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    Tədqiqat işinin mövzusu –  Kompüter şəbəkələrində təhlükə, sıradançıxma 

və cəmiyyətdəki roludur. Bu mövzuda təqdim olunan elmi iş kompüter şəbəkələrini, 

kompüter şəbəkələrinin insan həyatına təsiri, perspektivləri və yaratdığı problemləri 

əhatə edir.  

Tədqiqat işinin mövzusunun aktuallığı – Müasir mürəkkəb və təzadlarla 

dolu dünyada heç bir texnoloji problemi iri həcmli informasiya və kommunikasiya 

texnologiyalarının  köməyi olmadan həll etmək mümkün deyil. 

Kompüter şəbəkələrində verilənlərin ötürülməsi informasiya inqilabının 

nəticəsidir və hal-hazırda əsas kommunikasiya vasitələrindən birinə çevrilmişdir. 

Kompüter şəbəkəsinə yatırılan maliyyə xərcləri tez bir zamanda tədbiq olunduğu 

sahələrdə daha da artırır.  

Verilən elmi işdə mövzunun aktuallığı əsas informasiya təminatının kompüter 

şəbəkələrinin aktiv istifadəsi ilə müəyyən edilir. Son illərdə yüksək dəqiqliklə fiziki 

hadisələrin, proseslərin, obyektlərinin eləcə də onların qarşılıqlı modelləşdirməsinə 

imkan verən virtual texnologiyalar böyük uğur qazanmışdır. Bu texnologiyalar insan 

fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində istifadə edilirlər. 

Kompüterlər insan fəaliyyətinin və elmin müxtəlif sferalarına daxil olaraq 

müasir aləmin ayrılmaz bir hissəsinə çevrilmişdir. Kompüterlərin şəbəkədə birləşməsi 

əmək məhsuldarlığılnın artmasına gətirib çıxartdı. Kompüter şəbəkələri təkcə 

sənayedə(ofis və ya iş yerində) deyil, həmçinin, təlim üçün də istifadə edilir. 

 Tədqiqat işinin məqsəd və vəzifələri – Verilən işin məqsədi kompüter 

şəbəkələrinin tarixi, işlənilmə vasitələri, təsnifatı və növləri, arxitekturası və tədbiq 

olunduğu sahələrdə avantajı araşdırılmışdır. Ən əsası isə Azərbaycanda və xarici 

praktikada tədbiqi, cəmiyyətdə və insan həyatında problemlərinin və inkişaf 

prespektivlərinin tədqiqidir. Ən əsası isə kompüter şəbəkələrinin tədbiq olunduğu 

sahələrdə əhəmiyyətli roludur. Tədqiqat işi bu istiqamətlər üzrə araşdırmaları məqsəd 

götürmüşdür: 



4 
 

  

 Şəbəkələrin yaranma zəruriliyi və xronika 

 Mübadilə və əlyetənlik texnologiyaları 

 Müasir şəbəkənin funksiyaları 

 İqtisadi və sosial inkişafın rəqəmsal inqilabının təhlili 

 İnsan və şəbəkənin qarşılıqlı əlaqəsinin yeni insan yaranmasında yerinin təhlili 

 Yeni iqtisadi modellərin səmərəliliyi 

  Azərbaycan şəbəkə potallarınln müqayisəli təhlili 

 İnformasiyalaşdırılmış Azərbaycan cəmiyyətinin problemləri və 

presprektivləri. 

 Tədqiqat obyekti və predmeti - Tədqiqatın obyektini kompüter şəbəkələri 

və avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri təşkil edir. Tədqiqatın predmetini isə 

kompüter şəbəkələrində informasiyanın ötürülməsi, qorunması, insanlara çatdırılması 

üsulları təşkil edir.  

Tədqiqatın informasiya bazası və işlənmə metodları – Tədqiqatın 

informasiya bazasını bir sıra təşkilatların statistik məlumatları, hesabatları, jurnal, 

qəzet, kitab, inetrnet materialları və s. təşkil edir. Tədqiqat zamanı istifadə edilən 

materiallar istifadə olunduğu mənbələrə istinad verilərək müəllif hüquqlarının 

qorunması təmin edilmişdir.  

 Tədqiqat işinin elmi praktik əhəmiyyəti – Tədqiqat işininin əsasını 

kompüter şəbəkələrində şəbəkənin hazırlanması, şəbəkələrarası laqənin əsasları və 

tədbiq edildiyi sahənin iqtisadi-informasiya sistemlərində tədqiqi təşkil edir.  

Tədqiqat işində konkret tarixi və proqram-məqsədli yanaşma, kompleks və 

müqayisəli təhlil, dinamika, qruplaşdırma, məntiqi ümumiləşdirmə istifadə 

olunmuşdur. Buarada elmi praktik əhəmiyyət qeyri-müəyyən  mühitdə və bir çox 

məsələlərin həllində kompüter şəbəkələrindən istifadə ilə effektiv həllinin həyata 

keçirilməsində mütərəqqi bir mexanizm olaraq istifadə edilməsidir.  
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 Tədqiqat işinin elmi yeniliyi – Kompüter şəbəkələrinin verilənlər bazasının 

və bilik bazasının yaradılmasında, onlar arasında informasiyanın ötürülməsi, emalı və 

saxlanması yolları araşdırılmış, şəbəkələrin insan həyatında və cəmiyyətdə mahiyyəti 

və bütün xidmət sahələrində rolu tədqiq edilmişdir. İnternet hər bir insanın həyatının 

ayrılmaz hissəsidir və kompüter şəbəkələrinin inkişafı sayəsində İnternet vasitəsilə 

online xidmətlərin göstərilməsinin cəmiyyətdə rolu müəyyənləşdirilmişdir.   

 Tədqiqat işinin strukturu – Dissertasiya işi abreviatura, giriş, 3 fəsil, nəticə, 

istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı, annotasiya və əlavələrdən ibarət olmaqla 

kompüter yazısı ilə 82 səhifədən ibarətdir. Ədəbiyyat siyahısında Azərbaycan, türk, 

rus, ingilis dillərində olan mənbələr və istifadə olunmuş  veb resurslar göstərilmişdir. 
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 I FƏSİL. KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNİN YARANMA XRONİKASI VƏ 

ƏSAS XARAKTERİSTİKALARI 

1.1. Şəbəkələrin yaranma zəruriliyi və xronika 

Yeni informasiya təşkilində əsas yeri kompüter tutur. Müəssisələr artdıqca və 

böyüdükcə kompüterlərə olan zərurət də artır. Fərdi kompüterlərin inkişaf prosesi o 

qədər sürətlə gedir ki, hal-hazırda hər bir evin, iş yerinin, ofisin ayrılmaz hissəsinə 

çevrilib. Yeni kompüterlərin alınması ilə onları bir şəbəkədə birləşdirmək ehtiyacı 

yaranır.  

Şəbəkələr və şəbəkə proqramları zaman keçdikcə,ayrı-ayrı binalarda, 

şəhərlərdə, dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan insanları birləşdirmək üçün istfadə 

olunur. İnsanlar olduqları yerdən asılı olmayaraq informasiya texnologiyalarından 

istifadə edirlər,bu isə onların fəaliyyətini səmərəli və asan hala gətirir. İnsanların 

çoxu şəbəkə dedikdə qarmaqarışıq bir şey təsəvvür edir. Lakin şəbəkələr onların 

düşündükləri qədər qarışıq və mürəkkəb deyil. Şəbəkə bir-birinə bağlanmış iki və 

daha artıq  kompüterlər sistemidir. Şəbəkələr böyüdükcə onların qurulması da 

mürəkkəbləşir. Şəbəkəyə müxtəlif qurğular qoşulduqca,şəbəkənin idarə edilməsi 

texniki işə çevrilir. Şəbəkə anlayışı ölçüsündən asılı olmayaraq şəbəkə 

terminologiyası dəyişməz olaraq qalır. Kompüter şəbəkəsi-bir-biri ilə hər hansı bir 

qayda ilə birləşdirilmiş kompüterlər qrupudur. Kompüter şəbəkəsi radio və yaxud 

televiziya şəbəkəsinə bənzəyir. 

Kompüter şəbəkələri iki və daha çox kompüterin bir-birinə qoşulması 

verilənlərin ötürülməsini təmin edir. Bu proses evdə, iş yerlərində, biznesdə, 

şirkətlərdə və hətta beynəlxalq səviyyədə mümkündür. Printer və başqa qurğular da 

daxil olmaqla iki və daha artıq kompüter sistemlərini birləşdirmə üsullarını da 

göstərmək olar.  

Şəbəkələrin qarşılıqlı vəziyyətinin üstünlüyü onun hətta 3 sistemdən ibarət 

şəbəkədə də mümkün olmağıdı. FK şəbəkəsi 1 qayda olaraq bir çox maraqlı 
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imkanlarla sürətlə inkişaf edən bir sistemdir. Kompüter şəbəkələri haqqında hər hansı 

xüsusi qayda yoxdur, belə olduğu halda o bütün hissələrin cəmindən daha çox 

üstünlüyə malikdir. 

Kompüter şəbəkəsi kompüterlər arası rabitə xəttlərinin və informasiya 

mübadilələsini təmin edən proqramlar birləşməsidir. İnkişaf etmiş ölkələrin 

informasiya infrastrukturunun əsas komponentlərindən biri kompüter şəbəkəsidir. Bir 

tərəfdən, kompyuter şəbəkələri – paylanmış hesablama sistemlərinin xüsusi halıdır. 

Burada kompyuterlər qrupu qarşılıqlı məsələləri həll edərək verilənlərin mübadiləsini 

qarşılıqlı şəkildə aparırlar. Digər tərəfdən, kompyuter şəbəkələrinə informasiyanın 

uzaq məsafələrə ötürülməsi vasitəsi kimi baxmaq olar.[46]  

 Kompüterlər şəbəkədə müxtəlif səbəblərlə birləşə bilərlər: 

 İstifadəçilər arasında informasiya mübadiləsini sürətləndirilməsi; 

 İstifadəçiləri olduqları yeri tərk etmədən istədikləri informasiyanı 

ötürüməsi və qəbul edilməsi; 

 İstənilən informasiyanı dünyanın istənilən yerinə anındaca alması 

mümkünlüyü; 

 Müxtəlif formaların istifadə olunan kompüterlər arasında informasiya 

mübadiləsi; 

Şəbəkədə birləşən kompüterlər aşağıdakı vasitələrdən istfadə edirlər. 

 Fayllar,elektron sənədlər; 

 Verilənlər; 

 Printerlər; 

 Faks operatorları; 

 Modemlər; 

və s. vasitələrdən istifadə edirlər. 

Kompüter şəbəkələrinin xarakteristikalari  

 Resursların paylanması -  şəbəkə daxilində məlumatlarin bir 

kompüterdən digərinə ötürülməsi; 
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 İcrası – istifadəçilərin sayı, əlaqə və proqram təminatı ilə məlumat 

mübadiləsinin sürətinin ölçülməsi; 

 Etibarlılığı – aparatın nasazlığı və ya əlaqədə problemlər zamanı 

verilənlərin ötürülməsi üçün alternativ mənbələrin istifadəsi; 

 Miqyaslaşdırma – əlavə prosessor artırmaqla sistemin fəaliyyətinin 

genişləndirilməsi; 

 Təhlkəsizlik – icazəsiz daxilolmalar zamanı məlumatların 

qorunması üçün lazımi addımların atılması.  

Kompüter şəbəkələri çox böyük sürətlə yayılırlar. İyirmi il bundan öncə 

kompyuter şəbəkələrinə məhdud sayda insan müraciət edə bilərdi. Hal-hazırda 

kompyuterlər arası verilənlərin mübadiləsi gündəlik həyatımızın ayrılmaz hissəsinə 

çevrilib. Şəbəkələr həmçinin, dövlət orqanları və hərbi təşkilatlarda da istifadə 

olunur. İnzibati və maliyyə təşkilatları,sənaye və ticarət müəssisələri arasında gərgin 

və vacib informasiya mübadiləsinin sərfəli bazar iqtisadiyyatı və demokratik sosial 

mexanizmlərin dəstəklənməsi üçün vacibdir.[46] 

Hal-hazırda hər bir şirkətin ofislərində, nəşriyyatlarda, beynəlxalq informasiya 

mübadilələrində kompüter şəbəkələri rolu əvəzolunmazdır. Hər hansı bir şirkət və ya 

firma müdiri iş üçün vacib sənədlərin bu işlə əlaqəli olan işçilər üçün əlçatan olmasını 

istəyirsə, kompüter şəbəklərinin müasir texnologiyalarından istifadə etməlidir. 

Məsələn, hər hansı bir firmada işləyən işçi azırladığı sənədi layihə rəhbərinə 

göstərmək və onun rəyini almaq istəyirsə bunu sadə və rahat üsulla rəhbərin 

kompüterinə göndərir və onunla ünsiyyət proqramlarından biri vasitəsi ilə onun rəyini 

alır. Evdə tək oyun oynamaq istəməyən uşaqlar bir-biriləri ilə şəbəkə vasitəsi ilə 

oynamaq imkanına sahibdirlər. Bir-birindən uzaq məsafələrdə yaşayan insanlar da 

kompüter şəbəkəsinə qoşularaq bir-biri ilə həm səsli, həm də görüntülü danışa 

bilirlər. 

Ən sadə şəbəkə (network) ən azı iki kompyuterin kabellə birləşdiriləsindən 

ibarətdir: 

  Kompyuter şəbəkələrinin əsas anlayışları aşağıdakılardır: 
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 Server – (xidmət edən qurğu) – şəbəkə proqram təminatı yüklənmiş xüsusi 

kompyuterdir. Bu kompyuter şəbəkənin, işçi stansiyalar adlanan digər 

kompyuterlərinə xidmət göstərir. 

 Administrator – şəbəkənin işinə, onun düzgün işləməsinə nəzarət edən və s. 

cavabdeh olan şəxsdir. 

  Şəbəkə əməliyyat sistemi – lokal şəbəkənin proqram təminatının əsasını 

təşkil edir. Onun əsas vəzifəsi şəbəkənin ümumi resurslarından istifadədir. [47] 

Kompüter şəbəkələrindən istifadə edilən bəzi terminlər var ki, onların mənasını 

açıqlamaq zəruridir. Bunlara misal olaraq NIC- şəbəkə interfeys kartı, LAN- lokal 

şəbəkələr, serverlər, HUB-lar, Switch-lər və s.  göstərmək olar. Kompüter şəbəkələri 

üçün şəbəkə kabelləri, distribyutorlar, marşrutlasdırıcılar, daxili və xarici şəbəkə 

kartları kimi aparat quraşdırıcılari (hardware setup) var. Ancaq hər bir kompüter 

şəbəkəsinin ən vacib aspekti protokollar və servislər , yəni verilən kommunikasiyası 

üçün müxtəlif standart qaydalar toplusu protokollar və xidməti provayderlər 

tərəfindən əldə ədilə bilən xidmətlərdir. Şəbəkələr kompüter sistemlərinin həndəsi 

formasını göstərən ulduz və halqa topologiyasi, verilənlərin kommunikasiyası üçün 

nəzərdə tutulan Ethernet kimi tanınan lokal şəbəkə protokolları və sonuncu olaraq 

kliyent/server arxitekturası kimi bilinən kateqoriyalara bölünür.  

Kompüter şəbəkələri verilənlərin elektrik, işıq siqnalları və ya elektromaqnit dalğalar 

vasitəsilə ötürüldüyü FK və yaxud digər kompüter avadanlıqları arasındakı xüsusi 

rabitə sistemidir.   

Hazırda  kompüter şəbəkələrinin şirkətlərin və müəssisələrin fəalliyyətindəki 

əhəmiyyəti əvəzolunmazdır. 

Hər bir müəssisə elə bir şəbəkə qurmaq istəyir ki, bu kompüter şəbəkəsi 

istifadəçilərin müxtəlif informasiya resurslarına daxil olmasını və ondan birgə 

istifadəsini təmin etsin. 

Kompüter şəbəkəsi qurulduqdan sonra sahib olunan üstünlüklər : 
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 Şəbəkənin bir hissəsi sayılan hər hansi şəxsi kompüterdən ictimai domendəki 

informasiyanı almaq bacarığı; 

 Bir şəbəkə daxilində inteqrasiya olunmuş kompüterlərin bütün istifadəçilərin 

eyni zamanda Internetə daxil olmalarımı təmin etmək; 

 Şəbəkədəki fərdi kompüterlərə uzaqdan nəzarət ( uzaqdan idarəetmə); 

 Avtomatik nüsxələmə zamanı bütün informasiyaların qorunması; 

 Kompüterlərin şəbəkə daxilində fəaliyyəti zamanı printer, skaner və digər 

periferik qurğulardan birgə istifadə olunması nəticəsində xərclərin azalması; 

 Vahid şəbəkəyə qoşulmuş müəssisənin bütün işçiləri arasında informasiya 

mübadiləsinin sürətinin artmasə nəticəsində işin optimallasdırılması. 

Kompüter şəbəkələri, başqa bir adla məlumat şəbəkələri, müasir sivilizasiya-

kompüter telekommunikasiya texnologiyalarının elm və texnikanın iki çox vacib 

şöbəsinin təkamülünün məntiqi nəticəsidir.  Bir tərəfdən şəbəkələr paylanmış 

həsablama sistemlərinin bir qrup kompüterin mütəmadi olaraq tapşırıqları qarşılıqlı 

olaraq həll etdiyi, avtomat rejimində verilən mübadiləsini həyata keçirdiyi xüsusi 

halıdır. Digər tərəfdən isə, kompüter şəbəkələrini müxtəlif telekommunikasiya 

sistemlərində kodlaşdırılmış və multipleksləşdirilmiş verilənlərin metodlarından 

istifadə etmək üçün uzun məsafələrə ötürülmə vasitələri kimi hesab etmək olar. 

Kompüter şəbəkələrinin təsnifatı 

 

Kompyuter şəbəkələrinin təsnifatı üçün müxtəlif əlamətlərdən istifadə olunur. 

Müxtəlif tip kompüter şəbəkə dizaynlarının kateqoriyalaşdırılması üçün müxtəlif 

üsullar var. Onları fiziki sahəsi və miqyasına görə qruplaşdırırlar. İnkişaf tarixi 

səbəblərindən, bütün dizayn tipləri demək olar ki, müəyyən sahə üzrə yaradılıb. Bir 

çox hallarda onları ərazi əlamətinə görə, yəni şəbəkənin əhatə etdiyi növlərə 

ayırırlar. Şəbəkələrin iki əsas kateqoriyası mövcuddur – lokal və qlobal şəbəkələr. 

Onlar arasındakı fərq isə sadədir: lokal şəbəkələr bir-biri ilə yaxın məsafədə 

yerləşən qurğuların qarşılıqlı əlaqəsinin təşkili üçün, qlobal şəbəkələr isə coğrafi 
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olaraq paylanmış kompyuter və ya lokal şəbəkələrin qarşılıqlı əlaqəsinin təşkili üçün 

istifadə olunurlar. Dövlətin hər hansı bir sahəsinə (təhsil, elm, müdafiə və s.) xidmət 

edən şəbəkələr korporativ şəbəkə adlanır.[48] 

Kompüter şəbəkələri WAN, LAN, MAN, HAN, CAN kimi təsnifləşdirilir. 

Kompyuter və İnformasiya şəbəkələri (KİŞ) abonent sistemlərinin ərazilər üzrə 

yerləşdirilməsinə görə üç sinfə bölünür: 

1) Qlobal şəbəkə (WAN-Wide Area Network); 

2)  Regional, yəni nisbətən böyük ərazini əhatə edən şəbəkə (MAN - 

Metropolitan Area Network); 

3) Lokal şəbəkə (LAN - Local Area Network). 

WAN və ya Qlobal Şəbəkə: - Telefon xəttləri, radio dalğaları və ya digər 

ünsiyyət bağlantıları yolu ilə digər ölkələrə və ya şəhərlərəyerləşdirilən kompüterləri 

qoşmağa kömək edən bir kompüter şəbəkəsidir. Əsasən LAN-ları və başqa şəbəkələri 

bir-birinə qoşmaq üçün istifadə edilir. İcarə edilmiş xəttlər verilənlərin ötürülməsi 

üçün marşrutizator və ya konsentratorların vasitəsilə LAN-ları birləşdirərək Qlobal 

şəbəkə yaradır. 

Qlobal Kompyuter informasiya şəbəkələri (KİŞ) insanlara, öz problemlərini 

həll edə bilmək üçün şəbəkədə mövcud olan mtixtəlif informasiya resurslarma 

mtiraciət etməyə və onlardan yararlanmağa imkan yaradır. 

Regional (nisbətən böyük ərazini əhatə edən) KİŞ bir birindən kifayət qədər 

aralı (10-100 km) məsafədə yerləşən abonentləri əiaqələndirir. Belə KİŞ-lər bir şəhər  

daxilində, müəyyən iqtisadi rayon, inzibati ərazi vahialəri üzrə yerləşən 

abonentləri  

əlaqələndirə bilir. 

LAN – Lokal şəbəkə. Lokal şəbəkələr iş binası, məktəb, kollec və s kimi kiçik 

coğrafi ərazini  əhatə ədən , FK və printer kimi qurğuları internetə qoşmaq üçün 

istifadə olunan naqilli və naqilsiz kompüter şəbəkəsidir. Naqilli şəbəkələrdə müxtəlif 

məlumatların sürətli ötürülməsi üçün burulmuş cüt məftil, koaksial və ya optik lifli 

kabellərdən istifadə olunur. Eynilə naqilsiz lokal şəbəkələr də bir ərazidə birdən çox 

cihazı əlaqələndirməyə kömək ədən radio dalğası texnologiyası və ya infraqırmızı 
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rabitə vasitəsilə həyata keçirilir. Ethernett və ya IEEE 802.11 LAN sürətli verilən 

ötürülməsi zamanı cihazı modemə və ya marşrutizatora qoşmaq üçün istifadə olunur. 

Lokal şəbəkələrin əsas komponentləri bunlardır: 

 Işçi stansiyalar və printerlər kimi şəbəkə qurğuları 

 Digər kompüterlər tərəfindən daxil oluna biləcək serverlər 

 Marşrutizator, HUB və Switch kimi şəbəkə əlaqələndiriciləri 

 Şəbəkə interfeys kartı 

 Şəbəkə OS kabelləri 

Lokal kompyuter şəbəkələri (LKŞ) müxtəlif telekommunikasiya qurğuları ilə 

çox da böyük olmayan (nisbətən kiçik ərazilər üzrə yerləşən) abonentləri 

əlaqələndirir. 

Hal hazırda LKŞ-də abonentlərin necə yerləşməsi barədə dəqiq heç nə demək 

olmaz. Ona görə ki, belə şəbəkələr adətən konkret müəssisələr, təşkilatlar üzrə 

yaradılır. Lokal şəbəkələrlə əlaqələndirilən abonentlər arasında məsafə 2 km-ə qədər 

ola bilər.          

Hal-hazırda LAN-lar geniş istifadə əhatəsinə malikdir. Bu bir neçə səbəbdən 

irəli gəlir: 

 Kompüterlərin şəbəkədə birləşməsi kompüterlərin həcminə görə çəkilən 

xərclərin sayın azaldılmasına və pul vəsaitlərinə qənaət edilməsinə imkan yaratdı. 

( fayl-serverdə(kompüter şəbəkəsini əsasında) bir neçə işçi stansiyadan ibarət, 

proqram təminatı ilə təmin edilmiş xüsusi disk sahəsinin olması kifayətdir); 

 Lokal şəbəkələr bir kompüterdən digər kompüterə qısa müddət ərzində 

istənilən sənədi ismarıc formasında göndərmək üçün poçt qutusundan (elektron-  

poçt) istifadə etməyə imkan verdi; 

 Lokal şəbəkələr xüsusi proqramlar vasitəsilə (məsələn, eyni anda birdən 

çox maşında işləyən mühasiblər bütün yazıları eyni bir ledcerdə yazılmasını idarə 

edə bilirlər) faylların birgə istifadəsini təşkil etməyə  xidmət göstərir. 

Bundan əlavə, bəzi fəaliyyət sahələri lokal şəbəkələr olmadan işləyə bilməz. 

Bu sahələrə bank işi, böyük həcmli şirkətlərin anbarları, kitabxanaların elektron 
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arxivləri və s. aiddir. Bu sahələrdə ayrı-ayrılıqda işçi stansiyalar prinsipcə bütün 

informasiyanı saxlaya bilmir. Bu adətən informasiyanın həcminin böyük olmasına 

görədir. Şəbəkə yalnız şəbəkə operatorunun icazəsi ilə seçilmiş(fayl-serverdə 

qeydiyyatdan keçmiş) istifadəçilərin bura daxil olmasına icazə verir. 

 

          Sxem 1.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Server. Fayl-server. Müştəri-server texnologiyası 

Tarixdə ilk dəfə informasiya sistemləri fayl-server istifadəsi ilə yaranmışdır. 

Fayl-server veriləni fayldan alır və emal üçün kliyentə göndərir.  

Əməliyyat zamanı verilənlər bazasından kliyentə böyük həcmli informasiya 

ötürülür.  Fayl-server arxitekturasında həmişə ifrat verilənlər ötürülür. Müştəriyə nə 

qədər informasiya lazım olmasından asılı olmayaraq verilənlər bazasının faylı ümümi 

halda bütövlükdə ötürülür. MS Access - ə gəldikdə isə şəbəkədə yüklənməni 

proqramların obyektləri artırır. Bunlar hamısı birlikdə bir faylda – kompüter-serverdə 

saxlanılır.  

MS Access 2010-da   verilənlərin və onlarla içləyən proqramların 

bölüdürülməsi imkanı vardır. Bu halda, proqram müştəri-kompüterdə çoxaldılır və 

verilənlər bazası server-kompüterdə qalır. 

                ŞƏBƏKƏLƏR 

   WAN        LAN CAN    MAN WLAN 

 İNTERNET       ŞİN 

    ULDUZ 

    HALQA 
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Fayl-server arxitekturasının tədbiqi özünün sadəliyi, istifadə rahatlığı və ucuz 

olması ilə cəlb olunur. O kiçik iş qruplarının marağını cəlb edir və kiçik iş 

müəsissələrin informasiya sistemlərində hələ də istifadə olunur.  

Fayl- server texnolgiyasından 1C 7.7 və öncəki versiyalarının bütün 

proqramları, həmçinin, bəzi 8-ci versiyaları istifadə edir. 

Müştəri-server arxitekturalı informasiya sistemləri fayl-server proqram 

problemlərin qarşısını almağa imkan verir. Bu arxitekturalı verilənlər bazası server-

kompüterdə verilənlərin əsas hissəsinin emalını təmin edir. Kliyent-server verilənlər 

bazasına yönləndirilən sorğuları bir qayda olaraq SQL qaydalarına görə formalaşdırır. 

Server bazadan sorğulanan veriləni alır və müştəri kompüterə göndərir. Bu 

yanaşmanın əsas üstünlüyü ötürülən informasiyanın kiçik ölçülü olmasıdır.  

Kliyent-server arxitekturalı informasiya sistemlərin qurulmasında adətən 

ikisəviyyəli modeldən istifadə edir. Burada kliyent serverə müraciət edir. 

Tranzaksiyalar kliyent-server prinsipi ilə həyata keçirilir. Məcazi mənada isə, bunlar 

eyni kompüterlərdir, sadəcə müştərilərə hər hansı şəbəkəyə bağlı kompüter ilə 

xidməti yerinə yetirə bilir. 

Verilənlərin təhlükəsizliyi - informasiya sisteminin uğurlu əməliyyatı üçün çox 

əhəmiyyətli bir funksiyadır. Əgər verilənlərin bazasının müdafiəsi zəifdirsə, lazımı 

qədər hazırlanmış istifadəçi bu müəsissəyə ciddi zərər verə bilər. Qeyd etmək 

lazımdır ki, fayl-serverli informasiya sistemlərinin müdəfiəsi lazımi səviyyədə təşkil 

edilməyə bilər. 

Müasir sistemlərin verilənlər bazası xidməti bir neçə istiqamətdə təşkil edilir: 

əməliyyat sisteminin köməəyi ilə; sxemlərin, giriş adlarının, rolların, verilənlər 

bazasının şifrlənməsi və s.; təqdimat yolu ilə istifadəçi girişinin qarşısını alması 

təqdirə laiqdir. Hal-hazırda müştəri-server arxitekturası geniş formada yayılıb və 

geniş miqyaslı informasiya sistemləri və işçi qruplarının proqram təşkili üçün istifadə 

olunur. 

Müştəri-server texnologiyası ilə VB, MS SQL Server serveri ilə istifadə edilən 

1C-nin 8-ci versiyası proqramları işlədilir.  
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Sxem 1.2 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web-server-İnternet şəbəkəsinə qoşulmuş və xüsusi proqram yazılmış 

kompyuterdir. Onu başqa http-server də adlandırırlar.Server müştərinin kompyuterə 

göndərdiyi sorğuya cavab olaraq lazımi web-səhifəni İnternetdən açır. İnternet 

şəbəkələrində əsasən istifadə edilən serverlər Microsoft Internet Information Server 

(Windows əməliyyat sistemi əsasında işləyir), SQL-server (SQL dilində verilənlər 

bazasında sorğuların emalı proqramı), Apache – (UNİX əməliyyat sistemi əsasında 

işləyir) server proqramlarını misal göstərmək olar. [48] 

 Daha mürrəkkəb klient-server modeli kimi server əlavəsinin üçbəndli 

modelindən – AS modeli (Application Server) istifadə edilir. Bu model verilənlər 

bazasından istifadə edən şəbəkələrin iş prosesini təsvir edir. AS modelinə əsasən 

verilənlərin idarə olunması, emalı və son istifadəçiyə informasiyanın çatdırılması 

kimi funksiyaları vardır. Bu üç funksiyadan hər biri ayrı-ayrı kompüterlər tərəfindən 

yerinə yetirilmə texnologiyasına malikdir. 

 

 

 

 

 

Server-komptüer 

VB 

VB-nin proqram 

təminatı 

 

Şəbəkə proqram təminatı 

 

 

Müştəri-kompüter n  

 

 

 

 

Müştəri-kompüter 2 

 

 

 

Müştəri-kompüter 1 

 

 

 

Müştəri proqram 

təminatı 

Müştəri proqram 

təminatı 

 

Müştəri proqram 

təminatı 
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        1.2. Mübadilə və əlyetənlik texnologiyaları 

Kompüter şəbəkələri informasiya mübadiləsi və verilənlərin 

kommunikasiyasının daha asanlıqla həyata keçirilməsini təmin edən 2 və daha artıq 
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kompüterin əlaqələndirilməsidir. Həmçinin bunu hər hansı hesablama cihazına 

asanlıqla məlumat ötürmək və qəbul edə bilmək üçün istifadə olunan verilənlər 

şəbəkəsi kimi də adlandırmaq olar. Bu hesablama cihazları FK- fərdi kompüterlər, 

işçi stansiyalar, printerlərə qoşulmuş meynfreymlər, CD / DVD ROM və bir şəbəkə 

daxilində resursları bölüşdürmək üçün istifadə olunan digər periferik qurğular ola 

bilər. Kompüterlərin bir şəbəkə üzərindən bağlanması marşrutizatorlar, körpülər, 

şlüzlər, kabellər, peyklər və s. vasitəsilə mümkündür. Internet bir şəbəkə üzərindən 2 

və daha artıq kompüter arasında verilənlərin mübadiləsini həyata keçirəcək ən yaxşı 

nümunədir. Lakin kompüter şəbəkələrinin əsas funksiyasi asan informasiya 

mübadiləsi üçün müxtəlif  hesablama cihazları arasında ortaq əlaqə mühitini təmin 

etməkdir.  

Kompüter şəbəkələri e-mail kimi vasitələrlə şəbəkə daxilində ünsiyyət qurmaq, 

sənədlərin çapı və skan olunması üçün aparat resurslarının paylaşılması, faylları və 

vərilənlərin bir yaddaş qurğusunda saxlanılması, proqram tətbiqlərinin paylaşılması 

və cihazların uzaqdan idarə edilməsi və s. kimi üstünlüklərə malikdir.  

  Kompyuterlər lokal şəbəkədə müvafiq olaraq serverlərə və işçi 

stansiyalara bölünürlər. Serverə qoşulan hər bir kompyuterə işçi stansiya adı 

verilir.Lokal şəbəkələrin müxtəlif növ yaradılma texnologiyaları işlədilir. Onların 

oxşar və fərqləndirici cəhətləri nəzərə alınır. Bu texnologiyalar arasında ümumi və 

fərqli cəhətlərə uygun olaraq şəbəkəni və onun hansı topologiyaya aid olmasına görə 

bir neçə kateqoriyaya aid edirlər. Kompyuterlərin lokal şəbəkədə birləşmə sxemi 

şəbəkə topologiyası adlandırılır. Lokal şəbəkələrin topologiyaları həm fiziki, həm də 

məntiqi nöqteyi-nəzərdən təsvir edilir.[51]  

Əsas topologiyalar üç cürdür və aşağıdakı növləri mövcuddur: 

 Şin topologiyası; 

  Ulduzvari topologiya; 

  Halqavari topologiya. 

 

Şin topologiyası (BUS) 
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“Ümumi şin” şəbəkə topologiyası ən sadə topologiya növlərinə aiddir. Bu növ 

şəbəkə topologiyasında kompyuterlər bir şin vasitəsilə əlaqələndirilir. İnformasiya bir 

şinlə bir çox şəbəkə düyünlərinə göndərilə bilər. Şəbəkə düyün nöqtələri arasmda 

əlaqə interfeyslə qısa kabellər vasitəsilə yerinə yetirilir. Şəbəkə düyün nöqtələrində 

göndərilən informasiyanı yalnız ünvanı uyğun gələn kompyuter qəbul edir. “Ümumi 

şin” topologiyasında informasiya növbə ilə hər iki tərəfə yarımdupleks rejimində 

ötürulür, əks halda ötürmə xətti bir dənə olduğu üçün informasiya itə bilər. Xətlərdə 

alınan ziddiyyətlər hər bir FK-in şəbəkə proqram təminatı və ya uyğun qurğuların 

köməyi ilə bərpa edilə bilər. 

“Ümumi şin” topologiyasında informasiya növbə ilə hər iki tərəfə 

yarımdupleks rejimində ötürulür, əks halda ötürmə xətti bir dənə olduğu üçün 

informasiya itə bilər. Xətlərdə alınan ziddiyyətlər hər bir FK-in şəbəkə proqram 

təminatı və ya uyğun qurğuların köməyi ilə bərpa edilə bilər. 

Ümümi şin topologiyasının üstün cəhətləri 

* İdarə edilməsinin sadə olnıası. Məntiqi və proqram strukturu sadə olur, 

quraşdırılmasj ucuz başa gəlir; 

* Şəbəkənin genişləndirilməsinin rahat olması. Belə ki, şəbəkəyə istənilən 

vaxt 

əlavə işçi stansiyalar birləşdirilə bilər və magistrala qoşula bilər; 

* Bir kompyuterlə ötürdüyü informasiyanm şəbəkədə başqa kompyuterin 

qəbul 

edə bilməsi ilə əlaqədar geniş yayımlılıq imkanma maiik olması; 

* Şəbəkənin yüksək etibarlılığa malik olması. Sıradan çıxan hər hansı şəbəkə 

düyün nöqtəsi və ya kompyuter şəbəkənin işinə xətər yetirmir. 

Ümumi şin topologiyasınin nöqsanları: 

* Başqa şəbəkə topologiyalarına nisbətən fərdi kompyuterlərin şəbəkə 

qurğularmm (adapterlərınm) topologiyasmm mürəkkəb olması. Mürəkkəbliyin əsas 

amillərindən biri də ötürücü fərdi kompyuter ilə, qəbul edici fərdi kompyuter 

arasmda istifadə edilən kabellərin uzunluğudur. Kabel nə qədər uzun olarsa ötürülən 



19 
 

  

informasiyalar (siqnallar) təhriflərə daha çox uğrayır. 

* Magistral xətlərin (şinlərin) qırılması şəbəkənin sıradan çıxmasma səbəb 

olur. 

* Kabellərin uzunluğu ilə əlaqədar təhriflərin əmələ gəlməsini aradan 

qaldırmaq məqsədilə kabellərin sonuna köməkçi əlavə qurğularmm qoşulmasmm 

lazım gəlməsi. 

* Şəbəkə avadanlıqları (adapterlər) dövriyyəyə paralel qoşulduğu üçün 

nöqsanm çətin tapılması. 

 

Halqavari topologiya (RING) 

Bu topologiyada kompyuterlər bir şin (xətt) vasitəsilə qapalı şəkildə 

əlaqələndirilir. Bir şəbəkə düyün nöqtəsinin çıxışı digər şəbəkə düyün nöqtəsinin 

girişinə birləşdirilir. 

İnformasiya düyün nöqtəsi tərəfmdə qəbul edilir. İnformasiyanı o kompyuter 

qəbul edir ki, göndərilən informasiya onun ünvanma uyğun gəlir. 

Dairəvi topologiyada informasiyanı ötürən və qəbul edən qurğular çox sadə 

olur. Təcrübədə özünün sadəliyi və yığcamlıqına görə, eləcə də etibarlı işləməsinə 

görə bu topologiyadan daha çox istifadə edilir (məsələn, Token Ring 

texnologiyasında). Dairəvi topologiyada informasiya bir tərəfə (istiqamətə) ötürülür. 

Bu topologiyanm xarakterik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, hər bir FK ona daxil olan 

siqnalla məşqul olur. Bu topologiyada FK-dən biri şəbəkənin idarə edilməsi üçün 

ayrılır. 

Dairəvi topologiyanm üstünlükləri: 

 Bu topologiyada verilənlərin yüklənməsi çox dayanıqlıdır. 

 Verilənlərin çoxlu sayda axmı zamanı heç bir ziddiyyət baş vermir. 

 Bu səbəbdən də bu növ topologiyalar təcrübədə daha çox istifadə edilir. 

Dairəvi topologiyanın nöqsanları: 

Dairəvi topologiyada siqnallar şəbəkə düyün nöqtələrinin hamısmdan keçir. 

Siqnalların hər hansı birinin itməsi şəbəkə işinin tam dayanmasma səbəb olur. Eləcə 
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də şəbəkəni birləşdirən və ya əlaqələndirən kabel hər hansı bir yerindən zədə alarsa, 

bu halda da şəbəkədə iş tamamilə dayanır. Bu səbəbdən də şəbəkənin etibarlıhğım 

artırmaq üçün iki paralel kabeldən istifadə edilir. Bu da öz növbəsində şəbəkənin 

buraxıcılıq qabiliyyətini artırır. Amma struktur mürəkkəbləşir və qoyulan xərclər 

artır. 

 

Ulduzvari topologiya (STAR) 

Ulduz topologiyası xüsusi fayl server kompyuteri ilə təşkil olunur. Favl server 

hər bir işçi stansiyanm ayrıca xətti ilə əlaqələndirilir. Informasiya mərkəzi dü\ ün 

nöqtələrindən işçi stansiyalara marşurutlarla göndərilir. Oz struktur quruluşuna görə 

ulduz topologiyası teleemal sistemlərinə oxşayır. Çünki burada hər bir abonent öz 

işinə görə intellektualdır (birincidir). Ulduz topologiyasında bəzən konsentratordan 

istifadə olunur. Bu səbəbdən də informasiyanın ötürürlməsi vaxtı ziddiyyətlər 

alınmır. 

 

Ulduz topologiyasının çatışmayan cəhətləri: 

* Mərkəzi qurğuların çox yüklənməsi; 

* Mərkəzi qurğularm birinin işdən çıxması ilə əlaqədar şəbəkə işinin tam 

dayanması; 

* Əlaqə xətlərinin uzun olması; 

 İnformasiyanm ötürülməsində informasiya çeviriciliyinin az olması. 

    Şəbəkələrin birləşdirilməsində ağacvari və qarışıq topologiyalardan da 

istifadə olunur. 

Ağacvari strukturda bütün şəbəkə üçün bir mərkəzi server və müxtəlif işçi  

qruplar üçün bir neçə fayl-server olur. 

Qarışıq topologiya isə bütün topologiyaların birləşməsindən təşkil olunur. Yəni 

burada həm şin, həm halqavari, həm də ulduzvari topologiyalar iştirak edə bilər. 

Bu və ya digər topologiyanın seçilməsi kompyuter şəbəkəsinin tətbiq 

sahəsindən, kompyuterlərin coğrafi yerləşməsindən və bütövlükdə şəbəkənin 
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ölçülərindən və s. asılıdır. Bundan əlavə, lokal şəbəkənin topologiyasını seçərkən, 

qiymət, etibarlılıq və s. kimi vacib göstəricilərə də diqqət edilməlidir. 

   Şəbəkə qurarkən bir kompüteri digər bir kompüterə bağlayarkən HUB, 

Switch, Router(marşrutlasdırıcı) kimi köməkşi vasitələrdən istifadə olunur. Şəbəkələr 

kompüterlərin kabellər vasitəsilə əlaqələndirildiyi naqilli(wired) və kabellərin istifadə 

olunmadığı naqilsiz(wireless) tiplərə uyğun olaraq iki cür təsnifləşdirilir. 

 

Lokal şəbəkələrdə istifadə olunan kabellər 

İKŞ-nin qurulması zamanı miixtəlif şəbəkə topologiyalarmdan istifadə edilir. 

Şəbəkələrin hər biri özünə məxsus topologiyaya və düyün nöqtələrinə malik olur. 

Şəbəkədə verilənlərin ötürülmə üsulları və müraciət növləri əslində bu məsəslələrlə 

bilavasitə əlaqədardır. İKŞ qurularkən tətbiq edilən topologiyadan və uyğun şəbəkə 

avadanlıqlarından asılı olmaqla kompüterlərin birləşdirilməsi üçün müxtəlif növ 

naqillərdən, kabellərdən və qurğulardan istifadə edilir. 

İKŞ-də kompüterlər cox vaxt kabellər vasitəsilə əlaqələndirilir. Kabellər 

kompüterlər arasında verilənlərin siqnallar formasmda ötürülməsini təşkil etməyə 

imkan verir. Çəkilmə və istismar şərtlərindən asılı olaraq kabellər daxili və xarici 

kabellərə ayrılırlar. Onlar isə öz növbəsində yeraltı, sualtı və hava ilə çəkilən 

kabellərə ayrılırlar.Təcrübədə əsasən aşağıdakı tiplərə aid olan müxtəlif kabellərdən 

istifadə edilir: 

* Qoşa naqilli kabellər 

* Koaksial kabellər 

* Optik kabellər 

 

Burulmuş mis naqilli kabellər 

Burulmuş cüt (Twisted Pair) – üzəri plastic səth ilə örtülmüs 1 və ya bir neçə 

cüt burulmuş tellərdən ibarət əlaqə kabelidir. Bu kabellərin burulmuş formada olması 

onların xarici təsirlərdən qorunmasını və ötürülən informasiyanın təhlükəsizliyini 
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təmin edir. Bu kabellər əsasən rəəmsal və analoq səs siqnallarının ötürülməsinə 

xidmət edir.  

Twisted Pair – müasir strukturlaşdırılmış kabel sistemlərindən biridir. Archnet, 

Ethernet və Token Ring texnologiyaları kimi kompüter şəbəkələrində və  

telekommunikasiyada  istifadə olunur. İndiki dövrdə bu kabellərin ucuz olması və 

rahat quraşdırılması ilə əlaqədəar olaraq local şəbəkələrin yaradılmasının ümumi 

həllidir.  

 

Burulmuş cütlüklü naqillər bir birinə burulmuş üzəri ekranlaşdırılmış 

naqillərdir. İki növ burulmuş naqillər var : 

1. Ekranı olmayan hörülmüş cüt naqillər - UTP (Unshielded Twisted 

Pair) 

2. Ekranlı hörülmüş cüt naqillər - STI (Shielded Twisted Pair) 

Bəzi hallarda bir neçə burulmuş cüt naqillərdən ibarət olan kabeldən istifadə 

edilir. Belə kabellərdə naqillərin hamısının üstü bir mühafızə təbəqəsi ilə örtülür. 

Kabellərdə mühafızə təbəqəsindən informasiyaların elektrik sahəsi ilə təhrif 

olunmasının qarşısını almaq, eləcə də naqillərin özünü kənar təsirlərdən qorumaq 

məqsədi ilə istifadə edilir. Normal xarakteristikaya malik UTP kabellər 5 növə 

ayrılır: 

1. Çox istifadə edilən kabellər - bunlarla yalnız danışıqlar ötürülür; 

2. 4 naqilli kabellər - bunlarla verilənləri 4 Mgb/san ilə ötürmək mümkündür ; 

3. 4 cüt burulnıuş və ya hörülmüş naqilli kabellər - kabelin hər metri 9 

dəfə burulmuş olur. Belə kabellərlə verilənlərin ötürülmə süəti 10 Mgb/san-yə qədər 

olur. 

4. 4-4 burulmuş naqillər - bunlarla verilənlərin ötürülmə sürəti 16 Mgb/san-yə 

qədər mümkündür. 

5. 4 ayrı-ayrı burulmuş cütlüklü naqillər – bunlarla verilənlərin ötürülmə 

sürəti 100 Mgb/san-yə qədər olur. 

6. Qoşalaşdırılmış naqilər –bu kabellər mis örtüklə ekranlaşdırılır. Bu da 
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onun xarici maneələrdən tam qorunmasını təşkil edir. Bu cür qoşalaşdırılmış kabellər 

RG-45 ailəsinə məxsusdur. 

Koaksial kabel [coaxial cable) – Koaksial (ing. Coaxial) kimi tanınan, qısaca 

“koaks” alandırılan, mərkəzi koaksiyal formadan ibarət və yüksək tezlikli siqnalları 

ötürülməsini təmin edən kabel növüdür. 

  Bu kabellər əsasən televiziya sənayesində istifadə edilir. Lakin kompüter 

şəbəkələrində də geniş yayılmışdır. Koaksial kabellər mərkəzi naqil və metal 

hörgüdən ibarət olan, bir-birindən dielektrik qatı ilə ayrılmış və ümumi xarici örtükdə 

yerləşdirilmiş elektrik kabeldir. Koaksial kabeldən daşınan siqnallar qonşu 

keciricilərə, digər elektrik qurğularının yaratdığı maneələr isə öz növbəsində koaksial 

kabeldən keçən siqnallara təsir etmir.[47]  

           Koaksial kabelin üstünlüyü - təkrarlayıcılardan istifadə etməməsidir. Bu isə 

uzaq məsafələrdə yüksək keçirtmə qabiliyyətinin dəstəklənməsini mümkün edir.  

Koaksial kabelin konstruksiyası burulmuş cütə nisbətən zəif olduğundan istehsalda 

ondan az istifadə olunur. Kabelin strukturunu müxtəlif xarici təsirlər zədələyə bilər və 

siqnalların ötürülməsində problem yarada bilər. Koaksial kabelin istifadəsində mənfi 

cəhəti isə onun qiyməti və ölçüsüdür. Çox mürəkkəb quruluşa malik olduğuna görə 

koaksial kabel burulmuş cütə nisbətən bahalıdır. Koaksial kabel əsasən şin 

topologiyalı şəbəkələrdə istifadə olunur. Səs və video siqnallarının göndərilməsində 

geniş istifadə olunur. 

   Koaksial kabel elektromaqnit qarışıqlığı olan mühitdə aşağı gücdə 

siqnalları ötürmək üçün hazırlanmış bir kabeldir. Bütün şəbəkələrdə informasiya 

radio siqnallarına çevrilir və dalğavarı sinusoid formasında digərlərinə ötürülür. 

Fərqli formalarda istehsal olunur. Ancaq kompüter şəbəkələrində istifadə olunan 

əsasən iki tip koaksial kabel növü vardır: RG-8 və RG-58. Koaksial kabel tipləri 

özləri RG kodlarına sahibdir.[5] 

Optik-lifli (Fiber-optik) kabellər [fiber-optic cable] – Fiber-optik xəttlər 

böyük həcmdə məlumatların çox yüksək sürətlə ötürülməsi üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. Optik lifli kabellərdə rəqəmsal verilənlər modulaşdırılmış işıq impulsları 
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şəklində optik liflərlə ötürülür. Nəticədə optik lifli kabellərdə verilənlərin ələ 

keçirilməsinin qarşısını ala bilməyən və gizlədə bilməyən digər kabellərdən fərqli 

olaraq bu mümkün deyil. Bundan əlavə, optik lifli kabellər siqnalları 120 km-ə qədər 

böyük məsafə boyu maksimum dərəcədə xarici müdaxiləni zəiflədərək ötürə bilir.  

Verilənlərin ötürülməsi həmçinin, telefon xəttləri və simsiz əlaqə ilə də təskil 

edilə bilər. 

 

Şəbəkələrarası interfeys əlaqələrinin təşkilində qurğulardan istifadə 

Şəbəkələr arasında interfeys əlaqələri yaratmaqla onların bir-biri ilə 

əlaqələndirilməsinin təmin edilməsi, eləcə də şəbəkələrin ayrı-ayrı elementləri 

arasında verləşən məsafənin artırılmasını təmin edə bilmək üçün bir sıra qurğulardan 

istifadə edilir. Bunlara misal olaraq aşağıdakıları ğöstərmək olar: 

* təkrarlayıcı (repeater) 

* körpü (most -Bridge) 

* konsentrator (HUB) 

* şəbəkə kartı 

* kommutator (Switch) 

* marşrutlaşdırıcı (Router) 

* şlüz 

Təkrarlayıcı (Repeater) - Kompüterlər arasında verilənlər 1 və ya 0-dan 

ibarət olan siqnallar formasında kabellər vasitəsilə ölürüliir. Siqnalların ötürülməsi 

zamanı onların amplitudaları (ölçüləri) müxtəlif kənar təsirlər nəticəsində təhrifə 

ıığrayır. Belə qüsurları aradan qaldırmaq ücün əvvəla şəbəkədəki kompüterlərin 

birləşdirilməsi üçün istifadə edilən kabellərin texniki xarakteristikalan nəzərə 

alınmalıdır. İkincisi də şəbəkə kompüterləri və yaxud şəbəkə düyün nöqtələri 

arasında yerləşən məsafələri artırmaq və ötürülən siqnalları təhrif olunmuş 

vəziyyətdən ilkin formasına gətirmək üçün təkrarlayıcı qurğusundan istifadə 

edilməlidir. Təkrarlayıcı şəbəkənin onunla əlaqəsi olan seqmentindən ona ötürülən 

siqnalları qəbul edir, siqnallarda baş verən təhrifləri aradan qaldırmaqla onların ilkin 
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vəziyyətini bərpa edir və bərpa edilmiş siqnalları növbəti seqmentə ötürür. 

Təkrarlayıcı öz fuınksiyasım OSİ modelinin fıziki səviyyəsində yerinə yetirir. 

Seqmentlər arasında əlaqə eyni paketlərdən və protokollardan istifadə ilə yaradılır. 

İxtiyari formada istifadə edilən təkrarlayıcı heç bir emal prosesi ilə məşğul 

olmur.(şək.1.1) 

Körpü (Bridge) - Böyük şəbəkələrdə mövcud olan önəmli problemlərdən biri 

trafiklərin ötürülməsində alınan gərginliklərdir. Bu problem şəbəkədə xəbərlər seli ilə 

əlaqədardır. Korpü (şək.1.2) ünvanı əvvəlcədən müəyyən olunmuş məhdudiyyətləri 

ödəyən siqnallar (xəbərlər) üçün təkrarlayıcı funksiyasini yerinə yetirən qurğudur. 

Şəbəkə trafiklərinin gərginlik problemini körpülərin tətbiqi ilə həll edərkən aşağıdakı 

üsuldan istifadə edilir. 

 

 

 

Kompüter şəbəkəsi seqmentlərə görə bölünür. Xəbərlərin seqmentdən 

seqmentə ötürülməsi ancaq məqsədyönlü şəkildə (yəni bir seqmentin abonenti digər 

seqmentin abonentinə xəbər ötürəndə) həyata keçirilir. Körpü əslində şəbəkə üzrə 

hərəkəti məhdudlaşdıran qurğudur. Yəni, xəbərlərin bir şəbəkədən digər şəbəkəyə 

ötürülmə hüququ təsdiq edilmədən xəbərin ötürülməsinə imkan vermir. Körpü lokal 

şəbəkələrdə seqmentləri ayırır, onların trafiklərə görə lokallaşdırılmasını təmin edir. 

Belə hallarda şəbəkədə verilənləri qəbul edən FK-in ünvanı məlum olur. 

Ümumi halda körpünün funksiyasına verilənlərin mübadiləsi prosesini 

prosessorun məntiqi işinə uyğunlaşdırmaq da daxildir. Lokal şəbəkələrin son düyün 

Şəkil 1.1. Seqmentlərdə təkrarlayıcı ilə ötürmənin təşkili 



26 
 

  

nöqtələrinin məhsuldarlığı artırılanda istifadəcilərin istifadə etdikləri əlaqə xətinin 

buraxıcılıq zolağı daralır. Nəticədə verilənlərin ötürülmə sürəti aşağı düşür. 

Belə nöqsanı aradan qaldırmaq üçün iki üsul mövcuddur: 

Birincisi, Fast Ethernet texnologiyasından istifadə etməklə şəbəkənin 

məhsuldarlığını artırmaq; 

Ikincisi isə istifadə edilən əlaqə xəttində şəbəkə düyün nöqtələrinin sayını 

azaltmaqdır ki, bu üsul bir sıra ədəbiyyatlarda seqmentləşdirmə adlandırılır. 

Sonuncu üsul tətbiq ecliləndə başqa seqmenllərin resurslarına müraciətin 

təşkili körpülərin tətbiqi ilə yerinə yetirilir. 

Körpü ilə əlaqədar bir cox ötürmə alqoritmləri və paketlərin süzülmə üslları 

vardır. 

Körpünün tətbiqi aşağıda qeyd edilənlərə imkan yaradır: 

* şəbəkədə kompüterlərin sayının artırılmasına; 

* trafıklərin azaldılması ilə əlaqədar şəbəkənin məhsuldarlığınm 

artırılmasına; 

* ötürmələr üçün müxtəlif fıziki vasitələrin (kabellərin) tətbiqinə; 

* müxtəlif şəbəkə texnoloqiyalarından (məsələn Ethernet, Token Ring və s.) 

birlikdə istifadə edilməsinə. 

Konsentrator (HUB) – adından göründüyü kimi  bir neçə düyün nöqtələrini 

birləşdirən qurğudur. Konsentratorun əsas funksiyası lokal şəbəkələrdə eyni adlı 

əlaqə kanallarında maneələrin aradan qaldırılması, siqnalların göndərilməsi, 

siqnalların çevrilməsi və gücləndirilməsini yerinə yetirməkdir. Konsentrator həm də 

müxtəlif şəbəkə texnologiyalarında müxtəlif naqilli kabellər yığımından istifadə edilə 

bilməsini təmin etmək üçün tətbiq edilir. Konsentratorlar müxtəlif qurğulardan 

istifadə edilməklə çoxsaylı müraciətlərin həyata keçirilməsinə, kabellərin ayrı-ayrı 

fiziki parçalarını bir nöqtədə birləşdirməyə, nəticə etibarilə verilənlərin ötürülməsi 

üçün ümumi ötürmə mühiti təşkil etməyə və ya seqmentlər yaratmağa imkan verir. 

Bir sözlə yuxarıda qeyd edilənləri ifadə etsək, konsentratorlar, şəbəkə 
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skonseqmentlərinin yaradılması və fiziki cəhətdən struklaşdırılması üçün istifadə 

edilir. 

Konsentrator “ulduz” topologiyasının əsas mərkəzi komponentlərindən biridir. 

Konsentratorlar müxtəlifliyiə görə iki növə ayrılır: 

 passiv konsentratorlar; 

 aktiv konsentratorlar. 

Xarici qidalandırmaya malik olan konsentratorlara aktiv konsentratorlar, xarici 

qidalandırmaya malik olmayan konsentratorlara isə passiv konsentratorlar deyilir. 

Çox giriş-çıxışlı konsentratorlar passiv konsentratorlar qrupuna daxildir. 

Bunlar da bir-birilə müxtəlif növlü kabel və naqillərlə birləşdirilə bilər. 

Aktiv konsentratorlar eyni strukturda olur və təkrarlayıcıların funksiyalarını 

yerinə yetirir. Belə konsentratorların təkrarlayıcıdan üstünlüyü ondadır ki, bir neçə 

düyün nöqtələrini bir yerdə birləşdirməklə şəbəkənin quriluşunu sadələşdirir. Bu da 

səhvlərin aşkarlanmasını və şəbəkənin işinə nəzarəti asanlaşdırır. 

Şəbəkəni əlavə konsentratorlar qoşmaqla genişləndirmək olar. Konsentratorlar 

budaqlanmanıa təşkil edir və adətən hər bir konsentratorun 8-dən 30-a qədər çıxışı 

olur ki, bunlara kompüterlər  və digər konsentratorlar qoşula bilər. 

Konsentratorun funksiyalarından biri də şəbəkələrdə istənilən vaxt 

informasiyanın ötürülməsinə nəzarət etməkdir. Bunu həyata keçirmək üçün 

konsentratorun boş portuna qoşulub onu disketə yazmaq lazımdır. Sonra, kompüterdə 

olan müvafiq proqram vasitəsi ilə yazılmış inforasiyanı təhlil etmək mümkündür. 
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Şəbəkə kartı (adapteri) - şəbəkə kompleksinə daxil olan qurğulardan biri 

olub xüsusi birləşdirici  qurğu vasitəsi ilə ana lövhə (plata) üzərində quraşdırılır. 

Birləşdirici qurğular kimi ISA. PSİ, və s. istifadə edilir, portativ kompüterlər üçün 

PCMCİA şəbəkə kanalından istifadə edilir. Hal-hazırda USB interfeyslər üçün də 

adapterlərdən istifadə edilir. 

       Daxili şəbəkə kartlarından da istifadə edilir.İstifadəedilənhər bir şəbəkə 

 kartının öz ünvam olur və bu ünvan İEEE komitəsi tərəfındən təyin olunur. Daxili 

şəbəkə kaıtı mikroprosessorun daimi yaddaşına  proqram vasitəsi ilə yazılır. Qeyd 

olıınmuş ünvan MAC ünvan adlandırılır. Şəbəkə kartı iki qrupa bölünür: 

 müştəri (kliyent) ücün aynlmış kompüterə görə; 

 server üçün ayrılmış kompüterə görə. 

Müştəri üçün ayrılmış şəbəkə kartının FK-də qismən yerinə yetirdiyi 

işlərdən biri yerinə yetirilən proqramlara ötürülən və qəbul edilən məlumatları bir 

yerə yığmaqdır.(İstifadəci ilə informasiya mübadiləsi təşkil etməkdir). 

Şəkil 1.2. Körpü və təkrarlayıcıdan istifadə etməklə şəbəkədə yüklənmənin 

dəyişdirilməsi 
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Yuxarıda qeyd edildiyi kimi daimi yaddaşda istifadə edilən şəbəkə kartları 

şəbəkə serverini əməliyyat sistemini yükləməkdən azad edir. Yəni, şəbəkədə 

kompüter disk yaddaş qurğusu olmadan istifadə edilə bilir. Hal-hazırda texniki 

tərəqqi ilə əlaqədar olaraq kompüterlə qurğular və terminallar arasında verilənlərin 

ötürülməsi ücün yeni adapterlərdən istifadə edilir. Bunlara nümunə kimi: 

- xətti adapterlər; 

- biznes fəaliyyətində ötüırnə xətləri ilə verilənlərin ötürülməsi üçün 

nəzərdə tutulan adapteıiər (multipleksoıiar): 

- prosessoıiarm əlaqəsini təşkil edən adapterlər göstərilə bilər. 

Hal-hazırda şəbəkə kartımn kompüterə birləşdirilməsi üçün şinlərdən də geniş 

istifadə edilir. Buna nümunə kimi IPC şinini göstərmək olar.  

 

Kommutator (Switch) - kommunikasiya multi prosessordur. Kommunikasiya 

informasiya mübadiləsinin təşkili və ötürülməsidir. Kommutator körpünün yeni 

nəsillərindəndir. Burada hər bir portda ixtisaslaşdırılmış xüsusi prosessorlar 

yerləşdirilir. Onların hər biri baza portları prosessorlarından asılı olmayaraq ayrıhqda 

körpü alqoritminə uyğun kadıiar emal edir. Kommutator körpü kimi seqmentləşdirmə 

apardıqdan sonra portlararası paketlərin qəbul edilməsini, MAC ünvanına uyğun 

yerinə yetirir. Kommutatorun körpüdən üstünlüyü onun məhsuldarlığının çox 

olmasıdır. Körpü verilənlərin qəbul edilməsi prosesində kadr tamamlanandan sonra 

onu uyğun çıxış portuna ötürür. Kommutator isə kadrların göndərilməsini tam 

gözləmir, düyün nöqtələrinin təyinatı məlum olan kimi göndərmə prosesinə başlayır. 

Bundan sonra kommutator müxtəlif port cütlüklərinin birləşdirilməsini təşkil edir. Bu 

da şəbəkənin buraxıcılıq qabiliyyətini dəfələrlə artırır. Bəzi hallarda kommutator eyni 

anda bir neçə portu bir portla da birləşdirə bilir. 

Kommutatorun Ethernet şəbəkəsində tətbiqini nəzərdən kecirsək, belə 

şəbəkədə kommutatorun hər bir portunun Ethernetin paketlər prosessoruna (EPP-

Ethemet Pasket Processor) qulluq etdiyini görərik. 

Ethernetdə koıumutator sistem moduluna malikdir, modul EPP 

prosessorların işini uyğunlaşdıraraq onlarda kommutatorun ünvan cədvəlini 
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saxlamasını və kommutatorun təyin olunmuş xüsusi protokolla idarə olunmasını 

təmin edir. 

Kommutatorun məhsuldarlığına təsir edən xarakteristikalardan bir neçəsini 

qeyd edək: 

* Filtrləmənin sürəti; 

* verilənlər kadrının hərəkət sürəti; 

* buraxıcılıq qabiliyyəti; 

* kadrların ötürülməsinin gecikdirilməsi. 

Qeyd edilən xarakteristikalara təsir edən göstəricilər aşağıdakılardan ibarətdir: 

kadrların aralıq yaddaşdakı ölçüləri, daxili şinin məhsuldarlağı, prosessorun 

məhsuldarlığı, kommutator cədvəlinin daxili ölcüsü və s. 

Marşrutlaşdırıcı - Marşrutlaşdırıcının əsas təyinatı konsentratorlardan, 

körpülərdən, komutatorlardan təşkil olunmuş lokal şəbəkələri biıiəşdirməkdir. 

Marşrutlaşdırıcı şəbəkədə istifadə olunan körpü və kommutatorun tətbiqindən 

fərqli olaraq şəbəkənin ayrı-ayrı hissələrində verilənlər paketini alqoritm əsasında 

trafıklərə ayırı marşrutlaşdırıcı şəbəkənin müxtəlif seqmentləri arasında verilənlər 

paketini ötürən, şəbəkə topologiyası barədə informasiyaya və admnistrator 

(inzibatçı) tərəfındən müəyyən olunan qaydalara əsaslanan qərar qəbul edən 

şəbəkə qurğusudur. Marşrutlaşdırıcılar aparat və proqram marşrutlaşdırıcılar 

olmaqla iki yerə bölünür. 

Marşrutlaşdırıcı funksiyasını həm xüsusi qurğular(aparatlar), həm də adi 

kompüter yerinə yetirə bilər. Bir sıra proqram təminatı paketləri (Linux və BSD kimi 

əməliyyat sistemləri üçün hazırlanmış) mövcuddur ki, onların köməyi ilə fərqli 

kompüteri yüksək məhsuldarlıqlı və çox funksiyalı marşrutlaşdırıcıya çevirmək olur. 

Marşrutlaşdırıcı seqmentlərin məntiqi ünvanlaşdırılması ilə əlaqədar olaraq çox 

böyük səmərə və etibarhlığı təmin edir. Bu da seqmentlərin rəqəmli ünvanlaşmasına 

əsaslanır. Ünvanlaşma sahəsində ünvandan asılı olaraq MAC ünvanlaşması və alt 

şəbəkələrin ünvanları dəyişdirilir. Bu səbəbdən ağacvari şəbəkələrdən istifadə çox da 

sərfəli olmur. Çünki, bu növ şəbəkələrdə komutatora çox yük düşür, bu səbəbdən də 
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istifadəçilər şəbəkə resurslarından daha çox istifadə edirlər. Buna görə də şəbəkələrin 

qurulması mərkəzləşdirilmiş şəkildə olan quruluşda daha yaxşı olar. Belə hallarda 

istənilən vaxt iki kompüter arasında olan marşrutlaşdırıcıya əlavə marşrutlaşdırıcı 

qoşmaq mümkün olur. Bu növ marşurtların cədvəllərinin yadda saxlanılması, 

paketlərin qısa yolla göndərilməsi marşrutlaşdırıcı tərəfındən yerinə yetirilir. 

Verilənlərin təyin olunmuş ünvana göndərilməsini təmin etmək üçün aşağıdakı 

məsələləri həll etmək lazımdır: 

* Şəbəkələrdəki marşrutlaşdırıcıda informasiyanın toplanması; 

* Marşrutlaşdırıcı ilə ötürülmək üçün qəbul edilmiş verilənlərin 

marşrutlaşdırıcı 

cədvəlində saxlanması; 

* Əməliyyatın yerinə yetirildiyi vaxt verilmiş alqoritmə əsasən ayrı-ayrı 

paketlərin marşrutlarmın seçilməsi. 

Qeyd olunan proseslər marşrullaşdırıcı alqoritminə əsasən marşrutlaşdırma 

protokollarınm köməkliyi ilə yerinə yetirilir. 

Böyük şəbəkələrdə seqmentlərin qorunmasını təmin etmək üçün yalnız 

marşrutlaşdırıcılardan istifadə etmək lazımdır. Əks təqdirdə geniş yayım 

proseslərinin həyata keçirildiyi hallarda kadıiann itməsi baş verəcək. Bu da 

komutatorların, körpülərin normal fəaliyyət göstərə bilməməsinə səbəb olacaq. 

Bundan başqa marşrutlaşdırıcımn tətbiqi müxtəlif şəbəkələrin 

sturukturlaşmasına da imkan yaradır. Şəbəkələr arasında informasiya mübadiləsinin 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi iiçün “şəbəkələarsı ekran”-dan istifadə edilir. 

Bu termin ədbiyyatlarda əksər hallarda alman dilində olan Brandmaüer kimi işlədilir. 

Bu sözün ingilis dilindəki qarşılğı firewall sözüdür. Firewall sözünün mənası isə 

bitişik iki binanı yanğından qoruyan divardır. Maraqlı cəhət odur ki, alman dilində 

kompüter texnologiyalarına aid olan ədəbiyvatların əksəriyyətində bu termin 

“firewall” kimi işlədilir. 

Şlüz – müxtəlif  lokal və qlobal protokollardan istifadə edən kompüter 

şəbəkələrini əlaqələndirmək(birləşdirmək) məqsədilə tədbiq edilən 
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aparat(məsələn,marşrutlaşdırıcı) və proqram təminatıdır. Kompüter texnologiyasında 

şlüzlər tədbiq sahəsindən asılı olaraq müxtəlif funksiyaları yerinə yetirir. 

1.3. Müasir şəbəkənin funksiyaları 

 Bütün insan həyatı digər insanlar ilə davamlı dialoq və qarşılıqlı əlaqə 

şəklində keçir - bu proses şəxsiyyət və təcrübə inkişafı üçün əsas amillərdəndir. 

Əminliklə demək olar ki, bütün əməliyyatlar fərdlər arasında qarşılıqlı səviyyə və 

keyfiyyət ilə birbaşa bağlıdır. Bu cür qarşılıqlı yollar daim təkmilləşdirilir. Dil 

bacarıqlarının və komandanın bütün üzvləri ilə anlaşıqlı ünsiyyətin inkişafı - şübhəsiz 

ki, təcrübəli kollektivin yaranmasının təməlidir. 

  Ünsiyyət vasitələri daha da inkişaf etməyə başladı-şifahi danışıqdan sonra 

yazı, daha abstrakt mövzular üzrə söhbət imkanı, riyaziyyat, ətraf aləmin 

qanunauyğunluqlarının düstur şəklində ötürülməsi yarandı, texnoloji tərəqqi poçt, 

teleqraf, radio, televiziya, telefon və digər rabitə vasitələrini verdi. 

 Müasir dünyada fəaliyyətin məhsuldarlığı insanların və kollektivin, 

həmçinin, şirkət və müştəriləri arasındakı sürət və keyfiyyətdən asılıdır. Kompüter və 

kompüter şəbəkələrinin yaranması böyük sıçrayış yaratdı. Hazırki dövrdə müasir İT 

infrastruktura malik şirkətlər tez və problemsiz,eləcə də biznes-poseslərin,həmçinin, 

insanlar və şöbələr arası ünsiyyət reqlamenti rəqiblər üzərində üstünlükdür. Hətta 

ümumi trenddən biraz geri qalmış şirkət çox qısa bir zamanda özünə cəlbetmə 

qabiliyyətini itirir. 

Müasir şəbəkələr təlimə olan yanaşmanı dəyişir: 

 Cisco Networking Akademiyasında  bir sıra virtual siniflər 

meydana gəlir; 

 İnsanların onlara uyğun zamanda istədikləri videomateriallara 

baxmaq imkanı yaranır; 

 Birgə iş və təlim meydançaları yaranır; 

 Mobil öyrənmə imkanı dəstəklənir. 

Müasir şəbəkələr ünsiyyətdə yanaşmanı dəyişərək təmin edir: 

 Ani mesajaşma vasitələri- ICQ, Jabber, Skype, IRC, Whatsapp və s.; 
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 Sosial şəbəkələr; 

 Birgə iş(əməkdaşlıq) üsulları (məsələn, sənədlərlə iş); 

 Blogs - məqalə və onlara şərh yükləmək üçün (ciscotips.ru) 

 Wiki - online ensiklopediya, istifadəçilər rahatlıqla bir termindən 

digərinə hipperlink-lər vasitəsilə keçid edə bilir; 

 Podcasts – yüklənmiş audio yazılara qulaq asmaq üçün analoq bloq, 

lakin burada məlumatlar mətn yox,audio yazı(səs) formatında tərtib olunur; 

 P2P – protokollarla faylların köçürülməsi, burada fayllar mərkəzi 

serverdə deyil, birbaşa ünsiyyətdə olan istifadəçilərin kompüterlərində saxlanılır. 

Müasir şəbəkələr - kompüterlərin lokal şəbəkədə birləşmə toplogiyasının yeni 

və daha müasir şəkildə birləşməsidir. Bu şəbəkələr virtuallaşdırmada gecikmələri 

aradan qaldırır, serverlər arası rabitələrin daha yaxşı təşkil olunmasına xidmət 

göstərir.  

Hal-hazırda məşhur və kütləvi şəkildə istifadə olunan qlobal şəbəkə 

İNTERNET-dir. İnternetdə meydana gələn problemlər bir qayda olaraq qlobal 

xarakter daşıyır və milyonlarla istifadəçiyə təsir edir.  

İnternet mağazalar( online ticarət) – müasir şəbəkələrin inkişafında ən 

böyük və artan təsirdir.  

Son 10 ildə internet mağazalar böyüyərək geniş miqyaslı bazarlara çevrilib. 

əgər kommersiya biznesi bundan istifadə etməsə onlar öz rəqiblərindən geri qalarlar.  

WIFI kimi tanınan simsiz internet texnologiyası insanların internetdən 

istifadəsini daha da asanlaşdırdı və çox qısa bir zamanda insanlar arasında 

məşhurlaşdı. Əsas məqsəd internetə qaynar nöqtə şəbəkələrindən daxil olmağa imkan 

verir və bunların hamısı hər hansı bir kabel və ya tellərdən istifadə etmədən həyata 

keçirilir. Bir sözlə insanları kabel və tellərin zülmündən xilas etdi.  

Kompüter şəbəkələri elektron poçt (e-mail), "chat otaqları," telekonfranaslar, 

audio və video ötürülməsi vasitəsilə insanların bir-biri ünsiyyət qurmasını dəstəkləyir 

və insanların müxtəlif yerlərdə birgə işləyə bilməsi imkanını verir. O, bir çox 

proqramlarda rəqəmsal informasiya imkanını, həmçinin  World Wide Web-ə daxil 
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olmanı dəstəkləyir. İnternet üzərindən alış-veriş və xidmətləri həyata keçirən, böyük 

və artan “elektron müəsissələr”in yaranması üçün İnternet zəmin oldu. Simsiz 

xidmətlər əvvəllər iqtisadi üsullarla əldə edilməsi mümkün olamyan proqramları 

əlçatan etdi. Məsələn,mobil istifadəçilərin alternativ marşrutlarla lazım olan ünvanı 

təyin etmək simsiz xidmətlərlə İnternet vasitəsilə qlobal sistemlərin köməyi ilə (GPS) 

mümkündür. Həmçinin, qəzalar haqqında dəqiq hesabatlar yaratmaq və bərpa 

xidmətini çağırmaq və trafiklərin və yüklənməni idarəedilməsi mümkündür. Simsiz 

dizüstü kompüterlər və şəxsu rəqəmsal köməkçilər (PDA) əlavə olaraq, hal-hazırda 

səsli girişi  və izləmə üçün xüsusi eynəkli qurğular inkişaf etdirilir. Daha yüksək 

sürətli magistral və şəbəkədə sürət imkanı və eyni zamanda bir neçə siqnalın 

(verilənlər, səs və video) ötürülməsi fiber-optik lifli kabellər vasitəsilə mümkündür. 

Internet insanların başqaları ilə işləyə bilməsi və hətta öz həyatlarını yaşaya 

bilməsi üçün bir mühitin və ya virtual reallığın yaradılması imkanını təklif edir. İndi 

insanlar İnternetə daxil olaraq müxtəlif informasiyanı(məsələn, siyasət, bağçılıq, 

səhiyyə, texnologiya və internet mağazalar) axtara bilərlər. İnformasiya 

supermagistralı hər hansı bir fəlakət zamanı baş verən hadisələrdə olduğu kimi son 

xəbərlər üzərindən göndərilməsində də istifadə edilə bilər. İnternet insanların 

mobilləşdirilməsi və sosial sferada iştirakının vasitəsi ola bilər. Onlayn oyunlar 

(bəziləri Afrika və Asiya ölkələrində ÜDM-dan çoxdur) sürətlə böyüyən virtual 

iqtisadiyyatın bi parçasıdır.   

   Vikipediyadan və Facebook, MySpace, və LinkedIn kimi sosial şəbəklərdən 

istifadə daima informasiya mübadiləsi baş verən onlayn-cəmiyyəti yaratdı. Reklam- 

bir çox kompaniyaların əsas gəlir mənbəyidir. Elektron kommersiya indi özündə 

pərakəndə mağazaları, bankları, aksiyaları, hərracları, daşınmaz əmlak əməliyyatları, 

aviabiletlərin bron edilməsini və filmlərin icarəsini- təsəvvür edilə bilən nə varsa 

birləşdirir. Korporativ proqramların şəbəkələrdə tədbiqi vasitələrin effektivliyi və 

qənaətini artırır. 
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Böyük resurslar insanların öyrənmə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi üçün 

müasir kompüter şəbəkələrini yaratdı. İnsanlar indi kataloqlara, jurnallara, veb 

saytlara, bloqlara və verilənlər bazasına abxa bilər və öz biliklərini artıra bilərlər.    

İnternet alimlər və tədqiqatçılar üçün əvəzolunmaz mühit olub. Elmi 

cəmiyyətdə elmi məlumat bazaları və elmi ictimaiyyət ideya və resursların 

mübadiləsinə kömək edir. Söz azadlığı şəbəkələr sayəsində mümkün olub. Burada 

heç nədən qorxmadan insanlar öz fikirlərini deyə bilirlər. Onlayn siyasi kampaniyalar 

istənilən seçkinin ayrılmaz hissəsidir. İndi namizədlər könülləri və kiçik ianələrin 

köməyi ilə əhəmiyyətli dərəcədə çox insanı cəlb edə bilər. 

Simsiz şəbəkələr artıq interneti dəstəkləyən  mobil telefonlarda və binalarda 

Bluetooth kimi simsiz şəbəkələr də daxil olmaqla geniş şəkildə istfadə edilir. Bunlar 

akademik institular və böyük şirkətlər tərəfindən istifadə edilən sayt şəbəklərinə əlavə 

olaraq verilir.  Simsiz marşrutlaşdırıcıların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün şəbəkə 

qurularkən onun qorunması da qurulmalıdır. Buu da qeyd etmək lazımdır ki, əgər 

istifadəçilər onun təhlükəsizliyinə nəzarət etməsələr onda simsiz şəbəklər təhlükədə 

olar. Formallaşdırılmamış kompüter şəbəkəsi internetin əsasıdır. Əgər İnternet 

Xidmət Provayderləri vasitəsilə bir-birinə qoşulan istifadəçilər müəsissə və kontent 

təminatçıları kimi müəyyən edilərsə İnternetin anlaşılması daha asan olar. İnternet 

qeydiyyatlı İP adres mühitini paylaşan və Border Gateway Protocol- dan istifadə 

edərək bu İP adreslərin əldə edilməsi haqqında bilik mübadiləsinin alt şəbəkələri 

toplusu və bu alt şəbəkələrin aqreqatları toplusudur.  

Müasir kompüter şəbəkələri 7 səviyyəli OSİ modeli və 5 səviyyəli TCP/İP 

modeli kimi sənaye standartlarına uyğun qəbul edilərək bəzi təməl referans 

modellərinə uyğun istifadə edilən şəbəkə səviyyəsinə görə qruplaşdırılır. Kompüter 

şəbəklərinin son dərəcə texnoloji təbiətini düşündükdə onları qorumağın və inkişaf 

etdirmənin yetəri qədər çətin olacağını düşünmək olar. Bununla bərabər şirkətlər 

soxulcanlar, viruslar və casus proqramları kimi zərərli proqramlarla mübarizəsi 

davam edən çətinliklərlə qarşı-qarşıya qalırlar.  
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Müasir kompüter şəbəkələri insanlara hərəkət halında ikən işləyə bilmə imkanı 

verdi və evdə işləmək indiyə kimi bu qədər əlverişli olmamışdır. Bugünün mobil iş 

gücü korporativ şəbəkəyə təhlükəsizlik siyasəti baxımından idarə edilməsi çətin olan 

çoxsaylı cihaz qoşur. Öz imkanlarından və şəbəkənin imkanlarından maksimum 

istifadə edən şirkətlər vacib informasiyanın sürətli şəkildə toplamaq, analiz etmək və 

yaymaq imkanı əldə edirlər və bu onlara rəqiblərinə qarşı avantaj verir.   

Müasir şəbəkələrin qurulmasında istifadə olunan texnologiyalar haqqında 

aşağıda danışılıb. 

 

Ethernet 

1975-ci ildən Xerox fırması şəbəkə texnologiyaları sahəsində təcrübəli fırma 

kimi tanmmağa başlamışdır.1980-ci illərdə apardıqları təcrübələrə əsaslanaraq. 

Ethemet DİX və ya Ethernet variantnıı işləyib hazırlamışdır. 

Bu variant əsasmda İEEE komitəsi dünya miqyasında tətbiq edilmək üçün 

İEEE 802.3 standartmı hazırladı. İEEE 802.3 standart texnologiyasının fıziki 

birləşmələrdən (kabel növlərindən)asılı olan aşağıdakı xüsusi spesifıkasiyaları vardır. 

* 10 Base-2 - diametri 0,25 düyümdən ibarət olan koaksial kabeldən təşkil 

edilir. Dalğavari miiqaviməti 50 om, seqmentin uzunluğu (təkrarlayıcı olmadan) 

maksimum 185 m. ola bilər. Qeyd olunan uzunluqda maksimum 30 şəbəkə düyün 

nöqtəsi birləşdirilə bilər. Məsələn, əgər seqmentlərin sayı 5 (4-ü təkrarlayıcı ilə 

olarsa) onda 3-ü şəbəkə düyün nöqtələrinə qoşula bilər. 2-si isə şəbəkənin 

uzunluğunu artırmaq ücün istifadə edilir. 

* 10 Base-5 - diametri 0,5 jdüym olan koaksial kabeldən təşkil olunaraq (bəzən 

“qalın koaksial kabef’də adlandırılır) dalğavari müqaviməti 50 oma bərabərdir. 

Seqmentin maksimal uzunluqu 500 m (təkrarlayıcı olmadan). Seqmentlərin maksimal 

sayı 5 (4-ü təkrarlayıcı ilə), bunlardan 3-ü şəbəkə düyün nöqtələri üçun, 2-si isə 

şəbəkənin uzunluğunu artırmaq üçün istifadə edilir. Seqmentlərdə istifadə edilən işçi 

stansiyalarm sayı maksimum 100-ə bərabər ola bilər. 
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* 10 Base -T cütlü ekranı olmayan kabeldən (UTP) istifadə edilir. Ulduz 

şəbəkə topologiyasında konsentratorlardan istifadə edilməklə təşkil olunur. Bu bəzən 

çoxportlu təkrarlayıcı da adlandırılır. Konsentratorla axırmcı düyün nöqtəsinin 

arasındakı məsafə 100 m-dən cox olmur. İki şəbəkə düyün nöqtəsi arasmdakı 

konsentratorlarm sayı 4 ədəddən cox olmamalıdır. Seqmentdə istifadə edilən işçi 

stansiyalarııı sayı 1024-ə qədər ola bilər. 

Qeyd edilən standartlar arasında 10 Base-2 daha cox etibarlı olduğuna və ucuz 

başa qəldiyinə görə təcrübədə ondan daha çox istifadə edilir. 

Təcrübədə bu standartdan istifadə ediləndə şəbəkə kartını birləşdirmək üçün T 

konnektorundan (üc tərəfli birləşdiricidən)  və müqaviməti 

50 om olan əlaqələndirici terminatorlardan istifadə edilir. 

Şəbəkə seqmentlərinin uzunluğu boyunca istifadə edilən axırmcı şəbəkə düyün 

nöqtələrinin sayı istifadə edilən kabellərin növündən asılıdır (qalın koaksial 

kabellərdən istifadə ediləndə 100, nazik koaksial kabellərdən istifadə ediləndə 30, 

ekranı olmayan burulmuş cütlü kabellərdən istifadə edəndə isə 1024 düyün nöqtosi 

yerləşdirilir). 

Ethemet texnologiyasmda verilənlərin ötürülməsində mançester kodundan 

istifadə edilir. Mançester II kodunda sıfır (0) və mənfı (-) siqnal səviyyəsindən 

istifadə edilir. 

 

100 Base- VG texnologiyası 

AT & T və HP fırması Fast Ethemet texnologiyasma altemativ yeni 100 Base- 

VG texnologiyasınm işlənmə layihəsini məsləhət gördü. 

Bu texnologiya sözləri olduğu kimi 100 Mbit/s sürətlə ötürə bilən texnologiya 

olmalı idi. Bu texnologiyada əsas məqsəd Ethemet ailəsində verilənlərin ötürülməsi 

zamanı paketlərin formatlarmı saxlamaq şərti ilə yeni müraciət formasmı tətbiq 

etmək idi. 

Bu metod şəbəkə multimedia sisteminə bir aktual əlavə kimi lazım idi. 
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1995-ci ildə bu texnologiyanm layihəsi İEEE komitəsi tərəfındən 802.12 

standartı kimi 100 VG AnyLAN adı ilə hazırlandı. Bu şəbəkə texnologiyası ilə 

istənilən şəbəkədə səslərin ötürülməsini 100 Mbit/s sürətlə yerinə yetirmək olar. 

100 VG-AnyLAN-m “ulduz” topologiyasmda idarə olunması xüsusi 

konsentrator növü ilə yerinə yetirilir. Bu halda əsas mərkəzi konsentrator (kontroller) 

xüsusi prosessor funksiyasım daşıyaraq şəbəkəyə müraciətləri təşkil edir. Belə iş 

rejimində dövri olaraq öz portu ilə əlaqələndirilmiş konsentratorlardan sorğu aparır. 

Şəbəkədə hər hansı düyün nöqtəsi paket göndərmək istəyirsə o mərkəzi konsentratora 

aşağı tezlikdə siqnallar göndərərək üstünlükdən (prioritetdən) asılı olaraq hansı 

kadrların (paketlərin) göndəriləcəyini soruşur. Əgər şəbəkə boşdursa onda 

konsentrator tərəfmdən paketin ötürülməsinə icazə verilir. Qəbuledici konsentrator 

gələn paketin ünvanını təhlil etdikdən sonra avtomatik olaraq həmən paketləri uyğuıı 

şəbəkə düyün nöqtəsinə göndərir. 

Əgər təsadüfən şəbəkə məşğuldursa bu halda göndərilən sorğu konsentrator 

tərəfındən qaydaya uyğun növbəyə qoyulur. Port başqa konsentratorla birləşdirilibsə 

bu halda sorğu aşağı səviyyədə olan sonuncu konsentratordan daxil olan sorğuya 

qədər saxlamlır. 

Qeyd edilən sorğu şəbəkə düyün nöqtələrinə birləşdirilmiş konsentratorlarm 

müxtəlif səviyyələrdə olmasına baxmayaraq müraciət üstünlükləri olmadan yerinə 

yetirilir. 

100 VG - AnyLAN texnologiyasmda istifadə edilən konsentratorların 

marşrutlaşdırıcılardan fərqli olaraq daxili bufer yaddaşları olmadığı üçün şəbəkə 

düyün nöqtələrindən yalnız bir paket qəbul edilib uyğun port ünvanına göndərilir. 

Qeyd olunan texnologiya müraciət növlərinin tələbatları ilə əlaqədar olaraq 

paketlərin (kadrların) göndərilməsi yalnız Ethernet və Token Rinq formatlarında 

yerinə yetirilir. 

 

Token Ring texnologiyası 
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Token Rinq texnologiyası “dairə” topologiyasma uyğun işlənib hazırlanmışdır. 

Bu texnologiya Ethernet texnologiyasma nisbətən bir qədər mürəkkəbdir. 

Texnologiyanı hazırlayanlar şəbəkələrdə tətbiq edilən başqa texnologiyaların müsbət 

göstəricilərini bu texnologiyalarda vermiş və şəbəkələrin fasiləsiz işləməsinə 

çalışmışlar. 

Token Rinq texnologiyası 1970-ci ildə İBM kompaniyası tərəfındən işlənib 

hazırlanmış, bunun əsasında 1985-ci ildə İEEE 802 komitəsi tərəfmdən 802.5 

spesifıkasiyası hazırlanmışdır. İBM tərəfındən hazırlanmış bu texnologiyanm 

şəbəkələrdə verilənlərin ötiirülməsi ilk dəfə 4 Mbit/s, sonralar isə 16 Mbit/s-yə 

çatdırılmışdır. 

Şəbəkə düyün nöqtələrinə markerlər (bəzi ədəbiyyatlarda markerlər Token də 

adlandırılır) növbə ilə daxil olur. Marker sahibləri şəbəkədə verilənlərin ötürülməsinə 

tam zəmanət verir. Əgər bir düyün nöqtəsində ötürülmə üçün nəzərdə tutulan 

verilənlər yoxdursa, onda marker növbəti düyün nöqtəsinə ötürülür (şəbəkədə hər bir 

düyün nöqtəsində bir və ya bir neçə kompyuter ola bilər). Hər bir düyün nöqtəsi 

markeri təyin olunmuş vaxta qədər saxlaya bilər. 

Token Rinq texnologiyasmda paketin formatmda markerlə əlaqədar idarə 

olunma üçün üç baytlıq idarəedici paket ayrılır. 

Bura əsasən aşağıdakılar daxildir: 

* başlanğıc baytları bölüşdürən (SD-Start Delimiter) bitlər; 

* bayta müraciətin idarə olunması üçün təyin olunmuş bitlər. (AC-Access 

Control) 

* axırıncı baytın ayrılması üçün təyin olunmuş bitlər. 

 

FDDI (Fider Distributed Data İnterface) 

FDDI (Fider Distributed Data İnterfeys) verilənləri optik lifli kabellərlə 

paylayan (bölüşdürən) interfeysdir. 

Bir çox müəlliflər öz kitablarında bu texnologiyanı “tezləşdirilmiş Ethernet” də 

adlandırırlar. FDDI texnologiyası əsasən Token Ring texnologiyası bazasına 
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əsaslanaraq hazırlanır və optik lifli əlaqə xətlərində istifadə edilir. Uzunluğu 100 km-

ə dək olan dairəvi əlaqələndirilmiş xətlərlə verilənləri düyün nöqtələri 500-ə qədər 

olan şəbəkələrdə 100 Mbit /s sürətlə ötürmək imkanına malikdir. 

Bu texnologiyada üstünlükdən asılı olmayan determinləşmiş marker müraciət 

üsulundan istifadə edilir. 

Dairəvi topologiyada verilənlərin ötürülməsinin etibarlığmı təmin etmək 

məqsədilə ötürülmələr biri-birinə əks istiqamətlərdə təşkil olunur. 

Təsadüfı bir dairədə ötürmələr mümkün olmazsa, o halda verilənlərin 

ötürülməsi birinci və ya ikinci dairə ilə yerinə yetirilir. Belə hallarda qüsurlu 

seqmentlər aradan çıxarılır. 

Əgər qeyd olunan qüsurlar tez-tez davam edərsə əlavə virtual dairələr təşkil 

edilir. Bu texnologiya baha başa gəldiyi üçün çox vaxt böyük şəbəkələrdə, əsas 

kanallarda istifadə edilir. 

Şəbəkədə yuksək ötürücülüyü (100 Mbit/s) təmin etmək məqsədilə FDDİ 

texnologiyasmda tokenlərin (kadrlarm) ikiqat dairə üsulü ilə ötürülməsi təşkil edilir. 

Bu halda birinci dairə ilə kadrlar ötürülür, ikinci dairə ehtiyatda qalır. Təsadüfən 

birinci dairə qırılarsa ikinci dairə işə düşür. Belə iş rejimi aşağıdakı sxemdə 

göstərilmişdir. Bu rejimi çox vaxt burma rejimi də adlandırırlar. 
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II Fəsil. Şəbəkələr və cəmiyyət:təhlükələr və problemlər 

2.1.  İqtisadi və sosial inkişafın rəqəmsal inqilabının təhlili 

19-cu əsrin sənaye inqilabı dünya əhalisinin artmasına, şəhərlərin 

genişlənməsində texnologiya və iqtisadiyyatda partlayışa səbəb olmuşdur. Bu, 18-ci 

əsrin sonlarında Britaniyada başlamış və sürətlə Avropanın hər yerinə yayılmışdır. Əl 

ilə istifadə olunan hər şey avtomatlaşdırılmağa başlamışdır və beləliklə, dünya 

dəyişməyə başlamışdır. 

Sənayeləşmənin nəticəsi nə oldu? 

Bu böyük sərvət bəziləri tərəfindən yaradılmış, bəziləri tərəfindən isə öz 

işlərinin avtomatlaşdırılmasında istifadə edilmişdir. İstehsal olunan məhsulların daha 

effektiv yollarla istehsalına şərait yaratmışdır. Lakin bunun faydası hər kəsə bərabər 

paylanmamışdır. 

İnfrastrukturun inkişafı, emal dəyərinin azaldılması, verilənlərin saxlanması və 

ğtürülməsi insanlığı yeni, daha iri miqyaslı mərhələyə-rəqəmsal inqilaba gətirib 

çıxardı. Bir öncəki mərhələ internetin istehlakçıların həyatına sürətli nüfuz etməsi ilə 

səciyyələnir. Cari daha geniş spektrli rəqəmsal xidmətlərin, məhsulların və 

sistemlərin sürətli və güclü nüfuzu ilə fərqlənir.  

Texnologiyadan daha çox istifadə edildikcə məhsuldarlığın artması baha olan 

insan əməyindən istifadəni daha da azaltdı. Bunlar sənaye inqilabının bir hissəsidir. 

Kompüter şəbəkələri informasiya axınını açdı və– “İstənilən yerdə,istənilən 

zaman və istənilən formatda” informasiyanı anında alınmasını əlçatan etdi. Kiber-

dünyada üzən informasiya sərvəti yaxşı əlaqələndirilmiş qlobal şəbəkələr vasitəsilə 

mümkündür. Şəbəkələr gündəlik həyata, qruplara, şəxsiyyətlərə, mədəniyyətə, 

təhlüksizliyə və praktiki olaraq bütün mövcud aspektlərə təsir edən rəqəmsal 

cəmiyyəti meydana gətirdi. 

Rəqəmsal cəmiyyət o qədər geniş olmağa başladı ki, etiraf etmək lazımdır ki, 

bu texnologiyalarınnın insanlara və sosial nəticələrə təsiri böyük əhəmiyyət kəsb 
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etməyə başladı. Hazırda şəbəkələr informasiya və kommunikasiya hesabına xərclərin 

azaldılması bazarda istehsalın və kapitalın qloballaşmasına əhəmiyyətli təsir göstərir. 

Bu texnologiyalar transmilli korporasiyalarda və digər kompaniyalarda bütün dünya 

üzrə istehsal həcmini asanlaşdırdı, dövlətlərarası marketinq kampaniyalarının 

koordinasiyasını və müxtəlif qitələrdə layihələrin əməkdaşlığını rahatlaşdırdı. 

Rəqəmsal inqilab sayəsində insanlar informasiyanın daha sürətlə ötürülməsi 

imkanı əldə etdilər. Əvvələr əldə olunması çətin olan informasiyanı indi anında əldə 

etmək mümkündür. Bu dünyanın fəaliyyətini və ünsiyyətini tamamən dəyişdi. 

Aşağıda son 20-30 ildə olan  bir neçə dəyişikliklər qeyd edilib: 

 Vinil səsyazma plastinkaları ilk öncə kompakt disklərlə,sonra mp3-

lərlə,hazırki dövrdə isə audio axınlarla əvəz olunub; 

 VHS kasetlər öz yerini DVD-lərə və Blue-Ray-lara,sonra isə video axınlara 

verdi; 

 Stasionar telefonlar mobil telefonlarla əvəz olundu; 

 Dial-up internet yüksək sürətli kabel internetlə əvəz olundu; 

 Çap maşınları kompüterlərlə əvəz edildi; 

 Poçt xidməti əvvəlcə faksla, daha sonra isə e-poçtla əvəz olundu; 

 Plenka fotolar rəqəmsal fotolarla əvəz edildi. 

 1995-ci ildə Nicholas Negroponte texnologiyanın üstünlükləri və 

çatışmazlıqları haqqında “Being Digital” adlı kitabını yazdı. O, həmçinin, 

texnologiyanın inkişafı barəsində də proqnoz verdi. 

Hal-hazırda atomlardan təşkil olunmuş bütün məhsullar və informasiya 

formaları(kitablar, kompakt disklər və s.) rəqəmsal informasiyaya çevrilirlər və 

bunun sayəsində informasiya daha sürətlə əldə edilən və mübadilə edilə bilən olacaq. 

Analoq musiqinin rəqəmsal musiqiyə keçidi əhəmiyyətli inqilablardan biridir. 

1980-ci illərdə məşhur olan vinil səsyazma plastinkaları və kasetlər kompakt disklərlə 

əvəz edildi. 

Motorolla öz ilk mobil telefonunu 1983-cü ildə yaratdı. Bu ixtira 1980-ci illərin 

sonunda bir çox işlərin həlli üçün zəruri olmuşdur. 
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1992-ci ildə World Wibe Web (WWW) ictimaiyyətə təqdim olundu. Çox qısa 

zamanda internet biznes əlaqələrində ən vacib amillərdən birinə çevrilmişdi. 1999-cu 

ildə demək olar ki, bütün dünya, eləcə də Amerikanın yarıdan çoxu internetdən 

istifadə edirdilər. İnternet 1990-cı illərdə İnkişaf Etmiş Ölkələrdə (İEÖ), 2000-ci 

iləərdə isə İnkişaf Etməkdə Olan Ölkələrdə (İEOÖ) yayılmağa başladı. 2015-ci ildə 

planşet kompüterlərdə və smartfonlarda internetdən istifadə fərdi kompüterlərdən 

daha çox istifadə edilməyə başladı. 

Verilənlərin qoşulması və mübadiləsi sayəsində həcmi 150 milyard dollar ilə 

qiymətləndirilən “qarşılıqlı yardım iqdisadiyyatı” və ya “qarşılıqlı mübadilə 

iqtisadiyyatı” resurslardan effektiv istifadə, qarşılıqlı infrastrukturdan istifadə, tam 

həcmli yükləmə imkanı əldə edildi.  

Bütün bu hadisələr istehlakçıların imkanlarını, sənaye strukturunu, dövlətin 

rolunu – qlobal iqtisadi quruluşu əsaslı şəkildə dəyişir. 

Biznes üçün davamlı rəqəmsal inqilab kontekstində yeni inkişaf B2B sektoruna 

təsiridir. Məhz B2B-də rəqamsallaşdırma imkanları resurs istehsalına məhdudiyyət 

qoymur, əksinə effektivliyin və istehsalın yeni yüksəkliklərə çatmasına yaxınlaşdırır.  

Sosial sahədə dövlətlər üçün bir o qədər də vacib olan məsələ əmək bazarıdır. 

Ekspertlərin araşdırmalarına görə yaxın 10-20 ildə 50%-ə yaxın peşə tarixə qarışacaq. 

Əhəmiyyətli dəyişikliklər logistik, istehsal, pərakəndə ticarət və kənd təsərrüfatı 

sahəsinə təsir edəcək. Həmçinin, idarəetmə personalı sayı azalacaq. 

Bir çox ekspertlər qeyd edirlər ki, rəqəmsal inqilab sosial bərabərsizliyin 

azalmasına deyil, tam əksinə artmasına təsir göstərə bilər. Məhz buna görə 

əvvəlcədən təhsil sahəsində düşünülmüş siyasət həyata keçirmək, kadrların 

kvalifikasiyası və davamlı təhsil üçün kompleks proqramları inkişaf etdirmək 

lazımdır. 

Dünya rəqəmsal inqilab 4-cü mərhələsinin astanasında dayanır. 

Hesabat müəllifləri xəbərdarlıq edir ki, rəqəmsal texnologiya iqtisadiyyatı, 

cəmiyyəti və dövlət institutlarını dəyişdirə bilər, lakin bu dəyişikliklər 

sığortalanmayıb və avtomatik baş vermir. Həm rəqəmsal texnolgiyaya həm də analoq 
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əlavələrə investisiya yatıran ölkələr əhəmiyyətli faydalar əldə edəcək. Təməli 

olmayan yeni texnologiyaların tədbiqi iqtisadi rifah səviyyəsində artan boşluq, 

bərabərsizliyin güclənməsi və dövlətin nəzarətinin sərtləşməsi ilə nəticələnə bilər.  

Nəyə istiqamətləndiklərindən asılı olmayaraq demək olar ki, təcrübəli 

insanlar tərəfindən istifadə edilə bilən minlərlə imkanlar vardır. Insanlar bu 

dəyişikliklərdən təkcə fayalanmaq üçün deyi, həmçinin geridə qalmamaq üçün, işdən 

azad etmələri azaltmaq üçün bu dəyişikliklərin qarşısında dururlar. 

Heç kim rəqəmsal inqilabın insanları hara aparcağını bilmir. Bəziləri inanır ki, 

rəqəmsal inqilab şəhərlərə, iqdisadiyyata liderlik edəcək. Ray Kurzweil isə düşünür 

ki, süni intellekt və kompüter dövrü bütün dünyanı öz əsirinə çevirəcək. 

 

Təhlükələr 

Faydalar istənilən çatışmazlıqdan çox olsa da, insanlar əvvəlki kimi 

konfidensiallaıqdan, güvəndən, təhlükəsizlikdən narahatdırlar. Həmçinin müəllif 

hüquqları, cavabdehlik, iştirak, orijinallıq, məsuliyyət, nəzarət haqqında da 

narahatlıqları var. Verilənlər üzərində idarə, sistemdə etibarlılıq, informasiya 

manipulyasiyası, yalan təbliğat, plagiat və bir sıra problemlərin həlli mütləq həll 

olunmalıdır. Kompüter şəbəkələri informasiya çatdırılmasının və əyləncələrinin, 

sosial həyatı və davranışları təsvir edir, hətta siyasi institutları və vətəndaşların 

oradakı rolunu dəyişdirir. Bir sıra sosial/siyasi dəyişikliklər azad olunacaq, bəziləri 

çox da böyük olmayan sosial effekt əldə edəcək, digərləri isə ziərərli ola bilər və ya 

sosial və siyasi cəhətdən təhlükəli ola biləcək. İnsanlar bütün kompüter şəbəkələrini 

artan faydalarında və nəticələrində diqqətli olmalıdırlar. 

İnformasiya sistemlərinin üstünlüklərinə baxmayaraq gizli təhlükələri də var. 

Kompüter şəbəkələri informasiya bazaları üçün daima icazəsiz şəxslər tərəfindən 

cinayət niyyəti ilə daxil olmaqla, dövlətə, insanlara və təşkilatlara ziyan verə biləcək 

önəmli verilənləri ələ keçirmə imkanı verir.  
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Sadə bir missal; istənilən insan e-mail vasitəsilə göndərilən məlumatları deşifrə 

ədə bilə, həmçinin saxta imzalar qoya bilər. Əlbəttə ki, qorunmağa ehtiyacı olan 

sadəcə yazışmalar və məlumatlar deyil. Bir çox vacib informasiyalar da qəsdən və ya 

təsadüfi müdaxilələrdən qorunmalıdır. Buraya, satınalma ilə deyil, qeyri-qanuni yolla 

aktivləşən tətbiqlərin istifadəsi ilə əlaqədar olan informasiya və proqram məhsulları 

daxildir.  

Buraya həmçinin informasiya sistemlərində işləməsi üçün icazəli girişləri də 

aid etmək olar. Məsələn, hücumcu inzibati hüqulara malik şəxsin parolunu hesablaya 

və ya əldə edərək gizli verilənləri əldə edə bilər, verilənlər bazasını məhv ədərək 

sistemi sıradan çıxara bilər.  

Elektron kommersiya sistemlərinin fəaliyyət göstərməsi informasiya 

mühafizəsi olmadan qeyri-mümkündür. Hər hansı bir şəxsin hesabındaki pullar 

əməliyyat bitdikdən sonra hücumcunun elektron formalardakı məlumatların istifadəsi 

ilə büdcəyə müdaxilə etməməsi üçün tam etibarli şəkildə qorunmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. İnsan və şəbəkənin qarşılıqlı əlaqəsinin yeni insan 

yaranmasında yerinin təhlili   
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Kompüter şəbəkələri müxtəlif səbəblərdən insanların uğurlu birləşməsi üçün 

çox mühüm bir vasitəyə çevrilib. Dünyadakı müxtəlif kompüter şəbəkələrinin 

İnternet üzərindən birləşməsi rabitə və ticarət metodları inqilabına gətirib çıxardı. 

Kompüter şəbəkələrinin bir çox üstünlükləri vardır. Sənaye assosasiyaları, 

korporasiyalar, profesiional cəmiyyətlər, hökümət və təhsil kimi sahələrdə bu 

sistemdən istifadə edilir.  

  Kompüterləşmə erası və yeni texnologiyalar insanlara bir çox online-

xidmətlər göstərərək onların işlərinin asanlaşmasına kömək edir. Bu xidmətlər 

insanları vaxt itkisindən azad edir, informasiyanın təhlükəsizliyini təmin edir. 

Bu elə bir xidmətdir ki,bunun üçün evdən çıxmağa ehtiyac yoxdur. Kompüter 

və ya telefon və İnternetin olması bəsdir. Online-xidmətlər aşağıdakı xidmətləri 

təqdim edir: 

 kommunal xidmətlər, televiziya, telefon, internet xidmətlərindən 

istifadə üçün ödənişləri onlayn şəkildə ödəmək mümkündür. Bunu üçün banklarda, 

poçtlarda növnə gözləməyə ehtiyac yoxdur. 

 Vəsiqə, xarici pasport üçün ərizə göndərmək, hökumət nümayəndələri ilə 

görüş, cərimələrin ödənişi, pensiya və vergi vəziyyəti haqqında öyrənmək, hətta 

nigah üçün ərizə göndərmək belə dövlət portallarından onlayn istifadə ilə 

mümkündür. 

 Əmanət hesabı açmaq, kredit almaq, sığortaları yeniləmək üçün banklara 

və ya sığorta şirkətlərinə getmədən mümkündür. 

 Geyim, ayaqqabı, kosmetika və hətta ərzaq almaq “divanda oturaraq” 

mümkündür. 

 Turizm səfərləri üçün bilet almaq online-xidmətlər vasitəsilə mümkündür. 

 Hüquqi yardım, həkim və ya kosmetoloq qəbuluna yazılmaq və başqa 

xidmətlər internet vasitəsilə əlçatandır. 
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Müasir texnologiyadan istifadə asudə vaxt yaranmasına səbəb olur. Lakin bəzi 

insanlar online-xidmətlərə-hər şeyə qadir İnternetə güvənməyərək, banklarda, 

poçtlarda, xəstəxanalarda, hökumət orqanlarında növəyə dayanır, alış-veriş üçün 

mağazalara gedirlər. Bu isə həmin insanların internetdən istifadə edə bilməməsi və 

yaxud yaşlı nəsil olması ilə əlaqədar deyil. 

 

Plastik kartlar 

Plastik kartlar və ya ödəmə katları – vəsait ödənilməsində istifadə edilən 

müasir texniki imkan - özünəməxsus "elektron pul".Ənənəvi nəğd pul vəsaitindən bir 

çox xüsusiyyətlərinə görə üstün hesab edilir. 

Hazırda dünyada plastik kartların müxtəlif növləri mövcuddur.Ancaq onların 

fəaliyyət sxemləri və prinsipləri faktiki olaraq eynidir. Fərq onlar üzrə göstərilən 

xidmətlərin həcmində və təqdim olunan imkanlardadır.1 

Bankların fiziki və hüquqi şəxslərə təqdim etdiyi müxtəlif plastik kartlar vardır. 

Bunlar, əsasən üç yerə ayrılır: 

 Kredit kartlar (ingilis: Credit Cards) - hesablaşma zamanı nəğd kredit 

istifadə imkanını yaradır. 

 Ödəmə kartları (ingilis: Charge Cards) - hesablaşmanın asan yolunu 

təmin edən kartlar. 

 Debit kartlar -bankomat və ya bankın kassalarında yerləşən POS-

terminallar vasitəsilə nağd vəsaitlərin alınması. 

Kredit kartları- müştərilərə bank vəsaitləri hesabına malların və ya xidmətlərin 

ödənilməsi üçün imkan verən ödəmə kartlarıdır. Klassik mənada kredit kartları 

müştərini şəxsi pulunun olması ilə təmin etmir.  

Banklar kredit limitlərini gələcək kart sahibinin yaşına, gəlir səviyyəsinə, 

kredit tarixçəsinə və s. xüsusiyyətlərinə görə müəyyən edir. kartın ilk buraxılışında 

bank çox da böyük olmayan kredit liiti müəyyən edir. əgər kart sahibi kartın istifadə 

                                                           
1 http://old.musabiqe.edu.az/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=4550&cf_id=24 

https://az.wikipedia.org/wiki/Kredit_kart
https://az.wikipedia.org/wiki/Debit_kart
http://old.musabiqe.edu.az/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=4550&cf_id=24
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qaydalarına uyğun hərəkət edirsə və kreditini vaxtında ödəyirsə, o zaman bankın 

təşəbbüsü və y müştərinin istəyi ilə kredit limitini bir qədər artırmaq mümkündür.  

Mağaza kartları (store cards) – bir çox mağazaların şəxsi mağaza kartları kimi 

tanınan kredit hesabları vardır. Bu hesabların 2 növü var: 

 Aylıq hesab- burada ayın sonunda ödəniləcək məbləğ ödənməlidir. Əgər u 

məbləğ vaxtında ödənmirsə, onda onun üzərinə müəyyən edilmiş faiz gəlir. 

 Büdcə hesabı- burada il ərzində alınan mallar üçün hər ay müəyyən 

məbləğ ödənir. 

Mağaza kartları adətən yalnız həmin mağazada və ya tərəfdaş mağazalarda 

istifadə edilə bilər. 

Bir çox mağazalar öz kart sahibi müştərilərinə müəyyən güzəştlər edirlər. 

Lakin faiz qoyuluşu bank krediti və ya kredit kartının faizindən yüksək ola bilər, ona 

görə də sərfəli və ucuz olanını seçmək lazımdır.  

Mağaza kartlarını təkcə həmin adlı mağazalarda deyil istənilən yerdə istifadə 

etmək üçün olan brend kredit kartları ilə səhv salmaq olmaz. 

 

MilliÖn(Milli Ödəmə Nöqtəsi) 

  2008-ci ildə təsis edilmiş Komtec Ltd şirkəti (MilliÖN ticarət nişanı) 

Azərbaycanda elektron ödəniş sistemləri bazarında liderdir. Şirkət öz abunəçilərinə 

rahat və etibarlı yolla ən qısa vaxt ərzində bir sıra aşağıdakı xidmətlərin ödənişini 

təklif edir: 

- Mobil operatorlar 

- İnternet provayderlər 

- Kabel televiziyası 

- Şəhər telefonları 

- Mənzil kommunal təsərrüfat xidmətləri  

- Bank xidmətləri 

- Sığorta xidmətləri 

- Mərc oyunları 
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- Əyləncə 

- Ağıllı alış-veriş 

 İstehlakçıların tələblərinə cavab verən xidmətləri təqdim etmək məqsədilə 

2012-ci ildə “komtec Ltd” MMC İSO 9001:2008 standartına uyğun Keyfiyyət 

İdarəetm Sistemini yaradıb, inkişaf etdirir. [64] 

 

Tələbə kartı 

Təhsil alan gənclərə sosial dəstəyin artırılması və tələbələrin beynəlxalq 

güzəştli kartlar sisteminə qoşulması məqsədi ilə 2012-ci ildən etibarən Gənclər və 

İdman, Təhsil Nazirlikləri və Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı 

tərəfindən respublikada fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin 

tələbələri üçün 196 min ədəd "Azərbaycan Tələbə Kartı" hazırlanaraq pulsuz 

paylanıb. [63] 

Kartdan səyahət zamanı, nəqliyyatda, mağazalarda, iaşə obyektlərində və 

xidmətlərdə istifadə etmək imkanı var. 

 

Elektron Universitet 

Hazırda dünyanın əksər ölkələrində təhsilin müxtəlif pillələri üzrə müasir 

texnologiyalar tətbiq olunur. Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya edən Azərbaycan da 

"Boloniya bəyannaməsi"ni imzaladıqdan sonra təhsil sistemini Avropa standartlarına 

uyğunlaşdırmaq üçün sistemli iş aparır. Artıq Azərbaycanda da İKT yeniliklərindən 

geniş istifadə edilməklə universitetlərdə elektron təhsilə keçid istiqamətində müvafiq 

addımlar atılır.[72] 

Elektron universitet sistemi bir çox universitetlərdə artıq tədbiq edilib. Bu 

universitetlər sırasında UNEC,ADNSU,AZTU və s.universitetləri qeyd etmək olar. 
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UNEC-də Elektron Universitet 

2015-ci ildə İqtisad Universitetində (UNEC) vahid elektron idarəetmə 

platforması olan “Elektron Universitet” modelinin tətbiqi ilə bağlı universitetin 

rəhbər heyəti ilə görüş keçirilib. Görüşdə UNEC-in rektoru Ədalət Muradov yeni 

model və onun tətbiqi barədə məlumat verib. Sistem daxilində eyni zamanda müəllim 

və tələbələrin şəxsi kabineti, imtahan sistemi bölmələri də yaradılıb. Auditoriyalarda 

sistemə çıxışı olan elektron tribunalar quraşdırılıb. Bununla da kağız üzərində jurnal 

elektron jurnalla əvəz edilmiş olur. Müəllim elektron jurnal bölməsinə daxil olaraq 

ilk 15 dəqiqə ərzində tələbələrin dərsə davamiyyətini yoxlaya bilirlər. Bu isə 

semestrin sonunda tələbənin dərsə davamiyyətini və seminar ballarını avtomatik 

hesablamağa şərait yaradır. Tələbələr mobil telefon vasitəsilə də sistemə daxil ola 

bilirlər. [71] 

“Keyfiyyət ili” çərçivəsində reallaşdırılan bu model ölkəmizdə ilk dəfə UNEC-

də tətbiq olunub. 

 

Distant təhsil 

Distant təhsil tədris sahəsində öz yerini tutmuşdur. Bu tədris sitemi qismən və 

ya tamamilə kopüter və ya telekomunikasiya texnologiyalarının vasitəsilə həyata 

keçirilir. İnternet şəbəkəsindən istifadə etməklə müxtəlif metod və tədris vasitələri ilə 

zəruri informasiyaların alınması həyata keçirilir. 

Bu növ təhsilin ən məşhur texnologiyası ədəbiyyatlara yönləndirmədir(kağız və 

elektron dərsliklər,mühazirələr,seminar videoları və s). İnteraktiv sistem vasitəsilə isə 

müəllim və tələbə arasında əlaqə quulur, real vaxt rejimində biliyin yoxlanılması və 

ya müllimlə məsləhətləşə bilirlər. 

İnternet vasitəsilə tədris təhsil almaq istəyib lakin buna vaxtı olmayanlar üçün 

ideal variantdır. Həmçinin vaxta qənaət və ya evdə kopüter qarşısında təhsil almaq 

istəyənlər üçün də bir seçimdir. Təhsil diplomu Azərbaycanda eləcə də dünyanın 

bütün sivil ölkələrində keçərlidir. 
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Distant təhsilin üstünlükləri: 

 tədris xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə azalır.(icarə haqqı ödəməyə, təhsil 

mərkəzinə və ya müəllim yanına getməyə pul sərf etmək lazım deyil). 

 İnkişaf etmiş sistem sayəsində eyni anda bir neçə insana dərs keçmək 

mümkündür. 

 Elektron kitablar və internet resurslarından istifadə etməklə təhsilin 

keyfiyyətini yaxşılaşdırılır. 

Bu sistem bakalavr proqramı ilə təhsil,yəni universal profilli təhsil 

mərkəzindən məzun olmaq imkanı verir. Daha onra magistr təhsili almaq üçün heç 

bir problem yoxdur. Hazırda Bakıda 6 ixtisas üzrə distant təhsil tədris olunur. Tədris 

hələ ki, yalnız rus dilindədir. Bu tədris sisteminin çatışmayan cəhətləri də vardır, 

lakin dünyanın müxtəlif ölkələrində effektivliyi yoxlanılıb. 
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         2.3. Yeni iqtisadi modellərin səmərəliliyi 

İqtisadi model iqtisadi reallığın sadələşdirilmiş və yığcam formasıdır. İqtisadi 

model aşağıdakı maddələrin tələblərinə cavab verir: 

 anlamlı; 

 fərziyyələrin reallığı; 

 proqnozların reallaşdırılması imkanı; 

 informasiya təhlükəsizliyi imkanı; 

 yoxlama imkanı. 

  Hər hansı bir nəzaəri modelin, həmçinin,iqtisadi modelin yaradılması bir 

neçə mərhələdən keçir: 

 dəyişənlərin seçilməsi; 

 modelin mürəkkəb olmaması üçün fərziyyələrin müəyyən 

edilməsi; 

 bir və ya bir neçə fərziyyənin hipotezlərinin və parametrlərinin 

izah edilməsinin irəli sürülməsi. 

  İqtisadi nəzəriyyədə modellərin əksər 2 tipi müəyyən 

edilir:optimallaşdırılmış və tarazlaşdırılmış. 

  Optimallaşdırılmış model iqtisadi agentlərin optimal dəyərlərinin 

tapılması davranışlarının analizi üçün istifadə olunur(istehlakçılar,istehsalçılar). Bu 

modellərdə limitli dəyərlər istifadə olunur(limitli faydalılıq,limitli məhsul,limitli 

gəir,limitli xərclər). Bu model analizi marjinalizm adlandırılır. 

Bazarda tarazlıq modeli iqtisadi agentlər arasındakı münasibətlərin 

araşdırılmasında istifadə edilir. Bu analiz zamanı güman edilir ki, əgər qarşılıqlı 

qüvvələr balanslaşdırılbsa və tarazlığın pozula bilməsi üçün daxili impulslar 

yoxdursa, bu sistem tarazlıq vəziyyətindədir. 

Elm kimi iqtisadi nəzəriyyə təkcə fərdi obyekti olur(nə öyrədilir), həm də 

xüsusi tədqiqat metodlar vardır(necə öyrənilir). 

Bu metodların ən vacibi qurulmuş iqtisadi modellərdir. 
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Gündəlik həyatda modellərdən geniş istifadə olunur. Məsələn, xəritələr. Bu 

xəritələrdə yollar, küçələr, insanları maraqlandıran obyektlər təsvir olunur. Bu 

xəritələr özündə vacib sayılmayan bəzi məlumatları saxlamır(məsələn,mağazaların iş 

saatları, küçələrin təmizliyi, yol örtüyünün vəziyyəti və.s). Analoji olaraq iqtisadi 

model özü ilə insanları iqtisadi təsvirlərin maraqlandıran tərəflərini formal təsvirlərni 

təqdim edir. 

Yaxşı iqtisadi modellər bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir: 

 o artıq yüklənməməlidir, onun saxladığı informasiya lazım 

olandan artıq olmamalıır; 

 göndərmələr və model fərziyyələr mənalı və real olamlıdır; 

 modelin şərtlərinə uyğun informasiya toplamaq imkanı vardır; 

 model iqtisadi hadisələri proqnozlaşdırmağa və izah etməyə imkan 

verir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Fəsil. Azərbaycan cəmiyyəti və şəbəkə 
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3.1. Azərbaycan şəbəkə portallarının müqayisəli təhlili 

“Portal” sözü dünya şəbəkəsinə memarlıqdan gəlib. əgər keçmiş dövr 

qaynaqlarından olan Böyük Sovet Ensiklopediyasına(1975) müraciət edilsə, onda 

“portal” sözünün latıncadan – “giriş”, “darvaza” mənasını verdiyini görmək olar.  

İnformasiya texnologiyaları baxımından portal informasiya daşıyıcısına və ya 

informasiya istifadəçiləri arası bazadan yerləşən interfeysə giriş deməkdir. 

Ümumilikdə belə informasiya bazası Dünya Hörümçək Torudur. İnformasiya saytının 

yaradılması isə internet resurslarına daxil olmasını linklər vasitəsilə yönləndirilməsi 

imkanını təqdim edir. Daha asan formada portal internet portallarına daxil olmağını 

təmin edən çoxsaylı istiqamətlərə yönləndirilən veb-resurslardır.  

Yuxarıda qeyd edilənlərə alternativ olaraq informasiya daşıyıcıları geniş 

informasiya istiqamətli və informasiya saytları adlandırılan ayrıca böyük saytlar da 

xidmət göstərə bilər. Bütün bunları göz önünə aldıqda belə nəticəyə gəlmək olar ki, 

internet portalları adi veb saytlardan fərqlidir və bu səhifələrin və ya xidmətlərin sayı 

ilə deyil, veb-resurslara yönləndirilən linklər ilə fərqlənir. 

Saytın informasiya ilə zənginləşməsi müxtəlif veb-serverlər, digər saytlara 

yönləndirilən linklər və digər zəruri komponentlər internet portalında istfadəçi 

sayının artırılması üçün maksimum rahat olmalıdır.  

Başqa sözlə, “normal” internet portalı özü ilə çoxsaylı internet istifadəçiləri ilə 

zəngin müxtəlif xidmətləri ilə tanınmış veb-resurslar təqdim edir. Portalların 

əksəriyyti axtarış maşınları və kataloqları ətrafında qurulur. Keyfiyyətli informasiya 

resurları aşağıdakı imkanlara sahib olmalıdır: 

 Saytın orijinal, balanslaşdırılmış görünüşü- onun bəzəkli dizaynının olması 

deyil, daha yaxşı infrastrukturunun olmasıdır; 

 İnformasiyanın həcmi saytı artıq yükləməməlidir; 

 Rahat və “dost” istifadəçi interfeysinin olmasıdır. 

Veb portal – kompüter şəbəkələrində həmin saytın imkanları daxilində 

müxtəlif interaktiv internet xidmətləri təqdim edən saytdır. Veb portal bir neçə 

saytdan təşkil edilir. Həmçinin, portallar internetdə və ya saytlarda zəruri 
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informasiyanın əldə edilməsinə kömək edir. Belə portallar informasiyanı müxtəlif 

mənbələrdən alaraq, istifadəçiyə vahid formada təqdim edir. Bəzən, bunları saytın 

naviqasiyası da adlandırırlar. 

Bir qayda olaraq, portallar axtarış funksiyasını yerinə yetirir, həmçinin 

müxtəlif internet resurslarına daxil olmaq imkanını təqdim edir.(məsələn, e-poçta, 

xəbər lentinə və s.). 

Veb portallar konsepsiyası çoxsaylı istifadəçilərin bir yerdə toplanmaq üçün 

maksimum sayda internet resurslarını təqdim edilməsidir.  

İnformasiya texnologiyları sayəsində artıq hər hansı bir dövlət qurumuna 

müraciət etmək üçün həmin ünvana getməyə, saatlarla növbə gözləməyə ehtiyac 

qalmayıb. Vətəndaşa lazım olan məlumat və sənədlər hər kəs üçün açıq olan internet 

şəbəkədə yerləşdirilir. Getdikcə məmurla vətəndaş arasında birbaşa təmas aradan 

qalxır və elektron resurslar bu münasibətlərdə ən effektiv vasitəyə çevrilir. 

Vətəndaşlar oturduqları yerdən lazım olan dövlət portalına müraciət edə bilərlər. Hər 

bir dövlət portalının da öz funksiyası vardır.  

 

"Elektron hökumət"  

Elektron hökumət - dövlət qurumlarının vətəndaşlara və biznes qurumlarına 

informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə xidmət 

göstərməsidir. Başlıca məqsəd dövlət orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin 

artırılması, operativliyin yüksəldilməsi və vətəndaşlarla, biznes qurumları ilə, 

həmçinin öz aralarındakı münasibətlərin daha asan, sadə və şəffaf formada həyata 

keçirilməsinə nail olmaqdır. Başqa sözlə, müasir dövrdə "elektron hökumət" 

idarəetmə sisteminin təkmilləşməsinin ən etibarlı üsüludur. «Elektron hökumət» 

şəffaflıq, dövlət büdcəsinin qorunması və korrupsiyaya qarşı ən effektiv mübarizə 

vasitəsidir. [75] 
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Hökumət Ödəniş Portalı 

Son illərdə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən elektron 

ödəniş sistemlərinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən 

ardıcıl və davamlı islahatların nəticəsində ən müasir texnologiya və proqram 

təminatlarına əsaslanan arxitekturaya malik olan Milli Ödəniş Sistemi (MÖS) 

infrastrukturu yaradılmışdır. Yaradılmış infrastrukturun əsas komponenti olan Real 

Vaxt Rejimində Banklararası Milli Hesablaşmalar Sistemi (AZIPS) 16 fevral 2001-ci 

il tarixində, Xırda Ödənişlər üzrə Hesablaşma Klirinq Sistemi (XÖHKS) isə 2002-ci 

ilin sonlarında istifadəyə verilmişdir. Bu sistemlərin istismara verilməsi nəticəsində 

banklar arasında hesablaşmaların real rejimdə aparılmasına, pul dövriyyəsinin 

sürətinin nəzərəçarpacaq dərəcədə artmasına, eyni zamanda, kiçik həcmli və 

təkrarlanan xırda ödənişlərin elektron daşıyıcılar əsasında həyata keçirilməsinə, 

kommunal xidməti müəssisə və təşkilatlarının, böyük sayda xırda ödəniş 

əməliyyatları aparan hökumət qurumlarının MÖS infrastrukturuna inteqrasiyası üçün 

əlverişli zəmin yaradılmışdır. [76] 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin saytı  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin saytı Prezident İlham Əliyevin 

fəaliyyəti, çıxışları, səfərləri, görüşləri və qəbulları barədə bütün informasiyanın 

yerləşdiyi İnternet-nümayəndəlikdir. Bununla yanaşı, həmin saytın istifadəçiləri 

imzalanmış sənədlər, göndərilmiş məktublar və qəbul olunmuş qanunlar barədə bütün 

informasiyanı əldə edə bilərlər. Prezidentin rəsmi saytına müraciət edən hər kəs bu 

sayt vasitəsilə Prezidentə, onun Administrasiyasına və ya Prezidentin Mətbuat katibi 

xidmətinə məktub yaza bilər. [77] 
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Özəlləşdirmə Portalı 

Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesi adi qayda ilə yanaşı, 

həm də elektron hərraclar vasitəsilə aparılır. Bu, Əmlak Məsələləri Dövlət 

Komitəsinin bu gün istifadəyə verdiyi Özəlləşdirmə Portalı vasitəsilə həyata keçirilir. 

Portaldan əhali, biznes, investorlar və digər maraqlı tərəflər istifadə edə bilirlər. 

privatization.az portalının qurulması və funksionallığının müəyyən 

edilməsində beynəlxalq məsləhətçilərin də rəy və tövsiyələrindən istifadə edilib. 

Burada Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyi xüsusi vurğulanır. Belə ki, ölkə 

Avropa ilə Asiya arasında dəhliz rolunu oynayır və hazırda iri logistika mərkəzinə 

çevrilməkdədir. Yaxın gələcəkdə özəlləşmə ilə bağlı keçiriləcək bütün növ 

hərracların elektron formada tətbiqi üçün də portaldan istifadə ediləcək. İnvestorlar 

üçün faydalı informasiyalar, statistik göstəricilər, özəlləşdirmə sahəsində baş verən 

son xəbərlər və bu prosesə dair rəylər ayrı-ayrılıqda mövcud olan linklər vasitəsi ilə 

çatdırılır. Portalda göstərilən məlumatların etibarlılığını təmin etmək üçün onların 

istinad mənbələri də göstəriləcək. Portal iki dildə (Azərbaycan və ingilis dillərində) 

təqdim edilir və burada olan məlumatların sosial şəbəkələrdə paylaşılması imkanları 

da mövcuddur. Portalda, həmçinin özəlləşmə prosesində iştirak edən və potensial 

investorlar üçün yarana biləcək sualların daha çevik və dolğun şəkildə 

cavablandırılması məqsədi ilə “onlayn əlaqə” xidməti də fəaliyyət göstərəcək. [78]    

Azərbaycan Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin İnformasiya Təhlükəsizliyi 

və Dövlət Agentliyinin nəzdində Kompüter Hadisələrinə Reaksiya Komandası 2017-

ci ilin birinci rübünün nəticələrinə əsasən istifadəçi ziyarətlərinin sayına görə 

portalların reytinq cədvəlini tərtib edib.  

 

 

 

 

 

 

http://privatization.az/
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Cədvəl 1 

Dövlət orqanlarının rəsmi internet-resurslarıTOP-10  

Ümumi baxış sayına görə Unikal baxış sayına görə  

1. azal.az 

2. asan.gov.az 

3. tqdk.gov.az 

4. idmantv.az 

5. mlspp.gov.az 

6. edu.gov.az 

7. sspf.gov.az 

8. mod.gov.az 

9. mia.gov.az 

10. aztv.az 

1.azal.az 

2.idmantv.az 

3.tqdk.gov.az 

4.eco.gov.az 

5.ssac.gov.az 

6.aztv.az 

7.mod.gov.az 

8.mia.gov.az 

9.edu.gov.az 

10. mct.gov.az 

 

Yerli İcra Hakimiyyəti orqanlarının internet resursları TOP-5  

Ümumi baxış sayına görə Unikal baxış sayına görə  

1. binegedi-ih.gov.az 

2. pirallahi-ih.gov.az 

3. qaradagh.gov.az 

4. nesimi-ih.gov.az 

5. qazax-ih.gov.az 

1.binegedi-ih.gov.az 

2.qebele-ih.gov.az 

3.ismayilli-ih.gov.az 

4.khatai-ih.gov.az 

5. narimanov-ih.gov.az 

 

Dövlət orqanlarının rəsmi informasiya resurslarına baxış sayı TOP-10  

1. Azərbaycan 

2. USA 

3. Rusiya 

4. Türkiyə 

5. Birləşmiş Krallıq 

6. Norveç 

7. Çin 

8. Estoniya 

9. Avstraliya 

10. Digər Avropa ölkələri 
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Aşağıdakı liveinternet.ru saytının verdiyi məlumatlara əsasən 2017-ci il aprel-

may ayı hesabatlarına görə saytların istifadəçi baxışı sayına görə reytinq cədvəli tərtib 

olunub. 

  Cədvəl 2 

№ Saytların adı Baxış 

sayının faizlə 

göstərişi 

İs

tifadəçi 

sayı 

1 Turbo.Az – Azərbaycanda 

avtomobillər haqqında hər şey 

94% 

 

97 309 

 

2 Oxu.az - Azərbaycan 

Xəbərləri 

 

84% 

 

 

78 245 

 

3 BiG.AZ - Xeberler , Mp3, 

Kino 

 

88% 

 

72 319 

 

4 Tap.Az – Azərbaycanda 

pulsuz elanlar 

 

95% 

 

65 270 

5 Milli.Az - Xəbərlər portalı 

 

92% 

 

62 800 

 

6 Day.Az – Azərbaycan, 

Ermənistan və Gürcüstan xəbərləri  

 

68% 60 305 

 

7 Bizimyol.info - "Bizim 

Yol" qəzeti 

 

83% 

 

46 609 

 

8 Metbuat.az - Azərbaycan və 

dünyadan ən son xəbərlər 

 

92% 

 

38 062 

 

9 Haqqin.az 

 

59% 

 

32 776 

 

1

0 

Qadinla.Com - Qadınlar 

Birİncidir! Populyar Qadın Saytı 

 

91% 

 

30 094 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turbo.az/
http://www.turbo.az/
http://www.oxu.az/
http://www.oxu.az/
http://big.az/
http://big.az/
http://www.tap.az/
http://milli.az/
http://www.day.az/
http://www.day.az/
http://bizimyolinfo.com/
http://bizimyolinfo.com/
http://metbuat.az/
http://metbuat.az/
http://www.haqqin.az/
http://qadinla.com/
http://qadinla.com/
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          3.2. Elektron idarəetmə və iqtisadi səmərə 

"Elektron Azərbaycan" 

Müasir dövrdə İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının (İKT) inkişafı 

cəmiyyətin həyatı üçün vacib faktorlardan birinə çevrilərək yeni termin olan 

"informasiya cəmiyyəti"-ni formalaşdırmışdır. bu baxımdan müasir tələblərə cavab 

verən yeni texnologiyalar dövlət və siyasi idarəçiliyində xüsusi rol oynamağa başladı. 

Yeni idarəçilik sistemi qurmaq üçün əhəmiyyətli trend olan “elektron hökumət” 

konsepsiyası irəli sürüldü. 

Azərbaycanda Elektron Hökumətin formalaşdırılması 2003-cü ildə elan edilib 

və ümummili lider Heydər Əliyev tərəfindən təsdiq edilib. 

Daha sonra 2005-2008 və 2010-2012-ci illər “Azərbaycan Respublikasında 

rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə "Elektron Azərbaycan" Dövlət 

Proqramları qəbul olunub. «2010-2011-ci illərdə «Elektron hökumət»in 

formalaşdırılması üzrə Fəaliyyət Proqramı» təsdiqlənib. "Dövlət orqanlarının elektron 

xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” 23 may 2011-ci il 

tarixli Prezident Fərmanı və digər normativ-hüquqi aktlar prosesi bir qədər də 

sürətləndirib. Əsas hədəf bütün sahələrdə informasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarının səmərəli tətbiqinin genişləndirilməsi və “Elektron hökumət” 

quruculuğuna nail olunmasıdır.[75] 

Portala 40-dan çox dövlət orqanının informasiya sistemləri bağlanıb və burada 

200-dən çox elektron xidmət həyata keçirilir. Resurs dövlət orqanlarından elektron 

kanallar vasitəsilə mərkəzləşməsinə imkan verir və müxtəlif formalı dövlət elektron 

resurslarına daxil olmaq imkanının çıxış nöqtəsi kimi xidmət edir. 

Portal fərdi və korporativ xidmətlər üzrə bölmələrdən təşkil olunub və müvafiq 

nazirliklərə (təhsil,səhiyyə və s.) görə qruplaşdırılmışdır.  
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Son illərdə RİTN resurs koordinatoru kimi nazirliyin İnformasiya-hesablama 

mərkəzində elektron xidmətlərin istifadə imkanlarından istifadənin artırılması 

yolunda intensib işlər aparır. Belə ki, 2013-cü ildə "ELektron hökumət" qısa zaman 

ərzində istifadəçilərin rəğbətini qazanaraq sosial şəbəkələrə çıxdı. Zamanla Facebook 

sosial şəbəkəsində Azərbaycanlılar tərəfindən ən çox oxunan səhifələrdən birinə 

çevrildi.  

Geriyə baxdıqda demək olar ki, 2003-2010-cu illərdə hazırlıq işləri gedirdi-bu 

qısa zaman kəsiyində dövlət orqanlarının texnologiya ilə təchiz olunması, 

infrastrukturun yaradılması, hüquqi və normativ aspektlərin qəbulu dövlət 

orqanlarının xidmətlərinin yeni formata keçirilərək vahid portalda birləşdirilməsi 

dövlət rəhbərləri və vətəndaş münasibətini daha da gücləndirdi və korrupsiyanın 

aradan qaldırılmasında böyük rol oynadı.  

 

E-imza 

Elektron imza hər bir vətəndaşın fərdi imzasını əvəz edən hüquqi vasitədir. 

Elektron imza məlumatı imzalayan şəxsin həqiqiliyini müəyyən edilməsi və 

imzalanan məluatın dəyişdirilməməsinin zəmanətidir. 

Elektron imzanın qanununda qeyd edilir: electron imza- electron formalı 

informasiyaya daxil olan başqa br informasiyadır və ya başqa bir obrazda elə bir 

informasiya il əlaqəlidir ki, məlumatı imzalayan şəxsin həqiqiliyininmüəyyən 

edilməsinə xidmət edən electron informasiya formasıdır. 

Elektron imzanın əsas vəzifəsi sənədin müəlliflik hüququ vermək və bu sənəd 

imzalandıqdan sonar dəyişdirilməməsinə zəmanət verməkdir. 

Elektron imza sadə və gücləndirilmiş (mürəkkəb) olur. Sadə e-imza yalnız 

electron sənədin müəyyən şəxs tərfindən imzalanması faktını təsdiq edir. 

E-imza kartından bütün vətəndaşlar, fiziki şəxslər, hüquqi şəxslər və dövlət 

orqanları istifadə edə bilər. 
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Elektron imzanın üstünlükləri- vaxta qənaət, məxfilik, rahatlıq, bütünlük, 

tanınma, inkaredilməzlik və işgüzar münasibətlərin və əlaqələrin tamamən electron 

formada keçirilməsidir. 

Elektron imza müasir dövrün tələbləri sırasında informasiya cəmiyyətinin 

vacib elementlərindən birinə çevrilməkdədir. 

Beləliklə, elektron imza və elektron ödəmə sisteminin mövcudluğu 

Azərbaycanda "elektron hökumət"in prioritetlərindən olan "elektron ticarət"in 

genişlənməsinə yol açır.  

 

Nağdsız ödəniş 

Nağdsız ödənişlər ödəməni nağd puldan istifadə etmədən müəyyən miqdarda 

pulun kreditorun və ya qarşılıqlı ehtiyac ödənişlərinin həyata keçirilməsidir. Nağdsız 

ödəniş əmtəə- pul münasibətinin iqtisadi inkişafının əas xarakterik xüsusiyyətidir və 

vahid pul dövriyyəsinin əsas tərkib hissəsidir. Bura həmçinin nağd ğdənişlərin idarə 

edilməsi də daxildir. 

Kapitalizmdə bank kreditlərinin inkişafı və nağdsız ödənişlərin iqtisadi əsası 

kimi xidmət edir. Nagdsız ödəniçlər aşağıdakı kii realizə olunur: 

1. Dövriyyədə olan pulun tam dəyəri ilə əvəz edilə bilən 

versallar və çeklər; 

2. Müştərilərin heabına və sığorta şöbələrinə nağdsız 

ödənişlərin köçürülməsi; 

3. Müştərinin bank hesabları arasında sistem ardıcıllığı; 

4. Hesab palataları vasitəsilə qarşılıqlı tələblərin uçotu. 

Nağdsız ödənişlər kapital istehsalını sürətləndirir, dövriyyə xərclərini aazldır, 

və nəticədə kapitalist istehsalı və mənfəətin artımını təşkil edir. 

Son illərdə Azərbaycanda nağdsız ödənişlər ıhali arasında geniş maraq 

qazanmışdır. Vətəndaşların müəyyən hissəsi bank kartlarına pul köçürərək nağdsız 

ödənişlər həyata keçirir.  
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2015-ci ildə ticarət şəbəkələrində Azərbacan əhalisinin 92%-i nağd, 8%-i isə 

nağdsız ödəniş üsulundan istifadə etməklə alış-veriş etmişlər. 2016-cı ildə bu 

göstərici 10%-i göstərib.  

Pul vəsaitlərinin dövriyyəsi olduqca bahalıdır. Bir sıra tədqiqatlar göstərir ki, 

ÜDM-in 1-2%-nin sərf edilməsi pul dövriyyəsinin nağd formalarını təmin edə bilər. 

İlk növbədə pul vəaitləri çap olunmalı və təhlükəsiz nəql olunmalıdır. Nağdsız 

ödənişlərin inkişafı ölkədə il ərzində təxminən 1130 iş yerinin yaradıması ilə 

nəticələnir.  

Nağdsız ödənişlər səyahətlər üçün ideal variantdır. Belə ki, bank katları 

vasitəsilə səyahətçilərin səyahət etdikləri ölkədə pul vəsaitlərini dəyişmə problemini 

aradan qaldırır. Bundan əlavə səyahətçilər üzərilərində böyük miqdarda pul daşımaq 

prblemindən də azad olurlar.  

Bu faktlar nağdsız ödəmə üsulunu daha da cəlbedici edir.  

Dünyanın 200-dən çox ölkəsində sürətli və etibarlı VİSA kartları ilə ödəmə 

mümkündür.  

 

Mobil cüzdan 

Müasir insan həyatının böyük bir hissəsini işgüzar görüşlər, danışıqlar, 

ezamiyyətlər və s. əhatə edir və bəzən elə olur ki, mobil telefonun balansıı artırmağa 

belə vaxtı olmur. Bu baxımdan onlayn mobil bazarı özünü çox gözlətmədi və yeni 

interaktiv xidmət olan “mobil cüzdan”- təklif etdi. Bu nə işə yarayır? 

Mobil cüzdan mextəlif xidmətlər üçün ödənişlər etmək və istənilən GSM 

telefonlar və ya GSM və JAVA dəstəkləyən smartfonla vasitəsilə pul köçürmələrini 

həyata keçirən yeni nəsil ödəmə sistemidir. 

Bundan əlavə fərdi mobil cüzdan sahibinə gələn pul məbəğini nağd pula çevirə 

bilir.  

Bu sistemin əsas imkanları bunlardır: 

 İnternet və internet servislərinin ödənişi; 

 Digər ödəniş sistemlərinə pul köçrmələr (məsələn,WebMoney); 
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 Kommunal xidmətlər, sabit xətt telefoniya xidmətlərininin və s. 

ödənilməsi; 

 Öz mobil cüzdanından digərinə komissiya haqqı tutulmadan köçürmələr 

etmək; 

 Vəaitlərin CONTACT bank sistei vasitəsilə nağdlaşdırılması. 

Təkcə öz xidmətlərini ödəmək üçün deyil, qohumlarınızın, yaxınlarımızın da 

ödənişlərini həyata keçirmək mümkündür. Məsələn, telefonun balansını artırmaq 

üçün pul köçürmək. 

 

E-ASAN 

“ASAN xidmət” mərkəzləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində 

ölkə Prezidentinin 2012-ci il 13 iyul tarixli fərmanına əsasən yaradılıb. Vəndaşlara 

göstərilən xidmətin operativliyini, keyfiyyət və şəffaflığını artırmaq məqsədi daşıyan 

mexanizm müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına əsaslanır. Bu 

mərkəzlər dövlət orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlərin vahid və əlaqələndirilmiş 

formada həyata keçirilməsini təmin edir. İndi 9 dövlət qurumunun təqdim etdiyi 23 

xidməti bir ünvandan almaq mümkündür. Asan Xidmət Mərkəzlərinin xidmətlərindən 

vətəndaşlar həmçinin telefon və ya internet vasitəsilə ünvanladığı müraciətlər 

əsasında istifadə edə bilirlər. E-Asan vasitəsilə əhaliyə bir sıra elektron xidmətlərin 

göstərilməsi təmin edilir. Mərkəzlərin sayının artırılması dövlət xidmətlərinin 

vətəndaşlar üçün əlçatanlığının təmin edilməsi baxımından əhəmiyyətli olmaqla 

yanaşı, bir sıra vacib xidmətlərin "ASAN"a gətirilməsi və ya onlayn təqdim olunması 

məqsədəuyğun sayılır.[75] 
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3.3. İnformasiyalaşdırılmış Azərbaycan cəmiyyətinin problemləri 

və perspektivləri 

İnformasiya cəmiyyəti termini ilk dəfə keçən əsrin 60-cı illərində Yaponiyada 

işlədilib. Bu termin fəlsəfi konsepsiyası informasiya ehtiyacının və insan biliyinin 

tədbiqinin, sosial-kommunikativ mühitin yaradılması ilə cəmiyyətin bu biliklərə 

yiyələndirilməsini təmin etməkdir. Bu konsepsiyaanın əsas məqsədi yetərli 

informasiya ehtiyacının yaraılması və bu prosesin köməyi ilə bir tərəfdən cəmiyyətin 

problemlərinin qarşısını alınmasının həllinə kömək, digər tərəfdən isə cəmiyyətin 

inkişafının təmin edilməsidir. Yəni informasiya cəmiyyəti elə bir cəmiyyətdir ki, 

burada əhainin əksəriyyəti müasir informasiya texnologiylarından istifadə edir, 

informasiyanın və onun yüksək forması olan biliyin istehsalı, emalı, saxlanması və 

ötürülməsi ilə məşğul olur. 

Azərbaycanda son illər informasiya texnologiyalarının kütləvi yayılmasında və 

bu sferada tərəqqisi istiqamətində ciddi addımlar atılmışdır. Ölkədə İnformasiya-

Kommunikasiya Texnologiyaların imkanlarının yeni mərhələsi başlayıb. İKT-nin 

imkanları dövlət qurumlarında, biznesdə və əhali arasında  geniş tədbiq olunur. İKT 

sektoru neft sənayesindən sonra ikinci prioritet elan edilib. Təsadüfi deyil ki, 

prezident İlham Əliyev öz çıxışlarında ölkənin iqtisadiyyatı üçün  informasiya 

texnologiyalarının müstəsna əhəmiyyətini vurğulayır. 

İctimai şüurun formalaşmasında, incəsənətdə, siyasətdə, hökumətdə, elmdə, 

təhsildə, sənayedə və digər sahələrdə İKT-dən istifadənin aktuallığı və dəyəri 

danılmazdır.  
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Geniş imkanlı informasiyalı cəmiyyətin yaranması insan sivilizasiyasının 

gələcəyi üçün vacib addımdır. İKT-nin tədbiqi hər bir dövlətin sosial-iqtisadi 

inkişafına kömək edir və yoxsulluğun azaldılması məsələsində effektiv rol oynayır. 

Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinin əsas xüsusiyyətləri qlobal informasiya 

mühitinin meydana gəlməsi sosial-iqtisadi fəaliyyətin yeni formasıının(distant təhsil, 

e-ticarət, e-hökumət, e-demokratiya və s.) yaranması informasiya və bilik bazaraının 

forması,informasiya mübadiləsinin müxtəlif səviyyələrində inkişafı,istənilən 

məlumatın yayılmasının təşkili və istehsal hüququnun təmin olunmasıdır. 

Cəmiyyətin informasiyalaşdırması prosesi iqtisadiyyatın bütün sahələrində 

məhsuladarlığın artırılması, qiymətlərin azaldılması, dövlət orqanlarında elektron 

sənəd dövriyyəsinin tədbiqi, elektron ticarətin genişləndirilməsi, xidmətlərin 

keyfiyyətini və məhsuldarlığını artırılmasına xidmət göstərir. 

Müasir dünyada yeniliklər yalnız rəqəmsal texnologiya imkanları ilə bağlı 

deyil, həm də onların əsasında yarananlarla əlaqəlidir. Məhz buna görə təsdiq etmək 

olar ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında rəqəmsallaşdırma onun strukturunun keyfiyyətli 

istiqamətdə dəyişilməsinin və uzun müddətli imkanların platforması olacaq.  

 

İnformasiyalaşdırılmış cəmiyyətin problemləri 

Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması nsanlara yeni həllər və bir çox sahələrdə 

imkanlar təqdim edərək sürətlə dünyanı dəyişir. İnformasiya əmiyyətinin xidməti 

faydaları ilə bərabər özü ilə bir sıra problemlərə də yol açır. Bu problemlər arasında 

ölkənin və regionların rəqəmsal bərabərsizliyini qlobal problemləri, intelektual 

mülkiyyətin qorunması, söz azadlığına nəzarət, qlobal kompüter şəbəkələrində və 

başqa sahələrdə senzura məsələlərində yaranan problemlərdir.  

Əməkdaşlıq edən ölkələrin informasiya fəzalarının formalaşmasının analizini 

nəzərə almaqla bu sferada milli və dövlətlərarası inteqrasiya formatlarının həllinin 

qəbul edilməsi gedişində diqqət tələb edən bir sıra sualları ayırd etmək olar.  

Müasir texnologiyalar insanlara informasiya axtarışı, e-ticarət, distant təhsil, 

dövlət strukturunun qarşılıqlı münasibətləri və s. kimi onlayn rejimdə xidmətlər 
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təqdim edir. Lakin bu halda zəruri olaraq tənzimləmə və ya onun olmaması ilə 

əlaqədar olaraq hüquqi xarakterli suallar ortaya çıxır. Məsələn, müəllif hüquqları, 

konfidensial informasiya sanksiyalaşdırılmamış giriş və s.  

Bu halda bir tərəfdən müvafiq qanunların qəbul edilməsi fəliyyəti ilə bağlı 

dövlət müdaxiləsi, digər tərəfdən informasiya cəmiyyəti və onun azadlığ əsasını 

sasıtmayan tədbirləri tədbiqi tələb olunur.  

İnternetin qlobal xarakterli olmasını nəzərə alsaq bu problemlə yalnız 

beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində və dövlətlərarası birliyin xüsusiyyətlərinin 

ictimai marağının maksimum uyğunluğunu tələb edərərk həll etmək mümkündür.  

Növbəti sual isə-informasiya cəmiyyətinin ayrı-ayrı səviyyələrinin qeyri-kafi 

maliyyləşdirilməsidir. İlk növbədə söhbət İKT-nin infrastrukturu və onun inkişafına 

yönələn  ünvanlı proqramlar və layihələrdən gedir.  

Regionda informasiya cəmiyyətinin qurulması məsələlərində İKT-nin inkişafı 

üçün maliyyə həcmininin qənaətbəxş olması və İKT-nin inkişafı üzrə birgə 

proyektlərin maliyyələşdirilməsi mexanizmlərinin olmaması  MDB ölkələrinin 

iqtisadiyyatının inkişafını məhdudlaşdırır. İlk növbədə maliyyə büdcəsinin 

çatışmazlığı ilə əlaqələndirirlər bunu. Bu əlaqədə buu da qeyd etmək lazımdır ki, hal-

hazırda büdcələrin formalaşdırılmasında "bir xətt üzrə"  heç də bütün MDB ölkələri 

informasiya sahəsinin inkişafı üçün vəsait planlaşdırmır. Yaxın keçmişdə MDB 

ölkələrinin əksəriyyətində İKT-nin infrastrukturunun maliyyələşdirilməsi dövlət 

investisiyalarına əsaslanmışdır. Son illərdə güclü hüquqi və tənzimləyici çərçivə 

vasitəsilə ictimai-özəl tərəfdaşlıq sxemləri həyata keçirilməsində özəl sektorun 

iştirakını təşviq edən ölkələrdə  əhəmiyyətli investisiya axını olmuşdur. 

 

İnformasiyalaşdırılmış cəmiyyətin perspektivləri 

İT sahəsinin daimi dəyişikliyə məruz qalması və inkişafından dolayı dəqiq bir 

proqnoz vermək olmur. Lakin bəzi faktlar respublikada e-hökumətin inkişafının 

perspektivlərini qiymətləndirməyə imkan verir və bu ilk növbədə dövlət başçısı 

tərəfindən təqdiq edilmiş “Azərbaycan 2020 – gələcəyə baxış” inkişaf 
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konsepsiyasının təqdim oluması ilə əlaqədardır. Konsepsiya respublikanın 2020-ci ilə 

qədər inkişaf strategiyasını təqdim edir. bu konsepsiyada əsas diqqət qeyri-neft 

sektorunun informasiya texnologiyalarına yetirilir. 

İqtisadi biliklər əsasında İKT-nin qurulması informasiya cəmiyyətinə keçidi 

sürətləndirdi. Elektron təhlükəsizlik  üzrə milli mərkəz, informasiya məhsulları və 

xidmətlərinin cəmiyyətdə tədbiqi, İKT-nin potensialının rəqabətini artırılması 

konsepsiyanın əsasında duran əsas məsələrdir. Konsepsiya 2020-ci ilə qədər dövlət 

orqanlarında müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) tədbiqini, 

vahid infrastruktur daxilində təhlükəsiz informasiya mübadiləsini, xidmətlərin 

tamamən elektron formada həyata keçirilməsini təklif edir. Azərbaycanın informasiya 

texnologiyaları naziri Əli Abbasovun sözlərinə görə 2020-ci ildə İKT sahəsinə edilən 

xərclər 3,6 milyard ABŞ dolları təşkil edəcək. Təxminən bir o qədər məbləğ özəl 

sektorlara yatırılacaq və İKT sektoruna yatırılan xərclər 7 milyard dolları keçəcək. 

Yəni, sözdə hər şey gözəl olacaq və dünya təcrübəsi göstərir ki, İT-sahəsinə 

yatırılan xərclər daha artıq formada qazandıracaq və tezliklə məqsədə çatmaq üçün bu 

plan və stategiyaların arxasınca getmək lazımdır.  

Sonda qeyd etmək lazımdır ki, respublikada və bütün dünyada İT öz 

potensialına görə birinci yerdə dayanır və keçdiyimiz illərdə informasiya inqilabı və 

ölkənin elektrnlaşdırılması yolunda ciddi addımlar atılıb.   

Son illərdə dünya bazrında karbohidrogenlərin qiymətinin dəyişməsinin və neft 

sektorundan asılılığnı azaltmaq üçün hökumət İKT sahəsində bir sıra layihələri 

maliyyələşdirib. O cümlədən, vətəndaşların internetə daxil olmasın üçün ən son 

imkanların yaradılması da təqdim edilib.  

Hal-hazırda ölkə əhalisinin 75%-nin şəbəkələrdən istifadə edir və bunun 65%-i 

geniş zolaqlı internetin istifadəçiləridir. Mobil rabitə sektorunun inkişafı,3G və 4G 

texnologiyalarının tədbiqi, Azərspace sputnikinin kosmosa buraxılması və yerin 

səthini öyrənmk üçün aşağı orbitli Azersky orbitinin yaradılması azərbaycanı kosmik 

ölkələr sırasına daxil olmasına imkan verdi. Beynəlxalq Telekomminikasiya 

İttifaqının(BTİ) inkişaf dinamikası və “informasiya cəmiyyətinin ölçülməsi” 
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hesabatına görə Azərbaycan ölkələrarası ilk onluğa daxil olub və The Global 

İnformation-2016 Dünya İqtisadi Forumunun hesabatına görə respublikamız şəbəkə 

hazırlığı indeksinə görə 139 ölkə arasında 53-cü yeri tutub və MDB ölkələri arasında 

liderlik edir. 

Qısa vaxt ərzində kompüterlərin rolu bütün dünyada hər bir müasir insanın 

həyatinda əvəzolunmaz oldu. Indi bütün dünyadakı 130 milyon kompüterin böyük 

əksəriyyəti şəbəkəyə qoşulu olur. Bunlar ofis daxilindəki lokal şəbəkələrdən tutmus 

qlobal şəbəkələrə qədər muxtəlif şəbəkələr ola bilər . Artıq kompüter şəbəkələri 

bütün bəşəriyyət üçün ən böyük rabitədir. 
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NƏTİCƏ 

 Tədqiqat işində qeyd olunan faktları nəzərə alaraq, ümumiləşdirmə aparsaq 

qeyd edə bilərik ki, kompüter şəbəkələrinin tədqiqat istiqamətləri informatikanın bir 

elmi fənn kimi formalaşmasında, informasiya emalı texnologiyalarının müasir 

səviyyəyə çatmasında, yeni arxitekturalı kompüterlərin yaradılmasında, 

modelləşdirmə alətlərinin qurulmasında və son nəticədə müasir virtual 

texnologiyanın meydana gəlməsində böyük uğurlar əldə etməyə imkan yaratdı. 

Kompüter şəbəkələri – bir-birilə əlaqələndirilmiş, müxtəlif(müstəqil) 

kompüterdə işləyən, iki və daha artıq istifadəçi arasında informasiya mübadiləsin 

təşkil edən texniki-proqram vasitələrinin qarşılıqlı vəziyyətidir. Kompüter şəbəkələri 

müxtəlif yerlərdə olan istifadəçilərin eyni proqramlarda, ümumi informasiya və 

aparat resurslarından istifadə etməklə qarşılıqlı informasiya mübadiləsinin təşkili 

üçün yaradılır.  

Şəbəkələrin ümumi komponentləri bunlardır: serverlər,mühit, qarşılıqlı istifadə 

edilən verilənlər, ümumi istifadə edilən periferiya qurğuları. 

Aparılan hesablamalara görə hazırda dünyada 130 milyondan çox kompüter 

var və onların 80%-i ofislərdəki kiçik lokal şəbəklərdən İnternet tipli qlobal şəbəklərə 

kimi müxtəlif informasiya-kompüter şəbəkəsində birləşir. Kopüterlərin şəbəkədə 
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birləşdirilməsinə yönəlmiş dünyəvi tendesiya informasiya ismarıclarının 

ötürülməsinin sürətləndirilməsi, istifadəçilər arasında sürətli informasiya mübadiləsi, 

iş yerindən ayrılmadan ismarıcların alınması və göndərilməsi, dünyanın istənilən 

nöqtəsindən istənilən informasiyanın anında alınması, həmçinin, müxtəlif proqram 

təminatları ilə işləyən şirkətlərin kompüterləri arasında informasiya mübadiləsi kimi 

bir sıra mühüm səbəblərlə nəticələnmişdir. Hazırda ABŞ və Avropa ölkələri 

hökumətlərinin güclü dəstəyi ilə İnternet inkişaf dövrünü yaşayır.  

Dəyişən təkcə texnolgiya deyil, həm də empirik qanunlardır ki, bunun əsasında 

uzun müddət layihə həlləri qəbul edilirdi. Məsələn, lokal və xarici trafik faizinin 80-

20% qaydası ilə bir zamanlar Grosch qanunu ilə eyni şey baş verdi – bugün yaxşı 

nəticə əldə etmək üçün hər iki qanunu “dəqiqliklə tam əksinə qədər” tədbiq etmək 

lazımdır.  Ancaq İnternetin dünya şəbəkəsinə gətirdiyi inqilabi dəyişikliklər 

nümunələri artıq klassikləşib. 

 Tədqiqat işinin ilk fəslində kompüter şəbəkələrinin yaranma  xronikası və 

xarakteristikalarından bəhs edilib. Şəbəkələrin yaranma zəruriliyi və  inkişaf tarixinin 

tədqiq edilməsi eyni zamanda kompüter şəbəkələrinin virtual texnologiyanın 

inkişafında əsaslı rolu qeyd edilmişdir. 

  Baxılan dissertasiya işində mübadilə və əlyetənlik texnologiyaları haqqında 

geniş məlumat verilmişdir və qeyd edilmişdir ki, kompüterlərin bir şəbəkə üzərindən 

bağlanması naqilli və naqilsiz qurğular vasitəsilə mümkündür. Həmçinin qeyd 

edilmişdir ki, İnternet verilənlərin mübadiləsi üçün ən yaxşı nümunədir. Qeyd 

olunmuşdur ki, kompüter şəbəkələrin əsas funksiyası asan informasiya mübadiləsi 

üçün müxtəlif hesablama cihazlar arasında ortaq əlaqə mühitini təmin etməkdir.  

 Baxılan işdə lokal kompüter şəbəkələrinin müxtəlif növ yaradılma 

texnologiyaları, topologiyaları, onların oxşar və fərqli cəhətləri araşdırılaraq təhlil 

edilmişdir.  Eyni zamanda müasir şəbəkələrin təlimə olan yanaşmanı, ünsiyyətdə 

yanaşmanı dəyişməsi haqqında danışılır. Həmçinin, Ethernet, 100 Base VG 
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texnologiyası, FDDİ və Token Ring kimi məşhur müasir şəbəkə texnologiyalarından 

bəhs edilib. 

 Ikinci fəsil şəbəkələrdə və cəmiyyətdə olan təhlükələr və onların yaratdığı 

problemlərə həsr olunub. Burada rəqəmsal inqilabın sosial və iqtisadi inkişafına olan 

təsirindən bəhs edilib. Rəqəmsal texnologiyaların müasir insanın həyatında, təhsildə, 

elmdə və bir çox sahələrdə inkişaf dinamikası qeyd olunmuşdur.   

 Dissertasiya işində insan və şəbəkənin qaşılıqlı əlaqəsinin yeni insan 

yaranmasında təhlili verilmişdir. Eyni zamanda müasir şəbəkələrin tədbiqi ilə virtual 

texnologiyaların yaranması, insanların online rejimdə xidmətlərdən istifadəsinin 

asanlaşması haqqında danışılır. Dissertasiya  işinin bu fəslində həmçinin, yeni iqtisadi 

modellərin səmərəliliyi qeyd edilib. 

 Sonuncu fəsildə Azərbaycan cəmiyyəti və informasiyalaşdırılmış 

cəmiyyətinin perspektiv və problemlərindən bəhs edilir. Azərbaycan şəbəkə 

portallarının müqayisəli təhlili, portallara edilən istifadəçi ziyarətlərinin reytiq 

cədvəlləri tərtib edilib.  Eyni zamanda elektron idarəetmənin iqtisadi səmərəliliyindən 

bəhs edilir. Elektron idarəetmənin bir çox sahələrdə tədbiqi və insanların elektron 

xidmətlərdən bir sıra vasitələrlə yararlanmasından bəsh edilib. 

  İqtisadi biliklər əsasından İKT-nin nin qurulması informasiya cəmiyyətinə 

keçidi sürətləndirdi. Müasir şəbəkələrin və texnologiyaların tədbiqinin informasiya 

cəmiyyətini formalaşdırmasının perspektivləri ilə bərabər problemləri də meydana 

gəlir. Baxılan işdə həmin problemlərdən və o problemlərin həllindən bəhs edilir. 

İnformasiya cəmiyyətinin formalaşdırılması biliklər bazasının təsviri modelləri və 

emalı texnologiyalarından  bəhs edilir.  

 Deyilənləri ümumiləşdirərək qeyd etmək olar ki, son onilliklər müasir 

şəbəkələr cəmiyyətin sosiallaşmasında mühüm istiqamətlərdən biridir. İnsanlar 

müxtəlif fəaliyyət sahələrində kompüter şəbəkələrini tədbiq edirlər.   

Hazırda ölkəmizdə Informasiya Kommunikasiya Texnologiyalarının ictimai 

həyatın bütün sahələrinə geniş tətbiqi bu prosesə bariz misal ola bilər. Belə ki, 

Respublika iqtisadiyyatının bütün sahələrində, o cümlədən İKT istiqamətində 
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perspektivdə görüləcək işlər Prezidentin 2012-ci il 29 dekabr Fərmanı ilə təsdiqlənən 

“Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” inkişaf Konsepsiyasında öz əksini tapmışdır.  

Göründüyü kimi kompüter texnologiyaları insanların vacib problemlərini həll 

edir, lazım olan vasitələrlə təmin edir, vaxta qənaət edir, rabitə ilə bağli problemləri 

həll edir, developerlərin və alimlərin müştərək işləməsinə və layihələndirmə 

məsələlərinə yardım edir. Intellektual qərar dəstəkləyən sistemlər də olduqca 

əhəmiyyətlidir.  

 Bu sahədə olan nailiyyətlər və kompüter texnologiyalarının belə sürətlə 

inkişafı bir neçə il sonra insanları virtual texnologiyaların əsirinə çevirəcək və bu 

qurğular olmadan yaşam praktiki olaraq mümkünsüz olacaq. 
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       РЕЗЮМЕ 

В первой части исследуемой работы рассматривается компьютерные 

сети, а также история появления и развития компьютерных сетей, в то же время 

изучаются разделы, где наиболее распространены сведения о компьютерных 

сетях. Вторая часть посвящена роли компьютерных сетей в жизни 

современного человека и информационных угрозам в компьютерных сетях. 

Последняя, третья часть охватывает проблемы и перспективы 

информационного общества. Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что 

важность сетевых технологий в нашей повседневной жизни неоспорим, 

вдохновлял ученых время от времени улучшать свои изобретаемые 

инструменты и устройства для нас, чтобы сделать нашу жизнь проще.  

На сегодняшний день в мире более 80% компьютеров объединены в 

различные информационно-вычислительные сети от малых локальных сетей в 

офисах до глобальныхсетей типа Internet. Всемирная тенденция к объединению 

компьютеров в сети обусловлена рядом важных причин, таких как ускорение 

передачи информационных сообщений, возможность быстрого обмена 

информацией между пользователями, получение и передача сообщений, не 

отходя от рабочего места, возможность мгновенного получения любой 

информации из любой точки земного шара, а так же обмен информацией между 

компьютерами разных фирм производителей работающих под разным 

программным обеспечением. 
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         Компьютерные сети открыли поток информации и обеспечивают 

мгновенный доступ к информации - «в любом месте, в любое время и в любом 

формате». Цифровое общество стало настолько распространенным, что 

признание влияния таких технологий на нас, как на отдельных людей, так и на 

социальные последствия приобретает все большее значение. Сети в настоящее 

время способствуют глобализации рынков производства и капитала за счет 

снижения стоимости информации и коммуникации.  

 

     SUMMARY 

In the first part of the study, computer networks are considered, as well as the 

history of the appearance and development of computer networks, at the same time, 

sections where the information of computer networks are most common are studied. 

The second part is devoted to the role of computer networks in the life of modern 

human and the threat of information in computer networks. The last, third part 

consists of problems and perspectives of the information society. Summarizing the 

above, we can say that the importance of network technology in our daily life is 

undeniable has inspired scientists to make improvements from time to time through 

their invented tools and devices for us to use, just to make our lives easier. We 

always tend to make one-step ahead. Technology can help not just with the present 

but also approximating the future 

 Today, there are more than 130 million computers in the world and more 

than 80% of them are integrated into various information networks from small local 

networks in offices to global networks such as the Internet. The global trend towards 

networking computers in the network is due to a number of important reasons, such 

as speeding up the transfer of information messages, the ability to quickly exchange 

information between users, receiving and sending messages without leaving the 

workplace, the ability to instantly receive any information from anywhere in the 

world, and so And the exchange of information between computers of different 

manufacturers operating under different software. 
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Computer networks have opened the flood gates of information and enables 

instant access to information – “anywhere, anytime and any format”. The digital 

society has become so pervasive that recognizing the impacts of such technologies on 

us as individuals as well as the societal repercussions is gaining importance. 

Networks now contribute to the globalization of production and capital markets by 

reducing the cost of information and communication.  

 

 

      ƏLAVƏLƏR 

Məktəblərdə rəqəmsal inqilab 

Bu gün müxtəlif sahələrdə mütəxəssislərin informasiya və kommunikasiya 

texnologiyaları ilə işləmək və onlardan düzgün istifadə etmək bacarığına çox böyük 

önəm verilir. Bu isə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sahəsində 

biliklərə yiyələnməyi zəruri edir. Bunun ən yaxşı yolu orta məktəbdən başlamaq 

lazımdır. Orta məktəbdən İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları -(İKT)-nin 

tədrisini başlamaq, bu biliyə mükəmməl yiyələnməyin ən yaxşı yolu hesab edilə bilər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə təhsil sisteminin İKT əsasında 

təkmilləşdirilməsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

21 avqust 2004-cü il tarixli sərəncamla təsdiq etdiyi “Azərbaycan Respublikasında 

ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə 

təminatı Proqramı” (2005-2007-ci illər) mühüm rol oynamışdır. Daha sonra 10 iyun 

2008-ci il tarixdə ölkə başçısı tərəfindən təsdiq edilmiş “2008-2012-ci illərdə 

Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət 

Proqramı” bu sahənin inkişafına təkan vermişdir. Azərbaycan Respublikasının Təhsil 

Nazirliyi 2010-cu ili ölkəmizdə “Təhsildə İKT ili” elan edib və bu il çərçivəsində 

konfranslar, seminarlar, müxtəlif stimullaşdırıcı və həvəsləndirici aksiyalar, 

müsabiqələr həyata keçirildi. 
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UNESKO tövsiyələrində məktəbin informasiyalaşdırılmasında pedaqoqların 

İKT bacarıqlarının zənginləşdirilməsi, bacarıqların təhsil prosesinə mərhələlərlə 

inteqrasiyası kimi üç istiqaməti irəli sürür: “İKT-nin təhsilə tətbiqi” adlanan birinci 

istiqamət müəllimlərdən təlim prosesində şagirdlərin İKT vərdişlərinin effektivliyinin 

artırılmasını tələb edir. 

“Biliklərin mənimsənilməsi” adlı ikinci istiqamət müəllimlərin qarşısında 

şagirdlərə təlim subyektlərinin dərindən mənimsənilməsi, real aləmdə rast gəlinən 

məsələlərin həllində əldə olunan bu biliklərin tətbiqini nəzərdə tutur. 

Üçüncü istiqamətdə “İnformasiya istehsalı”na görə müəllimlər cəmiyyətin 

ahəngdar inkişafı üçün zəruri olan yeni biliklərin istehsalına yardım etməlidirlər. 

Müəllimlərin verdikləri fundamental biliklər, təkcə pedaqogika və psixologiya 

sahəsində deyil, həm də yeni texnologiyalardan müvəffəqiyyətlə istifadə etdikdə 

təhsil prosesini xeyli sadələşdirir, onu dinamik və çevik edir. “Müəllim-şagird-

dərslik” tədris modelinə kompüterin də əlavə edilməsi tədris prosesini fərdi proqram 

üzrə təşkil etməyə, uşağın dərsə marağını stimullaşdırmağa imkan verir. Kompüterlə 

aparılan dərslər uşaqlar üçün çox cəlbedici və yaddaqalan olur. Multimediya 

vasitələri, avtomatlaşdırılmış öyrədici sistemlər, kompüter tədris proqramları, 

animasiya, qrafika, rəngarəng illüstrasiyalar şagirdlərin idrak aktivliyinə müsbət təsir 

göstərir və olimpiadalarda, müxtəlif intellektual yarışmalarda nəticələri xeyli 

yüksəldir. 

Tədris prosesində interaktiv lövhə və virtual laborator proqramlarından istifadə 

edilməsi təlimin əsas prinsiplərindən birini – əyaniliyini təmin edir. 

Bu gün dünyada tədris prossesində məşhur olan rəqəmsal labaratoriyalar 

içərsində istifadə olunan ən maraqlı nümunələrdən biri olan 2009-ci ilin aprelində 

qurulan Globisens şirkətinin 2011-ci ilin oktyabrında istehsal etdiyi Labdisc 

avadanlığıdır. 

 


