiyaları elə fəaliyyət göstərməlidirlər ki, biznes məqsədlərinə 

mövcud resurslardan daha səmərəli və effektiv istifadə edilməklə nail olunsun.  
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COBİT standartlarının tətbiqində ən çətin məqamlardan biri top menecmentin 

korporativ dəyərlərə yanaşması, habelə informasiya texnologiyaları və təhlükəsizliyi 

məqsədlərini biznes strategiyaya uyğun inkişaf etdirmək niyyətinin olmasıdır. O 

cümlədən, rəhbərliyin hərtərəfli dəstəyi, komanda işi, əlavə resurslarla səmərəli təmin 

edilmə, adekvat bilik-bacarıqların və güclü iradənin olması mühüm amillərdəndir.  

Bir çox hallarda digər maneələrdən biri müəssisə və təşkilatlarda mövcud İT 

əməkdaşlar və infrastrukturdur. Belə ki, əksər hallarda onlar müəssisənin biznes 

məqsədlərinə inteqrasiya olunmuş şəkildə deyil, əlahiddə fəaliyyət göstərirlərmiş 

kimi, ancaq “öz” sistemləri, “öz” xidmət və idarəetmələri haqqında fikirləşirlər. 

Tətbiq zamanı sinxronlaşdırılmış münasib hüquqi mühitin böyük rolu vardır. Belə ki, 

İSO, SOX (Sorbanis Oksli), COSO və digər normativlərin, standartların tətbiqi biznes 

proseslərinin idarə edilməsini asanlaşdırır. Xatırlatmaq istərdik ki, Azərbaycan 

Respublikasında “Elektron hökumət”in tətbiqi, dövlət orqanlarının və kommersiya 

qurumlarının vətəndaşlara, istehlakçılara təqdim etdiyi xidmətlərin keyfiyyətinin 

yaxşılandırılmasına yönəldilib. Hesab edirik ki, bu işlərin daha da səmərəli həyata 

keçirilməsi üçün beynəlxalq standartlardan, o cümlədən Cobit standartlarından 

istifadə etmək məqsədəuyğundur. Bu yüksək texnologiyaların inkişafı istiqamətində 

həyata keçirilən işlərlə bağlı “Elektron hökumət” portalının yaradılması, monitorinqi, 

həmçinin elektron xidmətlərə çıxışın təmin olunması, “Elektron hökumət”in, onun 

istifadəçilərinin və milli informasiya təhlükəsizliyi sisteminin fəaliyyətini 

tənzimləyən normativ-hüquqi bazanın formalaşdırılması, dövlət idarəetməsinin bütün 

səviyyələrində inzibati reqlamentlərin standartlaşdırılması, biznes, təsərrüfat 

subyektlərinin, vətəndaşların və dövlət orqanlarının fəaliyyətinin bütün sahələrini 

əhatə edən müxtəlif xidmətlərinin inkişafı, milli informasiya təhlükəsizliyi sisteminin 

monitorinqi və idarəedilməsi işlərinin təşkilində bu standartlardan yararlanmaq 

mümkündür. Standartlardan istifadə dövlət orqanları və təşkilatlarının fəaliyyətinin 

yeni şəraitə daha asan transformasiyası, E-biznes, E-bankçılıq, E-təhsil, və s. kimi  

Xatırlatmaq lazımdır ki, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi qətiyyəti sayəsində 

1994-cü ilin sentyabrında "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması ölkənin yeni sosial-
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iqtisadi inkişaf modelinin həyata keçirilməsi üçün zəruri əsaslar formalaşdırmaqla 

yanaşı, müasir rabitə və informasiya texnologiyalarının sürətlə tətbiqində də böyük 

canlanma yaratmışdır. Neft sektoruna və iqtisadiyyatın digər sahələrinə milyardlarla 

investisiya yatıran Qərb şirkətləri ölkədə informasiya cəmiyyətinin bərqərar olması 

prosesində yaxından iştirak etməyə başlamış, bu məqsədlə Azərbaycana ən yeni və 

zəngin resurslara malik texnologiyalar gətirilmişdir. [42] 

Bu mərhələdən etibarən ulu öndər Heydər Əliyevin rabitə və informasiya 

texnologiyaları sahəsində təməlini qoyduğu siyasətin əsas məqsədlərinə İKT 

sahəsində hüquqi əsasların yaradılması, insan amilinin inkişafı, vətəndaşların 

məlumat almaq, onu yaymaq və istifadə etmək hüquqlarının genişlənməsi, elektron 

hökumətin, elektron ticarətin formalaşması, ölkənin iqtisadi, sosial və intellektual 

potensialının möhkəmləndirilməsi, informasiya və biliklərə əsaslanan, rəqabətə 

davamlı iqtisadiyyatın qurulması kimi fundamental məsələlər daxildir. Həyata 

keçirilən kompleks islahatlar nəticəsində Azərbaycanda mobil telefon rabitəsi, o 

cümlədən internet dinamik inkişaf etməyə başlamış, rəqəmsal sistemin tətbiqi böyük 

vüsət almış, yeni texnologiyaların geniş yayılması üçün böyük investisiya sərf 

olunmuşdur.  

Ümummilli liderin 2003-cü il 17 fevral tarixdə imzaladığı "Azərbaycan 

Respublikasının inkişafı naminə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə 

(2003-2012-ci illər) Milli Strategiya" 10 ilə yaxın müddətdə müasir informasiya 

texnologiyalarının Azərbaycanda tətbiqi sahəsində prioritet vəzifələr 

müəyyənləşdirmişdir. Qloballaşma dövrünün reallıqları nəzərə alınaraq çevik və 

təkmil idarəetməni təmin edəcək "elektron hökumət"in yaradılması da sənəddə vacib 

məsələlərdən biri kimi önə çəkilmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2005-ci il 22 oktyabr tarixli fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının 

inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan)" isə 

rabitə və informasiya texnologiyalarının geniş tətbiqinə imkan yaradan, habelə 
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bölgələrdə geniş yayılmasını təmin edən mükəmməl fəaliyyət konsepsiyası olmuşdur. 

Proqrama əsasən, 2008-ci ildə Azərbaycan informasiya texnologiyalarının inkişafı 

sahəsində ümumdünya orta göstəricilərinə çatmış, bu sektorun inkişafına 150 milyon 

ABŞ dolları yönəldilmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin "Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması 

haqqında" 2007-ci il 6 mart tarixli fərmanı da ölkədə İKT sektorunun inkişafına 

münbit zəmin yaradır. Bu fərmanda müəyyən edilən məqsədlərin reallaşdırılması 

ölkədə texnoparkların, texnopolislərin, innovasiya mərkəzlərinin yaradılmasına, alim 

və mütəxəssislərin elmi-texniki potensialından daha səmərəli istifadə etməyə, 

rəqabətədavamlı, elmtutumlu məhsulların istehsalına, nəticə etibarilə, informasiya 

cəmiyyətinin əsasını təşkil edən biliklər iqtisadiyyatının formalaşmasına imkan 

yaradır. ABŞ-ın "CİSCO", "İntel", Microsoft, İsveçin Ericsson, Almaniyanın 

Siemens, Çinin Huawei şirkəti Azərbaycanda yaradılacaq texnoparkların 

formalaşmasında fəal surətdə iştirak etmək istədiklərini bəyan etmişlər. 

Digər mühüm addım kimi Azərbaycanın yerətrafı orbitə peyk çıxarmaq 

təşəbbüsünü qeyd etmək lazımdır. Bu peyk ölkəmizin qlobal informasiya 

cəmiyyətinə inteqrasiya olunmasında, Qərblə Şərq arasında informasiya fərqinin 

aradan qaldırılmasında və regionun aparıcı dövlətlərindən birinə çevrilməsində 

əhəmiyyətli rol oynayacaqdır.  

Prezident İlham Əliyevin 2008-ci il 11 avqust tarixli "Azərbaycan 

Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci 

illər üçün Dövlət Proqramının (Elektron Azərbaycan)" təsdiq edilməsi haqqında 

sərəncamı da bu sahədə həyata keçirilən dövlət siyasətinin keyfiyyətcə yeni  

 

(2003-2012-ci illər)" həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi daşıyır. 

"Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 

2010-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramı"nın məqsədi Milli Strategiyadan irəli gələn 
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vəzifələrin yerinə yetirilməsi, respublikanın informasiya cəmiyyətinə keçidinin təmin 

edilməsi, İKT-nin inkişafını və geniş tətbiqini təmin etmək yolu ilə informasiya və 

biliklərə əsaslanan, rəqabətə davamlı iqtisadiyyatın qurulması və inkişaf etdirilməsi 

üçün zəminin formalaşdırılması, dövlət idarəetmə mexanizmlərinin səmərəliliyinin 

artırılması və qərarların qəbulu prosesində vətəndaşların və sosial institutların iştirakı 

imkanlarının genişləndirilməsi, cəmiyyətin informasiya məhsulu və xidmətlərinə olan 

tələbatının dolğun ödənilməsidir. [42] 

Müasir dövrdə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları cəmiyyətin 

inkişafına təsir göstərən əsas amillərdən birinə çevrilmiş, onun əhatə dairəsi dövlət 

strukturlarını, sosial-iqtisadi sahələri, elm və təhsili, mədəniyyəti, bütövlükdə 

insanların həyat tərzini əhatə etmişdir. Bir çox inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan 

ölkələr İKT yaratdığı üstünlüklərdən lazımi səviyyədə faydalanır, iqtisadi sahədə 

böyük uğurlara imza atırlar. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının 

tətbiqinin səviyyəsi hər bir ölkənin elmi potensialının,iqtisadi potensialının, dövlət 

idarəçiliyinin inkişafının əsas göstəricilərindəndir. Dünya bazarında elektron ticarətin 

rolunun artdığı müşahidə olunur və ümumilikdə, hazırda ölkələrin iqtisadi rəqabət 

aparmaq qabiliyyəti onların İKT-dan səmərəli istifadəsindən əhəmiyyətli dərəcədə 

asılıdır. Son 15 ildə bu sahənin inkişaf etdirilməsi üçün Respublikamızda ardıcıl 

addımlar atılmış, bu istiqamət dövlət siyasətinin bir hissəsinə çevrilmişdir. 

Prezidentimizin təşəbbüsü nəticəsində İKT sahəsində uğurlu addımlar atılmışdır.. 

Dövlət orqanları və təşkilatlarının fəaliyyətinin yeni şəraitə daha asan uyqunlaşması, 

E-biznes, E-bankçılıq, E-təhsil, və s. kimi layihələrin həyata keçirilməsi də daxil 

olmaqla informasiya cəmiyyətinə keçidin formalaşdırılması və inkişafını təmin 

etməkdədir. Xatırlatmaq lazımdır ki, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi təşəbbüsü 

sayəsində 1994-cü ilin sentyabrında “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ölkənin yeni 

sosial-iqtisadi inkişaf modelinin həyata keçirilməsi üçün zəruri əsaslar 

formalaşdırmaqla yanaşı, müasir rabitə və informasiya texnologiyalarının sürətlə 

tətbiqində də böyük canlanma yaratmışdır. Neft sektoruna və iqtisadiyyatın digər 

sahələrinə milyardlarla investisiya yatıran Qərb şirkətləri ölkədə informasiya 



11 
 

cəmiyyətinin bərqərar olması prosesində yaxından iştirak etməyə başlamış, bu 

məqsədlə Azərbaycana ən yeni və zəngin resurslara malik texnologiyalar 

gətirilmişdir. Bu mərhələdən etibarən ulu öndər Heydər Əliyevin rabitə və 

informasiya texnologiyaları sahəsində təməlini qoyduğu siyasətin əsas məqsədlərinə 

İKT sahəsində hüquqi əsasların yaradılması, insan amilinin inkişafı, vətəndaşların 

məlumat almaq, onu yaymaq və istifadə etmək hüquqlarının genişlənməsi, elektron 

hökumətin, elektron ticarətin formalaşması, ölkənin iqtisadi, sosial və intellektual 

potensialının möhkəmləndirilməsi, informasiya və biliklərə əsaslanan, rəqabətə 

davamlı iqtisadiyyatın qurulması kimi fundamental məsələlər daxildir. Həyata 

keçirilən kompleks islahatlar nəticəsində Azərbaycanda mobil telefon rabitəsi, o 

cümlədən internet dinamik inkişaf etməyə başlamış, rəqəmsal sistemin tətbiqi böyük 

vüsət almış, yeni texnologiyaların geniş yayılması üçün böyük investisiya sərf 

olunmuşdur. Ümummilli liderin 2003-cü il 17 fevral tarixdə imzaladığı “Azərbaycan 

Respublikasının inkişafı naminə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə 

(2003-2013-ci illər) Milli Strategiya” 10 illik müddətdə müasir informasiya 

texnologiyalarının Azərbaycanda tətbiqi sahəsində vəzifələr müəyyənləşdirmişdir. 

Qloballaşma dövrünün reallıqları nəzərə alınaraq çevik və təkmil idarəetməni təmin 

edəcək “elektron hökumət”in yaradılması da sənəddə vacib məsələlərdən biri kimi 

önə çəkilmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2005-ci il 22 oktyabr tarixli fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının 

inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan)” isə 

rabitə və informasiya texnologiyalarının geniş tətbiqinə imkan yaradan, habelə 

bölgələrdə geniş yayılmasını təmin edən mükəmməl fəaliyyət konsepsiyası olmuşdur. 

Proqrama əsasən, 2008-ci ildə Azərbaycan informasiya texnologiyalarının inkişafı 

sahəsində ümumdünya orta göstəricilərinə çatmış, bu sektorun inkişafına 150 milyon 

ABŞ dolları yönəldilmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin “Xüsusi iqtisadi 

zonaların yaradılması haqqında” 2007-ci il 6 mart tarixli fərmanı da ölkədə İKT 

sektorunun inkişafına şərait yaradır. Bu fərmanda müəyyən edilən məqsədlərin 
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reallaşdırılması ölkədə innovasiya mərkəzlərinin yaradılmasına, alim və 

mütəxəssislərin elmi-texniki potensialından daha səmərəli istifadə etməyə, 

rəqabətədavamlı, elmtutumlu məhsulların istehsalına, nəticə etibarilə, informasiya 

cəmiyyətinin əsasını təşkil edən biliklər iqtisadiyyatının formalaşmasına imkan 

yaradır. ABŞ-ın “CİSCO”, “İntel”, Microsoft, İsveçin Ericsson, Almaniyanın 

Siemens, Çinin Huawei şirkəti Azərbaycanda yaradılacaq innovasiyaların 

formalaşmasında fəal surətdə iştirak etmək istədiklərini bəyan etmişlər. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2013-cü ili İKT ili elan etdi.Bu təşəbbüsün 

nəticəsində gənclərin bu sektora marağı dahada artmaqdadır. Digər mühüm addım 

kimi Azərbaycanın yerətrafı orbitə peyk çıxarmaq təşəbbüsünü qeyd etmək lazımdır. 

Belə ki bir neçə ay öncə orbitə Azərbaycanın ilk peyki buraxıldı. Bu peyk ölkəmizin 

qlobal informasiya cəmiyyətinə inteqrasiya olunmasında, Qərblə Şərq arasında 

informasiya fərqinin aradan qaldırılmasında və iqtisadi regionun aparıcı 

dövlətlərindən birinə çevrilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. 

Qloballaşan, daim irəliyə – yeniliyə doğru can atan dünyamızı bu gün ən müasir 

informasiya və kommunikasiya texnologiyaları – İnternet, elektron poçt və qlobal 

rabitə imkanları olmadan təsəvvür belə etmək mümkün deyil. Yeni minillikdə bəşər 

sivilizasiyasını düşündürən ən aktual və təxirəsalınmaz məsələ – telekommunikasiya 

və informasiya texnologiyaları sahəsində “inqilabi” dəyişikliklər yolu ilə əlçatmaz 

zirvələri fəth etmək, dövlətlər və xalqlararası zaman və məkan fərqlərini aradan 

qaldırmaqdır. İKT cəmiyyətin inkişafına müsbət təsir etmək imkanlarına malik olan 

mühüm bir vasitədir. O, dövlət orqanları, vətəndaş cəmiyyəti institutları, iqtisadi-

biznes və sosial sektorlarla yanaşı həm də elm, təhsil, mədəniyyət sahələri və 

insanların gündəlik həyatına öz təsirini göstərir. Bir çox inkişaf etmiş və inkişaf 

etməkdə olan ölkələr İKT-nin tətbiqi nəticəsində böyük nailiyyətlər əldə etmişlər və 

beləliklə də dünya mədəniyyətinin gələcəyinə aparan yolun İKT-nin cəmiyyətdə 

geniş tətbiqindən keçdiyi artıq heç kimdə şübhə doğurmur. Dünya təcrübəsi açıq-

aydın göstərir ki, İKT-nin geniş tətbiqi ölkənin ümumi sosial-iqtisadi inkişafına təkan 

verir və o, yoxsulluğun azaldılması üçün təsirli vasitələrə malikdir. Buna görə də 
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inkişafı gücləndirmək məqsədilə ölkə potensialından istifadə etmək üçün hər bir 

ölkənin öz milli İKT strategiyasının işlənib hazırlanması həlledici əhəmiyyət daşıyır. 

Bu da Azərbaycan kimi sosial-iqtisadi dəyişikliklər dövrünü yaşayan və dünya 

birliyinə tam inteqrasiyaya can atan ölkələr üçün xüsusilə vacibdir. 

İnformasiya cəmiyyətinə keçid, qloballaşma və dünya birliyinə inteqrasiya 

Azərbaycanın da üzv olduğu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Avropa Şurası kimi 

təşkilatların əsas öncəlik verdiyi məsələlərdəndir. İnformasiya cəmiyyətinə keçid 

üçün müvafiq mühitin yaradılması Azərbaycan Hökumətinin siyasi kursunun tərkib 

hissəsidir və Milli İKT Strategiyasının işlənməsi bu istiqamətdə atılmış ilk addım 

kimi mühüm əhəmiyyətə malikdir. İnformasiya axınlarının gücləndirilməsi məsələsi 

özündə bir çox elmi, texniki, texnoloji, iqtisadi, sosioloji və siyasi tərəfləri 

cəmləşdirən mürəkkəb bir prosesdir. Bu prosesin uğurla həyata keçirilməsi üçün 

fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi və tənzimlənməsində tələb olunan ehtiyatlardan 

(məsələn, insan, texniki, proqram, maliyyə, idarəetmə və siyasi resurslar) düzgün 

istifadə edilməsi və realist hədəf və öncəliklərin müəyyənləşdirilməsi təməl 

əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanda İKT-nin inkişafı və istifadəsi üçün ümummilli 

strategiyanın hazırlanması və qəbul edilməsi də məhz bu səbəbdən zəruri idi. 

Strategiyaya tam əhatəli prinsip və öncəliklər, realist zaman çərçivəsinə əsaslanan 

xüsusi fəaliyyət məqsədləri daxil olmalı və o, Azərbaycan Respublikasının 

hökumətinin “İnformasiya, informasiyanın yayılması və təhlükəsizliyi” haqqında 

qanunu ilə müəyyən edilmiş informasiya siyasəti ilə üst-üstə düşən nəticələr nəzərdə 

tutmalıdır. İKT infrastrukturunun inkişaf prosesinin hökumət tərəfindən idarə 

olunması da öz həllini gözləyən məsələlərdəndir. 

21-ci əsrin başlanğıcı təkcə il baxımdan yeni eranın başlanğıcı deyil, bu həm  də yeni 

idarəetmə növünün “Elektron hökumət” (Electronic Government) erasının 

başlanğıcıdır. “E-Government” sözünün birbaşa hərfi tərcüməsi düz deyil və bu 

birləşmənin əsl mənasını açmır. Bu dövləti və strukturlarının informasiya - 
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kommunikasiya vasitələri ilə vətəndaş və biznes strukturlarının qarşılıqlı yardımı ilə 

idarə olunmasıdır.  

“Elektron hökumət” konsepsiyasında bütün idarəetmə orqanları vətəndaşlara 

xidmət edən vahid orqan kimi fəaliyyət göstərir. Hökümətin fəaliyyəti çox açıq və 

aşkar olmalıdır.Əsas diqqət göstərilən xidmətlərin sürəti və  keyfiyyətinə 

göstərilir.Bütün bunlar həm vətəndaşa yüksək xidmət həm də hökümətin 

idarəetməsini yüksədilməsinə xidmət edir. 

Elektron hökumət (e-hökumət) – informasiya cəmiyyətinə xas olan dövlət 

idarəçiliyidir. O, informasiya-telekommunikasiya texnologiyalarının (İKT) 

imkanlarına və vətəndaş cəmiyyətlərinin dəyərlərinə əsaslanır. Vətəndaşların 

tələbatlarına, iqtisadi effektivliyə, vətəndaş nəzarəti üçün açıq olmasına və təşəbbüsə 

yönəlik olması ilə xarakterizə olunur. Müxtəlif ölkələrdə və ilk novbədə ABŞ-da və 

Böyük Britaniyada e-hökumətə ümumilikdə dövlətin fəaliyyətinin effektivliyinin 

artırılmasına  yönəlmiş bir konsepsiya kimi baxılır. Başqa sözlə desək e-hökumətin 

mahiyyəti onda ibarətdir ki, müxtəlif pilləli dövlət strukturları müasir informasiya 

texnologiyalarından istifadə edərək istehlakçılara bilavasitə informasiya və xidmət 

təklif edir. E-hökumətin təklif etdiyi xidmətlərin istehlakçıları vətəndaşlar, qeyri-

dövlət təskilatları və ya dovlət strukturları ola bilərlər. 

 Elektron hökumət təkcə dövlətlə vətəndaşlar və ya biznes arası əlaqə ilə bitmir. 

O, həmçinin dövlət daxili əlaqələrlə də əhatə olunub: sistem daxili idarə olunmanın 

əhatə edir: icra, qanunvericilik, məhkəmə sistemdaxili informasiya mübadiləsini. 

Elektron hökumətin funksional əhatə dairəsini əsas 3 hissəyə ayırmaq olar: 

idarəedici dövlət orqanı ilə hökümət  ( hökümətin fəaliyyəti üçün həmin idarəedici 

orqanlar üçün imkanların yaradılması), vətəndaşlar ilə hökümət (hökümət 

xidmətlərinin əhali üçün təqdim edilməsi) və biznes ilə hökümət ( hüquqi subyektlər 

üçün hökümət xidmətləri). Bunlara uyğun aşağıdakı  abreviatura qəbul olunub: G2G 
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(government to governmet); G2C (government to citizen); G2B (government to 

business) . 

Müxtəlif müəllif  bu barədə öz fikirlərini bildirmişlər. Məsələn, Don Sandora 

görə qarşılıqlı əlaqə aşağıdakı cədvəl 1-dəki kimi qurulub. 

  Vətəndaş (C) Hökümət (G) Biznes (B) 

3-cü sektor* 

(N) Elm (S) 

Vətəndaş (C) C2C C2G C2B C2N C2S 

Hökümət (G) G2C G2G G2B G2N G2S 

Biznes (B) B2C B2G B2B B2N B2S 

3-cü sektor* (N) N2C N2G N2B N2N N2S 

Elm (S) S2C S2G S2B S2N S2S 

* Qeyri-kommersiya təşkilatı [26] 

Cədvəl 1 

Elektron hökumətin müxtəli subyektlərlə qarşılıqlı əlaqə forması 

Elektron hökumət informasiya – kommunikasiya vasitələrindən istifadə etməklə 

dövlətin idarə  olunmasıdır və bu 3 formada təzahür olunur: 

-   Elektron idarəedici orqan 

-   Elektron parlament 

-   Elektron məhkəmə 

Ümumilikdə e-idarəetmənin 4 sahəsini ayırmaq olar: 

1. Elektron xidmətlər ( e-services). Göstərilən termin altında dövlətin elektron 

məlumat, program, strategiya və xidmətlər nəzərdə tutulur. Onlar həftədə 7 gün, 

sutkada 24 saat işləkdirlər. Bura həmçinin xidmətlərin elektron təqdimi, elektron 

administrasiya və “bir pəncərə” daxildir. 
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2. Elektron menecment (e-management). Buna daxili informasiya sistemini idarə 

edən, departamentlər arası elektron sənəd mübadiləsini həyata keçirən dövlət 

hakimiyyət sistemləri daxildir. Elektron idarəetmə köhnə idarəetmə üsulundan imtina 

etməklə vətəndaşlar üçün daha təkmil və bitərəf sistem yaradılmasını tələb edir. 

3. Elektron demokratiya ( e-democracy). Elektron hökumətin bu növünü təmin etmək 

və saxlamaq daha çətindir. Elektron demokratiya özündə elektron vasitələrdən 

istifadə etməklə dövlət siyasətini daha təkmil idarə etməyə və dövlət işlərində 

elektron vasitələrin köməyi ilə iştirak etməyə imkan verir ( Məsələn, elektron 

elektron səsvermə və s.) 

4.Elektron kommersiya (e-commerce). Elektron kommersiya vətəndaşlara öz 

vəsaitləri ilə dövlətdən mal və xidmət almağa təklif edir. Məsələn vətəndaşlara vergi 

borcunu , mənzilinin kommunal xərclərini ödəyə, nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat 

məsələri ilə bağlı əməliyyat aparmağa imkan verir. Dövlət də öz növbəsində 

vətəndaşlardan özünə lazım olan xidmətləri ala və tender müqavilələrini bağlaya 

bilər. 

Dövlətin elektron sistemlə idarə olunması üçün şərtlər nəzərə alınmalıdır: 

“internetləşmənin” müəyyən səviyyəsi (30%-dən dövlət əhalisi və bütün idarəetmə 

orqanları),  lazımlı informasiya-texnologiya  vasitələri və formalarının yaradılması 

(elektron sənəd, elektron imza və s.), maliyyə təminatı, mövcud hökumətə uyğun 

kadr hazırlığı, cəmiyyətin inkişaf ənənəsi və forması, xarici təcrübələrin dövlətə 

tətbiq mexanizmi. 

Elektron hökumət vətəndaşlar üçün daha rahat, effektli və istifadəli etmək 

məqsədi ilə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edir. Bu 

göstəricilərə görə elektron hökümətə daxildir: 

-  İnternet vasitəsilə tam informasiyaya sahiblik (qanunlar, hormativ - hüquqi aktlar, 

lazımlı sənədlər, iqtisadi-elmi biliklər və s.) 
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-  Elektron kanallardan istifadə etməklə vətəndaşların dövlət işlərində iştirakını 

iştirakı və məmurlarla qarşılıqlı əlaqə ( elektron şəkildə sənədin alınması) 

-  Əməliyyatlarının aşkar aparılması vasitəsilə hökumətin hesabatlarının aşkar 

aparılması. Bu korrupsiya riskini azaldır. 

-  Vaxt və maddi itki olmadan kiçik biznes sahibləri dövlət orqanları ilə əlaqə qurur 

(Vergilər Nazirliyinə bəyənnamələrin elektron şəkildə göndərilməsi, Kommersiya 

hüquqi şəxslərin qeydiyyatı və s.).Cədvəl 2. 

Ölkə Xidmət növü Adi üsul ilə 
E-xidmətlərin tətdiqi 

ilə 

Azərbaycan 
Kommersiya hüquqi 

şəxslərin qeydiyyatı 
11 - 30 gün 4 gün 

Braziliya Şənədlərin təqdim edilməsi 
Bir neçə 

gün 
20-30 dəq. 

Hindistan 
Torpaq sahəsinin 

qeydiyyatı 
7 - 15 gün 5 dəq, 

Yamayka Gömrük 2 - 3 gün 3 - 4 saat 

Filippin Gömrük 8 gün 4 - 48 saat 

Cədvəl 2[26] 

Elektron xidmətlərin tətbiqi ilə vaxta qənaət 

Elektron hökumətə keçid üçün resurslara qənaət və  işçilərin ixtisarına yönələn 

qanunvericilik reformasiyası əsas stimul olmamalıdır. Halbuki bunlar vacib reforma  

amillərdən sayılsada vacib olan xeyiri hökumətin sistemin təkmilləşdirilməsinə  və 

investisiya qoyduğu əsas sahələrdən istifadə etməklə fizikki və hüquqi şəxlər 

qazanmalıdır. Bütün xeyirdən istifadə etmək üçün hökumət əlaqəyə girəcəyi 

subyektlər üçün sərfəli şərait yaratmalıdır. Əgər bunlar nəzərə alınmasa elektron 

hökumətə keçid prosesi dağıla bilər. 

Dövlət orqanları və cəmiyyət üçün elektron hökumətə inteqrasiyanın əhəmiyyəti: 
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1.Elektron hökümət iş qabiliyyətini artırır. İKT kütləvi informasiya emalı  və dövlət 

orqanları fəaliyyəti ilə  bağlı məsələlərin həll effektini artırır. Gələcəkdə effektlilik 

hökumətdaxili və xarici informasiyanın yayılması hesabına daha da artmalıdır 

2. Elektron hökumət xidmətlərin keyfiyyətini artırır. İstehlakçıya yönümlülük əsas 

məsələrdən biridir. Xidmət sahəsində təkmilləşdirmə  istehlakçının tələbləri üzərində 

qurulur və online rejimdə olan xidmətlər digər xidmətlərdən fərqlənmir. İnternet bu 

işdə hökumətə kömək göstərməklə fasiləsiz on-line  xidmətləri  təqdim edir. 

3. Elektron hökumət konkret nəticələrə çatmağa kömək edir. İnternet bütün maraqlı 

şəxslərə informasiya, ideya yaymağa və  ya konkret siyasi nəticələri almağa kömək 

göstərir. Məsələn online informasiya təhsil və təlim proqramlarının  öyrənilməsi; 

səhiyyə sektorunda xəstələrin qəbul rejiminin asanlaşdırılması və s. 

4. Elektron hökumət hakimiyyət və vətəndaşlar arasında etibarın təmin edilməsinə 

kömək edə bilər. Bu cür etibarın təmini hökumətin əsas hədəflərindən biridir. İKT  

buna vətəndaşları siyasi, iqtisadi proseslərdə işlərdə iştirakını təmin etməklə yardımçı 

ola bilər.  

Elektron hökumətin uğurlu inkişafı üçün 10 əsas prinsip göstərmək olar: 

1. Liderliklik və öhdəlik. İşə cavabdeh  liderlər dəyişiklikləri daima nəzərə almaqla 

uğurlu nəticələrin əldə edilməsi üçün daima çalışmalıdırlar. 

2. İnteqrasiya. Elektron hökumət yeni fürsət  açan mexanizm olsa da əsas hədəf deyil. 

Elektron hökumət siyasətə, hökümətin xidmət sektoruna və hökumətin 

idarəetməsində vətəndaşların iştirakını təmin edən sahələrə inteqrasiya olunmalıdır. 

3. Hökumətdaxili əlaqə. Elektron hökumət o zaman effektli olur ki, vətəndaşların 

marağı üçün  müxtəlif strukturlar eyni qrupda birləşirlər.  
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4. Maliyyələşdirmə. Bəzən İKT-yə sərf olunmuş xərclər investisiya kimi nəzərə 

alınmalıdır.Maliyyələşdirmənin baza proqramı  innovasiyaları və demonstrasiyalı 

proyektləri stimullaşdırmalıdır. 

5. İmtiyaz. Öz siyasətində dövlət xidmətlərindən on-line rejimdə təqdim edilməsini 

təkmilləşdirməlidir. Çünki on-line rejimdə təqdim olunan xidmətlərdən off-line 

rejimdə istifadəçiləri istifadə edə bilmir. 

6. Seçim. Vətəndaşlar görəcəyi fəaliyyətləri həyata keçirtmək üçün hansı 

xidmətlərdən istifadə edəcəkərini sərbəst seçməlidirlər. 

7. Vətəndaşların cəlbetmə aktivliyi. Elektron hökumətin təqdim etdiyi xidmət yüksək 

keyfiyyətə malik olmalıdır və vətəndaşları siyasətin formalaşmasında iştirakını təmin 

etməlidir ki, vətəndaşların bura qoşulmağa və iştiraka marağı olsun. 

8. Məxfilik. Elektron hökumət fiziki və hüquqi şəxlərin kommersiya sirrini qorumaq 

üçün onlar tərəfindən təqdim edilən məlumatların qorunmasını və yayılmamasına 

təminat verməlidir. 

9. Şəffaflıq, aşkar fəaliyyət. Vətəndaşlarının etibarının qazanılması üçün vacib 

amildir.  

10. Monitorinq və qiymətləndirmə. Vacib məsələlərin həlli zamanı xərcin, gəlirin, 

islehlakın həcminin nəzərə alınması əhəmiyyətli rol oynayır. [26] 

Ümumən isə Elektron dövlətin digər üstünlüklərini aşağıdakı cədvəl 3-dən görə 

bilərik. 

Xarakteristika Sənayə erası dövləti Elektron dövlət 

İdarəetmə Bürokratik Vətəndaşlara şəffaf xidmət 

Xidmət forması Kağız işi Elektron forma 

Vaxt Böyük vaxt itkisi Birbaşa cavablandırma 
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İdarəetmə Birbaşa və imtiyazlı Dolayısıyla və imtiyazsız 

Vəsaitlərin 

köçürülmə vasitləri 

Maliyyə 

əməliyyatları əl ilə 

Vəsaitlərin elektron 

hesablanması 

Hesabatın qurulması 
Böyük vaxt itkisi və 

əmək sərfi 
Qısavaxtitkisivə rahat 

Rabitə sistemi 
İnfromasiya 

texnkiasının zəifliyi 
İnteqrasiya olunmuş şəbəkə 

Cədvəl 3  

Dövlət formaları arasında fərq [22] 

Ölkəmizdə “Elektronhökumət”informalaşdırılması beynəlxalqtəcrübəyə əsaslanırvə 

AzərbaycanRespublikası Prezidentinin “AzərbaycanRespublikasındarabitə və 

informasiyatexnologiyalarınıninkişafı üzrə 2010-2012-ciillər üçünDövlətProqramının 

(ElektronAzərbaycan)” təsdiqedilməsihaqqındaSərəncamı, 

“Dövlətorqanlarınınelektronxidmətlərgöstərməsinintəşkilisahəsində 

bəzitədbirlərhaqqında” 23 may 2011-ciiltarixliFərmanı və 

digərnormativhüquqiaktlarlafəaliyyət üçünhüquqibazayaradılmışdır. 

AzərbaycanRespublikasıının ərazində yaşayanbütünvətəndaşlara, hüquqi şəxslərə, 

xaricivətəndaşlaravə vətəndaşlığı olmayan şəxslərə e-

xidmətləringöstərilməsiməqsədilə www.e-gov.azElektronHökümətPortalı yaradılıbvə 

2012 ilinaprelayındanistifadəyə verilmişdirş Yaradılanyeniimkanların 

əsasməqsədidövlətqulluqçuları və vətəndaşlararsındaolan “məsafəni” 

maksimumazaltmaq, bumünasibətlərisadələşdirməkvə şəffaflığı 

təminetməkdənibatətdir. Buməqsədə nailolamq üçündövlətorqanları 

tərəfindənelektronxidmətləringeniş tətbiqi, onlarınsayınınvə keyfiyyətininartırılması, 

vətəndaşlarınxidmətlərdənməmnunluğuvacibamillərdəndir. Beynəlxalqtəcrübəyə 

əsaslanaraq, vətəndaşlarındövlətorqanları ilə təmaslarınındaharahatvə münasib 

şəkildə təşkili 
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üçündövlətorqanalarınıngöstərdiyielektronxidmətlərinvahidistifadəçidövlətqurumları 

tərəfindəntəqdimolunane-xidmətlərdənyararlanabilər. 

2013-cü ilinmayayındaplanşetvə smartfonistifadəçiləri üçünnəzərdə tutulmuş 

“Elektronhökumət” portalınınmobilversiyası təqdimedilib. Burada (www.e-

gov.az/mini) istifadəçilərelektronxidmətlərdənsadə formadayararlanmaqlayanaşı, 

portaldayerləşdirilənxidmətlərhaqqında ənyeniməlumatları daharahat əldə edə 

bilərlər. Yaradılanyeniimkanların əsasməqsədixidmətləringöstərilməsi 

üçündövlətqulluqçuları ilə vətəndaşlararasındaolan “məsafəni” maksimumazaltmaq, 

münasibətlərisadələşdirməkvə şəffaflaşdırmaqdır. 

 

1.2 İnformasiya sistemlərinin etibarlığı vəsəmərəliliyi 

Verilənlərin işlənməsi sistemlərinin texniki və proqram  təminatlarının  

dayanıqlılığının öyrənilməsi zəruriliyi həyati praktika ilə sübut edilmişdir. Texniki 

sistemlərin  etibarlılığı sahəsində  böyük sayda  işlər görülmüşdür. Mürəkkəb 

sistemlərin etibarlığını təmin  edən  çoxlu sayda  üsullar işlənib hazırlanmışdır. Bu 

modellər  nəinki  texniki vasitələrin hazırlılığını, etibarlılıq göstəricilərini  

qiymətləndirir, hətta qazanılmış  təgrübə nəticəsində  etibarlılıq  göstəricilərinin  

qiymətlərini əvvəlcədən deyə də bilirlər. Bundan əlavə bəzi modellər  normal  işləmə 

şəraitindən əyinmələr  zamanı iş rejimini  necə qurmağı təklif edirlər. Sistemin təmiri, 

normal vəziyyətə gətirilməsi yolunu öyrədirlər. 

İnformasiya işlənməsi sistemlərinin proqram təminatının və texniki vasitələrin 

etibarlığının miqdari qiymətləndirilməsi  böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu əhəmiyyə 

çox vacib olur, o vaxt ki, real zaman rejimində işləyən böyük proqram təminatı 

bloklarının qiymətləndirilməsi zəruri olur. 

Beləliklə, etibarlılıq nəzəriyyəsi dedikdə bir-biri ilə  müəyyən alqoritmlər  

vasitəsi ilə  qarşılıqlı bağlı olan  sistemlər və elementlərdən ibarət  mürəkkəb 

sistemlərin  möhkəmliliyi nəzəriyyəsi  başa düşülməlidir. Etibarlılıq nəzəriyyəsi də 

bu sistemləri onların altsistemləri və elementlər vasitəsilə  tədqiq  edir və öyrənir.  
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Sistemlərdə etibarlılıq o vaxt olur ki, onlar qarşıya qoyulmuş məsələni  həll 

etmiş olsunlar. Əks halda, yəni qarşıya qoyulan məsələ həll edilə bilinməyəndə 

deyirlər ki, sistem etibarsızdır, möhkəm deyil. 

Proqram təminatı (PT) sistemlərində rəddetmə dedikdə proqramda buraxılmış 

səhv başa düşülür. Bu səhvin düzəldilməsi prosesi isə sistemin sistemin təmiri prosesi 

kimi başa düşülür. PT-da səhv dedikdə proqram işləyərkən bütün arzu olunmayan  

nəticələrə gətirib çıxaran  vəziyyətlər küllüsünü başa düşəcəyik (məsələn,  başqa 

fayla müraciət, informasiyanın yaddaşın tutulmayan hissəsində saxlanılması və s.) 

PT-nın etibarlılığı onun keyfiyyətində asılıdır. Pt-nın keyfiyyətliliyi dedikdə 

isə onun şarşıya qoyulmuş  funksional  məsələnin  etibarcasına yerinə yetirmək 

bacarığı nəzərdə tutulur. 

PT-nın keyfiyyəti aşağıdakı göstəricilərlə ölçülə bilər. 

1) vahidzamandakısəhvlərinsayı; 

2) səhvlərarasıvaxt; 

3) hərəmrədüşənsəhvlərinsayı; 

4) səhvlərinsonməqsədətəsiri. 

Bilirikki, müasirkompüterlərinkişafetmişmürəkkəbPT-namalikdirlər. 

Hesablamasistemlərininetibarlılığıözündəikiayrılmazaspektəmalikdir: 

- elementetibarlılığı; 

- funksionaletibarlılıq. 

Bunlardanbirincisitexnikitəminataaiddirvəənənəvimöhkəmliliknəzəriyyəsiiləöy

rənilir.[43] 

FunksionaletibarlılıqisəPTsistemininişlənməsininsəhvsizliyini, düzlü-

yünügöstərir. Buanlayışlarıntəbiətindəkifərqondanibarətdirki, 

texnikitəminatmöhkəmliliyiniöyrənənmetodvəüsullarPT-

nınmöhkəmliyindəhərzamanistifadəolunabilmir. 

Bəssisteminfunksionalmöhkəmliyinədir? 

Bununüçünsisteminquruluşuanlayışınıbaşadüşməklazımdır. 
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Quruluş – 

sisteminquruluşudedikdəhərşeydənəlavəPTsistemininmodullaravəbumodullararasında

kıəlaqələrəbölünməsinəzərdətutulur. Moduldedikdə, 

birvəyabirneçəproqramçıüçünişvahidinəzərdətutulur. 

Spesifikmodullarınyığımsisteminquruluşunuəmələgətirir. 

Əgərsistemdənlazımolanxidmətinalınmaehtimalıböyükdürsə,  

ondabeləsisteməçoxdayanıqlısistemdeyilir. Əgərxüsusihallardasistemsıradançıxma, 

xarabolmaverirsə, onaetibarsızsistemdeyilir. 

Əgər, 1) proqramlaşdırmasəhvisistemindüzgünişlənməsinəmaneolmursa, (məsələn, 

çıxışzamanıtekstdəsəhv) 

2) səhvintəsiriolanhallargec-gecbaşverirsə, vəbuhallarınbaşverməehtimalıkiçikdirsə, 

yenəsistemədayanıqlısistemdeməkolar. Lakinsəhvsmizsistemmöhkəmolmayabilər. 

Modullarqurularkən  «hərşeyqaydasındadır» 

prinsipiPTsisteminindayanıqlılığınıaşağısalır. Aşağıdakıhallardabubaşverəbilir: 

- PTsistemininquruluşuətrafmühitinkorrektolmasınaarxayınlaşır; 

- SistemquruluşuPT-dasəhvinolmadığınaəsaslanır; 

- Sisteminquruluşu «hərşeyvəyaheçnə»prinsipinçəəsaslanır. 

Sistemquruluşununtəsvirimodullararasıinterfeyslərinspesifikləşdiril-

məsideməkdir. 

DayanıqlıPT-nıalmağınbir-birinitamamlayanikimüxtəlifistiqamətivardır. 

Birincihaldaetibarsızanlayışı «səhviolan» 

mənasındabaşadüşülürvəsəhvintapılmasınıtəminedənkorrektproqramlarınyazılmasınə

zərdətutulur. 

İkincihaldaonaəsaslanırki, hesablmasistemləriüçündayanıqlıvə «korrekt» 

anlayışlarısinonimdeyillər, yənieynideyillər. Buonagətiribçıxarırki, 

layihələşdirməprosesindəmöhkəmliyiartıran, 

lakinkorrektliyətəsiretməyəntədbirlərhəyatakeçirilir. 
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Dayanıqlılıqgöstəriciləridedikdə, bizsisteminqarşıyaqoyduğuqmə-

sələlərinyerinəyetirməkbacarığınındərəcəsinigöstərənkəmiyyətvəkeyfiy-

yətgöstəricilərininəzərdətutacağıq. 

Keyfiyyətgöstəriciləriədədlərləifadəolunabilmirvəmüxtəlifsistemlərinbir-

biriiləmüqayisəsindəvəonlarınüstünlüyüvəyaqeyriüstünlüyühaqqındaheçbirinformasi

yavermirlər. 

Dayanıqlılığınkeyfiyyətgöstəriciləribaxılansisteminqarşıyaqoyulanməsələninhəlliüçü

nzərurilazımolankeyfiyyətlərdir. Keyfiyyətgöstəriciləriimkanverirki, 

sistemlərifərqləndirək, 

lakinqoyulanməsələninhəllidərəcəsihansısistemindahayaxşılığınıgöstərəbilmirlər. 

Ardıcıllıqgöstəricilərisisteminhərhansıbirvariantınaüstünlükverməyiəsaslandıra

ninformasiyanıözündəsaxlayırlar. Ardıcıllıqgöstəriciləriimkanverirlərki, 

sisteminvariantlarınıonlarınmöhkəmliliyininartansırasıilədüzək. 

Lakinbusıradavariantlarınbir-birindənnənədəretibarlıolduğunudeməkmümkünolmur. 

Dayanıqlığın miqdarı (kəmiyyət) göstəriciləri sistemlərin etibarlı, digərinə nisbətən 

möhkəmliyi qədəri haqqında informasiyaya malikdirlər. Kəmiyyət göstəriciləri 

etibarlılığı ədədlərlə göstərirlər. 

Dayanıqlıq göstəriciləri mütləq və ya nisbi ölçü vasitələri ilə ölçülürlər, 

qiymətləndirilirlər. Sistemin tətbiqi  və ya sınağı zamanı kəmiyyət göstəriciləri 

statistik müşahidələr  yolu ilə müəyyən olunurlar. Onlar dayanıqlığı etibarlılığın əsas 

göstəriciləridir və sistemin işə yararlığı haqqında qiymətli  informasiyanı  özündə 

saxlayırlar. 

Etibarlılıq göstəriciləri  aşağıdakı kimi  seçilə bilərlər. 

Sistemin elementinin sınağı zamanı birinci sıradan çıxmaya qədərki  vaxt 

müəyyən müsbət ədəddir. Elementin xidməti vaxtı – ti – onun etibarlılığını  

xarakterizə edir. Rədd etmələrin və ya sıradan  çıxmanın səbəbini araşdırarkən  

görərik ki, ti–lər müəyyən bir təsadüfi  T kəmiyyətinin – dayanıqlı  statistik 

paylanmaya  malik kəmiyyətin  alınmasına gətirib çıxarır. 

Müəyyən paylanmanın statistik dayanıqlılığını  
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q(t) ≈F(t)                         (1), 

təqribi bərabərliyi uyğun gəlir. Burada  q(t)- müəyyən zaman daxilində elementin 

sıradan çıxma tezliyidir. F(t)- [0,t] - zamanında  sıradan çıxmanın ehtimalıdır və T 

təsadüfi kəmiyyətin paylanma funksiyasıdır. Statistik  müşahidələrin  sayı artdıqca  

(1) –in doğruluğu artır. 

F(t) – sıradan  çıxmanın ehtimalıdırsa, onda səhvsiz, yəni  sıradan çıxmadan 

ehtimalı  

P(t) – 1- F(t) 

R(t) və F(t) –ni hesablayarkən  paylanmanın sıxlığı istifadə oluna bilər: 

f(t) = 
dt

tdP

dt

tdF )()(
−= , 

buradan, 

F(t) = dxxf

t

∫
0

)(  

P(t) = ∫
∞

t

dxxf )(  

Sistemin etibarlılığının ümumi göstəricisi kimi, onun qarşısına qoyulmuş 

məsələnin  vaxtında  və istismar  qaydalarına riayət  edərək yerinə yetirmək  ehtimalı 

qəbul olunur. Tutaq ki, τpr – sistemin tətbiqi, yəni  işləmə vaxtıdır. PT-i sistemləri 

üçün  P (τpr ) – etibarlılıq göstəricisi deyil,  (çünki τpr – qeyri-müəyyən vaxtdır) 

sıradan çıxmadan  sistemin iş vaxtı – T0, sıradan çıxmalar arasındakı  orta vaxt – Ts 

və sıradan çıxmaların  intensivliyi  - λ(t) – kimi göstəricilərdən istifadə edilir. 

λ(t) = ;
)(

)(

1

dt

tdF

tP
⋅  

tP
dt

d

dt

tdP

tP
ttFtP (ln)

)(
(

)(

1
)()(1)( −=−=⇒−= λ ) 

İnteqrallasaq,  

P(t) = e
t

dxx∫−

0

)(λ        (2) 

Alınmış ifadə bütün paylanma qanunları üçün doğrudur və buna görə də o 

etibarlılığın əsas qanunudur. 
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Xarab olmadan işləmənin  orta vaxtı aşağıdakı kimi müəyyən oluna bilər. 

T0  = ∫
∞

⋅
0

)( dttft  

İnteqrallasaq, 

                         T0  = ∫
∞

0

)( dttP                      (3). 

Tutaq ki, sistem müəyyən t1 zamanında sıradan çıxmamışdır və  bu zaman 

onun  orta T0(t1) – kəmiyyətini hesablayaq. T0(t1)- i  müəyyən etmək üçün sistemin 

t1+ τ - zamanında  xarab olmadan işləməsini qeyd edək. 

Ondaehtimallarınhasiliteoreminəgörə 

P (t1 + τ) = P (t1) . P (τ(t1))                  (4), 

 

burada, P (t1) - t1zamanındasistemixarabolmamaqşərtiiləτ-daişləməehtimalıdır. 

(4) - dənalırıq: 

P (τ(t1)) = 
)(

)(

1

1

t
t
P

P τ+
 

Onda (3)-dənalırıq: 

T0 (t1) =  ∫
∞

+
0

1

1

)(
)P(

1

t
dtP t τ                        (5) 

Etibarlılığınəsasqanununaəsasən,  

P (t1) = e

n

dtt∫−
1

0

)(λ vəP (t1 + τ) = e

t

dtt∫
+

−
τ

λ
1

0

)( , 

onda (5) ifadəsinəgörə 

T0 (t1) =  ∫
∞

−

−

∫⋅

∫

+

0

)(

)(

1

01

0

1
e

e

t

t

dtt

dtt

τ

λ

λ

   (6) 

λ(t) sabitolarsa, yəniλ(t) = const, onda (6) ifadəsiaşağıdakıkimiolar: 

T0 (t1) =  
λ

τλτ 1

0

=∫
∞

−

e
d . [1] 
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Buradanbeləçıxırki, əgərsistemxarabolmasınaqədərkivaxtekspo-

nensialpaylanmaqanununatabedirsə, 

sisteminsonrakıxarabolmadanişləməvaxtıonunəvvəlcənəqədərişləməyindənasılıdeyil. 

İnformasiya sistemlərinin (İS) yaradılmasının  əsas məsələlərindən biri də 

təmiz iqtisadi səmərə almaqdan ibarətdir.  

TexnolojiproseslərinİS-niniqtisadisəmərəsininaşağıdakıkimimənbələrivardır: 

- istehsalınplanlaşdırılmasınıyüksəldənnizamlanmasınınyüksəldilməsi; 

- istehsalaqeyri-istehsalxərclərininazaldılması; 

- istehsalgücünündahatam, dolğunistifadəsi; 

- texnolojiavadanlığınboşdayanmalarınınazaldılması; 

- təchizatınvətəminatıntəşkilininyaxşılaşdırılması. 

İS-

niniqtisadisəmərəsininkəmiyyətcəqiymətləndirilməsionunyaradılmasınınbütünmərhəl

ələrində  -texnikiməsələdənsənayeistismarınakimihəyatakeçirilir. 

Həmdəsənayeistismarızamanısəmərəlilikgöstəriciləristatistiküsulla, 

eksperimentalyollamüəyyənedildiyihalda, 

layihələşdirməzamanıyalnızvəyalnızhesablamayoluiləmüəyyənediləbilərlər. 

Qeydedəkki, İS-

niniqtisadisəmərəsininhesablanmasıtexnikitapşırıqvəyatexnikilayihəhazırlanarkəndah

avacibdir, nəinkisənayeistismarızamanı, 

çünkilayihələşdirməzamanısisteminyaradılmasınınməqsədəuyğunluğuməsələsi, 

onunquruluşu, elementlərininkomplektləşdirilməsivəs. həllolunur. Məhzbunagörədə, 

iqtisadisəmərəninhesablanmasıüsullarımühümroloynayırlar. 

Məlumolanüsullarböyükçatışmamazlıqlaramalikdirlər. Beləki, buüsullarİS-

inetibarlılıqgöstəricilərininəzərəalmadansəmərəliliyihesablayırlar. 

Buisəiqtisadisəmərəlilikgöstəricilərinəmənfitəsirgöstərir. 

İS-

ninlayihələşdirilməsizamanıetibarlılıqgöstəricilərininəzərəalaraqiqtisadisəmərəliliyin

göstəricilərininqiymətləndirilməsiməsələsindənbaşqa, birməsələdəortayaçıxırki, 
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budaiqtisadisəmərəninmaksimumprinsipinəəsasənİS-

ninetibarlılığınaqarşıqoyulanoptimaltələblərinmüəyyənedilməsidir. 

İS-

ninxalqtəsərrüfatındakıvacibrolununəzərəalaraqbuikiməsələninhəlliüçünvahidmetodi

kanın – üsullarınişlənməsizəruridir. 

Bumetodikaeləolmalıdırki, 

hərcürquruluşluvəhərcüriqtisadiobyektlərüçünolanİS-dətətbiqediləbilsin. 

Digərtərəfdənisəbumetodkadəqiqhesablamadüsturlarınavətəkliflərəmalikolmalıdırki, 

ondanetibarlıqnəzəriyyəsisahəsindəmütəxəssisolmayanmühəndis, 

iqtisadəçıvəbaşqalarıistifadəedəbilsinlər. 

MüxtəlifİS-

niniqtisadisəmərəliliyinimüqayisəetməküçünmütləqkəmiyyətgöstəricilərinihesablama

qlazımdır. Beləmüqayisəadətənaşağıdakıkimiaparılır. 

1) müqayisəolunansistemləriniqtisadisəmərəliliyininməhəlligöstəricilərialınır; 

2) alınangöstəriciləriqarşılaşdırırlarvəqərarçıxarırlar. 

İkiİS-lərininmüqayisəsininbaşqa – ikinciyoludavardır. 

Müqayisəolunansistemlərinmüəyyəniqtisadigöstəricilərinigötürüb, birsisteminobiri-

nənisbətəniqtisadisəmərəsinimüəyyənedənümumigöstəricinidəhesablamalqolar. 

Beləgöstəricilərisistemlərarasıgöstəriciləradlandırırlar. Məsələn, 

birsistemindigəriiləəvəzedərkənillikiqtisadisəmərəbeləgöstəricdir. 

Birinciyollamüqayisədəmütləqsəmərəlilikgöstəricilərialınır. 

Çoxlusaydamüxtəlifiqtisadisəmərəgöstəricilərimövcuddur. Lakinbugöstərici-

lərinbirsırası  1969-cuildə «Kapitalqoyuluşununiqtisadisəmərəsinimüəy-

yənedəntipikmetodika»damüəyyənolunmuşlar. Əgəronlara 

«Yenitexnikanıntətbiqindənalınaniqtisadisəmərəninmüəyyənedilməsimetodi-

kası»ndanbirneçəgöstəriciləriəlavəetsək, İS-

iniqtisadigöstəricilərinintamvəaydınçoxluğunualacağıq. 

Birincimüğləqgöstərici: kapitalqoyuluşununiqtisadisəmərəliliyəmsalı: 
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K

P
E pk

=
..

,      (2.1.), 

 

burada, K – İS-nəkapitalqoyuluşu,  

P – illikxalisgəlir, 

P = S – C             (2.2.), 

 

haradaki, S – illikburaxılanməhsulundəyəri (topdapnsatışdəyəri), C – 

illikməhsulunmayadəyəri. HərhansıbirobyektəİS-itətbiqedilərkən, 

onunməhsulununyenidəyərivəyenimayadəyəriəmələgəlir. 

ƏgəronlarıS2vəC2iləişarəetsək, ondaiqtisadisəmərəəmsalı: 

KKKK

P CCSSCSCSPP
E pk

)()()()(
2112112212

..

−−−
=

−−−
=

−
=

∆
= ,         (2.3.) 

 

burada, P1vəP2, S1vəS2uyğunolaraqillikxalisgəlir, dəyərvəmayadəyəridir. P1, S1, C1 – 

İS-intətbiqindənəvvəl, P2, S2, C2 – İS-intətbiqindənsonrakıqiymətlərdir. 

Ek.p. – göstəricisikapitalqoyuluşununözünüdoğrultmasısəviyyəsinigöstərir. 

Buradançıxırki,  

1) Ek.p. – qiymətinəgörəbütünobyektlərimüqayisəetməkolar; 

2) Ek.p. –

nihesablayarkənmüxtəlifobyektlərinməhsullarınınhəcminibərabərləşdirməkzərurideyi

l. 

3) (2.3.)-dəngö.ründüyükimi, 

xalisgəlirinmənbəyburaxılanməhsulunmayadəyərininaşağıdüşməsiC1>C2 

vəyaillikməhsulburaxılışınınhəcmininartırılmasıvəkeyfiyyətinyüksəldilməsidirki, 

budaözünüdəyərdəifadəedir. S2>S1. 

İS-niniqtisadisəmərəsinimüəyyənedərkən (2.3.) düsturundanistifadəolunur. 

KapitalqoyuluşununiqtisadisəmərəsigöstəricilərindənbiridəEk.p. – 

iləbirqiymətlimüəyyənedilən, To.k. - kapitalqoyuluşununözünüalmavaxtıdır. 
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To.k. = 
P

K

E mk

=
..

1
     (2.4.) 

 

İS-ləriüçünbugöstəricinin 

To.k. = 
CC

K

21
−

       (2.5.) 

düsturuiləhesablanmasıtəklifedilir. Buzamannəzərdətutulurki, 

obyektintəkmilləşməsiillikməhsulburaxılışınavəonunkeyfiyyətinətəsirgöstərmir, 

ancaqvəancaqmayadəyərininC1-dənC2-yədüşməsinətəsiredir. 

Üçüncügöstərici (iqtisadisəmərəlilikgöstəriciləri) 

gətirilmiqxərclərgöstəricisidir: 

U = U(V) = C + EnK  (2.6.) 

 

V – qeydolunmuşillikməhsulunmiqdarıdır. En – 

xalqtəsərrüfatınınmüxtəlifsahələriüçünmüxtəlifqiymətalaniqtisadisəmərəninnomrativ

əmsalıdır. En ≥0,12. Buradanbeləçıxırki, ənböyüközünüalmavaxtı 

To.k. = 33,8
12,0

1
=  

Gətirilmişxərclərhəttavahidməhsulagörədəhesablanabilər: 

U 0
 = U(1) = KEC

V

VU
000

)(
+=                    (2.7), 

 

burada, C0, K0 – vahidməhsulunmayadəyərivəkapitalqoyuluşudur. 

U-nunEk.p.-dənüstünlüyüondanibarətdirki, U-

nunhesablanmasıüçünvahidməhsulunqiymətinibilməklazımdeyil. 

Eləbuüstünlüyüilədəgətirilmişxərclərgöstəricisininçatışmamazlığımeydanaçıxır. 

Gətirilmişxərclərgöstəricisiyalnızoxşar, 

uyuşanməhsullarburaxanobyektlərüçünhesablanır. 

BugöstəriciİSüçünhesablanarkənonuntətbiqindənəvvəlkivəsonrakıgöstəricilərm

üqayisəolunurlar. 
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U2 = C2 + En (Kob + ∆K)                   (2.8), 

Burada, Kob  - obyektəçəkilənməcmuxərclər, ∆K – MİS-əçəkilənxərclərdir. 

MİS-iniqtisadisəmərəverməsiüçün 

U2<U1                 (2.9.) 

olmalıdırvəya 

C1 - C2>En∆K    (2.10.) 

ödənməlidir. 

Gətirilmişxərclərgöstəricisindəntörəməillikiqtisadisəmərəgöstəricisidir. 

 

E = (U01 – U02)V2 = [(C01 + EnK01) - (C02 + EnK02)] V2                      (2.11.) 

U01 , C01, K01   -   uyğunolaraqbirinciobyektin, 

U02 , C02, K02vəV2  - ikinciobyektingöstəricisidir. V2  - 

buraxılanməhsulunillikhəcmidir. 

Dahabirobyektarasıgöstəricitexnikihəllinmütərəqqilikəmsalıdır. 

ξn = 
E

E

kp

kp

1

2                                (2.12), 

Ekp2
 - ikincitexnikihəlliniqtisadisəmərəlilikəmsalı, E kp1

 - 

birincitexnikihəlliniqtisadisəmərəlilikəmsalıdır. 

Yuxarıdaveriləniqtisadisəmərəninəsasgöstəricilərimüqayisəetmənin (opti-

mallaşdırmanın) aşağıdakıikikriteriyasınıverir: 

 

E kp
→max                                  (2.13.) 

U0 →min                                   (2.14.) 

 

Eynibirməsələnintexnikihəllininmüxtəlifvariantlarındabuikinəticəçoxzamanüst-

üstədüşəbilmir. 

Göstərəkki, (2.14.) və (2.13.) 

meyarlarıiləbirobyektinikiinformasiyasistemininmüqayisəsiheçdəhəmişəüst-
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üstədüşmür. Tutaqki, V1, C1, K1vəV2, C2, K2məlumdurvəS0 – 

hərikisistemüçüneynidir: 

Ek.p.1 = )(
1

101

1

CSV
K

− ;      Ek.p.2 = )(
1

202

2

CSV
K

−              (2.15) 

 

Tutaqki, Ek.p.1>Ek.p.2 . 

AşağıdakıəmsallarıdaxiledərəkvəbərabərməhsulburaxılışıhəcmləriVpvcolanobla

stlarüçüngətirilmişxərclərimüqayisəedək: 

α1 = 
V

V pvc

1

vəα2 = 
V

V pvc

2

 

(2.15.)-dənalırıqki,  

Ek.p.1 = )1(

1

1
1101

1

CWV
K

αα
α

− ;                   (2.16) 

Ek.p.2 = )1(

2

1
2202

2

CWV
K

αα
α

− ;                  (2.17) 

WV 021α = x1və WV 022α  = x2 

qəbuletsək, alarıq: 

x1 = α1c1+ α1k1Ekp1                         (2.18.) 

x2 = α2c2+ α2k2Ekp2                         (2.19.) 

Ekp1vəxkoordinatsistemindəverilənikidüzxəttinxα1c1vəxα2c2 

parçalarındakıəsişdiyinöqətininabsisi 

Ekpkn  = 
kk
сс

2211

1121

αα
αα

−

−
                              (2.20)  

 

X1=f1(Ek.n1) vəX2=f2(Ek.n2) funksiyalarınınqrafiklərişəkildəgöstərilmişdir. 

Ek.n2<Ek.n21olduğundanx2düzxəttidahaçoxdikdir. 

α1vəα2daxiledilməsinəticəsindəaşağıdakıalınır: 

 

X1(Ek.n1) vəX2(Ek.n2) = VpvcW0                 (2.21) 
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(2.18.) və (2.19.) düstürlarını (6) ifadəsiiləmüqayisəetsək: 

 

X1(En) = U1(Vpvc) vəX2(En) = U2(Vpvc)            (2.22.)    

alarıq. 

Şəkildəqurulmüşsxemdənçıxırki, Ekp1vəEkp2 -inverilmişmünasibət-

lərindəngətirilmişxərclərin  (U) variantlarınınmüqayisəlinəticəsiEkp1vəEkp2vəEn –

inabsisoxundakəsişməsindənasılıdır. 

1) ƏgərEkp1, Ekp2vəEnEkpkn –dəneynitərəfdədirvəondaEknvəUiləmüqayfisələrüst-

üstədüşür; 

2) ƏgərEkp1, Ekp2vəEnEkpkn –ninbirtərəfindəyerləşmişolursa, nəticələrüst-

üstədüşmür, yəni, U1
II>U2

II . Sübutetdikki, (2.13.) və (2.14.) 

meyarlarıiləmüqayisəninnəticələriheçdəüst-üstədüşmür.[1] 

 

 

1.3Səmərəliliyininetibarlıqla əlaqəsininaraşdırılması 

 

İS-

iniqtisadisəmərəliliyininqiymətləndirilməsielətexnolojiobyektinistismaraqədərkiiqtisa

disəmərəsininqiymətləndirilməsindənasılıdr. 

İSyalnızinflrmasiyasınaemaletdiyiobyektinvasitəsiləiqtisadisəmərəverəbilər. İS-

inistismarındangələngəliryalnızbirmənbəyəmalikdirki, 

budaobyektinistismarınıniqtisadigöstəriciləriniyaxşılaşdırmaqdır. Başqasözlədesək, 

İS-dəngələngəlir, obyektinistismarındanalınangəlirəəlavəgəlirdir. 

İS-inistismarındanalınansəmərəmiqdarca, sənayeobyektlərininsəmə-

rəsihesablananikiəsasiqtisadigöstəriciiləEkII vəU0iləölçülür. Doğrudanda, 

birtərəfdənsənayeobyektinəİS-

intətbiqinəticəsindəvahidməhsuladüşəngətirilmişxərcləraşağıdüşür, 
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digərtərəfdənisəsisteminalınmasıvəlayihələndirilməsinəqoyulankapitalxərcləriiqtisadi

səmərəliolmalıdır. 

İS-iniqtisadisəmərəsivəetibarlılığınıaraşdırmaqikiəsasməsələyə -  1) 

iqtisadisəmərəninetibarlığınəzərəalaraqdanhesablanması; 2) iqtisadikriteriya-

laragörəetibarlığınoptimallaşdırılmasıməsələlərinəmalikdir.[1] 

Gəlinbuməsələlərəbirdəbaxaq. 

Tutaqki, 

avtomatlaşdırılmışobyektiniqtisadisəmərəlilikgöstəriciləriaşağıdakılardır: 

E Pobk

'

, Y Pobr

'

,
, Kob, Sob, Rob

, Pob, Cob, Vob. 

 

Gəlin, ATKhalında, yəniobyektüçünİS-ninolduğuhalabaxaq – Y′0Σ. 

İS-inolmadığıhaldaY ob

' aşağıdakıdüstüriləhesablanır: 

V

ERRR
SY

prsn

nprrobob

obob V

KS

.

'

−

++++
+=  

ATK = (O+İS) üçünisəY′0Σ -= S0,0Σ + Y′0Σdüsturuiləhesablanır. 

Buzamanobyektinetibarlığınaaidolan  (Sob, Rbrob, Rremob

' , R obpr

'

.
) parametrləriİS-

inobyektətəsirininəzərəalaraqdanhesablanmalıdır. Ümumihaldabilirikki, İS-

inistismarıobyektinbütüngöstəricilərinə, ocümlədən, etibarlıqgöstəri-

cilərinədətəsiredir. 

İSistismarolunarkənobyektiniqtisadiparametrlərini «′» indeksiiləişarəedək. 

Y
'

0Σ
vəY ob

'

müqayisəsigətirilmişxərclərəgörəsisteminsəmərəliliyihaqqındaproblemihəlletməyəim

kanverir. 

Y
'

0Σ
ifadəsiobyektinvəİS-inayrı-ayrıparametrlərininməcmugəti-

rilmişxərclərininhesablanmasındakırolunuaydıngöstərir. 

İndiisəİS-iniqtisadisəmərəlilikəmsalınabaxaq. 
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Ek,p –nin (1) düsturundahesablanarkənKdedikdəİS-

ninistismarıvəhazırlanmasıiləəlaqədarəlavəkapitalxərcibaşadüşülür, P- 

əlavəillikgəlirdir. 

Yuxarıdakılarınəzərəalsaq,  

 

)(
1)()('

...
CS

KK
SSCC

K
PP

K
P

E
cc

obob

c

ob

c

c

cpk
∆+∆=

−+−
=

−
== ΣΣΣ             (3.1.) 

etibarlığınəzərəalaraq: 

Pc′= PΣ′- Pob′      (3.2.) 

vəəvvəlkidüsturu )(
0

'
RSРР +−= nəzərəalsaq, 

RSPRSPP oboboobZzc
−−−−= −Σ

()(
0

' )      (3.3.), 

burada, 

SΣ = Sob1  - Sc ; RRR cob
+=

Σ 1
  ; 

Sob1vəRob1
TO-nunetibarlılığınınİSolarkəndəyərivəqiymətidir. 

PRRSSPP ocoboboboboob
=−+−+−Σ

)()()
110

(      (3.4.) 

işarəetsək, onda (3)-dənalırıqki,  

RPPP ccocc
+−= (' )                                 (3.5.) 

və ' ...E cpk
üçünifadəhesablamaqvətəhliliüçünasanolankanonikformaalır: 

' ...E cpk
 = )(

1
RSP ccocK

−−                    (3.6.) 

' ...E cpk
   - hesablanarkənəsasçətinlikİS-intətbiqindənalınan «ideal» Poc– 

gəlirinihesablamaqdır. ScvəRc
kəmiyyətləriadətən (3.2.) və (3.9.) 

düsturlarıiləhesablanırlar. 

(4) ifadəsindəbirincitoplananavtomatlaşdırılmışobyektinidealgəlirinigöstərir. 

Buifadəonugöstərirki, idealgəlir (İS-in) 

tətbiqindənyalnızavtomatlaşdırılmışobyektingəlirartımındandeyil, 

həmdəonunetibarlığınıntəminxərclərininazalmasıSobvəonunetibarlılığınınqiymətininaş
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ağıdüşməsiyoluilədəalınır. Beləliklə, Poc-nintəyini, yaradılmasınınİS-inavtomat-

laşdırılanTO–

inbütüntexnikivəiqtisadiparametrlərinətəsiriniaraşdırmaqyoluiləmümkündür. 

İndiisəİS-inetibarlılığınınoptimallaşdırılmasıməsələsinəbaxaq: 

(3.6.) düsturundanaşağıdakıasılılığıalmaqolar: 

' ...E cpk
(ac)= [ ])()(

)(

1
aRaSP

a
ccccoc

c
K

−−                       (3.7.) 

BuifadəEk.p.→maxmeyarınagörəac-nintəyiniüçünbaşlanğıcifadədəir. 

Analojiolaraq 'У oΣ

üçünolanifadədənY0→minmeyarınagörəetibarlığınoptimalsəviyyəsinimüəyyənetmək

üçünəsasasılılığıalmaqolar: 

'У oΣ
(ac) =  

)]()(

)()()()()()([
)(

1
  

,

,,,1

.

,

aKEaR

aRaRaSKEaRaRaS
aV

S

ccnccpr

ccregiccbrcсobncobregicbrobcob

ckrsn

oo V

⋅++

++++⋅+++
−

+=
Σ

 

 

 

 

 

Fəsil 2. İnformasiya komunikasiya texnologiyalarında proqram təminatının 

hazırlığı 

2.1Müasir informasiyasistemlərininproqram etibarlığı 

 

BütünMİS-dəəsasroluinformasiyaproseslərioynayırlar. 

İdarəolunanobyekthaqqındainformasiyanınalınmasındantaidarəediciinformasiyanınalı

nmasınaqədərolanprosesmüxtəlifinformasiyasistemləriniköməyiiləalınır. Deməli, 

hərbirAİS-inişlənməsibirneçəardıcılinformasiyasistem-

lərininyaradılmasındanibarətdir.  
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Budeyilənlərtamamiləetibarlılıqməsələlərinintədqiqinədəaiddir. İS-

inetibarlığıməsələsininvəonunhəllininözünəməxsusluğumövcuddur. 

Buonunlaəlaqədardırki, hərbirİS-ninkonkretparametrlərivəxassələrivardır. 

Göründüyükimi, İS-ninetibarlığınıtəsvir, 

tədqiqedənvəqiymətləndirənümumiüsullarınişlənməsivacibdir. BuüsullarayrıcaİS-

ninvəyahərhansıAİS-intərkibindəkiİS-ninaraşdırılmasızamanıtətbiqolunabilərlər. 

Funksional: - istehsalxidmətipaylanmamərkəzi. 

İndiisəİS-ninetibarlılıqxarakteristikavəgöstəricilərinənəzərsalaq. 

Etibarlılığınuzunmüddətlilikvəsaxlanılabilməkkimitərkibhissələribaşqaobyektl

ərdənecəvarsa, İS-dədəeynidir. 

BunagörədəbugöstəricilərinhərbirinəkursumuzunəvvəlindəİSüçündediklərimizeyniilə

aiddir. 

İSüçünayrıcaöyrənilməlisıradançıxmamaqgöstəricisidir. 

DiskretİSüçünsıradançıxmanınikicürformasıvardır: 

1) İS-ninkomponentlərininmöhkəmsıradançıxması, İS-

ninfəaliyyətininuzunmüddətdayandırılmasınagətiribçıxarır; 

2) Öz-özünüdüzəldənsıradançıxmavəyadayanmalar, bunlarİS-ninayrı-

ayrımərhələsinindayanmasınasəbəbolur. 

Qeydetməklazımdırki, İS-

ninsıradançıxmasıintensivliyinindəyişməsiistifadəolunanelementbazasındanasılıdır. 

İS-dəsıradançıxmavədayanmalarınsəbəblərimüxtəlifolduqlarındanİS-

ninsıradançıxmamaqxassəsibuikiformayagörəayrıcaöyrənilməlidir. 

SıradançıxmamağınmiqdarıxarakteristikasıİS-

ninişvaxtınındayanmayaqədərkimiqdarıdır – Totkvəbukəmiyyətfotk(t), Potk(t) 

vəyaλotk(t) vasitəsiləveriləbilər. əgərTotk –

nınpaylanmasıeksponensialvəyanormaldırsa, 

ondasıradançıxmanınməlumədədigöstəricilərindənTotk , λotk, Potk(tfiks) 

istifadəetməkolar. Beləliklə, ciddisıradançıxmazamanıİS-ninvəMİS-

ninsıradançıxmamaqxassəsieynidir. [2] 
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İS-nincüzidayanmalarınanəzərən, onunsıradançıxmamaqxassəsiİs-

ninəməliyyattezliyindənvədoğruluğundanasılıdır. 

ƏgərmüəyyənİSüçünəməliyyattezliyiνvəçevirmənindoğruluğu – q1 verilərsə, 

ondastandartsıradançıxmamaqgöstəricilərinəgəlibçıxmaqçoxdaçətindeyildir. 

Tutaqki, Tsb – İS-ninsıradançıxanaqədərkiişvaxtıdırvətəsadüfikəmiyyətdir. 

İS-ninstandartsıradançıxmamaqgöstəriciləriTsb–

ninpaylanmasınəticəsindəalınanfsb(t), Psb(t) vəyaλsb(t) –dir. 

Əgərdayanmalarınbir-birindənasılılığıyoxdursa, onda 

Psb(t) = (1-gsb1)
νt = e-λsbt                          (1), 

burada, 

λsb = -νln(1-gsb1)                                 (2) 

 

(1) –dəngöründüyükimi, Tsb -  paylanmasıeksponensialdırvəparametriλsb –dir. 

BunagörədəİS-ninsıradançıxmamaqgöstəricisi, sabitəməliyyattezlikliλsb – 

kəmiyyətidirki, buda (2) ilətəyinolunur.  

BirçoxİSüçünxarakterikolanodurki, 

diskretinformasiyanındaxilolunmasıvəişlənməsitammassivlərvasitəsiləolur.  

Beləki, 

İSüçünetibarlılıqxarkteristikalarıkimibütünmassivindüzgünişlənməsiehtimalıəsasdır. 

Başlanğıcverilənkimimassivinbloklarının (vəyaişlənmətaktlarının) sayı – 

mverilməlidir - τk = m/ν; 

Əgərsıradançıxmavəyadayanmaasılıdeyilsə, ondamassivüçün: 

P = Potk.Psb                   (3) 

buradan,  

P = Potk.(τk)e
-λsbτk                  (4)  

alarıq. 

İS-dəprinsipcə, etibarlığıartırmağınbütünüsullarıistifadəedilir: 

- dahaetibarlıhissələrintətbiqi; 

- ayrı-ayrıbirləşməvəelementlərinehtiyatvariantlarınolması; 
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- profilaktoriyaxidməti; 

- istismarşəraitininyaxşılaşdırılması; 

- xaricimaneələrinsəviyyəsininaşağısalınması. 

 

Buüsullariçərisindəbirqrupunuayırmaqolarki, onlarİS-

nətətbiqdədahasəmərəlivəməxsusidirlər. 

Beləüsullardanbiriəlavəinformasiyanınsistemədaxiledilməsiüsuludur, 

bəzəndədüzəldən – korreksiyaedənkodlarüsuludadeyilir. 

İS-ninetibarlığınıartıranüsullarınbəzisiMAİS-də, bəzisiTPAİS-də, 

bəzisiisəayrıcagötürülmüşİS-dəsəmərəlidir. 

Etibarlıq proqram əldə etmək üçün proqramında rast gəlinən səhvlər tipini  dəqiq  

bilmək lazımdır. 

Səhvlərin təsnifatını  və onların öyrənilməsi üçün  kompüterin  proqram 

təminatının (PT)-nın ayrı-ayrı elementlərinin layihəsi sxeminə  baxaq. 

Aydındır ki, hər hansı proqramın  işlənməsi və ya tutulması məqsədin  

müəyyən  olunmasından  başlanır. Məqsədin işlənib hazırlanması qeyri-müəyyənlik 

və ikimənalılıq kimi xarakterik  xüsusiyyətlərə malikdir. Məsələn, məqsəd müəyyən 

cədvəlin alınması və ya uçuşu idarə etmək olar. Məqsəd daha sonra  müəyyən  dilə 

çevrilməli və proqramın nə edəcəyi dəqiq göstərilməlidir.  Proqramın məxsusiyyəti 

müəyyən edildikdən sonra onu layihələşdirmək, kodlaşdırmaq və sazlamaq zəruridir. 

Layihələşdirmə mərhələsi sistemin etibarlığının səviyyəsini  müəyyən etmək 

mərhələsidir. Bu mərhələdə sənədlərdə sistemin etibarlığını təmin edəcək əsas üsullar 

seçilir. Bu mərhələdə  sistemin etibarlığının tədqiqinin əsas mərhələləri, etibarlığı 

təmin edən  müxtəlif üsulların  səmərəsinin müqayisəli  təhlili, verilmiş etibarlılığa 

malik variantların seçilməsi məsələləridir. Sadalanan məsələlərin əsas həlli üsulları, 

etibarlığın  səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üsulları, müxtəlif variantların etibarlığa 

görə müqayisəli təhlili üsulları və optimallaşdırma üsullarıdır. Araşdırma modellər 

əsasında aparılır.  
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PT-nın işlənməsinin ümumi sxemi. 

          Sonrakı  mərhələdə tutulmuş proqram  məqsədə müvafiq  yoxlanılır ki, onun 

məqsədi yerinə yetirib yetirməyəcəyi məlum olsun. Bu yoxlama  gözlə üzəvari 

yoxlamadan  ta korrektliyi sərbəst yoxlamaya  (validasiya) qədər uzana bilər. 

Nəzərdə tutulur ki, validasiyadan sonra tutulan proqram  qarşıya  qoyulan 

məqsəd üçün tətbiq edilə bilər. 

Əvvəlki mərhələlərdən  fərqli olaraq sazlama və istismara qəbul zamanı real 

istismar şəraitində  sistemin  işlənməsini müşahidə etmək olar. Bu zaman əsas 

məsələlər  təcrübələrin  vaxtını və həcmini planlaşdırmaq, əldə olunmuş etibarlıq 

səviyyəsinin qiymətləndirilməsi və sistemin etibarlılığına  qoyulmuş  tələblərin yerinə 

yetirilməsini  yoxlamaqdan ibarətdir. 

Proqramın məxsusiyyəti 2 

Layihələndirmə 3 

Kodlaşdırma 4 

Sazlama 5 

Korrrektliyin yoxlanılması 6 

Tədbiqi əlavələr 7 

İşlənmə və təkmilləşdirmə 8 

Nəticələr 9 

Məqsədin qoyuluşu 1 
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Əgər təcrübələr zamanı sistemin tam şəkildə istismara qəbulu mümkünsə, onda 

etibarlığın araşdırılmasının əsas üsulları riyazi statistika üsullarıdır. 

Əgər bütöv sistemin istismarı mümkün deyilsə, onda etibarlılığı araşdırmaq 

üçün  etibarlılığın riyazi modellərindən istifadə olunur. 

İşlənmə və təkmilləşmə mərhələsində  proqramın  korrektliyi, müəyyən 

məqsəd üçün  əlavələr və ya qısaltmalar və s. yerinə yetirilir. 

Sxemdən göründüyü kimi, proqramın işçi vəziyyətinə gətirilməsinə  qədər  

olan proses məxsusiyyətdən  axıra qədər  bir neçə dəfə təkrar oluna bilər. 

PT-nın işlənməsində  ən qısa vacib momentlərdən biri proqramın valida-

siyasıdır. 

Sxemdə validasiyanın  üç əsas fazası göstərilmişdir: 

- tapşırıqverilənlərinidentifikasiyası; 

- tapşırıqverilənlərinseçilməsi; 

- tapşırıqverilənlərintəhlili. 

Tapşırıqverilənlərininyığımıalındıqdansonrao (3-cüfaza) 

sisteminfunksonalməxsusiyyətləriilətutuşdurulur. 

Buzamanaşağıdakınəticələralınabilər:  

- əgərtapşırıqverilənlərinfunksionalyığımısisteminfunksionalməxsu-

siyyətinəuyğungəlirsə, deməliproqramyoxlanıldı; [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemin 
funksional 
tələbləri 

Tapşırıq verilənlərin 
funksional yığımı 

3-cü faza 

Tapşırıq verilənlərin 
təhlili 

PT-nin 
işlənməsi 

Tapşırıq 
verilənlərin 
seçilməsi 

2-ci 
faza 

PT-nin 
validasiya

Testləşdirmə 
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PT-nınümumivalidasiyası 

 

- əgəreləfunksionaltapşırıqveriləniolarsaki, onasisteminfunksio-

naltələbiuyğungəlməsin, ondasəhvəgətirənmüəyyənkodvardır; 

- əgərsisteminmüəyyənfunksionalməxsusiyyətivarsaki, 

onauyğuntapşırıqveriləniyoxdur. 

OndaPTsistemiixtiyarivariantdaçatışmamazlığamalikdir. 

 

 

 

2.2 Səhvlərintəhlilisxemləri 

 

PT-

daümumihaldasəhvlərproqramınqarşıyaqoyduğuməqsdvəalınannəticələrarasındakıfər

qkimimüəyyənedilirlər. 

Busəhvlərproqramdaonunbütünmərhələlərindədüzəldiləbilərlər. 

Prinsipcə, PT-dasəhvlərinmiqdarınıikiüsullatəsviretməkolar: 

Birinciüsul: - 

layihəvəvalidasiyazamanımeydanaçıxansəhvlərintoplanmasıvəöyrənilməsindənibarət

dir. Realproqramlarıntamvəməqsəd-

yönlüaraşdırılmasıkifayətqədərvaxtvədəyərlixərctələbedirvəbəzibuəsasişə – PT-

nınlayihəsininyaradılmasınamaneolur. 

 
PT 

Tapşırıq verilənlərin 
quruluş yığımı 

1-ci faza 

Tapşırıq verilənlərin 
identifikasiyası PT-nin sintezi 
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Bundanəlavəstatistikqəbuledilənnəticələrinalınmasıüçüntəcrübəsxemininxırdalıqlarla

yaradılması, 

eksperimentiştirakçılarınınseçilməsivəməlumatlarınyığılmasıvəümumiləşdirilməsitələ

bolunur. 

Bucüryanaşmarealtəcrübədənçıxmışproqramnəticələriilətutuşdur-

mayoluilədəyişdirilədəbilər. İmkanyaranırki, kompüterintətbiqivəPT-

nınişlənməsisahəsindəbirsıraməxsusəlavələrəhatəolunsun. 

İkinciüsul: səhvlərinaşkaraçıxarılmasıüçünxüsusinəzarətçiproq-

ramlarıntutulmasınıtələbedir. Buüsulunbirsıraçatışmamazlıqlarıvardırki, 

onlardanənəsaslarıaşağıdakılardır: 

- məlumatlarınyığılmasıdəyərinəqoyulmuşməhdudiyyətlərnəzarətçiproqramınkiç

ikölçülüolmasınagətiribçıxarır. Kiçikproqramlarınistifadəsiisəimkanverirki, 

nəticələrinyalnızqarışdırılmışqiymətlənməsialınsın; 

- nəzarətçiproqramrealprosesdəuzunmüddətistifadəedilmədiyindəntamsəhvlərkül

liyyatıhaqqındabirşeydeməkmümkünolmur. 

Səhvlərqrupununmüxtəlifəlamətlərinəgörətəsnifatlarımövcuddur. 

Məsələn, səhvlərəməliyyattipinəgörəqruplaraayrılabilərlər: hesabi, məntiqi, 

məlumatlaramüraciət, yaddaşlardaməlumatlarladəyişməvəs. səhvləriolabilər. 

SəhvlərPT-nınişlənməsimərhələlərinəgörədətəsnifatamalikolabilərlər: 

məxsusiyyətsəhvi, layihəsəhvi, istifadəshvivəs. 

Səhvlər, onlarımeydanaçıxarmaqüsullarınagörədətəsnifatabölünəbilərlər: - 

təhlilnəticəsində, yerinəyetirilmənəticəsindəvəs. alınansəhvlər. 

TəsnifatPT-

nınişlənməsivəsəhvlərinrəddedilməsiüçünəlavəmaterialkimiistifadəolunabilər. 

PT-

dasəhvlərinçoxumodullarınayrıcatestləşdirilməsivəinteqrasiyasızamanımeydanaçıxabi

lər. aşağıdakısəbəblərəgörəbumərhələtədqiqatobyektikimigötürüləbilər: 

- PT-nınişlənibhazırlanmasınınümumivaxtınınçoxhissəsiEHM-

lərüçünböyükproqramlarıntestləşdirilməsinəvəinteqrasiyasınasərfolunur. 
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Təcrübəgöstərirki, testləşdirməvəinteqrasiyaəsasvaxtın 50 %-nitəşkiledir. 

Bundanəlavə, maşınvaxtınınçoxhissəsinialdığındanxərcdəböyüyür; 

- PT-

nınetibarlığınınmiqdarıqiymətləndirilməsiüçünbaşlanğıczəminlərinhazırlanması. 

Proqramçılarınəksəriyyətiyaənaxırıncısəhviyadaənçətinvəmaraqlısəhvimüqayisəsinis

axlayırlar. Bunagörədəsəhvlərinmüqayisəsini, 

hansınınöyrənilməsinindahavacibolduğununəzərəalmaqlazımdır. Çoxkobudsəhvtez-

tezrastgəlinəncüzisəhvlərdəndahavacibolabilər; 

- Testləşdirməvəinteqrasiyaüçünehtiyatlarınbölünməsinəbaşlanğıczəmininhazırla

nması. P-nınsazlanmasıüçünikiüsulmümkündür; 

- Stolarxasındaproqramın  «oxunması» 

iləproqramüçünmüxtəliftestləşdirməkombinasiyalarınınlayihələşdirilməsivəEHM-

dəyerinəyetirilməilənəticələrinyoxlanılmasıüsulu. 

Validasiyamərhələsindəaşkaraçıxansəhvlərqalansəhvlərinaşkaraçıxarılmasıvəara

dangötürülməsiüçünproqramınsazlanmasındaistfadəolunanüsullardanfərqliolanxüsusi

validasiyaciddisayılırki, yaproqramınyerinəyetirilməsidayansın, 

yadanəticəsəhvalınsın. 

- Ortasəhv – nəticəarzuolunandanfərqlidir, lakinfərqazdır; 

- Kiçiksəhv – proqramınməhsuldarlığınaheçbirtəsirgöstərmir. 

Validasiyazamanıaşkaredilənsəhvlərinümumixarakteristikalarınıgöstərəncədvələ

baxaq.[22] 
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Səhvlərinkateqoriyası Cəmi Ciddi Orta Kiçik 

Miqd

ar 

% Miqd

ar 

% Miqd

ar 

% Miqd

ar 

% 

Tamolmayanvəyasəhvməxsusiyyə

t 

340 28 19 1

1 

82 1

7 

239 4

3 

Məxsusiyyətdənnəzərdətutulanme

yllənmə 

145 12 9 5 61 1

3 

75 1

4 

Proqramlaşdırmastandartlarınıpoz

maq 

118 10 2 1 22 5 94 1

7 

Məlum1atlaradüzgünolmayandaxi

lolma 

120 10 36 2

1 

72 1

5 

12 2 

Düzgünolmayanməntiq 139 12 41 2

4 

83 1

7 

15 3 

Düzgünolmayanhesabiifadə 113 9 22 1

3 

73 1

5 

18 3 

Səhvtaymirov 44 4 14 8 25 5 5 1 

Kəsilməninsəhvişlənməsi 46 4 14 8 31 6 1 0 

Sabitlərinvəməlum. səhvi 41 3 14 8 19 4 8 1 

Sənədlərdəsəhv 96 8 0 0 10 2 86 1

6 

 1202 10

0 

171 1

4 

478 4

0 

559 4

6 
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[22] 

Veriləncədvələəsasənaşağıdakınəticələriçıxarmaqolar: 

1) PT-

nınetibarsızlığınınyeganəsəbəbiyoxdurvəbunagörədəbütünsəhvləriaşkarasıxaranvahid

vasitətəklifolunur. 

2) Proqramınonunqarşısınaqoyulmuşməxsusiyyətəuyğunolduğu-

nutələsiknümayişetdirməkonundoğruluğuna, korrektliyinəəsasverəbilməz, beləki, 

səhvlərinçoxutamolmayanvəyasəhvməxsusiyyətdənçıxır (28 %) 

3) Məxsusiyyətdənrazılaşdırılmışkənaraçıxmalarvəproqram-

laşdırmastandartlarınınpozulmasınəticəsindəciddisəhvləralınır. 

Səhvlərintəibətiniöyrənərkən, onlarınnəvaxtvəharadameydanaçıx-

masınıbilməkçoxvacibdir. Hərşeydənəvvəl, bu, 

hansıvalidasiyaüsullarınınvəanalizinintətbiqinibilməküçünzəruridir. 

 

2.3Dayanıqlı şəbəkə  proqramlarının etibarlılıq modelləri 

 

t=0 anından  işə başlayan PT sisteminə baxaq. Tutaq ki, sistem sıradan çıxana 

qədər əvvəlcədən müəyyən olunmuş kriteriyaya uyğun işləyir. Sıradan çıxmanın 

təsadüfi   t – vaxtı 

ϕϕ =)(t ;  ϕ≥ 0 kimi müəyyən oluna bilər; burada ϕ eksperimentin  diskret 

zaman oxunda nöqtələrin yeridir. Tutaq ki, t – təsadüfi dəyişəni paylanma 

funksiyasına malikdir:  F (t) = P {ϕ: t(ϕ) ≤t}, onda sıxlıq funksiyası:  

f(t) = 
dt

tdF )(
. 

Sistemin etibarlığı – R(t)   (0,t) intervalında sıradan çıxmanın olmaması 

ehtimalı ilə  müəyyən olunur:  

               R(t) = {t ≥t}                              (3.1.) 
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t anında sistemin hazırlığı dedikdə onun t zamanı ərzində işçi vəziyyətdə 

olması ehtimalı başa düşülür: 

                     A(t) = P                                      (3.2) 

Aşağıdakı kimi müəyyən edilən riskin  dərəcəsi göstəricisi də müəyyən 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Z(t) ∆t = P {t< t ≤ t + ∆t} [26] 

Ondasisteminetibarlığı 

R(t) = EXP [ ∫−
t

dxxZ
0

)( ]                 (3.3) 

kimitəyinolunabilər, sıradançıxmavaxtınınqiymətiniisə 

tw = ∫
t

dxxR
0

)(                                    (3.4.) 

hesablamaqolar. 

Riskindərəcəsisabitolarsa, -Z(t) =λ, ondabütünhesablananasılılıqlar: 

f(t) = λe-λt,                               (3.5.) 

R(t) = e-λt,                                (3.6.) 

tw =1/λ                                      (3.7.) 

şəklindəolar. 

Tutaqki, t=0 anındasisteminməlumolmayannsaydasəhvivardır. 

Sisteminişləməyəbaşlamavaxtıolaraqtestləşdirməfazasınınbaşlanğıcınıgötürək, 

çünkisazlamavaxtınaqədərsintetiksəhvlərinvarlığısazlamanıkifayətqədərqeyri-

müəyyənedir. Tutaqki, səhvlərintapılmasıvədüzəl-

dilməsiardıcılvəfasiləliyerinəyetirilir.  

Sisteminvəziyyətininsırası {n, n-1, n-2, …} 

səhvlərinaşkaraçıxarılmasıprosesinəuyğungəlir. 

Analojiolaraq, sisteminsəhvlərininaradanqaldırılmasıprosesinəuyğunvəziyyətin 

{m, m-1, m-2, …} sırasıiləişarələyək. 



48 
 

Əgər (k-1) səhvidüzəlibvəksəhvihələtapılmayıbsa, ondadeyəcəyikki, sistem (n-

k) vəziyyətindədir. Ksəhvitapıldıqda, lakinhələdüzəlməyibsə, ondasistem (m-k) 

vəziyyətindədir. 

Tutaqki, tanındasisteminvəziyyətihərhansıtəsadüfiS(t) dəyişəniiləifadəolunur. 

Esperimentieləaparaqki, sistemnişçivəziyyətininvədayanmahallarınınbir-

biriniəvəzetməsibaşversin. Smümkünvəziyyətlərifəzadaaşağıdakıkimiolar: 

S = {n, m, n-1, m-1, n-2, m-2, …} 

İndiisətutaqki, t1<t2< … t1< …t anlarındaS(t1), S(t2), S(t3) … S(t1)….S(t) 

təsadüfikəmiyyətləri∀lüçünaşağıdakıbərabərlikləriödəyir: 

P {S(t)=r/ S(t1)=r-1,  S(t1-1) = r-2, … S(t1)=r-l}= P {S(t)=r/ S(tl)=r-1}, 

burada, r, r-1, r-2, …r-l   (n-k), (m-k+1), (n-k+1), …(n-2), (m-1), (n-1), m, 

nvəziyyətlərininardıcıllığınauyğungəlir. 

Beləliklə, baxılanmodelinixtiyarivəziyyəti {Pij} keçidehtimallarınınsı-

rasıiləmüəyyənolunurlar. BuradaPij – 

sisteminivəziyyətindənjvəziyyətinəkeçməsininehtimalıdır. 

(n-k)   vəziyyətindən   (m-k) vəziyyətinəkeçməehtimalıλn-k∆t-dir,      k = 0,1,2, 

…   Analojiolaraq (m-k)-dan (n-k-1)-əkeçməehtimalıµn-k∆t-dir,       k = 0,1,2, … 

Keçidinλjvəµjintensivliyisistemincarivəziyyətindənasılıdır. 

 

PTsistemləriüçünλj - səhvlərinəmələgəlməintensivliyi, µjisəsəhv-

lərinaradangötürülməintensivliyidir. 

Buradansisteminkeçidehtimallarınıntammatrisasınıalarıq : 

1-λn∆tλn∆t           0               0 …  …    …  0   …      0  …    0 

0                1-µm∆tµm∆t          0 … …   …  0    …      0   …   0 

0                     0          1-λn-1∆tλn-1∆t      ….  0   …       0 ….    0 

……………………………………… …… ……………….. …. .. 

…………………………………………………………………….. 

0                      0              0        …      …                 1-λn-k∆tλn-k∆t 

0                      0               0      …        …                      0         1-µ-n-k∆t 
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DahasonrasisteminhazırlığıA(t) vəetibarlığıR(t) 

üçünvəziyyətlərinehtimallarındanasılıifadələralaq: 

 

Pn-k (t) = P {S(t) = n-k};     k=0, 1, 2, … 

Pm-k (t) = P {S(t) = m-k};   k=0, 1, 2, … 

A(t) sisteminhazırlığıüçünifadənit (t≥0) anında (2) 

düsturundanistifadəedərəkalırıq: 

A(t) = ∑
∞

=
−

0

)(
k

kn
tP     (3.8.) 

tanındasistemnhazırlığı, 

sadəcəolaraqsisteminişləkvəziyyətlərininehtimallarınıntoplanmasıvasitəsiləalınır. 

Sisteminetibarlılığıonunsazlanmadərəcəsindənasılıdır, yəni, 

sazlanmadərəcəsiyüksəkolduqcaetibarlılıqdaçoxolur.  

Əgərtanındasistem (n-k) vəziyyətindəolarsa, yəniksəhvidüzəldildivək+1 

meydanaçıxabilər,  buvaxtıτiləişarəetsək, buhalda (5)-əəsasənR(t) = e-λt,    

⇒alarıqRk(τ) = e-λ(k)τ , 0 ≤τ≤Tk+1; k= 0,1, 2, … 

 

R(t) 

λk+1<λk<λk-1 

 

 

t 

R(t)-nint-dənasılılığı 

Tutaqki, səhvlərinaşkaredilməsiintensivliyiλvəaradanqaldırmaintensivliyiµ, 

sisteminsazlanmasıdərəcəsindənasılıdeyil, buhaldaλvəµ -nünsabithalında – 

modelinhəlliniöyrənək. Aydındırki, beləməhdudiyyətçoxgüclüdür, 

lakindəqiqhəlliolmağaimkanverir. 
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Modelinyoxlanılmasıməqsədiilədifferensiltənliklərsistemininhəlliniaraşdırmaqlazımd

ır.  

Modelinhəllizamanıaşağıdakımüddəalarəsasgötürülür: 

1. ixtiyarisəhvtəsadüfihesabedilir; 

2. vahidvaxtərzindəsəhvlərinəmələgəlməsiintensivliyiλsabitdir; 

3. vahidvaxtərzindəsəhvlərindüzəldilməsiintensivliyiµsabitdir; 

4. sistemnibirvəziyyətdəndigərinəkeçidvaxtısonsuzkiçikdir. 

Markovsxemindənvəλ,  µ- constolduğundanmodelaşağıdakıkimiolar: 
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P
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Fəsil 3. İnformasiya sistemlərindəinformasiyanın qorunmasının praktik üsulları 

 

3.1 Kompüter şəbəkələrində  kənaraçıxma –bərpa mexanizmləri 

 

İstifadəçinin İnternetə qoşulması müxtəlif üsullarla yerinə yetirilə bilər. bu 

üsullar bir-birindən  baha – ucuz olmasına, rahatlığa və göstərilən  xidmətlərə görə 

fərqlənirlər.Hipermətnə istinad etməklə sənədlərin axtarışı və ötürülməsi (WWW və 

ya Ümumdünya hörümçək toru). 

Bu üsullar müxtəli vaxtlarda yaranmış, onlardan hər birinin öz imkanları var və 

onlar informasiya mübadiləsi protokoluna görə bir-birindən fərqlənirlər. 

Elektron poçtu (E-MAİL) – İnternet şəbəkəsinə daxil olmanın ən sadə 

üsuludur. Elektron poçtu vasitəsilə qısa müddət ərzində sutkanın istənilən vaxtında 

planetin istənilən nöqtəsinə elektron poçtu ünvanı vasitəsilə istənilən fayl tipini 

(məntlər, təsvirlər, səslər) göndərmək mümkündür. Məlumatı göndərmək üçün, 

yalnız məktub alanın ünvanını bilmək kifayətdir. Elektron işinin əsasını, bir poçt 

serverindən digər poçt serverinə informasiyanın ardıcıl ötürülməsi təşkil edir. 

Elektron poçtunun müsbət cəhəti onun yüksək operativliyi və qiymətinin ucuz 

olması, mənfi cəhəti isə göndərilən faylların məhdud sayda olmasıdır. 

UseNet – mətn informasiyasını mübadilə edən sistem olub, onun vasitəsilə 

İnternetin bütün istifadəçiləri telekonfrans adlanan qrup müzakirəsində bütün 

mümkün problemləri müzakirə edə bilirlər. Hal-hazırda dünyada 10 min belə 

telekonfras sistemi vardır. Şəbəkəyə müraciət edən istənilən kliyent telekonfransa 

göndərinəln informasiyaya malik ola bilər. Hal-hazırda telekonfranslar vasitəsilə 

istənilən tip faylları, o cümlədən, mətn, qrafika, və audio fayllarını ötürmək 
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mümkündür. Telekonfransla işləmək üçün, Web – sənədlərə baxış  və redaktə olunma 

proqram vasitələrindən daha çox  istifadə olunur. 

TelNet – protokolu vasitəsilə uzaq məsafədə yerləşən kompüterlərin 

resurslarından istifadə etmək olar. Başqa sözlə desək, buna uzaq məsafədən şəbəkəyə 

daxil olma protokolu  deyilir. Bunun vasitəsilə şəbəkədə uzaq məsafədə yerləşən 

kompüterə lokal kompüterdən əmr ötürmək mümkündür. 

FTP – «kliyent-server» arxitekturası sistemində istifaəd edilən istənilən fayl 

tipi ilə işləmək üçün şəbəkənin protokoludur. FTP – serveri uzaq məsafədə yerləşən 

kompüterdə yerləşdirilir və onun vasitəsilə istifadəçi fayl sistemini nəzərdən 

keçirtmək və lazım olan faylları diskə köçürtmək imkanına malik olur. FTP protokolu 

ilə rabitəni həyata keçirtmək üçün, uzaq məsafədəki kompüterdə FTP – server 

proqramı yerləşdirilir. Bu protokolun müsbət cəhəti istənilən tip faylların (mətn, 

təsvir, icra olunan proqramlar) ötürülməsinin mümkünlüyü, mənfi cəhəti isə axtarılan 

informasiyanın yerinin dəqiq bilinməsinin tələb olunmasıdır. 

Gopher – protokolu və onun proqram təminatı informasiyanın harada 

yerləşməsini bilmədən istifadəçiyə informasiya resursları ilə işləməyə imkan verir. 

Bu protokolla işləməyə başlamaq üçün yalnız bir Gopher-serverin ünvanını bilmək 

kifayətdir. Sonra isə sadə və aydın əmrlərin seçilməsi tələb olunur. Belə olan halda 

bir serverin menyusu digər  serverlərin menyusuna müraciət üçün istinadlara malik 

olur ki, bu da İnternet şəbəkəsində tələb olunan informasiyanın axtarışını asanlaşdırır. 

Gopher-proqram sistemi ilə işləyən zaman kliyent Gopher-serverlə  daimi 

birləşmənin olmasını  tələb etmir, ona görə də şəbəkə resurslarından  daha səmərəli 

istifadə  edilmiş olur.  

WWW (World Wide Web - ümumdünya  hörümçək toru) şəbəkə resurslarının 

təşkil olunmasının ən müasir vasitəsidir. O, informasiyanın hipermətn şəklində təsvir 

olunmasına əsaslanmışdır. Hipermətn – həmin sənədin digər hissəsinə qeyri-mətn 

təbiətli digər obyektlərə (səs, təsvir, video) istinad edən mətn, həmçinin bu cür 

məntni oxumaq, istinadlara nəzarət etmək, şəkillərin təsvirini əks etdirmək, səs və 

videoəlaqələri yenidən səsləndirmək imkanına malik sistemdir. Qeyri-mətn 
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komponentli hipermətn hipermedia adlanır. WWW-nun son məqsədi şəbəkə 

resurslarını (fayllar, mətnlər, verilənlər bazası, proqram-serverlər) ümumi bir şəkildə 

birləşdirib, vahid ümumdünya hipermətn şəklinə salmaqdır. 

İnternet şəbəkəsində işləmək  - kommunikasiya protokollar ailəsindən istifadə 

etmək  deməkdir. Bu protokol  TCP/İP (Transmission Control Protocol /İnternet 

Protocol – Verilənlərin ötürülməsinin idarə olunması/İnternet protokolu) adlanıb, 

qlobal şəbəkələrdə verilənlərin ötürülməsi üçün  istifadə edilir. Onuntərkibinə, 

tətbiqinəgörəaşağıdakıqruplarabölünənprotokollardaxildirlər: 

- ikikompüterarasındaverilənlərinötürülməsiniidarəedənnəqliyyatprotokolları; 

- verilənlərinünvanlarınıemaledənvəlazımolanünvanaənqısayolutəyinedənmarşru

tlaşdırmaprotokolları; 

- kompüterinunikalnömrəsinəvəyaadınagörəaydınlaşdıran, 

şəbəkəünvanınıdəstəkləyənprotokollar; 

- bütünmümkünşəbəkəxidmətlərinədaxilolmanıtəşkiledəntətbiqiprotokollar; 

- uyğunmarşrutlarhaqqındaşəbəkəyəlazımməlumatı, şəbəkəninvəziy-

yətihaqqındainformasiyanıverən, 

həmçininlokalşəbəkələrüçünverilənləriemaledənşlüzprotokolları; 

- kliyentinşəbəkədərahatişləməsinitəminedənvəyuxarıdakıprotokollaraaidolmaya

ndigərprotokollar. 

TCP /İParxitekturasıetalonmodeləsasındaqurulmuş, lakinOSİmodelinin 3 

birincisəviyyələrəburadabirsəviyyədəbirləşdirilmişdir:[20] 
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OSİmodelisəviyyəsiTCP/İP səviyyəsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstənilənsənədvəyaməlumat, tətbiqiproqramlardan (tətbiqsəviyyəsi) 

şəbəkəyəgöndərilir. Sonramodemvətelefonrabitəxəttivasitəsilə (nəqliyyatsəviyyəsi) 

məlumatİnternetşəbəkəqovşağınadüşürvəsonraşəbəkəproqramları (şəbəkəinterfeysi) 

vasitəsiləqlobalşəbəkəninrabitəqovşaqlarına (fizikisəviyyə) verilir. 

Hərbirsəviyyəninproqramıözünəuyğunsurətdə, 

məlumatıvəyaötürülənsənədinməzmununubilmədənemaledir. 

İnternet-dəhərbirkompüterəözunikalşəbəkəünvanı – İPünvantəyinedilir. 

Buünvanınuzunluğu 32 bitolub, hərəsi 8 bitdənibarət 4 hissədəntəşkiledilir. 

Hərbirhissə 0-dan 255-

əqədərədədləriqəbuledəbilirvəobirihissələrdənayırmaqüçünədəddənsonranöqtəyazılır. 

Məs: 194.105.195.17 və 147.115.3.27 ədədləriİPünvanlarınıgöstərir. 

Şəbəkəünvanıikihissədənibarətolur: şəbəkəünvanıvəbuşəbəkədəki «xostun» 

nömrəsi. Xostdedikdə, 

şəbəkəyəqoşulmüşvəmüxtəlifxidmətlərgöstərənkompüterbaşadüşülür. İP-

ünvanınbucürstrukturumüxtəlifşəbə-

kələrdəyerləşənkompüterlərəeynibirünvanamalikolmağaimkanverir. 

Тətbiq 

Nümayiş  

İstifadəçinin şəbəkə 
interfeysi 

Nəqliyyat 

 

 

 

Тətbiq  
 

Nəqliyyat 

Şəbəkə 

Кanal 

Fiziki 

İnternet 

Şəbəkə 

Fiziki 
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MaksimumçeviklikəldəetməkməqsədiiləİP –ünvanlarA, B, 

Ckimisiniflərəbölünərək, 

lokalşəbkələrinvəoradaolankompüterlərinsayındanasılıolaraqformalaşdırılır. 

Göstərilənbuüçsiniflərtəşkilatınlokalşəbkəsininölçüsünütəyinedirlər. 

Sinifdənasılıolaraq, 32 bitlitamünvan 8 bitliktərkibhissələrəmüxtəlifcürbölünürlər. İP 

– ünvanınbaşlanğıcındakıbirdən 3-əqədərolanbitləruyğunsinfitəyinedir. İP-

ünvanınstrukturuaşağıdaverilmişdir: 

 

 

Asinfi 0 Şəbəkəünvanı (7 bit)  Xostunünvanı 

(24 bit) 

Bsinfi 1 0 Şəbəkəünvanı (14 bit)  Xostunünvanı 

(16 bit) 

Csinfi 1 1 0 Şəbəkəünvanı (21 bit)  Xostunünvanı 

(8 bit) 

 

İP-

ünvanınbirinciədədinəgörətəşkilatınhansıtipsinfəaidolduğunutapmaqmümkündür: 

Asinfininünvanları – 0-dan 127-əqədər 

Bsinfininünvanları – 128-dən 191-əqədər 

Csinfininünvanları – 192-dən 223-əqədər. 

Asinfininşəbəkəünvanlarıtəşkilatınlokalşəbəkədəki 16 mln.-

dançoxkompüterlərikodlaşdırmağaimkanverir, lakinbuhaldabusinfəməxsusolanyalnız 

128 lokalşəbəkəmövcudolabilər. 

Bsinfininşəbəkəünvanlarıdahaböyükmiqdarlokalşəbəkəayırmağaimkanverir, 

lakinbuhaldaşəbəkədəkikompüterlərinsayıazolmalıdır. Nəhayət, Csinfininşəbəkələri 

254 kompüterəmalikolabilər, lakinbeləşəbəkələrinsayı 2 mln-danartıqolabilər. 

İnternet-əməlumatgöndərdikdə, İP-

ünvanvasitəsiləməlumatgöndərənvəməlumatalangöstərilir. 
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Kliyentşəbəkəünvanınıyaddasaxlamamalıdır, 

çünkişəbəkədədomenadlardanistifadəedilirki, bunlarvasitəsiləadlarİP-

ünvanlarınaçevrilir. 

İnternet-dəünvanlarünvanlaşdırmasistemi (domainnamesystem, DNS) 

vasitəsilətəşkilolunur. Buodeməkdirki, istifadəçininünvanı 2 hissədənibarətdir: 

istifadəçininidentifikatoruvə «@» simvoluiləayrılandomeninadı: 

<istifadəçininidentifikatoru> @ <domeninadı> 

İstifadəçininidentifikatoruvədomeninadıbir-

birindənnöqtəiləayrılanseqmentlərdənibarətolabilər. ünvandalatınhərflərindən, 

rəqəmlərdənvədigərsimvollardanistifadəetməyəicazəverilir. Məsələn: 

NamiqRzayev @ mycomputer.avtfak – ADNA.baki.az 

Bumisaldaistifadəçininidentifikatoru 2 seqmentdən, domeninadıisə – 4 

seqmentdənibarətdir. Adətəndomeninvəyaaltdomenseqmentləriiyerarxikstruk-

turamalikolurlar: birqaydaolaraqbirincialtdomen – ünvanlaşdırılankompüterinadını, 

sonrakıaltdomenkompüterinyerləşdiyitəşkilatınadını, ənsağdakıaltdomenisə  

(yuxarısəviyyəninaltdomeni) ölkəninqısaldılmışadıdır. Göstərilənünvangöstərirki, 

buünvanAzərbaycanRespublikasınınDövlətNeftAkademiyasınınAvtomatikafakültəsin

inişçisiRzayevNamiqəməxsusolub, onunkompüterinadı «mycomputer» -dir. 

İstifadəçilərinidentifikatorlarıistənilənşəkildəolabilər: 

advəfamiliyanıntamadıvəyaqısaldılmışforması, ləqəb, 

həmçinintəşkilatvəyabölmələrinadları. 

Həmçininbirkompüterdəözünvanlarıolanistənilənsaydaqeydəalınmışistifadəçilərolabil

ər, yadaistifadəçidomendəbirneçəünvanamalikolabilər 

(domeninbirişəxsiməktublaşmaqüçün, digəriisərəsmiməktublaşmaqüçün). 

Bundanəlavə, müxtəlifkompüterlərdəyerləşmişbirneçəünvanlaradamalikolmaqolar. 

Ölkənixarakterizəedənyuxarısəviyyəlialtdomenadətən 2 hərfdənibarətolur: az – 

Azərbaycan, ru – Rusiya, su – keçmişSSRİ-nin respublikaları, ca –Kanada, uk –

Böyük Britaniya, ua – Ukrayna, de – Almaniya və s. 
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Qeyd etmək lazımdır ki,  İngiltərədə altdomenlər  ünvanları əks qaydada 

yerləşdirilmişdir. 

İşçi stolunu bilavasitə informasiyanı təsvir edən  Web-səhifə şəklində tərtib 

etmək olar. Məsələn, işçi stolun  üzərində İnternetdən gələn məlumatları «qaçan 

səhifə» şəklində təsvir etmək olar. Faylların olduğu  qovluğu açmaq və proqramı 

yükləmək üçün  mausun sol düyməsini basmaq lazımdır. Lazımi elementi  ayırmaq 

üçün  isə sadəcə olaraq, mausun  göstəricisini onun üzərinə gətirmk kifayətdir. 

Microsoft Net Meeting - Web-səhifə və ya lokal şəbəkədə müxtəlif konfranslar 

keçirməyə imkan verir. Bu halda şəbəkə və ya modemdən istifadə edilir. 

Outlook Express – bu İnternet Explorer –in poçt və xəbərlər proqramıdır. Onun 

vasitəsilə elektron  poçtunun xəbərlər mübadiləsi, qrup xəbərlərin oxunması və digər 

yerə göndərilməsi, telekonfranslarla iş yerinə yetirilir. Çox  asanlıqla qovluqlar, 

poçtlar, xəbərlər serverləri və xəbərlər qrupu arasında keçidlər yerinə yetirilir. 

İnternet-lə birləşmək üçün çox da vaxt sərf olunmamaq üçün adətən xəbərlər  

yüklənilir ki,  sonra buna avtonom rejimdə  bazış keçirmək mümkün olsun. 

Konfrans vaxtı İnternet iştirakçıları bir-birləri ilə danışa bilir, təsvirləri görə 

bilir, həmçinin ümumi tətbiqi proqramlarla işləyə bilirlər. 

Microsoft Chat – proqramından  şəbəkədə  xüsusi otaqda söhbət aparmaq üçün  

istifadə etmək olar. Bu halda qrafik formatdan  və ya adi mətn formatından istifadə 

edilir. İstifadəçiyə imkan verilir ki, onun şəkil təsviri müxtəlif formada olsun və o, bir 

neçə adamlarla onun yerinə söhbətləri aparsın. Onların bəziləri ilə, o birilərindən gizli 

surətdə də söhbət aparmaq olar. 

Front Page Express – xüsusi Web-səhifələri yaratmaq, redaktə etmək və çapa 

vermək üçün  istifadə edilir. Onun tərkibinə müxtəlif şablonlar  daxil olur ki, onlar 

vasitəsilə istənilən mürəkkəbliyə malik digər  mənbələrə istənilən  sayda istinad 

etməklə Web-səhifələri yaramtaq mümkündür. 

Məsələlərin planlaşdırılması – bəzi standart  prosedurların planlaşdırılması və 

yerinə yetirilməsi üçün xidmət edir. O, Windows ilə birlikdə yüklənir və fon (arxa) 

rejimdə işləyərək, müəyyən vaxtlarda verilmiş proqramları yerinə yetirir. 
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Web-sənəd tərkibində mətn, digər sənədlərə, qrafiklərə, audio və video 

təsvirlərə hiperistinad olan sənədi özündə əks etdirir. Web-səhifələrə baxış keçirmək 

və bir səhifədən digərinə keçid brauzerlər vasitəsilə həyata keçirilir. Hiperistinad 

üzərində mausun düyməsini basdıqda, ünvanı  göstərilən  sənədə və ya audio-video 

təsvirlərə keçid yerinə yetirilir. 

Web-sənədlərin  ünvanlaşdırılması. Konkret Web-səhifəyə baxış keçirtmək  

üçün onun ünvanını vermək tələb olunur. Bu məqsədlə  Unifikasiyalı resurs  

göstəricisindən  (URL – Uniform Resource Locator) istifadə edilir. URL vasitəsilə 

nəinki  Web-səhifələri, həmçinin İnterneti-in digər resurslarını, məsələn, FTP fayl-

serverlərinivəGopher-inünvanlarınıgöstərməkolar. Ümumihalda, URL-

intərkibindəresurstipi, kompüterindomenadıvəfaylınvacibolmayanspesifikasiya-

sınıgöstərməkolar. Məsələn, URLtərkibinə daxil olan  http: 

//www.firma.ru/catalog/document 1.htm-də, komponentlərin  bəzi səhifələri aşağı-

dakı məna daşıyır:  

http – ünvanlaşdırma zamanı istifadə olunan protokol; 

www.firma.ru - kompüterindomenadı; 

catalog/document 1.htm – faylınspesifikasiyasını  (qovluqvəadı) göstərir. 

Lazımıistinadıetməküçünmümkünolanresurslarıntipləriaşağıdakıcədvəldəveril

mişdir: 

Cədvəl 2.1. 

Ünvanlaşdırılanresurstipləri 

Resurstipi Ünvandagöstərici 

Web-səhifə http:// 

Fayl file:// 

Multimedia http:// 

Elektronpoçtu <adı>@ 

FTP –server ftp:// 

Gopher -server gopher:// 

UseNet news: 
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TelNet telnet:// 

 

ƏgərURL-inünvanınıgöstərənzama, faylınspsifikasiyasıgöstərilməyibsə, 

ozamanhəminWeb-serverüçünsəhifəözüaçılır. 

Web-səhifələrləişləməküçünəsasəməliyyatlar. Web-

səhifələrləişləməküçünaşağıdakıəməliyyatlarardıcıllığınıyerinəyetirməklazımdır: 

- sənədinaçılışı; 

- kodlaşdırmanındəyişdirilməsi; 

- hiperistinadlarvasitəsiləlazımisəhifəyəkeçid; 

- seçilmişsənədinfaylınınsaxlanması; 

- sənədinçapedilməsi. 

MicrosoftİnternetExplorermühitindəgöstərilənəməliyyatlarınyerinəyetirilməüsu

llarınınəzərdənkeçirək. 

Sənədinaçılışı. Burada 2 halolabilər. əgərsənədinünvanıməlumdeyilsə, 

yalnıztələbolunaninformasiyanınxarakteriməlumolarsa, 

buhaldaaxtarışsistemlərininbirinəmüraciətetməklazımdır. BununüçünİnternetExplorer 

–ininstrumentlərpanellərinin «Axtarış» (Search) 

sözününüstündəmausundüyməsinibasmaqlazımdır, yox, 

əgərşəbəkəünvanıməlumolarsa, ozamanhəminünvanın  «ünvan» (Address) 

sahəsinədaxiolmaqlazımdır. Məsələn, http: // www.netcom.spb.rubuhaldahttp-

igöstərməməkdəolar, çünkioavtomatikolaraqformalaşır. 

Ünvanıdaxiledənzamanbaşvəkiçikhərflərinəzərəalmaqlazımdır. 

Səhifələrinkodlaşdırılmasınındəyişdirilməsiniozamanyerinəyetirməkolarki, 

İnternetExplorer –inpəncərəsindəaçılmışWeb-səhifəerandadüzgüntəsvirolunmur. 

Buhaldasətirvəziyyətininsağkənarındaolankodlaşdırmasözününüzərindəmausundüym

əsinibasmaqvəəmələgələnpaneldəkodlaşdırmanınlazımolanvariantınıseçməklazımdır. 

İnternet-dərushərflərininstandartkodlaşdırılmasıKOİ – 8 –Rkodlaşdırılmasıdır. 

BucürkodlaşdırmaUNİXƏSiləişləyənkompüterlərdəhəyatakeçirilir. 
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WindowsidarəsialtındaişləyənkompüterlərdəvəWindowsNTidarəsialtındaişləyənWW

WserverlərindəWindows 1251 kodlaşdırmadanistifadəedilir. 

Hiperistinadvasitəsiləsənədinlazımolansəhifəsinəkeçid – 

hiperistinadlarişarələriüstündəmausunsoldüyməsinibasmaqlaəldəedilir. 

Hiperistinadlardigərsənədlərinsəhifələrinədəistinadedəbilərlər. 

Seçilmişsənədinçapaverilməsi. – 

Sənədiçapaverməmişdənvvəonuyaşəbəkəvasitəsilə, 

yadaqabaqcadansaxlanılmışfayldanaçmaqolar. Sonraisəfaylmenyusunun «çap» 

(Print) əmriseçilir. 

Alınmışdialoqpəncərəsindəçapediləcəksəhifələərinnömrəsivəlazımisurətlərinmiqdarıg

östərilməlidir. Çapolunmuşhərbirsəhifədəsənədinşəbəkəünvanı (URL) göstərilir. 

Bununvasitəsiləsənədinalındığıqovşağınünvanınıtəyinetməkolar. 

İnternet-

dəinformasiyaaxtarışınıasanlaşdırmaqüçünxüsusiserverlərdənistifadəedilir. 

Buserverlərmüxtəlifinformasiyaresurslarıarasındainformasiyaaxtarışınıtəminedirlər. 

AdlarüzrəfayllarıtapmaqüçünFTP-serverlərdəArchieserverlərindənistifadəedilir. 

MenyubəndlərinaxtarmaqüçünGopherserver-

lərindəkiVeronicaaxtarışproqramındanistifadəedilir. 

AçarsözlərinəgörəşəbəkəverilənləribazasındaindeksləşdirilmişsənədlərinaxtarışıWAİ

Sproqramıvasitəsiləhəyatakeçirilir. 

İnternet-inbütünWWWserverlərindəinformasiyaaxtarışıçoxasanməsələdeyildir. 

Bununüçünaşağıdakıəsasyanaşmalardanistifadəedilir: 

Web-indekslərinyaradılması. Buyanaşmadaavtomatikolaraq, informa-

siyanınyığılması, 

baxışvəindeksləşdirilməsixüsusiaxtarışproqramlarıvasitəsiləhəyatakeçirilir. 

Buproqramlaramisalolaraq, AltaVista (http://altavista.com), HotBot (http:// 

www.hotbot.com), həmçininOpenText (http:// www.text.com) 

proqramlarınıgöstərməkolar. 

Bucüraxtarışsistemlərininmüsbətcəhətionlarınböyükverilənlərbazasınamalikolmasıvə
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sorğularınemalınınyüksəksürətliolmasıdır. 

Mənficəhətiisəinformasiyaemalınınaşağıkeyfiyyətliolmasıdır. 

Web – kataloqlarınyaradılması. 

Buyanaşmadakataloqlaramövzuyönlüinformasiyasistemlərinintəşkilinəzərdətutulur. 

Daxilolunanverilənlərinanalizvətəsnifatıyüksəkixtisaslımütəxəssislərtərəfindənyerinə

yetirilir. BucüraxtarışsistemlərinəYAHOO! (http://www.yahoo.com) vəMagellan 

(http:// www.magellan.com) proqramlarınıaidetməkolar. 

Busistemlərinmüsbətcəhətiinformasiyanınböyükkeyfiyyətləçeşidlənməsi, 

mənficəhətiisə – 

yaradılmasıüçünböyükzəhməttələbolunmasıvəinformasiyanınyerləşməsinintələbolun

masıdır. 

 

 

3.2 Şəbəkələrdə qorunma problemləri 

 

Kompüter şəbəkələri içərisində sonillərdə iqtisadiyyat və insan fəaliyyətinin 

bütün sahələrinə də daxil olmuş internet  xüsusi yer tutur. 

İNTERNET sistemi həm məlumatların paylanması, həm istifadəçilər arası 

qarşılıqlı əlaqə  mühitini yaratmışdır. Onu da xüsusi qeyd etmək yerinə düşərdi ki, 

internetin şəbəkəsindəki kompüterlər və istifadəçilər arasındakı coğrafi məsafənin 

fərqinə varmaq lazım gəlmir. İnternet sistemi müasir  kompüterlərin şəbəkələrinin 

şəbəkəsi olmaqla bərabər, insan cəmiyyətinin bütün sferalarına daxil olmuşdur. 

Sistemin yaradılması zamanı birləşmiş kompüter şəbəkələrinin fəaliyyətinin texniki 

prinsipləri işlənib hazırlanmış, qlobal informasiya infrastrukturlarla idarəetmə 

problemləri həll edilmiş, informasiya seli və layihələrin üzərində birgə iş  prinsipləri 

işlənib hazırlanmışdır. 90-cı illərin sonunda isə qlobal kompüter şəbəkəsi internet 

biznesin təşkilinə, bank sisteminə çox müvəffəqiyyətlə tətbiq edilmişdir. 

İnternet sisteminin yaradılması zamanı əsasən aşağıdakı prinsiplər  

götürülmüşdür: 
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- digər şəbəkələrin İnternetə qoşulması üçün heç bir əlavə dəyişikliklər lazım 

gəlmir; 

- İnternetin paketləri  qarantsız təqdim edilmə prinsipinə malikdir, yəni paket 

təyinat punktuna çatmamışsa,  onda qısa müddətə yenidən  həmin punkta 

göndərilməlidir; 

- Şəbəkələrin qoşulması üçün  xüsusi qurğulardan – marşrutçulardan  istifadə 

olunur ki, onlar paketlərin hərəkət yolunu  maksimal şəkildə  sadələşdirməli və 

qısaltmalıdırlar; 

- Birləşmiş şəbəkələrlə vahid, mərkəzləşdirilmiş idarəetmə sistemi olmamalıdır. 

Hal-hazırda İnternet şəbəkəsinin əsasını yüksək sürətli magistral şəbəkələr  

təşkil edir. Müstəqil şəbəkələr  magistral şəbəkəyə NAP  (Network Access Point) – 

şəbəkədən informasiya almaq nöqtələri  vasitəsilə  birləşirlər. Avtonom-lokal  

sistemlər  adətən, iri, milli və müstəqil ölkələrin şəbəkələri kimi  fəaliyyət göstərirlər. 

Məsələn, Avropada EUNet, Rusiyada RUNet və s. Lokal şəbəkələr  özləri müxtəlif  

kompaniyalar  - provayderlər  yaradaraq İnternet şəbəkədən müstəqil istifadə 

hüququnu özündə saxlayırlar. 

Avtonom şəbəkələrə qoşulan şəbəkələr isə regional şəbəkələr olaraq fəaliyyət 

göstərirlər. İnternetin ən vacib parametrlərindən biri şəbəkənin ehtiyatlarını əldə 

etmək sürətidir. Sürət şəbəkədə avtonom sistemlər arasındakı əlaqə kanallarının 

buraxma bacarığından  asılıdır. Modem birləşmələri üçün kanalın ötürücülük 

qabiliyyəti saniyədə 19,2-57,6 Kbitdir, lokal şəbəkədə isə saniyədə 64 Kbitdən  - 2 

Mbitə qədərdir. Peyk və intiqal kanallarda isə saniyədə 2 Mbit və ondan yuxarıdır. 

İnternet tipli şəbəkələrdə informasiyanın təhlükəsizliyi ən vacib problemlərdən 

biridir. Bu sistemdə maliyyə əməliyyatları, əmtəə sifarişi, kredit kartlarından istifadə, 

qapalı  informasiya resurslarından  istifadə, məxfi telefon danışıqlarından istifadə və 

s. problemlər İnternetdə informasiyanın qorunmasını vacibləndirən şərtlərdir. 

İnformasiyanın təhlükəsizliyinin müəyyən səviyyəsini  əldə etmədən qlobal şəbəkədə 

iş hər cür  hərc-mərcliyə  gətirib çıxara bilər. Adətən şəbəkədə nəqliyyatçılar  onların 

məntəqəsindən keçən  informasiyanı izləmirlər, ola bilər ki, informasiya seli başqa 
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«məntəqə» və ya «şəxs»lər tərəfindən  oğurlansın. Həmçinin informasiya seli  

dəyişdirilə  bilər, ünvana başqa formada ötürülə bilər. çox təəssüflər olsun ki, 

İnternetin quruluşu həmişə belə məsələlərin baş verməsinə imkan yaradır. 

Ona görə də İnternetdə informasiyanın zəruri qorunma səviyyəsi  isə sistemin 

səmərəliliyi arasında bir problem var. Çox hallarda təhlükəsizlik və etibarlılıq  

orqanları sistemin səmərəli fəaliyyətinə mənfi  təsir edən məcburi məhdudiyyətlər 

ortaya atırlar. 

Lakin kriptoqrafiya vasitələri informasiyanın qorunması səviyyəsini 

yüksəltsələr də, sistemin səmərəli fəaliyyətinə az təsir etmiş olurlar.  

Paylanmış informasiya şəbəkələrində  - İnternetdə informasiyanın qorunması 

problemlərini üç qrupa bölmək olar: 

- informasiyanın oğurlanması, tutulması – bu zaman informasiyanın tamlığı 

saxlanılır, lakin onun ötürülmə ünvanı dəyişdirilir; 

- informasiyanın modifikasiyası – başlanğıc məlumatlar ya qismən dəyişdirilir, 

ya da tam dəyişdirilir və ünvana göndərilir; 

- informasiyanın müəllifinin dəyişdirilməsi. Bu problem çox ciddi nəticələrə 

gətirib çıxara bilər. Məsələn, kimsə Sizin adınızdan  məktub göndərərək özünü 

elektron mağaza kimi təqdim edib əmtəə sifariş verər, kredit kartın nömrələrini 

təqdim edə bilər, lakin heç bir əmtəə göndərməz. 

Yuxarıda sadalanan problemlərlə əlaqədar təhlükəsizliyin təmini aşağıdakı  üç 

müxtəlif xarakteristikaların küllüsünü təhlil etməyi nəzərdə tutulur: 

1. Autentifikasiya  - bu sistemin istifadəçisinin tanınması və ona müəyyən 

hüquqların  və səlahiyyətlərin verilməsi prosesidir. Hər dəfə autentifikasiyanın 

səviyyəsi və keyfiyyətindən  söhbət getdikdə, sistemin kənar şəxslər tərəfindən bu 

səlahiyyət və hüquqlardan istifadə edə bilməməsi və onlardan qorunma səviyyəsi 

başa düşülür. 

2. Tamlıq – verilənlərin öz informasiya dolğunluğunu  və birqiymətli  

interpretasiya  olunmaq qabiliyyətini özündə saxlamaq vəziyyəti başa düşülür. Xüsusi 
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halda bu ötürülən və alınan informasiyanın eyniliyini, uyğunluğunu təmin etmək 

deməkdir. 

3. Gizlilik – informasiyanı icazəsiz  əldə etmək, adətən məlumatın ötürülməsi 

zamanı onun kənar şəxs və ya ünvan tərəfindən  oğurlana bilməməsi başa düşülür. 

Gizliliyi təmin etmək üçün  kodlaşdırma və kriptoqrafiyadan – şərti işarələrdən 

istifadə etmək – istifadə olunur. Bu imkan verir ki,  informasiya kodlaşmış şəkildə 

şəbəkəyə ötürülür və uyğun  açarı olmayan onu əldə edə bilmir. Kodlaşdırmanın 

əsasını iki əsas anlayış təşkil edir: alqoritm və açar. Alqoritm ilkin məlumatı 

kodlaşdırır və nəticədə ünvana kodlaşdırılmış informasiya daxil olur ki, bunu da - 

əgər açar varsa – interpretasiya edərək qəbul edirlər. 

Məlumatın kodlaşdırılması üçün alqoritm kifayət edir. Ancaq kodlaşdırma 

zamanı açarın istifadəsi iki qiymətli üstünlüyə malik olmağa imkan verir: 

- eyni bir alqoritmi müxtəlif açarlarla müxtəlif ünvanlara göndərmək olar; 

- əgər açarın gizliliyi pozularsa, onu asanca dəyişmək olar ki, bu zaman 

kodlaşdırma  alqoritmi dəyişməsin. 

Beləliklə, kodlaşdırma sisteminin təhlükəsizliyi istifadə olunan açarların  

gizliliyindən daha çox asılıdır, nəinki kodlaşdırma alqoritminin gizliliyindən. Hər 

hansı bir alqoritm üçün açarların mümkün variantlarının sayı açardakı bitlərin 

sayından asılıdır. Məsələn, 8 bitlik açar 256 (28) açarlar variantlarına malikdir. 

Açıq açarla koddaşdırma  üsulu da  İnternet sistemində  geniş yayılmışdır. Bu 

zaman göndərilən məlumat üçün iki müxtəlif açardan istifadə edilir. Birinci açarla 

informasiya kodlaşdırılır, yəni, bağlanılır, ikinci ilə isə, dekodlaşdırılır, yəni açılır. 

Bağlanan açar  ümumi ola bilər, lakin açan açar xüsusi və fərdi olur. 

Ötürülən informasiya hətta  kodlaşdırılsa belə, yenə də təhlükəsizlik  

problemindən  yaxa qurtarmaq  çətindir. Çünki, hər halda, ilkin informasiyanın 

dəyişilməsi ehtimalı qalır. Bunun qarşısının alınması  yollarından biri də elektron 

imza üsuludur. Məzmunu onunla  bağlıdır ki, ünvana informasiyanın  qısa xülasəsi 

«nəzarətedici cəm» də ötürülür. Bəzən bu cəm «daycest» də adlanır. Daycest, adətən, 

qeyd olunmuş uzunluqda  olan  informasiyanın  qısa xülasəsi kimi başa düşülür. 
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Nəzarətedici  cəmin hesablanması, alqoritmi hər bir  unikal məlumat üçün unikal 

qiymət  müəyyən edir. Bu cəm elektron imzaya  daxil edilir və bunula da informasiya 

alanın ötürənin həqiqi müəllifliyinə inamı artır. 

Şəbəkələrdə informasiyanın qorunmasının təşkili komponentlərindən ən 

vaciblərindən biri də autentifikasiyadır. Şəbəkə ehtiyatlarından  istifadə edərkən, hər 

şeydən  əvvəl müəyyən  etmək lazımdır ki, «bu o resursdurmu?» Hər hansı bir resursa 

sorğu zamanı cavabı  təqdim edən  server əvvəlcə autentifikasiya  serverinə  müraciət 

edir. Müsbət cavabdan sonra istifadəçiyə sorduğu məlumat təqdim edilir. 

Autentifikasiya zamanı «o nə bilir» prinsipi ilə işlənilir, yəni istifadəçi parolu bilirmi? 

Əlavə xərc tələb etməyən, lakin kifayət qədər  yüksək səviyyəli  qorumağa  malik 

sadə sistemlərdən biri də S/Key sistemidir. Bu sistem vasitəsilə birdəfəlik parolların  

təqdim olunma prosesini göstərmək mümkündür. S/Key sistemi vasitəsilə 

autentifikasiyada iki tərəf – istifadəçi və server iştirak edir. Server  istifadəçinin 

kompüterinə dəvət göndərir, bu dəvət açıq tipli olur. Əgər server istifadəçidən cavab 

alırsa, onu yoxlayır .     

 

3.3 Azərbaycanda elektron hökümət və qorunmanın təminatı 

 

Azərbaycan e-hökumət layihəsinə yeni başlayan ölkə sayılır. Bir işə yeni 

başlayanda isə həmişə dünya təcrübəsinin öyrənilməsi əhəmiyyətli rol oynayır. Hal-

hazırda elektron hökumətin qurulması üzrə əsasən 3 inkişaf modelini göstərmək 

olar:- Kontinental Avropa modeli (Qərbi, Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri); İngilis-

Amerikan modeli (ABŞ, Kanada, Böyük Britaniya);Asiya modeli (Cənubi Koreya, 

Sinqapur).1. Kontinental Avropa modeliKontinental Avropa modelinin elektron 

höküməti aşağıdakılarla xarakterizə olunur:  Qanunların həyata keçirilməsini 

yüksəldən və effektivliyini artıran bölüşdürmə;  Dövlətdə öz partnyorunu görməli 

olan vətəndaşa diqqət;-  Bütün Avropa informasiya sistemini idarəetməyə yönələn 

ciddi qanunvericilik;-  Dövlət xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi.Dünya ölkələri üzrə 

öndə e-hökumətin inkişafına görə öndə gedənlərdən biri Hollandiyadır 
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(www.government.nl). Əsas üstünlüyü elektron “bir pəncərə” sisteminin 

qurulmasında dövlət orqanlarının sıx əlaqəsidir. Burada vətəndaşlar və müəssisələr 

üçün e-ID uğurla tətbiq edilir. Mütəxəssislərin fikrincə şəbəkəyə genişzolaqlı çıxış 

Hollandiyaya uğurla elektron hökumətini inkişaf etdirməyə kömək 

edəcək.Danimarkanın elektron hökuməti (www.borger.dk) eyni şəbəkədə dövlət, 

işəgötürənlər və ictimai birlikləri birləşdirən ölkə üzrə elektron əməliyyatların 

mərkəzidir. Elektron hesabatlarda hər il vətəndaşlar 150 milyon və müəssisələr isə  

50 milyon avro qənaət edir. Hər Danimarkalının elektron hökumət portallarında 

bütün dövlət qurumları və şirkətlərdən gələn mesajları toplayan şəxsi e-mail qutusu 

var. Portalın xidmətləri arasında tələbə kreditləri, pensiyanın idarəedilməsi, gəlir və 

ailə vəziyyətinin qeydə alınması var.Dünyada ilk elektron xidmətlər haqqında qanun 

qəbul edən ölkə Finlandiyadır ( 2001-ci il ). Qanunda hökumət orqanlarının elektron 

xidmətlərlə bağlı hüquq və vəzifələri, vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin 

xüsusiyyətləri və onların qarşılıqlı əlaqəsi əks olnub. Finlandiyanın rəsmi veb səhifəsi 

(www.om.fi) çoxlu miqdarda ixtisaslaşdırılmış xidmətlər təklif edir: islehlakçılara 

xidmət üzrə agentlik, hüquqi sənədlərin təqdimatı (Ədliyyə Nazirliyi), boş iş 

vakansiyaları, təhsil müəssisələri, “Virtual Finlandiya” xidməti, Rabitə İnformasiya 

Nazirliyinin proyektləri və s.İrlandiyanın elektron hökuməti  ( www.gov.ie ) 

müəssisələrin inkişafı üçün şərait yaradır, belə ki, burada lazımı tender tapmaqdan 

savayı, ordan qeydiyyatdan keçmək və tenderin iştirakçısı olmaq üçün  ərizə vermək. 

2 .İngilis – Amerikan modeli. Dünyada hər zaman  liderlər sırasında olması ilə 

fərqlənən ABŞ-ın elektron hökumətinin veb-portalı (www.usa.gov) aşağıdakı 

üsullarla federal idarəetmə keyfiyyətin artırır: informasiya xidmətinin təqdimatının 

asanlaşdırılması; vətəndaşlar,  müəssisələr, hökumət və federal işçilər üçün 

informasiya axtarış xidmətinin asanlaşdırılması, hökümət orqanlarının vətəndaşların 

müraciət və işlərinin həllərinin tezləşdirilməsi və s.  “Elektron hökumətin” inkişafı 

üçün siyasi və sosial hüquq, resurs təminatı,  kənardan yüksək rütbəli məmurlardan 

köməklik, strateji planlaşdırma və əməkdaşlıq qurulmuşdur. Hazırlanmış strategiyaya 

uyğun olaraq əsas məsələ oxşar funksiyaları yerinə yetirən müxtəlif qurumlardakı 



67 
 

xidmətlərin vətəndaşların rahatlığı üçün ixtisar edilməsidir. ABŞ-da əsas ideya 

vətəndaş və məmur asılılığını təmamilə aradan götürmək informasiya “ magistralı” 

yaratmaqdır. ABŞ elektron hökumətinin əsas şüarı da “Daha çox aşkarlıq, şəffaflıq və 

vətəndaş qarşısında cavabdehlik”dir. Veb-texnologiyaların istifadəyə verilməsi 1 il 

ərzində Vergilər Nazirliyinin təxminən  32 mln., Təhsil Nazirliyi isə 23 mln. dollar 

qənaət edir. ABŞ ümumi prinsiplərini analiz edəndə belə qarara gəlmək olar ki,  

hökumət dövlətin vətəndaşlarla rahat əlaqə qurmasına şərait yaradır, elektron 

iqtisadiyyatda lider olmağa qərarlıdır və elektron kommersiyanın inkişafına 

çalışır.Kanadanın hökumət portalı (www.canada.gc.ca) “Kanadanın dövlət orqanı” 

adlanır. Bu sayt bütün Kanada vətəndaşlarına demək olar ki, bütün mərkəzləşmiş 

xidmət və proqramlara istənilən vaxtında və istənilən yerdə girişini təmin edir. İlk 

dəfə Kanada 1994-cü ildə dövlət strukturlarının informasiya açıqlılığına şərait 

yaratdı. Kanadalılar inkişaf modelini 3 hissəyə bölərək ümumi 5 ilə “E-Hökumət”i 

qurublar. Böyük Britaniya elektron hökumət “Elektron vətəndaş, elektron biznes, 

elektron idarəetmə” süarı altında qurulub (www.gov.uk). Burada əsas strategiya 

vətəndaş və biznes tələbatlarının ödənilməsini təmin edən sistemin qurulmaslıdır. 

Burada internet sistemin yenidən qurulmasına kömək edən əsas vasitələrdən biri kimi 

seçilmişdir. Müxtəlif internet resusrları bir portalda birləşib. 4000 alternativ 

idarəetmə saytından islahat nəticəsində 1000-i bağlanmışdır. Elektron xidmətlərdən 

istifadəni artırmaq üçün  vətəndaşlara 10 funt, müəssisələr isə 150 funt güzəşt əldə 

edirlər. Böyük Britaniya əsasən xidmətlərini internet üzərindən qurmaqla böyük 

miqdarda vəsaitə qənaət etmiş olur. Ölkənin portalında maraqlı elektron petisia 

xidməti mövcuddur. Bu xidmət vasitəsi vətəndaşlar hər hansı məsələ ilə bağı qanun 

üçün müəyyən miqdarda səs toplaya və hazırladığları qanunları parlamentə baxılmaq 

üçün göndərə bilərlər. 3.Asiya modeli.Singapur hökumətinin rəsmi veb-portalı 

(www.gov.sg) həyat fəaliyyəti ilə bağlı bütün sahələri birləşdirir, bura dövlət 

idarəetməsi, biznes, təhsil, elm, səhiyyə və hətta əyləncə sektoru da daxildir. 

Proqramın icrasına hökumət təxminən ilə 500 mln. dollar sərf edir. Bu yaxınlarda 

elekron sənəd dövriyyəsin 100%lik həddə çatdı, kağız üzərinə yalnız ən vacib 
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sənədlər yazılır. Portal bir-biri ilə əlaqəli 4 bölməni birləşdirir: “Hökümət”, “Rezident 

əhali”(daimi sakinlər), “Biznes” və “Qeyri-rezidentlər”. Bütün sektorlar üzrə real 

vaxt rejimində böyük miqdarda informasiya xidməti və interaktiv əlaqə təklif olunur. 

Bütün bu xidmətlərdən yararlanmaq üçün ilk öncə qeydiyyatdan keçmək lazımdır 

(login, parol, istifadəçi şifrəsi). Sinqapur elektron hökumətin inkişafının 5 əsas 

strategiyası tərtib olunmuşdu: 1.   Dövləti rəqəmsal iqtisadiyyat üzrə yenidən qurmaq; 

2.   İnteqrasiya edilmiş e-xidmətlər göstərmək; 3.   Vətəndaşların e-hüquqları üçün 

cavabdeh olmaq; 4.   İKT-ni yeni imkanların inkişafı üçün istifadə etmək; 5.   İKT 

vasitəsilə innovator ( yenilikçi) olmaq.Cənubi Koreyanın “Elektron hökumət” portalı 

(www.korea.go.kr) 2012-ci il üçün Elektron Hökümət sektoru üzrə lider ölkə 

seçilmişdir. O bu yerə iPhone və Android sistemləri üçün çoxlu sayda mobil 

programların və bütün ölkəni 3G interneti ilə əhatə etdiyinə görə qazanmışdır. Dünya 

rekordu olaraq bütün xidmətlərin 87%-ni bir portalda toplanılıb. Hər bir vətəndaş 

portalı öz istəyinə uyğun olaraq düzəldə və mobil programlar vasitəsilə çıxışı təmin 

edə bilər. Maraqlıdır ki,  bütünlüklə sistemi online elektron öyrənmək və  online-

əmək birja əməliyyatı da portala daxil edilib. Xarici ölkələrinin inkiaf modellərinin 

Azərbaycanın “E-hökuməti”nə inteqrasiyası.Azərbaycan öz e-hökumət modelini 

cədvəl 4-də göstərilən E-hökumət modellərinin istiqamətlərinin formalarının tətbiqi 

ilə daha yaxşı inkişaf edə  bilər. Göstərilənlər Azərbaycanın e-hökumətinə düzgün 

inteqrasiya olunsa cəmiyyətinin və vətəndaşların həyat şəraitinin daha da 

yaxşılaşdırılması, elektron hökümətin əhəmiyyətinin yüksəldilməsi, Azərbaycan İKT 

bazarının inkişafı, İnformasiya texnologiyalarına əsaslanan iqtisadiyyata keçid, 

regonlarda informasiyalaşma fərqinin aradan götürülməsi, informasiya təhlükəsizliyi 

təmin edilmiş olar. Ümumi götürsək 2012-ci il dünya ölkələri üçün uğurlu il olub və 

e-hökumətə inteqrasiyada mühüm addımlar atılıb. 2012-ci ildə əsas tendensiya “e-

hökumət” portallarının inkişafı oldu. Hökumətlər aydın olaraq online ödəmənin 

əhəmiyyətini dərk edirlər. 2012-ci ildə ölkələrin 40%-də vergi və digər ödənişlərin 

elektron formada ödənilməsi üçün şərait yaradılmışdır. Dünyanın 34 ölkəsində 

vətəndaşlar elektron portal vasitəsilə sürücülük vəsiqəsi, şəxsiyyət vəsiqəsi və doğum 
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haqqında şəhadətnamə ala bilərlər. Hesab olunur ki, bir çox ölkələr hələ də elektron 

dövlət xidmətlərindən lazımınca geniş istifadə etmirlər. Kiosklardan, pulsuz Wi-Fi və 

mobil şəbəkə vasitəsilə e-hökumətdən istifadə ölkələri EGHİ indeksi üzrə liderlər 

kimi göstərir (EGDİ indeksi – bu əsas elektron hökumət üçün vacib aşağıdakı 

göstəricilərin birləşməsidir: elektron formada təklif olunan xidmət, telekomunikasiya 

infrastrukturun  inkişafı və insan resursu).Vətəndaşlara dövlət ödənişlərini öz mobil 

hesablarından imkan verən Mobil hökümət ( m-hökumət) hələki 33 ölkədə uğurla 

realizə olunur. 27 ölkədə məmulardan SMS bildirişləri alınır. Analitiklərin fikrincə 

m-xidmət sektoru bu yaxınlarda daha da inkişaf edəcək.  Mobil əlaqə həmçinin yaşlı, 

əlilliyi olan və kəndlərdə yaşayan əhalinin imkanlarını da artırır. Nəzərə alsaq ki, 

mobil telefon əsasən şəxsi predmetdir onda dövlət konkret şəxsə hər hansı məsələ ilə 

bağlı da kömək edə bilər. Sosial şəbəkələrin sürətli inkişafı da 78 dövləti Facebook 

və Twitter-də rəsmi səhifə açmağa vadar edib. Sözsüz ki , 66% bütün dövlət 

bildirişlərinin SMS vasitəsilə aparılmasında ABŞ  liderdir. Latın Amerikasında ən 

çox istifadə olunan xidmətlərdən biri dövlət orqanları ilə online-danışıqlardır. 

“2013-2015-ci illərdə elektron hökumətin inkişafı” adlı dövlət programı 

Azərbaycan Respublikasında e-hökumətin əsas istiqamətini müəyyən edir. Bu 

proqramda nəzər salınmalı amillərdən biri Azərbaycanda e-hökumətin inkişaf 

indeksidir. Dünyanın 191 ölkəsinin e-hökümət layihəsinə başlama səviyyəsi BMT-

nin (Benchmarking E-government: A Global Perspective) İqtisadi və sosial inkişaf 

demartamenti göstərilir və hər il bu barədə hesabatlar (E-Government Readiness 

Report) dərc olunur, indeksləşdirmə aparılır.Qiymətləndirmənin əsasını dövlət 

orqanlarının saytlarının veb-monitorinqi təşkil edir. Hər il dərc olunan hesabatlarda 

indekslər  ölkələrin elektron inkişafı (E-Government Readiness ) və elektron iştirakı 

(eParticipation) qiymətləndirilir. Elektron hökümətin inkişafına təsir edən 2 aspeks 

fərqləndirilir:-  Potensial (Capacity). Bu əhali, biznes və İKT-nin e-hökumətə 

keçidinin inkişaf  potensialının səviyyəsini  müəyyən edir.- Hazırlıq (Willingness). 

Dövlət tərəfindən əhalinin bu barədə informasiya və biliklərlə təmin olunmasını 

göstərir.Elektron hökumətin inkişaf reytinqi özündə 3 komponentin inkişaf 
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göstəricilərini təcəssüm etdirir: e-xidmətlərin inkişafı, İKT infrasturunun inkişafı və 

insan inkişaf potensialı.E-xidmətlərin araşdırılması 4 qiymətləndirmə istiqaməti 

əsasında aparılır:Şəbəkədə ilkin informasiya iştirakı (emerging online presence); 

Şəbəkədə genişlənmiş informasiya iştirakı və e-xidmətlər (enhanced  presence); 

Elektron qarşılıqlı əlaqə nəticəsində xidmət göstərilməsi (transactional 

presence);Dövlət orqanlarının öz aralarında və dövlətlə vətəndaş əlaqələrini  göstərən 

e-xidmətlər (connected presence). Qiymətləndirmə suallara cavab əsasında tərtib 

edilir, hər “hə” cavabına görə 1, “yox” cavabına görə “o” xal verilir. İstisnaya yalnız 

e-xidmtələrin formalarının istifadəsinə  əhatə edən suallar daxildir ki, bunlarda 10 

ballıq sistem üzrə aparılır. 2012-ci lin nəticələrinə görə BMT-nin hesabatlarında (E-

Government Readiness Report) “Elektron hökümət”in inkişaf indeksi liderləri 

sırasında ilk 5-likdə Cənubi Koreya, Hollandiya, Böyük Britaniya, Danimarka və 

ABŞ yer alıb (Cədvəl 4). 

Elektron hökümətin inkişaf indeksi 

Reytinqdə 

sıralama 

Ölkə 

EHinkişaf 

indeksi 

Komponentlər 

Elektron 

xidmət 

İKT  

infrastrukturu

İnsan inkişaf  

potensial 

1 

Cənubi 

Koreya 
0,9283 1,0000 0,8356 0,9494 

2 Hollandiya 0,9125 0,9608 0,8342 0,9425 

3 

Böyük 

Britaniya 
0,8960 0,9739 0,8135 0,9007 

4 Danimarka 0,8889 0,8562 0,8615 0,9489 

5 ABŞ 0,8687 1,0000 0,6860 0,9202 

... ... 
    

95 

Maldiv 

Adaları 
0,4994 0,3268 0,3599 0,8114 
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96 Azərbaycan 0,4984 0,3260 0,3033 0,8259 

97 İndoneziya 0,4949 0,4967 0,1897 0,7982 

Cədvəl 4  [37] 

Elektron hökumətin inkişaf indeksi üzrə lider ölkələr ( BMT 2012) 

Qeyd etmək lazımdır ki, uğurlu siyasi inkişaf nəticəsində Azərbaycanın göstəriciləri 

dünya üzrə orta göstəriciləri  keşmişdir (Cədvəl 5)  

 

 

 

 

 

  İndeks / indeks komponentləri Azərbaycan 
Dünya üzrə orta 

göstərici 

Liderlərin 

göstəriciləri 

  E-hökumətin inkişaf indeksi 0,4984 0,4960 0,9280 

  Elektron xidmət 0,3260 0,4390 1,0000 

  İKT infrastrukturu 0,3033 0,3260 0,8780 

  İnsan inkişaf potensialı 0,8259 0,7210 0,9680 

  Cədvəl 5 [38] 

  Azərbaycanın və dünyanın e-hökumətin inkişaf göstəriciləri üzrə orta göstəriciləri 
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Nəticəvətəkliflər 

 

Son  illərdə  (2013-2015) korporativ şəbəkələr İnternetə qoşulur və onda əsas 

kimi istifadə edirlər. Qeyri-qanuni şəbəkələrin  İnternetə  qoşularaq ona hansı 

səviyyədə eybəcərlik gətirə biləcəklərini nəzərə alsaq, uyğun  müdafiə üsulları 

seçilməlidir. Korporativ şəbəkələrin İnternetə  qeyri-qanuni  qoşulmalarının qarşısını 

almaq üçün brondmauerlərdən istifadə etmək səmərəli hesab oluna bilər. Brondmauer  

şəbəkəsi iki və daha çox sistemlərə bölən sistem və ya sistemlər kombinasiyasıdır. 

Brondmauerlər  bir sistemin qaydalar  toplusunun digərinə keçməsinin qarşısını ala 

bilir, yəni şəbəkənin bir hissəsinin digər hissəsi arasında sərhəd qoyulur. Qlobal 

şəbəkə bu yolla  korporativ  şəbəkələrdən  özünü qoruya bilər. 

Beləliklə, brodmauerləri komponentlər toplumu və ya sistem kimi müəyyən 

etmək olur ki, onlar da iki şəbəkə arasında yerləşdirilir və aşağıdakı xassələrə malik 

olmalıdır: 

- bütün informasiya seli – daxili şəbəkədən xarici şəbəkəyə və yaxud əksinə  bu 

sistemdən keçməlidir; 

- yalnız lokal müdafiə strategiyasından keçmiş informasiya seli bu sistemdən 

keçə bilər; 

- sistem qeyri-qanuni  daxilolmadan etibarlı müdafiə olunmalıdır; 
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- hər bir sistemin qurulması zamanı onun element və sistem hissələri 

ayrılmalıdır; 

- informasiyanı əmtəə kimi vacibliyini nəzərə alaraq onun qorunamsıüsullarının 

nəzəri əsasları işlənib hazırlanmalıdır; 

- şəbəkələrdə informasiyanın qorunmasının hüquqi bazası daim 

təkmilləşdirilməlidir; 

- yeni proqram modulları yarandıqca adekvat qorunma alqoritmləri işlənib 

hazırlanmalıdır; 

- tamlığın gizliliyi qorunması naminə yeni şifrələmə alqoritmləri işlənib 

hazırlanmalıdır; 

- müəlliflik hüququnun qorunması naminə elektron imza sistemi 

təkmilləşdirilməli və bu sistemə mütəmadi olaraq imza rolunu oynayacaq yeni 

biometrik xarakteristikalar daxil edilməlidir. 
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