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1.İnformasiya və elm. 

 

1 .   İnformasiya anlayışı, informasiya və elm. 

2 .   İnformasiyanın xüsusiyyətləri.  

3 .   İnformasiya bir predmet, vasitə və əməyin nəticəsi kimi. 

 

1.İnformasiya anlayışı, informasiya və elm  

 

İqtisadi informasiyanın kompüterlə işlənməsi fənni  əsasını informasiya 

iqtisadiyyatı fənni təşkil edir. Bu fənnin öyrənilməsində məqsəd tələbələri informasiya 

anlayışı, informasiyanın növləri, onların toplanması metodları, informasiya məhsullarının 

istehsalı, informasiya sistemləri, informasiya sistemlərinin texniki vasitələri haqqında 

məlumatlandırmaqdır. Onun əsas vəzifələrinə isə mövcud şəraitin təhlili, iqtisadi agentlərin 

məlumatlandırılması, şəraiti  tam əhatə edə biləcək informasiyaların tədqiqi və s. daxildir. 

İnformasiya latın sözü olub “informatio” sözündən götürülmüş, obyekt, fakt, hadisə 

haqqında müəyyən məlumatın verilməsi deməkdir. Burada informasiya dedikdə hər hansı 

məlumatın məzmunu nəzərdə tutulur. İnformasiya__ qərarların qəbul edilməsi və analitik 

tədqiqatların aparılması üçün lazıımi şəkildə təqdim edilmiş, işlənmiş göstəricilərdir. 

Fənn öz əsasını informasiya iqtisadiyyatı fənnindən götürüb. Fənnin öyrənmə 

obyekti informasiya prosesləri və İKT vasitələridir. Öyrənmə predmeti isə İKT vasitəlrəinin 

iqtisadi sahlərə tətbiqi və şəraiti tam əks etdirən informasiyaların toplanması, onların 

işlənməsində İKT-Lərin rolunun öyrənilməsidir. 

Geniş mənada informasiya _  dedikdə, bir subyektdən digərinə birbaşa və dolayı 

olaraq verilən elmlər başa düşülür və bunun da nəticəsində maraqlı subyektin düşdüyü 

vəziyyətin qeyri-müəyyənliyi aradan qaldırılır, yaxud aşağı düşür. İnformasiya bioloji və 

maddi daşıyıcılarda yerləşir və qorunub saxlanılır, təbii və xüsusi olaraq yaradılmış 

ötürücülərlə ötürülür.  

 “İnformasiya'’ sozü hamıya məlumdur, hər kəs bunun nə olduğunu təsəvvür edir. 

Bununla belə, hər bir mücərrəd anlayış kimi informasiyanı ölçmək çətindir və buna görə də 

yeganə və vahid tərif vermək çətindir - informasiya çoxölçülü və çox hüdudludur. Ən 

mühüm şəkildə onu həm də predmet, proses hadisə haqqında təsəvvür yaradan 

parametrlərin, xarakteristikaların birliyi kimi təyin etmək lazımdır. Əlbəttə ki, məqsədlərdən 

və tədqiqat sahəsindən asılı olaraq tərif daha konkret olacaq. Müxtəlif peşə sahələrində bu 

terminin öz mənası var və informasiyanın ınüəyyən üzünü işıqlandırır. Demək olar ki, 

bütün tərifləri iki ümumi xüsusiyyətə ayırmaq olar: 

 l) İnformasiya həmişə proseslə, hərəkətlə bağlı olur; 

2) İnformasiya vəziyyətin aydınlaşmasına şərait yaradır, eyni zamanda bu 

məlumata malik olan, yaxud onu verən insana, bu,  informasiya deyil,  onun üçün bılikdir. 

 Artıq qeyd edildiyi kimi xaricdə informasiya iqtisadiyyatı problemlərinə bizim 

ölkəyə nisbətən daha çox diqqət yetirilir və onunla  daha erkən məşğul olmağa başlayıblar. 

İnformasiyanın üç əsas nəzəriyyəsi əsaslandırılmış və işlənib hazırlanmışdır:  

-statistik informasiya nəzəriyyəsi(banisi-K.Şennon) 

-kibernetik informasiya nəzəriyyəsi (banisi-N.Viner) 

-məntiq-semantik informasiya nəzəriyyəsi (Karnat, Bar-xillel) 
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Fəlsəfi bir kateqoriya kimi informasiya, yəni bu və ya digər ünsiyyətdə meydana 

gələn materiyanın ümumi xüsusiyyətidir. Ciddi mənada informasiya və elm oxşar hadisələr 

deyil, baxmayaraq ki, hətta çox vaxt elmi ədəbiyyatda onlardan bir sinonim kimi istifadə 

edilir.   

Daha sonra “informasiya vermək - yəni bilik vermək deməkdir, bilmək 

informasiyanın nəticəsi ola bilər.  Adi şəkildə olan istənilən informasiya başqasının ağlı 

üçün bilikdir. Sözün ən sadə mənasında istənilən informasiya bilikdir, baxmayaraq ki, 

istənilən elmi (biliyi) informasiya adlandırmaq olmaz”.  

Elm (bilik) fərdi idrak fəalıyyətinin nəticəsi, onun köməyi ilə gerçəklik haqqında 

əldə edilmiş anlayışlar sistemidir. O, həmişə öz mülkiyyətçisi, onu yaradanın şəxsiyyəti ilə 

bağlıdır. İnformasiya isə həmişə hərəkətlə bağlıdır, “nəqliyyat” çalarına malikdir, yəni 

elmlərin (biliklərin) rabitə şəbəkəsi ilə ötürülməsini bildirir. 

 

2. İnformasiyanın xüsusiyyətləri 

İnformasiyanın dəyəri, yaxud faydalılığı ondan istifadə edənə əlavə hərəkət 

azadlığı vermək imkanından ibarətdir və bu da informasiyanın öz mahiyyəti və əsas 

təyinatı ilə - subyektin düşə biləcəyi vəziyyətin qeyri-müəyyənliyini aradan qaldırmaq 

qabiliyyəti ilə şərtlənmişdir. Rabitə idarəetmə sistemlərinin və riyazi nəzəriyyənin banisi – 

K.Şennon məhz bu qabiliyyəti informasiyanın əsas xüsusiyyəti adlandırmışdır. 

Post sənaye cəmiyyətinın inkişafı üçün əhəmiyyət kəsb edən mühüm informasiya 

xüsusiyyətlərinə mütəxəssislər aşağıdakıları aid edirlər:  

1) informasiya istehlak prosesində itmir və nəticə etibarı ilə dəfələrlə istifadə edilə 

bilər; 

2) informasiya nisbətən tez köhnəlir, yəni mənəvi köhnəlməyə məruz qalır;  

3) informasiyanın dəyəri ən yüksək dərəcədə subyektivdir, buna görə də onun 

satılma qabiliyyəti həddən artıq məhduddur; 

 4) istifadə prosesində informasiya bölünməzdir - onu əvvəlcədən istifadə etmək, 

ölçüsündən artıq istehlak etmək olmaz, qərarlar qəbul etmək üçün onun müəyyən həcmi 

lazımdır;  

5) informasiya həmişə mücərrəddir - onunla mübadilə etmək üçün həmişə onun 

kodlaşdırılması və dekodlaşdırılması lazımdır;  

6) informasiya istehlakı müəyyən bacarıqlar və vərdişlər tələb edir, informasiya nə 

qədər mürəkkəbdirsə, onun istehlakçısı da bir o qədər yüksək intellektə malik olmalıdır; bir 

çox informasiya növlorinin mənimsənilməsi xüsusi biliklər tələb edir, ona görə də onu 

mənimsəmək çətindir; 

 7) informasiya istehsalı həmişə ünvanlı olmalıdır, əks təqdirdə o, kar bir insana 

səsli göndəriş kimi mənasızdır;  

8) istehsal edilən infomaasiyanm dəyərı onun istifadə miqyaslarından asılı deyil;  

9) informasiya məhsulunun tərkibi,  onun maddi daşıyıcısına nisbətən vacibdir. 

Hal-hazırda demək olar ki, informasiya dünyada mütləq yenidən istehsalla 

xarakterizə olunan yeganə iqtisadi nemətdir və bu da həm informasiyanın üzünün spesifik 

xüsusiyyətləri ilə, həm də insanın yeni məhdud mənimsəmə qabiliyyəti iləşərtlənir. 
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3.İnformasiya bir predmet, vasitə və əməyin nəticəsi kimi. 

 

Hər bir istehsal müəyyən maddi ehtiyatlar tələb edir. Eyni zamanda bu ehtiyatları 

necə birləşdirməyi insanın bildiyi təxmin edilir. Əks təqdirdə o, arzu edilən neməti əldə 

etmək üçün necə və nə qədər etməyi bilməzdi. 

Müasir istehsalda informasiya konkret hansı rol oynayır? _ sualını araşdıraq. 

Təsərrüfatın müxtəlif sahələrində eyni bir məhsul müxtəlif rolda – ya predmet, ya vasitə, ya 

da əməyin nəticəsi rolunda çıxış edə bilər. Belə ki, çıxarma sənayesi üçün dəmir filizi 

istehsalın nəticəsi, metallurgiya üçün isə əmək predmetidir. Adətən dəmirdən olan 

məmulatlar əmək vasitəsi rolunu yerinə yetirirlər. 

İnformasiya isə başqa məsələdir. O, İİ-nın ikinci və üçüncü sektorlarına daxil 

istehsal sahələrində eyni zamanda üç rolda çıxış edə bilər.  

İnformasiya əmək predmeti kimi ilkin əsas emal edilməmiş məlumatlar, konkret 

fəaliyyət sahəsində və onunla yanaşı sahələrdə olan əsaslardır. Məsələn tibbdə müəyyən 

yerdə (təsərrüfat sahələri, əhalinin ayrı-ayn kateqoriyaları və s.) nisbətən yüksək ölüm 

haqqında informasiya emala, sistemləşdirməyə, təhlilə məruz qalmalı olan əmək 

predmetidir.  

İnformasiya əmək aləti kimi - biliklərin, məlumatların və üsulların cəmidir və onların 

köməyi ilə əsas informasiya (əmək predmeti) planlaşdırılmış nəticəni almaq üçün ən 

effektiv şəkildə emal olunmalıdır. Belə ki, elektrokardioqrammanın açılması üsulu elm, 

həkim terapevt üçün - əmək vasitəsi kimi olan informasiyadır, yəni özünəməxsus əmək 

alətidir. Kompüterlər sahasində olan mütəxəssis üçün əmək vasitəsi elektron şəbəkələri 

konıponentlərinin iş qabiliyyətinin diaqnostika üsulları haqqında informasiya çıxış edə bilər. 

 İnformasiya bir əmək vasitəsi kimi həmin fəaliyyət sahəsində mütəxəssis üçün  

rahat və anlaşıqlı formaya malik olmalıdır (geoloq üçün xəritə kimi, pilot üçün sükan çarxı 

kimi). Yerin sadəcə olaraq söz vasitəsi ilə təsviri deyil, onun xəritəsinə malik olmaqla 

şturman hərəkət marşrutlarından ən yaxşısım təyin edəcək.  

İnformasiya bir əmək nəticəsi kimi istehlak xüsusiyyətlərinə malik olmalıdır, daha 

dəqiq desək, o, subyektin düşdüyü, yaxud düşə biləcəyi vəziyyətin qeyri-müəyyənliyi aşağı 

salmalıdır. Əmək nəticəsi kimi informasiya həmişə kodlaşdırılmış müəyyən şəkildə, yəni 

məhz həmin informasiyaya marağı olan insanın istifadəsı üçün yararlı şəkildə çıxış cdir. 

Misal üçün musiqiçi üçün bu, çıxış edəcəyi yeni əsərin not yazısıdır, memar üçün - yeni 

binanın dəqiq cizgisidir, kredit təşkilatı üçün əməyin nəticəsi potensial müştərinin ödəniş 

qabiliyyətliliyi haqqında dəqiq ınformasiya ola bilər.  

İnformasiyanın əmək predmetinə və vasitəsinə bölünməsi hər zaman mümkün 

deyil, çox vaxt o, həm bir, həm də digəri, həm də nəticəsidir. Səciyyəvi nümunə  elmdir, 

lakin başqa fəaliyyət sahələrində də məhz informasiya həm predmet, həm vasitə, həm də 

əməyin nəticəsi kimi çıxış edir.  

Kodlaşdırılmış informasiya hər zaman intellektual istehsal predmetidir, ona zaman 

və insanın zehni qabiliyyəti sərf edilmişdir, onun bir hissəsi alqı-satqı obyektinə çevrilir, 

yəni bazar münasibətləri vasitəsi ilə yayılır. 

 

 

 



5 
 

2.  İqtisadi informasiya və onun quruluşu. 

Plan: 

1.  İqtisadi informasiya anlayışı. 

2.  İnformasiyanın təsnifatı. 

3.  İnformasiyanın quruluşu. 

 

 

1___  İqtisadi informasiya – xalq təsərrüfatının və onun ayrı-ayrı sahələrinin 

idarəetmə funksiyasını həyata keçirən məlumatların məcmusundan ibəarətdir. İqtisadi 

informasiya müəssisənin təsərrüfat-istehsal prosesində yarandığından o, həm keçmiş, 

həm mövcud, həm də gələcək hadisələrə aid edilir. İqtisadi informasiya iqtisadi  prosesləri 

səciyyələndirir. Cox mürəkkəb və çoxşaxəlidir.  

İqtisadi informasiya dəyişkəndir. Buna səbəb iqtisadi informasiyanın iqtisadiyyat 

adlı daha mürəkkəb və dinamik bir sistemi  səciyyələndirməsidir.                                                                                                                      

İqtisadi informasiyanın bir çox fərqləndirici xüsusiyyətləri də var: 

 İqtisadi informasiya istehsal-təsərrüfat fəaliyyətini natural, şərti-natural və 

dəyər  göstəriciləri sistemi ilə əks etdirir. 

 Fasilələrlə qəbul edilir və işlənilir. 

 Müxtəlif maddi daşıyıcılarda əks olunur(disk, disket, kağız sənədlər). 

 Kütləvi və təkrarlanandır. 

 Uzun müddət saxlanılır. 

 İşlənməsi zamanı yüksək dəqiqlik və operativlik tələb olunur. 

 Plan-uçot göstəriciləri digər informasiya növlərinə nisbətən aparıcı 

əhəmiyyətə malikdir. 

İdarəetmə funksiyalarına görə iqtisadi informasiya iki qrupa bölünür: 

a) idarəetmə obyektinin mövcud vəziyyətini xarakterizə edən__ uçot-hesabat 

informasiyaları 

              b) idarəetmə obyektinin gələcək vəziyyətini xarakterizə edən__ plan-

sərəncam informasiyaları. Bu informasiyalar bir qayda olaraq idarə edən sistemdən idarə 

olunan sistemə ötürülür. 

2____  İstifadəsinə məhdudiyyət baxımından informasiyalar iki yerə bölünür: 

Kütləvi informasiyalar – əldə olunması, işlənməsi, verilməsi və istifadəsi 

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə məhdudlaşdırılmayan və ümumi istifadə üçün 

təyin olunmuş sənədləşdirilmiş informasiyalardır. 

Konfidensial informasiyalar – əldə olunması, işlənməsi, verilməsi və istifadəsi 

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə məhdudlaşdırılan sənədləşdirilmiş 

informasiyalardır. 

İnformasiya ehtiyatları – informasiya sistemlərində, (kitabxana, arxiv, fondlar, 

məlumat bankları) olan sənədlər, sənəd massivləri, habelə ayrıca mövcud olan sənədlər 

və s. məlumat toplusudur.  

İnformasiya insana onun hissi qavrayışları və təsəvvürləri sayəsində çatır. 

İnformasiya bütün hallarda mənbə və istehlakçının (qəbul edənin) mövcudluğunu nəzərdə 

tutur. 
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Bir çox hallarda məlumat və informasiya anlayışları eyniləşdirilir. Doğrudan da, 

əksər hallarda onların məna yükü eynidir. Bununla belə, məlumat və informasiya 

anlayışlarını bütün hallarda eyniləşdirmək düzgün deyildir. Belə ki, məlumat informasiyaya 

nəzərən daha geniş anlayışdır. Başqa sözlə, hər bir informasiya məlumat olduğu halda, 

hər bir məlumat informasiya deyildir. İnformasiya məlumata nəzərən, daha yığcam, 

konkret və mükəmməl olub, çevrilmə obyektidir. “Sözün geniş mənasında informasiya 

dedikdə saxlanma, ötürülmə və çevrilmə obyekti olan məlumat başa 

düşülür”(F.D.Fesenko). 

2.İstehsalın idarə olunmasında müxtəlif tipli informasiyalardan istifadə olunur. Bu 

baxımdan informasiyalar bir sıra əlamətlər üzrə təsnifləşdirilə bilir: 

1. İdarəetmə  bölmələri üzrə _ iqtisadi, təşkilati, sosial, texniki informasiyalara 

bölünür. 

2. Əks olunma formasına görə:   a) vizual informasiyalar – yalnız görmə orqanı 

ilə qəbul oluanan informasiya (cədvəllər, qrafiklər,  şəkillər).   

b) audiovizual informasiyalar – vizual və səs vasitəsi ilə ötürülən informasiyları 

özündə birləşdirir – kinoqurğular, televiziya və video aparatları, kompüterlər və s.   

c)  audioinformasiyalar – eşitmə orqanı vasitəsi ilə qəbul edilən informasiyalardır 

(radio). 

3. Təqdim edilmə formasına görə -- rəqəmli, kodla, hərflə verilən informasiyalar 

fərqləndirilir. 

4. İdarəetmə qərarlarının hazırlanmasındakı rollarına görə informasiyalar – 

plan, hesabat, statistik, nəzarətedici və s. informasiyalara bölünür. 

5.  İşlənmə və təhlil dərəcəsinə görə informasiyalar ilkin və törəmə 

informasiyalara bölünür: 

a) ilkin informasiya – müəssisənin istehsal-maliyyə fəaliyyətini həyata keçirməsi 

zamanı yaranır.İdarəetmənin keyfiyyəti xeyli dərəcədə ilkin informasiyaların toplanmasının, 

ilənməsinin sıviyyəsindən asılıdır. 

b) törəmə informasiylar – ilkin informasiyaların müəyyən işlənməsi prosesindən 

keçməsi nəticəsində yaranır. Onlar aralıq və  nəticə informasiyalara bölünür. 

6. Dolğunluğuna görə informasiyalar üç yerə bölünür:  

 a)İdarəemə prosesi qarşısında duran bütün vəzifələri tamamilə yerinə yetirən 

informasiyalar_tam informasiya adlanır. 

b)İdarəetmə qarşısında duran bütün vəzifələri tam şəkildə yerinə yetirməyən 

informasiyalar natamam informasiyalardır. 

  c)Hadisə və ya obyektin əks etdirilməsində elə bir əhəmiyyət kəsb etməyən 

informasiya isə artıq informasiya hesab edilir. 

Müəssisədə, xüsusilə də istehsalın idarə edilməsi prosesində ən çox iqtisadi 

informasiyadan istifadə edilir. 

İqtisadi informasiyanın qeyd edilməsində kodlaşdırmanın rolu böyükdür.  

Kodlaşdırma __ informasiyanın işlənməsi zamanı informasiya vahidlərinə şərti 

işarələrin verilməsindən ibarətdir. Onun əsas əhəmiyyəti odur ki, nformasiyanın 

avtomatlaşdırılaraq işlənməsi prosesini sürətləndirir və asanlaşdırır. İnformasiyalar __ 

sıralama. Versiyalı. Mövqeli, qarışıq kodlaşdırma sistemləri əsasında kodlaşdırıla bilər. 

İnformasiyanın müxtəlif əlamətlər üzrə təsnifatı cədvəl 1-də daha aydın 

göstərilmişdir.                 
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3  ... İnformasiyanın quruluşu  dedikdə__müəyyən məna daşıyan informasiya 

elementlərinin müəyyən məcmusu başa düşülür. Bu elementlər informasiya vahidləri də 

adlanır. Onlar sadə və mürəkkəb olur. Sadə informasiya vahidlərinin hissələrə ayırmaq 

mümkün deyil. Mürəkkəb informasiya vahidləri isə bir və ya bir neçə sadə və ya mürəkkəb 

informasiya vahidlərinin birləşməsindən əmələ gəldiyinə görə onları hissələrə bölmək olur. 

Avtomatlaşdırılmış sistemlərdə yeni quruluş vahidlərinə _ faylları, cədvəlləri, menyu-sətir, 

menyu-sütunu  misal göstərmək olar. 

İqtisadi informasiyanın ən aşağı və  ən sadə quruluş vahidinə __rekvizit deyilir. 

Rekvizitlər obyektin vəziyyətini ya keyfiyyət, ya da kəmiyyətcə səciyyələndirir. Obyektin 

vəziyyətini keyfiyyət cəhətdən xarakterizə edən rekvizitlər__əlamət rekvizitləri, kəmiyyət 

baxımından xarakterizə edən rekvizitlər isə__əsas rekvizitlər adlanır. Əlamər rekvizitləri bir 

qayda olaraq sözlərdən, söz birləşməsindən, onları əvəz edən lakin mətnin mhiyyətini 

dəyişməyən rəqəm kodlarından ibarət olur. Əlamət rekvizitlərinə isə misal olaraq məüssisə 

və təşkilatların adı, vergilərin növünü göstərmək olar. Əsas rekvizitlər konkret ədədlər 

şəklində olur. Məsələn:dəyər manatla, əmək tutumu norma saatla və  s. Əsas və əlamət 

rekvizitləri ayrı-ayrılıqda hadisə və obyektin vəziyyətini xarakterizə edə bilmir. 

Göstəricilərin nizama salınmış məcmusu__ xəbərləri əmələ gətirir.Müxtəlif 

məzmuna malik olan eyni formalı xəbərlər birləşərək informasiyanın yeni quruluş 

vahidini___ massivi yaradır. Massivlər müxtəlif əlamətə görə birləşərək __informasiya 

sistemini yaradır. 

 

Cədvəl 1:  “Müəssisənin idarə edilməsi sistemində istifadə edilən informasiyanın 

təsnifatı.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnformasiya yazılı və şifahi üsulla əks olunur. Onun yazılı formada təsviri daha 

geniş yayılmışdır. İnformasiyanın quruluş vahidlərindən təşkil olunmuş informasiya 

siqnallarının yazılı təsvirinə __ qeydiyyat deyilir. Qeydiyyat müəyyən maddi mühitin 

olmasını da tələb edir.  Buna ən sadə misal qeydedicilər və ya informasiya daşıyıcılarıdır. 

İnformasiya qeydedicilərdən başqa indikatorlar vasitəsi ilə də əks etdirilir. 

İndikatorların qeydedicilərdən fərqi ondan ibarətdir ki, onlar təsvir edilən informasiyanı 

Informasiyanın   

növləri 

Idarəetmə bölmələrinə görə 

Iqtisadi, sosial, təşkilati,  texniki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mənbələrinə görə 

Xarici          Daxili 

 
Işlənmə dərəcəsinə görə 

Ilkin    törəmə 

Idarəetmədəki səviyyəsinə görə 

sexlər üzrə , sahələr üzrə, iş yerləri 

üzrə 

 

Ötürülmə formasına görə 

Vizual, rəqəmlə,  audiovizual 

audioinformasiya.     

Rəqəmlə, hərflə, kodla Idarəetməp rosesində roluna görə 

Hesabat,  statistik, plan, nəzarətedici 

Vaxta görə 

Daimi, dəyişən. proqnoz,  normativ, 

reqlamentləşdirici 

Istifadə edilmə imkanına görə 

faydalı,  yalan,  artıq 
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fəsilələrlə hərf-rəqəm siqnalları ilı deyil, fasiləsiz siqnallar formasında göstərirlər. 

İndikatorların köməyi ilə təsvir edilən informasiya heç bir məntiqi quruluşa malik olmur.  

İnformasiyanın yazılı təsvir üsullarından biri də qrafik üsuludir. Bu üsulla 

informasiya həndəsi fiqurların köməyi ilə göstərilir. Bu üsuldan həm informasiyanın 

ötürülməsində, həm də idarəetmə işlərinin aparılmasında istifadə edilir. Onun çatışmayan 

cəhəti – qeydiyyata universallığa malik olmamasıdır. İqtisadi məsələlərin bəzi növləri üçün 

onun praktiki əhəmiyyəti yox dərəcəsindədir (mühasibat uçotu). Bu üsul həm də 

informasiyanın təsvirinin əyaniliyini əldə etməyə imkan verir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

3. İqtisadi informasiyanın çevrilmə üsulları və informasiya səs-küyü. 

Plan:  

1.  İnformasiyanın çevrilmə prosesi. 

2.  Kodlaşdırma. 

3.  İnformasiya səs-küyü və informasiya süzgəcləri. 

1... Müəssisənin idarə edilməsi prosesində qəbul edilən qərarların elmilik, 

obyektivlik səviyyəsi istifadə edilən iqtisadi informasiyaların obyektivlik və tamlıq 

dərəcəsindən asılıdır. Müəssisənin təsərrüfat-istehsal fəaliyyəti prosesində yaranan 

iqtisadi informasiyalardan idarə etmə qərarları qəbul edilərkən çox zaman ilkin varianta 

deyil, işlənmiş variantda istifadə edilir. İdarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi informaiyanın 

toplanmasından istifadə olunmasına qədər müxtəlif proses və əməliyyatların həyata 

keçirilməsi ilə bağlıdır. İdarəetmə qərarlarının qəbul ediməsinədək iqtisadi informasiyanın 

işlənməsi aşağıdakı  mərhələlərdən keçir: 

 Hazırlıq, icra, nəzarət.        

Məlumdur ki, iqtisadi informasiya təsərrüfat-istehsal prosesində yaranır, bu 

prosesin texniki-iqtisadi parametrlərini əks etdirir, əmək, pul vəsaitlərinin məsrəfləri 

üzərində nəzarəti həyata keçirməyə imkan verir. Əsas informasiya prosesləri --- məlumatın 

yığılması, qeyd edilməsi, kodlaşdırılması, çoxaldılması, axtarışı, işlənməsi və istifadə 

edilməsi proseslərini əhatə edir. İnformasiyanın çevrilmə qaydaları əslində aşağıdakı 

mərhələlərdən keçir: 

1.Məlumatın yığılması__ bu prosesdə idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün lazım 

olan informasiyalar toplanılır. 

2.Məlumatın qeyd edilməsi_İqtisadi informasiyanın toplanmasının ardınca onun 

müxtəlf sənədlərdə və ya maddi daşıyıcılarda  qeyd edilməsi əməliyyatı baş verir.  

3.Kodlaşdırılması_Çox zaman informasiyanın qeyd edilməsi kodlaşdırılması ilə 

eyni zamanda aparılır. 

4.İnformasiyanın çoxaldılması__ iqtisadi informasiyanın çoxaldılmasının başlıca 

vəzifəsi onun idarəetmə məqsədləri üçün yayılmasını təmin etməkdən ibarətdir. Xüsusi ilə 

nəticə informasiyaları axtarılaraq çoxlu ünvanlara göndərilir. Surətçıxarma maşınları,  

mətbəə- çap maşınlarının köməyi ilə informasiyaların surətləri çıxardılaraq çoxaldılır.  

5.İnformasiyanın ötürülməsi__ bu mərhələdə çoxaldılmış informasiyalar müxtəlif 

ünvanlara ötürülür. İnformasiyanın ötürülməsinin zəruriliyi ayrı-ayrı informasiya 

proseslərinin müxtəlif yerlərdə baş verməsi, onlar arasında sıx əlaqənin və asılılığın olması 

ilə bağlıdır. İnformasiyanın ötürülməsinin texniki vasitələri seçilərkən informasiyanın hansı 

miqyasda mübadilə edilməsi əlaməti əsas götürülür. Belə ki, əgər müəssisədaxili 

informasiya mübadiləsində naqil əlaqəsi, radio əlaqəsi və qismən terminalların tətbiqi 

məqbuldursa, kənar mühitlə informasiya mübadiləsində terminalların və elektron rabitə 

vasitələrinin istifadəsinə üstünlük verilməlidir. 

6.İnformasiyanın işlənməsi və ya təhlili __ bu proses informasiyanın çevrilməsi 

prosesləri içərisində həm əməliyyatların həcminə, həm də əhəmiyyətinə görə əsas yer 

tutur. İdarəetmə qərarları məhz bu mərhələdə informasiya təhlil edildikdən sonra qəbul 

edilir.  

Beləliklə,idarəetmə qərarlarının səmərəliliyi iqtisadi informasiyaların çevrilmə 

proseslərinin səmərəliliyindən  bilavasitə asılıdır.  
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Kodlaşdırma__ bu proses informasiyanın daha yığcam və tez əks etdirilməsi, 

onların maşınla işlənməsinin asanlaşdırılması üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Burada 

bütün əlamət rekvizitləri, sözlər və informasiya elementləri şərti rəqəm və ya hərf işarələri 

ilə əvəz edilir.  

İqtisadi informasiyanın kodlaşdırılmasından danışmazdan  əvvəl kod anlayışını 

şərh edək. 

İnformasiyanın işlənməsi zamanı informasiya vahidlərinə şərti işarələr vermək 

zərurəti meydana gəlir. Bu şərti işarələrin məcmusu kod adlanır. Başqa sözlə kod hər 

hansı çoxluqla qarşılıqlı-birmənalı şəkildə qurulmuş hər hansı əlifbada  olan sözlər 

çoxluğu, konbinasiyasıdır. Deməli, kodlaşdırma dedikdə informasiyaya şərti işarələrin 

verilməsi başa düşülməlidir. Kodlaşdırma siqnalların şəkil dəyişməsi kimi də başa düşülə 

bilər. 

 3...Kodlaşdırma informasiyanın avtomatlaşdırılmış işlənməsi prosesinin 

sürətləndirilməsinə və asanlaşdırılmasına imkan verir. Belə ki, bu halda informasiya 

elementlərinin çeşidlənməsi və qaydaya salınması, yadda saxlanılması, axtarılması, 

işlənməsi və ötürülməsi prosesi əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşır və tez başa düşülür. 

 İnformasiyanın kodlaşdırılması eyni zamanda nəticə informasiyasaının 

dekodlaşdırılmasını şərtləndirir.Dekodlaşdırma informasiya vahidlərinin kodlar üzrə əsl 

işarələrinin bərpa edilməsi əməliyyatıdır.İqtisadi informasiyanın müxtəlif səviyyələrdə 

işlənməsi kodların dəyişdirilməsini tələb edir. Bu cür dəyişdirmə, yəni şərti işarələrin 

yeniləri ilə əvəz edilməsi yenidən kodlaşdırma adını almışdır. 

Kodlaşdırma qarşısında aşağıdakı tələblər qoyulur:  

- Kod elə tərtib olunmalıdır ki, zəruri informasiya çeşidlənmə prosesində 

avtomatik qruplaşdırıla bilsin; 

- Müxtəlif dərəcəli yekunların alınması mümkün olsun;  

- İşarələrin sayı məhdud olsun;  

- Tərtibat da  sadə, yadda qalan və aydın olsun; 

- Nomenklaturanın genişləndirilməsi üçün ehtiyat nömrələr nəzərdə tutulmuş 

olsun. 

 Kodlaşdırma prosesi sistemli yanaşmanı tələb edir, başqa sözlə proses 

müəyyən sistemlər üzrə həyata keçirilməlidir. Kodlaşdırma sistemi informasiya vahidlərinə 

müəyyən qaydada şərti işarələrin verilməsi sistemidir. Səviyyələr üzrə-ölkə sahə yerli 

(lokal) və s. kimi kodlaşdırma sistemləri fərqləndirilir.Kodlaşdırma sistemlərini 

təsnifləşdirmək üçün aşağıdakı əlamətlərdən istifadə oluna bilər: 

 İşarələrin forması; 

 İşarələrin sayı (bir işarəli, çox işarəli); 

 Qurulma formaları (xətti,şahmat) və s. 

 Müxtəlif kodlaşdırma sistemlərinin uzlaşdırılmasından kombinələşdirilmiş 

sistemlər qurula bilər. 

İqtisadi informasiya sıra, seriyalı, mövqeli, qarışıq və təkrar kodlaşdırma sistemləri 

əsasında kodlaşdırıla bilər. 

İnformasiya vahidlərinə ardıcıl sürətdə şərti işarələrin verilməsi sıra kodlaşdırma 

sistemi adını almışdır. Sıra kodlaşdırma sistemi mahiyyət etibarı ilə qeydedici sistem olub, 
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adətən informasiyanın xüsusi təsnifatını tələb etmir.Şərti işarələrin ardıcıllığı informasiya 

vahidlərinin yaranması xronologiyası üzrə verilir. Bir sıra hallarda obyekt kimi hərf əlaməti 

üzrə sistemləşdirilmiş informasiya götürülür.Sıra kodlaşdırma sistemində əlamət 

informasiyanın vahidlərinə natural ədədlər sırasının artımı qaydasında ardıcıl işarələr aid 

edilir.Çox nadir hallarda həmin vahidlər natural ədələr sırasının azlma qaydasında ardıcıl 

işarələnir. 

Sıra kodlaşdırma sistemində massivin və ya nomenklaturanın bütün mövqeləri 

işarələnir, bu isə massiv daxilində, yekun almağa imkan vermir.Odur ki, sıra kodlaşdırma 

sistemi  yalnız az sayda informasiya vahidlərini əks etdirən məhdud ölçülü massivllərlə iş 

zamanı tətbiq olunur. 

Hər hansı bir əlamət üzrə nomenklaturanın müəyyən qaydada ayrı-ayrı seriyalarla 

(qruplara) bölünməsini nəzərdə tutan sistem seriyalı kodlaşdırma sistemi adlanır.Bu 

sistemin tətbiqi zamanı hər bir seriya üçün müəyyən şərti işarələr qrupu ayrılır.Seriyalarda 

olan informasiya vahidlərinin  nömrələri əvvəlki seriyalarda olan informasiya vahidlərinin 

ardıcıl (natural ədədlərin artma sırası ilə) davamı olmur.Təbii ki, bu nömrələr arasında 

boşluq yaranır.Seriyalı kodlaşdırma sistemində hər bir seriyanın axırında ehtiyat şifr 

saxlanılır, bu da informasiya vahidlərinin mümkün artımı halında istifadə olunmaq üçündür. 

Seriyalı kodlara aid misal göstərək.Zavodda əsas və köməkçi istehsal bölmələrinə 

(sex) ayrıca seriyalar verilmişdir.Əgər zavodda 15 əsas və 4 köməkçi bölmə vardırsa, 

onda əsas bölmələr üçün 1-dən 25-ə qədər, köməkçi bölmələr üçün isə 26-dan 35-ə qədər 

nömrələr ayrılır.16-25 və 30-35 nömrələri isə müvafiq olaraq əsas və köməkçi istehsal 

bölmələrinin mümkün artımı üçün ehtiyat saxlanır.Bunun nəticəsində yeni bölmələr 

yaradıldıqda da əvvəlki bölmələrin nömrələrində dəyişmə baş vermir. 

Qeyd edək ki, seriyalı kod yalnız bir təsnifləşdirici əlamətə görə seriyalar üzrə 

yekun alınmasını təmin edir.Bu kodlaşdırma sistemi həmçinin nomenklatura 

genişləndirildikdə seriya prinsipinə riayət etməyə şərait yaradır.Adı çəkilən sistem 

dayanıqlı və az saylı nomenklatura üçün əlverişlidir.Təcrübədə sıra və seriyalı kodlaşdırma 

sistemlərinin kombinasiyası daha geniş istifadə edilir. 

İqtisadi informasiyanın işlənməsi zamanı bir çox hallarda ierarxiya  quruluşunun 

nəzərə alınması tələb olunur.   Bu hallarda mövqeli kodlaşdırma sisteminin tətbiqi daha 

səmərəlidir. Belə ki, mövqeli sistemdə informasiyanı bir neçə əlamət üzrə bölüşdürmək 

mümkündür. Mövqeli kodlaşdırma sistemində hər bir təsnifat səviyyəsi və ya əlaməti bütün 

səviyyə və əlamətlər hədlərində nömrələnməlidir. Bu zaman qrupun dərəcələrinin ölçüsü 

müəyyən olunur və bu dərəcələr içərisindən müəyyən hissə seçilib götürülür. 

Mürəkkəb tərkibli nomenklaturaların kodlaşdırılması üçün mövqeli sistemin tətbiqi 

daha əlverişlidir. Mövqeli sistemdə rekvizit təsnifləşdiricinin daha yuxarı səviyyələri ilə 

əlaqəsini səciyyələndirən bir sıra xarakteristkalara malikdir.  

2... İqtisadi informasiyanın ötürülməsi zamanı  bir sıra maneələrin ( əngəllərin, 

çətinliklərin) meydana çıxması səbəbindən onun son istifadəçi (istehlakçı) tərəfindən 

düzgün dərk edilməsi çətinləşə bilər. İqtisadi informasiyanın ötürülməsi zamanı meydana 

çıxan bu tipli maneələr __ informasiya səs-küyü adlanır. İnformasiya səs-küyünün müxtəlif 

növlərini və uyğun olaraq onların təcrid edilməsinə imkan verən üç informasiya süzgəcini  

fərqləndirirlər: sintaktik, sematik və praqmatik. 

 Sintaktik süzgəc__ informasiya daşıyıcılarında saxlanan və ya ötürülən 

işarələrin ardıcıllığında elə sahələr aşkarlana bilər ki, onlara müəyyən məna verilməsi üçün 
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uzlaşma olmasın. Bu sahələr sintaktik səs-küy adlanır və onlar sintaktik süzgəc vasitəsi ilə 

müəyyən edilir. Süzgəc əsas, başlıca həlledici qaydaların məcmusuna malik olur ki,bu 

qaydaların köməyi ilə işarələrin düzgün (məna kəsb edən) və düzgün olmayan ( mənasız) 

ardıcıllığını müəyyən etməyə imkan verir. 

 Sematik süzgəc__ sematik səs-küyün birinci aspekti alınan məlumatda 

yeniliyin olmaması ilə bağlıdır. Başqa sözlə, alınan informasiya istifadəçinin biliyini 

genişləndirmir. Sematik səs-küyün ikinci aspekti süzgəcdən yalan məlumatın keçməsi ilə 

bağlıdır. Məsələn: Tutaq ki, “141672” kodlu material ehtiyatı 956 tondur__ məlumatında iki 

yalnışlığa yol verilib.  7 rəqəmi əvəzinə -4, 9 rəqmi əvəzinə-3 qəbul edilib. Yəni kod 

141642, material ehtiyatının miqdarı isə 356 kimi qəbul edilib. Birinci yalnışlıq sintaktik 

süzgəc vasitəsilə aşkarlana bilər, ancaq bu zaman 141642 kodlu material müəssisədə 

olmamalıdır. Ancaq ikinci yalnışlıq sintaktik süzgəc vasitəsi ilə aşkarlana bilməyəcək.Belə 

yalnışlıq sematik süzgəc vasitəsi ilə aşkarlana bilər. O, alınan məlumatın mövcud 

məlumata uyğunluğunu yoxlayır. Əgər müəyyən olunubsa ki, müəssisədə istənilən 

materialın ehtiyatı ona olan aylıq tələbatın miqdarından çox olmalıdır və 141672 kodlu 

material üçün onun miqdarı 720 ton təşkil edir, bu zaman birinci yalnışlıq aradan 

qaldırıldıqdan sonra sematik süzgəc ikinci yalnışlığı müəyyən edəcəkdir. 

 Praqmatik süzgəc__ informasiyanın istifadəçi üçün faydalılıq səviyyəsini 

müəyyən edir. Praqmatik qiymətləndirmə bir qayda olaraq informasiyanın tamlığını, onun 

müasirliyini, kompaktlığını, istifadə imkanını və əldə edilmə imkanını əhatə edir. 

İnformasiya məhsullarının istehlak dəyəri ---onun insanın hər hansı tələbatını 

ödəmək, müəyyən funksiyanı həyata keçirmək qabiliyyəti ilə müəyyən edilir. Mübadilə 

dəyəri--- bir əmtəənin digər əmtəə ilə münasibətdə alıcılıq qabiliyyətini xarakterizə edir. 

Məsələn: insanın informasiya məhsullarına (kitablar, turist gəzintisi) olan tələbatı ya 

müəyyən qədər pulun sərf edilməsi müqabilində və ya başqa məhsullardan imtina etmək 

hesabına (başqa məhsulu almaqdan vaz keçmək, yaxud əvvəllər aldığı şeyi satmaq 

hesabına) reallaşa bilər. Məhz qeyd edilən məbləğ nəzərdən keçirilən informasiya 

məhsulunun alıcılıq qabiliyyətinin__ mübadilə dəyərinin universal ekvivalenti rolunda çıxış 

edir.  

İnformasiya bazarı__ informasiya əmtəəsinin istehsalı, mübadiləsi, istehlakı və 

qorunması proseslərində meydana çıxan iqtisadi, hüquqi, təşkilati münasibətlərin 

məcmusudur. 

İnformasiya məhsulu__ əmək fəaliyyətinin məhsuludur ki, informasiya onun əsas 

komponenti kimi çıxış edir.İnformasiya məhsulu təkcə ayrı-ayrı istehlakçılar üçün deyil, 

bütün bəşər sivilizasiyası üçün də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
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4 . İdarəetmə prosesində informasiyanın rolu və informasiya resursları. 

Plan:  

1. İdarəetmədə informasiya anlayışı. 

2. İnformasiya resursları. 

1..__ İstehsalın idarə edilməsində informasiyanın böyük rolu vardır. İdarəetmə 

prosesinin tədqiqi nöqteyi-nəzərindən, informasiya, idarə edən və idarə olunan sistemlərin 

vəziyyətini və xarici  aləmi xarakterizə edən məlumatların toplusu kimi çıxış edir. 

İnformasiyasız idarəetmənin məqsədini müəyyən etmək, mövcud vəziyyəti 

qiymətləndirmək, proqramı dəyişdirmək və ya idarə etmək, qəbul edilən qərarları və 

onların yerinə yetirilməsini yoxlamaq mümkün deyildir. İnformasiya idarə edən və idarə 

olunan sistemlər arasında əlaqələndirici rol oynayır. Belə ki, idarəedici sistemin məqsəd və 

əmrlərinin məzmunu informasiya kanalları vasitəsi ilə idarə edilən sistemə ötürülür. Sonra 

isə informasiya sistemi vasitəsilə idarə edilən sistemin mövcud vəziyyəti, onda və xarici 

aləmdə baş verən dəyişiliklər haqqında informasiya idarə edən sistemə daxil olur. İdarə 

edən sistemə daxil olan informasiyalar yenidən təhlil edilir və yeni idarəedici qərarlar 

hazırlanır. Bu qərarlar yenidən idarə edilən sistemə ötürülür(informasiya sisitemi vasitəsilə) 

və onun fəaliyyət istiqamətləri, vəzifələri müəyyən edilir. Beləliklə, idarə  edən və idarə 

edilən sistemlər arasında əlaqə informasiya mübadiləsi vasitəsi ilə təmin olunur. Qeyd 

etmək lazımdır ki, idarə edən və idarə olunan sistemlər arasında əlaqənin fasiləsizliyinin 

təmin edilməsi idarəetmənin təşkilinin əsas şərtlərindən biridir. Bu iki sistem arasında 

informasiya mübadiləsinin kəsilməsi idarəetmə prosesini, beləliklə də, istehsal prosesini 

iflic vəziyyətinə sala bilər.   

Rəhbərlərin və idarə aparatı işçilərinin təşkilati-praktiki fəaliyyəti də  əsasən 

informasiya xarakteri daşıyır, çünki idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi vəicraçılara 

çatdırılması da informasiya vasitəsi ilə həyata keçirilir. İdarəetməprosesinin məzmunu 

daha genişdir. İnsana təsir etmək, ona məlumatı çatdırmaqla bitmir, bu həm də maraq, 

borc, intizam,əxlaq və bu kimi amilləri özündə birləşdirən mürəkkəb sosial-psixoloji 

prosesdir. 

İstehsalın idarə edilməsi prosesində istifadə edilən informasiyalar üç aspektdə 

tədqiq edilir: 

İnformasiya praqmatik baxımdan tədqiq edildikdə idarəetmə qərarlarının qəbulu 

üçün mövcud informasiyaların praktiki cəhətdən nə dərəcədə faydalı, dəyərli olması 

müəyyənləşdirilir. İsehsalın avtomatlaşdırılmış idarə edilməsi sistemlərinin yaradılması 

zamanı informasiyanın praqmatik aspektdə öyrənilməsi istehlakçılar üçün informasiyanın 

zərurilik və kafilik dərəcəsini, faydalı informasiyanın həcmini, faydasız sənədlər küliyyatının 

miqdarını və s. müəyyənləşdirməyə imkan verir. 

İnformasiyanın sematik aspektdə (mənaca) tədqiq edilməsi, idarəetmə obyektinin 

vəziyyətini əks etdirən informasiyanın məzmununu açmağa və işarələr arasında olan 

münasibətlərin və ölçü vahidlərinin mənaca qiymətləndirilməasinə imkan yaradır. 

İnformasiyaya sematik baxış iqtisadi göstəricilərin və obyektlərin təsnifatına, qarşılıqlı 

kodlaşdırma sistemlərinin yaradılmasına və beləliklə də idarəetmədə baş verən 

hadisələrin, proseslərin tam öyrənilməsinə şərait yaradır. 

İnformasiyanın sintaktik təhlili zamanı onun məzmunu, mənası və istifadə edilmə 

xüsusiyyətindən asılı olmayaraq sistemdə işarələr arasında olan münasibətlər kəmiyyətcə 
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qiymətləndirilir. İnformasiyanın kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi onun kompüterdə işlənmə 

texnologiyasının səmərəli seçilməsi və layihələşdirilməsinə imkan verir. 

 

2...__ İnformasiya resursları 

İnformasiya resursları – elektron hesablama maşınlarında (EHM) xüsusi təşkil və 

emal edilmış, istehsalatda, texnikada, cəmiyyətin idarəçiliyində istifadə olunan 

informasiyadır. Başqa sözlə, informasiya texnologiyaları vasitəsilə yaradılan və emal 

edilən informasiyadır. 

İnformasiya resursları ictimai istehsalda və onun idarə edilməsində obyektiv amil 

kimi iştirak edir. Belə ki, informasiya resursları istehsalın həcmi və səmərəliliyinə bilavasitə 

təsir göstərir. 

İnformasiya resursları istehsalın xüsusi amili kimi son dövrlərdə lazımi səviyyədə 

qiymətləndirilmişdir. Aydın olmuşdur ki, iqtisadi artımın tempi və iqtisadiyyatın səmərəliliyi 

təkcə maddi resursların mövcudluğu və keyfiyyətindən deyil, əhəmiyyətli dərəcədə 

həmçinin elmi-texniki potensialıdan, kadrların təhsil və ixtisas səviyyəsindən asılıdır. 

İnformasiya resursları məzmununa görə təbiət və ictimai proseslərin inikası olub, 

elmi tədqiqatların qeyd olunmuş nəticələri, layihə - konstruktur sənədləşmələri və s. 

şəklində təzahür edir. İnformasiya resursların keyfiyyəti gerçəkliyin əks olunmasının 

adekvatlığı ilə (Bir sıra hallarda adekvatlığı informasiyanın obyektivliyi  və etibarlılığı ilə 

qarışdırırlar,yəni səhv salırlar. Adekvatlıq informasiyanın xüsusi xassəsi olub, informasiya 

mübadiləsinin (informasiyanın alınması və verilməsinin) məqsədinə və vəzifələrinə 

uyğunluğudur.) təcrübi fəaliyyətdə istifadə olunması imkanları ilə müəyyən olunur. Onlar 

elmi ədəbiyyatda, təsərrüfat və idarəetmə sənədlərində, insanların yaddaşında və 

avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlərində cəmlənir. 

İnformasiya resursları təkrar istehsal olunan resurslara aiddir. Onların təkrar 

istehsalı prosesi digər resuslarla müqayisədə bir sıra mühüm xüsusiyyətlərə malikdir. 

İnformasiya resurslarının təkrar istehsalı yaranma, yayılma və istifadə fazalarından 

ibarətdir. 

Yaranma fazası təbiət və cəmiyyətin inkişafının dərk olunmasının ictimai 

prosesidir. Müşahidə və informasiyanın yığılması informasiya resurslarının yaranması 

prosesinin ilk mərhələsidir. Növbəti mərhələ məlumatların işlənməsidir. Daha sonra isə 

tətbiqi tədqiqatlar mərhələsi gəlir. 

Yaylma fazası bilavasitə informasiya resursları məxsus olan fazadır. Onun 

zəruriliyi informasiyanın xarakterindən irəli gəlir. Qeyd olunan xüsusiyyət ondan ibarətdir 

ki, informasiya istifadə zamanı sərf olunmur. Biliyin bir mənbədən digərinə verilməsi o 

demək deyildir ki, ilkin mənbə həmin bilikdən məhrum olur. Eyni məlumat bir neçə dəfə 

müxtəlif məsələlərin həlli üçün istifadə oluna bilər. Yeganə məhdudiyyət amili – vaxtdır. 

Belə ki, vaxt informasiya resurslarının aktuallığı dərəcəsini müəyyən edir. 

İnformasiya resurslarının istifadə olunması istehsal və idaretmə sferasında baş 

verir. Onun nəticəsi qəbul edilən qərarlar və ya istehsal olunan məhsul və xidmətlərdir. 

İnformasiyanın müxtəlif ünsürləri üçün müxtəlif aktuallıq müddəti və istifadə dövrü ola bilər. 

Ən böyük istifadə dövrü fundamental elmi məlumatlar, ən kiçik dövr isə operativ 

informasiya üçün səciyəvidir. 

Böyük istifadə müddətinə malik olan informasiya resursları bir çox cəhətdən əsas 

fondlara oxşayır. Belə ki, bu informasiya resursları istehsal və idarəetmədə dəfələrlə 
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istifadə olunur. Başqa sözlə, bir ildən artıq istifadə müddətinə malik olan informasiya – 

informasiyanın əsas fondları adlana bilər. 

Analoji olaraq qısa istifadə müddətinə malik olan (məsələn, bir ildən az) 

informasiya resursları dövriyyə fondu adlana bilər. Müxtəlif idarəetmə sistemlərinin 

layihələndirilməsi və fəaliyyəti zamanı onların əsas və dövriyyə informasiya fondları ilə 

təminatı məsələsinə material resursları ilə təminat məsələləri səviyyəsində baxılmalıdır. 

İnformasiya məhsullarının istehlak dəyəri ---onun insanın hər hansı tələbatını 

ödəmək, müəyyən funksiyanı həyata keçirmək qabiliyyəti ilə müəyyən edilir. Mübadilə 

dəyəri--- bir əmtəənin digər əmtəə ilə münasibətdə alıcılıq qabiliyyətini xarakterizə edir. 

Məsələn: insanın informasiya məhsullarına (kitablar, turist gəzintisi) olan tələbatı ya 

müəyyən qədər pulun sərf edilməsi müqabilində və ya başqa məhsullardan imtina etmək 

hesabına (başqa məhsulu almaqdan vaz keçmək, yaxud əvvəllər aldığı şeyi satmaq 

hesabına) reallaşa bilər. Məhz qeyd edilən məbləğ nəzərdən keçirilən informasiya 

məhsulunun alıcılıq qabiliyyətinin__ mübadilə dəyərinin universal ekvivalenti rolunda çıxış 

edir.  

İnformasiya bazarı__ informasiya əmtəəsinin istehsalı, mübadiləsi, istehlakı və 

qorunması proseslərində meydana çıxan iqtisadi, hüquqi, təşkilati münasibətlərin 

məcmusudur. 

İnformasiya məhsulu__ əmək fəaliyyətinin məhsuludur ki, informasiya onun əsas 

komponenti kimi çıxış edir. İnformasiya məhsulu təkcə ayrı-ayrı istehlakçılar üçün deyil, 

bütün bəşər sivilizasiyası üçün də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
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4.İnformasiya əmtəələri və informasiya əmtəələrinin istehsal istiqamətləri. 

Plan:  

1.  İnformasiya əmtəələri və onların təsnifatı. 

2.  İnformasiya əmtəələrinin əsas istehsal istiqamətləri. 

1..__ Əmtəələrə məxsus ümumi əlamət ondan ibarətdir ki, onlar satış və mənfəət 

əldə etmək məqsədi ilə istehsal edilirlər. Bu əlamət informasiya əmtəələrinə də aid edilir. 

İnformasiya əmtəəsinin spesifik əlaməti isə ondan ibarətdir ki, bu əmtəələrin istehsalında 

və istehlakında informasiya aparıcı rol oynayır. İnformasiya əmtəələri müxtəlif əlamətlər 

üzrə qruplaşdırılır:                                                                                    

1.Reallaşdırmanın mahiyyətinə görə informasiya əmtəələri iki qrupa bölünür:                                       

a)Material informasiya əmtəələri_ material formada reallaşdırılır. Onların 

informasiyalılığıistehsal və istifadə edilərkən informasiyanın həlledici roloynaması ilə 

şərtlənir. Bura-kompüter texnikası,yaddaş qurğuları, ötürücü və surətçıxarma maşınları aid 

edilir.                                                                                       b)Qeyri-material əmtəələri_ 

qeyri-material formada reallaşdırılır. Bu zaman informasiyanın material daşıyıcılarından 

(kağız, maqnit daşıyıcıları) istifadə edilir                                                                                 

2.İqtisadi sistemdə yerinə yetirdikləri funksiyalara görə informasiya əmtəələri iki 

yerə bölünür:           

 ---istehsal vasitələri informasiya əmtəələri__ verilənlər bazası, statistik və analitik 

informasiyalr, əlyazmalar və bədii əsərlər, məsləhətlər. Vasitəçilərin informasiya xidmətləri, 

rabitə vasitələri və s.                      

---istehlak predmetləri informasiya əmtəələri__ sorğukitabçaları, öz-özünə hazırlıq 

üçün vəsaitlər, turizm, mədəni və idman xidmətləri, tamaşalar,təhsil və treninqlər.                                                                          

3.Təsir obyektlərinə görə informasiya əmtəələri üç yerə bölünür:                                                                      

a)insana təsirinə görə__ təhsil texnologiyaları xidmətləri, incəsənət əsərləri                                                       

b)insandankənar canlı mamateriyaya təsirinə görə__ kənd və meşə təsərrüfatı 

texnologiyaları.                         c)cansız materiyaya təsirinə görə__ kompüter proqramları, 

göstəricilərin toplanması və işlənməsi texnologiyası.                                                                                                                                                           

4. İnformasiya reallığına münasibətinə görə əmtəələr aşağıdakı qruplara bölünür:                                                  

a)informasiyanı materiallaşdıran əmtəələr__ elmi tutumlu məhsullar                                                                     

b)informasiyaya təsir göstərmək üçün nəzərdə tutulmuş əmtəələr__ kompüter, yaddaş 

qurğuları                           c)informasiyadan istehlak predmeti kimi istifadə edən 

əmtəələr__ turizm, parfümeriya                                d)özləri informasiya olan əmtəələr__  

kompüter proqramları, virtual xidmətlər. 

2...___ Yeni iqtisadiyyatda əşyalar və enerjilər deyil, insanın biliyi və əməyi ilə 

məhsullarda və xidmətlərdə təmərküzləşən informasiyalar daha çox alınır və satılır. Bu cür 

məhsulların sadalanması yüzlərlə səhifələr  tələb edərdi. Bu sıraya elmi tututmlu sənaye 

məhsulları (aviasiya-kosmik texnika, cihazlar, kimyəvi reaktivlər, tikinti materalları, geyim 

və interyer nümunələri və s.), əczaçılıq preparatları, informasiyanın işlənməsi və rabitə 

vasitələri, mədəniyyət və incəsənət əsərləri və bir çox başqaları daxil edilə bilər. Bu tipli 

əmttəələrin təhlilinin imkan xaricində olduğunu nəzərə alaraq onların bəzilərini nəzərdən 

keçirək. 

1—Kompüterlərin və informasiyaların işlənməsi vasitələrinin istehsalı: Bu növ 

məhsullara həm kompüterlərin özləri, həm də kompüter texnikasının yerinə yetirdiyi bütün 

birbaşa köməkçi funksiyaların həyata keçirilməsini təmin edən çoxsaylı avadanlıq növləri 
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(informasiyanın təkrar istehsalı və işlənməsi, qeydə lınması qurğuları: skanerlər, printerlər, 

eləcə də kompüter şəbəkəsinin yaradılmasını təmin edən vasitələr və s.) aid edilir. Təbiidir 

ki,bu sıraya müxtəlif informaiya daşıyıcılarını da (disketləri, SD-diskləri) aid etmək olar. 

 

İnformsiya əmtəələrinin müxtəlif əlamətlər üzrə qruplaşdırılması cədvəl 2-də aydın 

göstərilir:  

Cədvəl -2   “İnformasiya əmtəələrinin əlamətlər üzrə təsnifatı” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2—Proqram məhsullarının istehsalı:  Kompüterlərin işlənməsi üçün proqram 

təminatı vasitələri lazımdır. Məhz onlar kompüterləri ekranlı “ölü qutular”dan  ağıllı istehsal 

vasitələrinə çevirir. Bu gün kompüter proqramları onları istehsal edən şirkətlərə milyonlarla 

gəlir gətirir.  

3 ---İnternet xidmətlər istehsalı:  Kompüter texnikasının və proqram təminatının 

inkişafı müasir dövrün görünməmiş fonomenini __ qlobal kompüter şəbəkəsi olan İnterneti 

yaratmışdır. Məhz o, virtual reallığın formalaşmasının əsasını qoymuş və yeni kommersiya 

məhsulunun ---İnternet xidmətlərinin meydana çıxmasına səbəs olmuşdur. 

4 – Elmi tutumlu məhsul istehsalı: Məlumdur ki, istənilən növdə məhsul istehsal 

edilərkən materail, enerji, iş qüvvəsi, xammal və bu kimi resurslara çəkilən xərclərlə yanaşı 

müxtəlif tədqiqatlara, elmi fəaliyyətə də müəyyən xərclər sərf olunur. İstehsalı zamanı 

bütün xərclərin tərkibində  elmi tədqiqat və informasiya xərclərinin xüsusi çəkisi dügər 

xərclərdən çox olan məhsullar __ elmi tutumlu məhsullar adlanır. 

5 – “Zəka istehsalı” :  Elmi potensial-informasiya iqtisadiyyatının əsas resursudur. 

Bu resursun əsas daşıyıcısı – insandır. Onun biliyi, vərdişləri, inamı, məqsədyönlü 

fəaliyyəti ilə informasiya dəyərləri yaradılır.İnsanın məhz bu keyfiyyətləri zəka istehsalı 

məfhumunda nəzərdə tutulur. Zəka istehsalı məfhumunda əslində iki informasiya məhsulu 

öz  əksinin tapır: a)zəkanın özü yəni insan innovasiya məhsullarının istehsalı üçün tələb 

Reallaşdırmanın mahiyyətinə görə 

mahiyyə 
material Qeyri-material 

Informasiya əmtəələrinin funksiyaları 

Istehsal vasitələri Istehlak predmetləri 

Təsir obyektləri 

Canlı təbiət insan 

Cansız təbiət Qeyri-material 

reallıq 

Inkişaf dövrünün tamamlanma dərəcəsi 

tamamlanmış Öz-özünə inkişaf edən 

Informasiya reallığına münasibətinə görə 

Informasiyanı 

materiallaşdıran 

Informasi-

yaya təsir 

edən 

Informasiyadan 

işçi “vücud kimi” 

istifadə edən 

Informasiyadan 

istehlak predmeti 

kimi   istifadə edən 

Özləri 

informasiya 

olan 
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olunan biliklərin vərdişlərin və başqa keyfiyyətlərin daşıyıcısıdır. b) müxtəli fəaliyyət 

sahələrində işləmək üçün mütəxəssislər hazırlayan maarifləndirmə texnologiyaları. 

6 – Kommunikasiya xidmətləri: Müasir dövrümüzdə informasiyanın ötürülməsi 

cəmiyyətin formalaşmasının və onun həyat səviyyəsinin təmin edilməsinin əsasını təşkil 

edir. İnformasiyanın ötürülməsinin müasir sistemlərinə İnterneti, elektron poçtu,  faksmil 

rabitəni, mobil və peyk rabitəsini göstərmək olar.  

7 – Kütləvi informasiya vasitələrinin (K.İ.V) informasiya xidmətləri:  K.İ.V-nin 

istənilən məhsulu informasiya əmtəəsidir. K.İ.V.informasiyaların cəmiyyətə ötürülməsini, 

lazımi fikirlərin, ideyaların cəmiyyətə çatdırılmasını təmin edir. 

8 – Süni intellektin istehsalı və istifadə edilməsi: bu istiqamət robotların, çevik 

avtomatlaşdırılmış istehsalların yaranmasına səbəb olmuşdur. Yaxın gələcəkdə isə öz-

özünü tənzimləyən və öz-özünü idarə edən sistemlərin yaradılması nəzərdə tutulur.  

Süni intellekt (Sİ) – müasir insanların düşüncə tərzini, onun psixologiyasını, real 

intellektini modelləşdirən (imitasiya edən) və müasir EHM-lərdə reallaşdırılan süni 

yaradılmış sistemdir. 

Süni intellekt – Elmi sahəsi keçən əsrin 50-ci illərində kibernetika, linqivistika, 

psixologiya və proqramlaşdırmanın qovşağında yaranmışdır. 

Süni intellektin yaranmasının əsas məqsədi əvvəllər ənənəvi olaraq insanlar 

tərəfindən həll olunan məsələlərin maşınlar tərəfindən həll olunmasını təmin edilməsi 

olmuşdur və bu problem bəşəriyyət qarşısında duran mürəkkəb elmi-praktik problemlərdən 

biridir. 

Süni intellektin köməyi ilə sübut olundu ki, EHM-lər müəyyən şərtlər daxilində 

insan fəaliyyətinə aid olan riyazi nəzəriyyəni isbat etmək, şer bəstələmək, tərcüməişləri, 

mürəkkəb informasiya axtarışı və s. yerinə yetirmək imkanına malikdir.  

Süni intellekt sistemlərində biliyin təsviri 

 Süni intellektin yaradılması üçün əsas problemlərdən biri biliyin təsviri və ondan 

istifadə olunmasıdır. Baza biliklərinin yaradılması üçün bir – biri ilə əlaqədar aşağıdakı 

problemləri həll etmək lazımdır: 

Birincisi, müvafiq sahəyə lazım olan tətbiqi biliyi formalaşdırmaq lazımdır. Bunu 

yazmağa mütəxəssis – tətbiqçi və riyaziyyatçıların birlikdə işləməsi tələb olunur. Problemi 

formalaşdırmaq üçün modelin konseptual sxeminin qurulması və ya seçilməsi tələb olunur. 

İkincisi, biliyin təsviri problemlidir. Bu da öz növbəsində biliyi formalizə olunmuş – 

qurulmuş aparatın köməyi ilə EHM yaddaşında saxlamaqdır. 

Üçüncüsü, biliyin istifadə olunması problemidir. Bu da hesablama nəzəriyyəsinin 

və başqa çeviricilərin işlənməsini tələb edir ki, onları da öz növbəsində qurulmuş 

modellərdə istifadə etmək mümkün olsun. 

Dördüncü, texnologiya problemidir ki, bunun da həlli ilə adətən sistem 

proqramçılar məşğul olur. Bu modellərin proqram təminatıdır, yəni bilik bazası və onu idarə 

edən sistemin yaradılmasıdır. 

Ümumi şəkildə biliyin təsviri modelini şərti olaraq konseptual və empirik modelə 

bölmək olar. Bəzi probləmləri həll etmək üçün konseptual model evristik metodun 

köməkliyi ilə verilir. Ona görə ki, konseptual yazılış model bütün praktik hallar üçün tətbiq 

olunmasına qarant verə bilməz. Konseptual model problemi tanımaq imkanı verir və onun 

analizinə sərf olunan vaxtı qısaldır. Təcrübədə çox vaxt konseptual model, emprik modelə 

çevrilir və bir qayda olaraq yazılı xarakterə malik olur. 
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Çox hallarda biliyi deklorativ və prosedur biliyə bölürlər.   

Prosedur bilik fəaliyyətin ardıcıllığı ilə yazılır və onlardan məsələnin həlli üçün 

istifadə edilir. Bu EHM üçün proqram, alqoritmlərin sözlə yazılması, müəyyən məhsulun 

yığılması üçün təlimat və s. ola bilər. 

Deklarativ bilik – prosedur olmayan bütün biliklərdir. Misal üçün ensiklopediya və 

ya izahlı lüğət, məqalə, fizika, kimya və başqa elmlərdə qanunların formaları və s. 

Süni intellekt sistemləri özlərinin tərkibində hökmən EHM qoşoulmuş mürəkkəb 

proqram – aparat kompleksləridirlər. Bilikləri maşına daxil etmək üçün onu elə dildə 

yazmaq lazımdır ki, EHM onu başa düşsün və onu sistemdə istifadə edə bilsin. Bu məqsəd 

üçün biliyi təsvir edən xüsusi dörd modeldən: məntiqi, şəbəkə, freym və produksiya 

modellərindən istifadə olunur. 

9 – İnformasiyanın əsas “işçi” vücud oldoğu texnologiyaların istehsalı: Bu məhsul 

növünə o texnologiyalar aid edilir ki, onlarda əas istehsal proseslərinin həyata 

keçirilməsində,izafi dəyərin əldə edilməsində informasiya aparıcı roloynayır.  Buna misal 

olaraq genetik informasiyaların ( yeni bitki növlərinin və ya heyvan cinslərinin yaradılması) 

istehsalını, bitkilərinqorunması üçün qorxuducu iy buraxan müdafiə vasitələrindən 

istifadəni göstərmək olar. 

10 – İqtisadiyyatda vasitəçilik fəaliiyəti: Müasir dövrdə vasitəçilər külli miqdarda 

informasiyaları işləyərək, araşdıraraq istehsalçılar və istehlakçılar arasında əlaqə 

yaradırlar və onları bir iqtisadi sistemdə birləşdirirlər. Vasitəçilərin əməyinin predmeti 

vəməhsulu istisnasız olaraq istehsalçıların imkanları və istehlakçıların tələbatı haqında 

informasiyalardan ibarətdir. 

11 – Aerokosmik informasiya texnologyaları: Bu məhdud ifadəyə şərti olaraq 

çoxsaylı informasiya məhsullarının növlərini daxiletmək olar.Misal olarq aşağıdakıları 

göstərmək olar: 

 Yer səthinin kartoqrafiyası 

 Təbbi resursların geoloji  axtarışı 

 Iqlim nəzarəti  

 Biosferin manitorinqi 

 Metroloji monitorinq 

 Fövqəladə təbii və texnogen hadisələrin proqnozlaşdırılması 

 Xilasetmə funksiyası 

 Hərbi kəşfiyyat və s. 

12 – Digər informasiya əmtəələrinin istehsalı:  Son illərdə informasiya əmtəələri 

bazarlarında özünəməxsusu lider olan, insanların adət etdikləri  ənənəvi əmtəələrdən 

fərqlənən bir sırainformasiya əmtəələrini nəzərdən keçirdik. Qeyd edilən siyahıya 

bəşəriyyətin bütün sosial həyatında rastlaşdığı, ancaq  müasir dövrdə əmtəə xüsusiyyətləri 

alan informasiya məhsullarını da əlavə etmək olar. Bunlara misal olaraq aşağıdakıları 

göstərmək olar: 

 Təhsil və səhiyyə 

 Incəsənət və mədəniyyət 

 Turizm və  idman 

 Arxitektura 
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 Vəkillik 

 Siyasət və s. 

Göstərilən misallar sübut edir ki, müasir dünyada informasiya amilləri  iqtisadi 

sistemin bütün komponentlərində aparıcı mövqeyə yiyələnərək ictimai istehsalın əsas 

amilinə çevrilmişdir. 

 

6.   İnformasiya vasitələrinin və mülkiyyət hüququnun qorunması. 

Plan:  

1. İnformasiya və mülkiyyət hüququnun qorunması. 

2. Bu sahəsində tətbiq edilən metodlar. 

3. İnformasiyanın işlənməsi qaydaları. 

  

1..__ İnformasiya istehsal vasitələrindən istifadə hüququnun qorunması vacib və 

mürəkkəb problemdir. Problemin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, material istehsal 

vasitələrindən fərqli olaraq, onları fiziki cəhətdən özgəninkiləşdirmək mümkün deyildir. 

İnformasiya vasitələrindən sahiblik hüququnu bir çox hallarda materiallaşdırmaq mümkün 

olmur.  

İnformasiya istehsalı vasitələri özünün material oxşarlarının xüsusiyyətlərinə 

(məsələn: çəkisinə, ölçüsünə və s.) malik deyildir. Buna görə də onların qorunmasını təmin 

etmək nisbətən çətindir. İlk olaraq satılmış kompüter proqramı heç bir çətinlik olmadan 

sonradan satılmaq üçün istənilən sayda çoxaldıla bilər. Belə hallar audio, video məhsulları, 

ədəbi əsərləri ilə, sənaye nümunələri ilə də baş verə bilər.  

İnformasiya istehsal vasitələrinə sahiblik hüququnun qorunmasında informasiya 

vasitələrinin özləri aparıcı rol oynayırlar. Bu zaman material vasitələrindən istifadə edilsə 

də onlar köməkçi rol oynayırlar. İnformasiya istehsal vasitələrindən istifadəyə sahiblik 

hüququnun qorunmasının əsas metodlarından aşağıdakıları göstərmək olar: 

 Hüquqi mexanizmlər (qanunvericilik aktlarını  və ya sanksiyaların tətbiqi) 

 Təşkilati metodlar (texnoloji və kommersiya sirlərinin qorunmasının təşkilati 

sisteminin yaradılması, işçi heyətinin diqqətlə seçilməsi) 

 Material metodları ( təxribatlardan qorunmaq üçün konstruktiv tədbirlər) 

 Həm istehsal vasitələrinin, həm də buraxılan məhsulun eyniləşdirilməsinin 

material vasitələri(əmtəə nişanları). Burada material vasitələri (qorunmanın müxtəlif 

dərəcələri) köməkçi informasiya əsas rol oynayır. 

 Informasiya metodları ( kompüter sisteminin sanksiyalaşdırılmamış 

müdaxilədən qorunması) 

 Cəmiyyətin mənəvi prinsipləri. 

İnformasiya istehsal vasitələrindən istifadənin qorunması sahəsində intellektual 

mülkiyyətin də rolu böyükdür. İntellektual mülkiyyət hüququ – yaradıcılıq fəaliiyəti 

məhsullarından kommersiya məqsədləri üçün istifadəyə müstəsna hüquqdur. (ədbi. Bədii,  

elmi əsərlər, ixtiralar, rəssamləq əsərləri,  əmtəə nişanları). 

İntellktual mülkiyyət hüququnun qorunmasında bir sıra problemlər də var ki, onlar 

bu gün də aktualdır: 

1 haqsız rəqabətdən müdafiə 
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2  audiovizual məhsulların istehsalçılarının qorunması 

3 əmtəə nişanlarının qorunması 

Əmtəə nişanı -- əmtəə və onun istehsalçısının fərdiləşdirilməsi üçün əmtəə və ya 

qablaşdırmanın üzərində yerləşdirilən nişandır. Patent – dövlət tərəfindən ayrı-ayrı fərdlərə 

və ya firmalara müəyyən vaxt ərzində ixtiradan istifadəyə  müstəsna hüququ verən 

sənəddir. 

 

Patent almaq üçün aşağıdakı şərtlərin ödənilməsi vacibdir: 

 yeni olmalı, yəni o bu sahədə texnikanın mövcud səviyyəsindən məlum deyil, 

 ixtiraçılıq səviyyəsinə malikdir, yəni bu sahədə çalışan mütəxəssislərə məlum 

deyil, 

 sənayedə tətbiq oluna bilər, yəni istehsal, kənd təsərrüfatı və başqa fəaliyyət 

sahələrində tətbiqi mümkündür 

Dövlət rüsumu - dövlət orqanları və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı 

qurumlar tərəfindən hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrası zamanı göstərilən və hüquqi 

nəticələrin yaranmasına səbəb olan xidmətlərə və hüquqi hərəkətlərə görə (sənədlərin 

tərtibi, qeydiyyatı, razılıqların verilməsi və s.) ödənilən haqdır (ödənişdir). 

 

Dövlət rüsumunun tutulduğu hallar 

1.Dövlət rüsumu aşağıdakı hallarda tutulur: 

2.məhkəməyə verilən iddia ərizələrinin və şikayətlərin, hüquqi əhəmiyyət kəsb 

edən faktların müəyyən edilməsi barədə ərizələrin, məhkəmə əmri haqqında ərizələrin və 

məhkəmə qərarları barəsində şikayətlərin verilməsi, məhkəmə tərəfindən sənədlərin 

surətinin təkrar verilməsi;   

3.notariat kontorları və dövlət orqanları tərəfindən notariat hərəkətlərinin 

aparılması, notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün şəhadətnamənin verilməsi və onun 

müddətinin uzadılması;   

4.vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı;  

 İnformasiya vasitələrindən istifadə hüququnun qorunması qanunla həyata 

keçirilir.Bu sahədə ilk qanun Azərbaycanda 3 aprel, 1998-ci ildə qəbul edilmişdir-

“İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” qanun. Bu 

qanunda informasiya ehtiyatları, informasiya sistemi, informasiyalaşdırma mühitində 

subyektlərin hüquqlarının mühafizəsi öz əksini tapmışdır. 

İnformasiya sistemlərinin qorunması və mühafizəsi, eləcə də informasiya mühafizə 

vasitələrinin formalaşdırılması ayrıca bir problemdir. Bu halların hər birində informasiya 

həm mühafizə obyekti, həm də işçi vasitə kimi çıxış edir. Bu baxımdan onlar iki yerə 

bölünür:  

1) informasiya təsirindən müdafiə vasitələri – bu zaman istənilən vasitələrdən 

istifadə edilə bilər. Misal olaraq qadağan olunmuş ədəbiyyatların sərhəddən keçirilməsinin 

qarşısının alınmasına imkan verən avadanlıqları, düşmən radiostansiyaların “səsinin 

batırılması” üçün süni radiomaneələri, antivirus kompüter proramlarını göstərmək olar.   

2) informasiya mühafizə vasitələri – informasiyadan müxtəlif təsir növlərinə qarşı 

mühafizə vasitəsi kimi istifadə etməyə imkan verir. Çox vaxt bu cür mühafizə qorxutma və 

ya uzaqlaşdırma vasitəsilə həyata keçirilir. Heyvanlarda bu, damğalanma və ya ətraf 

mühitə buraxılan qorxuducu siqnallar ola bilər. 
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3...__ Müəssisədə informasiyanın işlənməsinin əsasən aşağıdakı üsullarından 

istifadə edilir: mərkəzləşdirilmiş,qeyri-mərkəzləşdirilmiş və paylaşmış. 

İnformasiyanın mərkəzləşdirilmiş işlənməsi hesablama texnikasının mərkəzləşmiş 

yerləşdirilməsini və bir neçə istifadəçiyə xidmət edilməsini (informasiyanın HM-da 

işlənməsini) nəzərdə tutur.İnformasiyanın mərkəzləşdirilmiş işlənməsinin aşağıdakı 

çatışmamazlıqları var: sənədlərin HM-na kuryer vasitəsilə çatdırılması, sənədlərin uzun 

müddət istifadəçilərdəolmaması, istifadəçilərin və HM-nın bir-birlərinə iradları (ilkin sənədlərin 

təqdimatı və onların işlənməsinin nəticələrinin qaytarılması, informasiyanın işlənməsi 

müddətlərivə s. ilə əlaqədar) . 

İnformasiyanın qeyri-mərkəzləşdirilmiş işlənməsi zamanı hesablama texnikası 

konkret istifadəçinin sərəncamında olur və istifadəçi ondan özünün vəzifələrinin yerinə 

yetirilməsi üçün istifadə edir. Bu üsulun çatışmamazlığı kimi  ayrı-ayrı istifadəçilər tərəfindən 

informasiyaların təkrarlanmasını, ayrı-ayrı bölmələri arasında informasiya mübadiləsinin 

çətinliyini və s. göstərmək olar. 

İnformasiyanın  paylanmış işlənməsi – EHM və AİY şəbəkələrində istifadə edilir. Bu 

zaman lokal mərkəzlərdə paylanmış, rabitə xətləri ilə birləşdirilmiş, birgə proqram təminatına 

və ümumi göstəricilərin müəyyən hissəsinə malik olan EHM vasitəsilə informasiyaların qeyri-

mərkəzləşdirilmiş işlənməsindən istifadə edilir. 

  

7. Müəssisənin informasiya təminatının quruluşu və müəssisədə istifadə 

edilən  

İS-nin təşkilati formaları. 

Plan: 

1.  İnformasiya təminatı anlayışı. 

2.  Müəssisənin informasiya təminatının quruluşu. 

3.  İnformasiya sistemi anlayışı. 

 

1...__ Müasir dövrdə sabit və səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün onun informasiya 

təminatı əsas rol oynayır. İnformasiya təminatı – sistermdə hərəkət edən informasiyanın 

həcmi, yerləşdirilməsi və təşkili formaları üzrə reallaşdırılan qərarların məcmusudur. Buna 

görə də çevik, eyni zamanda informasiya təminatı sisteminin yaradılması hər bir 

müəssisənin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biridir. Müəsisənin təcrübədə daha geniş 

yayılmış informasiya təminatı sisteminin quruluşu cədvəldə verilmişdir: 
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Cədvəl 3:  “Müəssisənin informasiya təminatının ümumiləşdirilmiş quruluşu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2...__ Maşındankənar informasiya təminatının əsas funksiyalarına istehsal 

obyektlərinin və ya hadisələrin eyniləşdirilməsi, obyektlərin və hadisələrin təsviri, 

göstəricilərin formalaşdırılması və onların müvafiq sənədlərdə təqdim edilməsi daxildir. 

Eyniləşdirmə -- istehsal obyektlərinin hər birinə eynimənalı adın verilməsindən 

ibarətdir.onun ən çox yayılmış vasitələri sorğu kitabçaları və təsnifatlardır.Məsələn: 

avtomatlaşdırılacaq idarəetmə obyektləri, yerinə yetirilən işlərin növü, perspektiv və operativ 

planlaşdırma, əmək haqqının hesablanması və uçotunun aparılması sistemi, struktur 

bölmələrin siyahısı və s. 

İstehsal obyektləri təsvir edilərkən onların fəaliyyət və kəmiyyət xüsusiyyətləri 

müəyyən edilir, müvafiq ölçü vahidləri seçilir və dəyişikliklərin ölçülməsinin son həddi 

müəyyən edilir. Məsələn: struktur bölmələr üzrə işçilərin sayı və keyfiyyət tərkibi, yerinə 

yetiriləcək işlərin növləri və onların yerinə yetirlmə vaxtı, ayrı-ayrı sənəd növlərinin sayı və s. 

müəyyən edilir.  

Göstəricilər formalaşdırılarkən dəyişənlərin E.H.M-na daxiledilməsi üsulları seçilir, 

istehsal obyektləri təsvir edilir. Rəqəmli göstəricilər adi qaydada daxil edilir, mətn 

göstəriciləri daxil edilərkən isə söz yığını seçilir, kodlaşdırma məsələləri həll edilir və 

müvafiq sorğu kitabçaları formalaşdırılır. Məsələn: sorğu kitabçasında müəssisənin 

altstrukturlarının adları və kodları, istifadə edilən materiallar və onların kodları, məhsulların 

adları və kodları və s. göstərilir. 

Göstəricilərin təqdim edilməsi müəssisənin təsərrüfat-istehsal fəaliyyətinin 

nəticələrini əks etdirən, onlarda göstərilən məlumatların maşın daşıyıcılarına köçürülməsinə 

imkan verən sənədlərin hazırlanmasından və doldurulmasından ibarətdir. Bu qayda ilə 

məsələn, mühasibat və statistika hesabatlarının formaları, məhsulun keyfiyyət göstəriciləri, 
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məhsulun istehsalına çəkilən xərclərin hesabatı və s. yeni şəklə salınır, dəyişdirilir. Burada 

çıxış sənədlərinin formaları – onların maşınlı formalaşdırılmasının rahatlığının təmin 

edilməsi üçün işlənib hazırlanır. 

Maşındaxili informasiya təminatının tərkibinə istifadə edilən proqramlar(sistemli və 

tətbiqi), yığım sistemləri, göstəricilərin daxil edilməsi və onlara çıxış, eləcə də maşın 

daşıyıcılarında göstəricilər massivi daxil edilir. 

Daxili informasiya təminatının funksiyalarına aiddir: xarici informasiyanın maşın 

informasiyasına çevrilməsi, göstəricilərin massivlər arasında paylanması, informasiyanın 

maşın massivlərinin təşkili (strukturunun və məzmununun),lazımi göstəricilərin axtarışı və 

çıxarılması üçün maşın variantının xarici varianta    çevrilməsi. 

 

1...__ İnformasiya sistemi – rəhbər işçiləri öz funksiyalarını yerinə yetirmək üçün 

lazımi informasiya ilə təmin edən, informasiyanın toplanmasını, ötürülməsini, işlənməsini 

həyata keçirən kommunikasiya sistemidir. İnformasiya sistemləri (İ.S) konkret obyekt üçün 

yaradılır. Onlar müəssisənin təsərrüfat-istehsal fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması 

məqsədi ilə tətbiq edilir. Avtomatlaşdırma səviyyəsindən asılı olaraq aşağıdakı İ.S-ni 

fərqləndirirlər: 

 əl əməyi (100 % insan tərəfindən həyata keçirilir) 

 avtomatlaşdırılmış (müəyyən hissəsi maşınla,müəyyən hissəsi insan 

tərəfindən) 

 avtomat (100 % maşınla həyata keçirilir) 

Cədvəl 4: “İnformasiya sisteminin komponentləri” 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İ.S-nə tətbiq  sahəsindən asılı olmayaraq aşağıdakı komponentlər toplusu daxildir: 

 funksional, göstəricilərin işlənməsi sisteminin komponentləri, təşkilati 

komponentlər (bax.cədvəl 4). 
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Ümumi şəkildə İ.S-nin  daxili informasiya təminatı aşağıdakı növ göstəriciləri 

nəzərdə tutur: 

 ilkin verilənlər – İ.S-nin hər bir seansında ona daxil edilən informasiyaları, 

 normativ-sorğu informasiyalarını – informasiya sisteminə dəfələrlə daxil edilən, 

İ.S-nin işinin bir çox seanslarında istifadə edilən, müəyyən müddət ərzində dəyişməyən 

informasiyalardır. 

 aralıq verilənlər – (virtual verilənlər) informasiyanın ilkin işlənməsi nəticəsində 

əldəedilən, İ.S-nin işinin bir seansında istifadə edilən, bir seansdövründə kompüterin 

yaddaşında saxlanılan informasiyalardır. 

 nəticəni əks etdirən göstəricilər – İ.S-nin nəticələrinin kağız daşıyıcılarında 

sənədləşdirilmiş formada, displeyin ekran formasında, kompüterin yaddaşına yazılmaqla 

əks etdirilməsi. 

 displeyin ekranlarının məzmunu – İ.S.ilə istifadəçinin dialoqunun təşkili 

məqsədi ilə displeyin ekranında informasiyanın əks etdirilməsini təmin edən ekran forması, 

 kağız daşıyıcılarında əks etdirilən hesabat sənədlərinin formalarını – blank 

formaları. 

 

Ümumi halda müəssisələrdə İ.S-nin təşkili aşağıdakı ardıcıllıqla həyata keçirilir. 

1. İ.S-nin yaradılmasının məqsədlərinin müəyyən edilməsi. Məsələn: işçilərin 

fəaliyyətinin operativliyinin artırılması məqsədilə. 

2. Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün konkret vəzifələrin müəyyən edilməsi. 

Məsələn: sənəd dövrüyyəsinin avtomatlaşdırılması. 

3. İS-nin təşkilati strukturlarının seçilməsi. Bu zaman texniki və proqram vasitələri 

bir-birinə uyğun gəlməlidir. 

4. Əsas proqram təminatının seçilməsi. 

5. Maşındankənar informasiya təminatının formalaşdırılması üçün kompleks işlərin 

yerinə yetirilməsi. 

6. İ.S-nin tənzimlənməsi. 

7. İ.S-nin praktiki istismara verilməsi.                                                                                     

Müasir İ.S-nin yaradılması mürəkkəb prosesdir. Bu sistem yaradılarkən beş əsas 

istiqamət – texniki, proqram, dilçilik, təşkilati, informasiya üzrə çoxsaylı vəzifələri həll etmək 

lazım gəlir. 

 İ.S-nin yaradılmasının texniki vəzifəsi kompüter tipinin seçilməsi, iş  üçün 

müvafiq terminalların və informasiyanın ötürülməsi qurğularının seçilməsi ilə əlaqədardır. 

 Proqram vəzifəsi əməliyyat sisteminin, müvafiq sistem proqramlarının seçilməsi 

ilə bağlıdır. Bu zaman istifadəçilərə lazım olan tətbiqi proqramların hazırlanmasına xüsusi 

diqqət yetirilməlidir. 

 Dilçilik vəzifəsi informasiyanın fikir hissəsi ilə bağlıdır. Bu, insanların danışdığı 

müəyyən bir dildə olmalıdır. Məsələn: ingilis dilində yazılır. Bununla yanaşı, səsləri, qrafiki 

informasiyaları, məntiqi çevirmələri təsvir edən xüsusi dillər lazımdır. Onlar istifadəçilər üçün 

sadə və rahat olmalıdır. 
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 Təşkilati vəzifə informasiyanın işlənməsi texnologiyasının seçilməsi ilə həll 

edilir. Bu azman əsas vəzifə elektron maşınların istismarı və onların proqram təminatı ilə 

məşğul olan işçi kollektivin formalaşdırılmasından ibarətdir. 

 İnformasiya vəzifəsinin həlli xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu, onunla əlaqədardır 

ki, İ.S. və onun tərkibinə daxil olan texnika, proqramlar, dillər və təşkilati təminat iri həcmdə 

informasiya massivlərinin işləməsi ilə bağlıdır. 

Bir çox müəssisələrdə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, göstəricilər müxtəlif sənəd 

formalarında 2-4 dəfə təkrar olunur. Ən çox təkrarlanan iqtisadi göstəricilər əmək 

resurslarının idarə edilməsi ilə bağlıdır. Vaxt normaları, tarif dərəcələri və tarif əmsalları, zay 

məhsulun sayı 6-7 sənəddə öz əksini tapır.Material resurslarının idarə edilməsi zamanı 

təkrarlanan göstəricilərin sayı nisbətən azdır, onlr 3-4 sənəddə əks olunur. Təbiidir ki, belə 

vəziyyət sənədlərin sayının optimallaşdırılmasını və sənəd dövrüyyəsinin səmərəli təşkilini 

tələb edi ki, bu da öz növbəsində idarəetmə prosesinin avtomatlaşdırılmasını nəzərdə tutur. 

İdarəetmə prosesinin avtomatlaşdırılması isə sənədləşdirmə ilə bağlı tətbiq edilən iş 

metodlarının müvafiq eyniləşdirmə səviyyəsinə gətirilməsini tələb edir. Bu aşağıdakıları 

nəzərdə tutur: 

 sənəd dövrüyyəsi sisteminin qaydaya salınması 

 tətbiq edilən sənəd formalarının sayının  və onlarda əks etdirilən göstəricilərin 

sayının minimuma endirilməsi 

 sənəd formalarının eyniləşdirilməsi 

 hər bir ilkin göstəricinin bir dəfə qeydə alınması   

 vahid plan, hesabat və digər sənəd formalarından istifadə edilməsi və s. 

Yalnız düzgün təşkil edilmiş və sənədlərə köçürülmüş qarşılıqlı əlaqəli göstəricilər 

toplusu müəssisədə baş verən iqtisadi proseslərin uyğun informasiyalarla əks etdirilməsini 

təmin edə bilər. 

   

2...Müəssisənin İ.S. aşağıdakı təşkilati formalara malik ola bilər: 

1 Maşın informasiya kanalları ilə əlaqədar olamayan  ayrı-ayrı avtomatlaşdırılmış iş 

yerlərinin (A.İ.Y.) məcmusu. Məsələn: rəhbərin AİY, katibə-raferentin AİY, mühasibin AİY, 

maliyyə şöbəsi işçisinin AİY və s. Bu zaman informasiya mübadiləsi sənədlərin kağızlara və 

ya disklərə köçürülməsi vasitəsilə hayata keçirilir. 

2 Müəssisənin ayrı-ayrı struktur bölmələrinin informasiya sistemi. Şöbənin tərkibində 

ayrı-ayrı iş yerləri arasında informasiya mübadiləsi maşın kanalları vasitəsilə həyata keçirilir. 

3 Müəssisənin informasiya sistemi. Bu İS-də ayrı-ayrı struktur bölmələrinin işçi 

terminalları müəssisənin hüdudlarında vahid sistemdə (şəbəkədə) birləşdirilir. Hər bir təşkilati 

struktur şəraitndə başqa şəbəkələrə (İnternetə) çıxış mümkündür.  

Müasir dövrdə müəssisələrdə İS-nin təşkilati forması kimi avtomatlaşdırılmış iş yerləri 

(AİY) geniş yayılmışdır.Onlardan daha geniş yayılanlarını aşğıdakı qruplarda birləşdirərək 

nəzərdən keçirək: 

1 İdarəetmə heyətinin AİY. Onlar idarəemə qərarlarının qəbulu və tənzimlənmsəi 

funksiyasının reallaşdırılması üçün nəzərdə tutulur və aşağıdakılara ayrılır: 

 direktorun, onun msüavinlərinin, baş mütəxəssilərin AİY. (cədvəl 5) 
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 funksional şöbələrin (plan, maliyyə, texniki, kadrlar şöbəsi) AİY. 

 əsas istehsal sexlərinin AİY (cədvəl 6) 

 köməkçi sexlərin AİY. 

 Qeyri-sənaye təsərrüfatlarının (mənzil-kommunal təsərrüfatı, istirahət ocaqları) 

AİY. 

İdarəetmə heyətinin AİY bir qayda olaraq fərdi istifadə üçün nəzərdə tutulur və 

idarəetmənin konkret subyektinin  spesifik funksiyalarının avtomatlaşdırılmasını təmin edir. 

Onlar avtomatlaşdırılan konkret funksiyanın xüsusiyyətlərini nəzərə almağa imkan verir və 

fərdi xidmət üçün müvafiq servisi təmin edir. 

 

Cədvəl 5  “Müəssisənin İS-nin iyerarxik quruluşu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cədvəl 6 “Sexin idarə edilməsinin İS-nin quruluşu” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 Funksional şöbələrin və sexlərin ( texnoloqlar, iqtisadçılar, mühasiblər, 

normalaşdırıcılar) , uçot bölmələrinin (əsas vəsaitlərin, maddi dəyərlərin, əmək və əmək 

haqının və s.uçotu), kadrlar şöbəsinin AİY. 

Bu AİY bir qayda olaraq kollektiv-funksional şəkildə yerinə yetirilir. Onlar məkanca 

bir-birindən uzaq məsafədə yerləşməyən, vaxta görə üst-üstə düşməyən, yekcins 

funksiyaları- funksional əməliyyatları yerinə yetirən mütəxəssislərin funksiyalarının 

avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulur. Bu AİY-də məkanca əlaqəli olan istifadəçilər qrupu 

texnoloji cəhətdən yekcins olan vəzifələri həll edirlər. 

3 Operativ idarəetmənin AİY – ilkin informasiyanın toplanması və onların iş yerlərində 

(dispetçer, texniki nəzarət şöbəsinin nəzarətçiləri, sahə ustası, ambar müdiri,ambardar) ilkin 

işlənməsi üçün nəzərdə tutur. Bu tipli  AİY fərdi istifadəçi üçün  layihələndirilir. 

         Direktorun              AİY 

Funksional şöbə  

rəislərinin AİY 
Sex   rəislərinin  AİY Qeyri-istehsal 

təsərrüfatlarının AİY 

Mütəxəssislərin 

AİY 

Texniki 

işçilərin AİY 

Mütəxəssislərin 

AİY 

Hazırlıq-emal 

AİY 
Texniki 

işçilərin AİY 

Iqtisadçının AİY 

AİY 

 

 

Sahə ustasının 

AİY 
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AİY 

           Sex rəisinin AİY 
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4 Texniki işçilərin (kargüzar, katibə) AİY – yerinə yetirilən funksiyaların 

xüsusiyətlərindən asılı olaraq fərdi olmalı, informasiya –sorğu xidmətinin həyata keçirilməsinə 

və informasiyanın mətnli işlənməsinə imkan yaratmalıdır. 

5 Hazırlıq-işləmə AİY – maşın daşıyıcılarda ilkin informasiyanın hazırlanması,  onlara 

nəzarət və düzəlişlərin edilməsi ilə məşğul olan operatorlar üçün tətbiq edilir. Məkanca onlar 

HM-da və ya müəssisənin struktur bölmələrində yerləşə bilərlər. 

6 Tədqiqatçının AİY – problemin səmərəli həlli yolunu müəyyən etmək məqsədilə 

onun təqdimatı ilə məşğul olan şəxslər üçün yaradılır. Bu tipli AİY yeni məhsulun 

layihələndirilməsi, konstruksiyanın hazırlanması, fəaliyyətdə olan İS-nin təhlili və s. üçün 

istifadə edilir. 

İS-nin yaradılması zamanı sistemli yanaşmadan istifadə edilir. O, həm obyektin, həm 

də idarəetmə sisteminin sistemli təhlilini nəzərdə tutur. İS-nə tətbiq edilən sistemli yanaşma 

idarəetmənin bütün vəzifələrinin həyata keçirilməsi üçün vahid ilkin informasiyadan istifadə 

edilməsini, informasiyaların təsnifatının və kodlaşdırılmasının vahid sisteminin yaradılmasını, 

idarəetmənin müxtəlif səviyyələrindəki AİY-nin texniki, informasiya və proqram uyğunluğunu 

təmin etməlidir. 

 

8.Fərdi kompüterin tərkib hissələri və EHM. 

Plan:  

1.  İlkin informasiya texnologiyaları. 

2.  Fərdi kompüterin yaranması 

3.  Fərdi kompüterin tərkibi. 

 

1..__ Bəşəriyyət öz inkişafında minilliklərlə ölçülən uzun bir yol keçmişdir. Bütün bu 

vaxt ərzində insan  informasiyanın qeydə alınması və toplanması yolu ilə enerjini və material 

obyektlərini informasiya texnologiyalarına çevirməyi öyrənmişlər. İlkin informasiya 

texnologiyalarına mağara və qayaüstü rəsmləri, hesabları, incəsənətin, yazının meydana 

gəlməsini aid etmək olar. Daşlar, ağac, gil, papirus, ipək, kağız informasiyaların daşıyıcıları 

rolunu oynayırdılar. 

İlk informasiya texnologiyası biliklərin şifahi olaraq varislərə ötürülməsi ilə 

məhdudlaşırdı. Bilikləri saxlayanlar. Mühafizə, edənlər – ruhanilər, kahinlər meydana çıxırdı. 

Peşə vərdişləri  şəxsi nümunə yolu ilə ötürülürdü. Biliklərin, informasiyaların əldə edilməsi 

imkanları məhdud idi, ona görə də biliklər istehsal proseslərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir 

göstərə bilmirdi. Məlumatlar, göstəricilər əllə işlənirdi, istehsal kustar, unikal, az seriyalı idi.  

İlk çap maşınının və kitab çapının (1445-ci il) meydana çıxması birinci informasiya 

inqilabını doğurdu və o təxminən 500  il davam etdi. Biliklər tirajlanmağa və istehsal 

proseslərinə təsir göstərməyə başladı. Dəzgahlar, buxar maşınları, teleqraf, radio meydana 

çıxdı.1946-cı ildən EHM-nın dövrü başladı.Bəşəriyyət tarixində ilk dəfə olaraq formaya 

salınmış biliklərin yazılması və uzun müddət saxlanması üsulları yaradıldı. Əvvəllər 

formalaşmış peşə biliklərinin maşın və mexanizmlərə bilavasitə təsir göstərəcəyi formada 

yazılması  prosesi EHM-nın proqramlaşdırılması adlanmağa başladı. İlk EHM-nın meydana 

çıxdığı andan informasiya texnologiyaları bir sıra mərhələlərdən keçmişdir:   

1-ci mərhələ --- 1960-cı illərədək davam etmişdir.Bu mərhələdə onun 1-c- və 2-ci 

nəsli (lampalı, yarımkeçiricili)istismar edilmişdir.  
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2-ci mərhələ --- 1980-cı illərədək davam etdi. EHM və  böyük inteqral sxemlərdə 

üçüncü nəsl EHM meydana çıxdı. Bu zaman informasiya texnologiyasının yaradılmasının 

əsas kriteriyası proqramlaşdırıcının əməyinə qənaət edilməsi hesab edilirdi. Məqsəd – 

proqramlaşdırıcının instrumental vəsaitlərinin yaradılması idi.  

3-cü mərhələ --- 1990-cı illərədək davam etdi. 1970 –ci illərin sonlarında fərdi 

kompüter (FK) yaradıldı.  

Bəşəriyyət, onun inkişafına daha çox təsir edən və informasiya inqilabı adlanan dörd 

mərhələdən keçmişdir. Birinci mərhələdə yazının meydana gəlməsi nəticəsində bilikləri 

saxlayaraq, gələcək nəsillərə ötürmək imkanı yarandı. 

İkinci mərhələ (XVI əsrin ortaları) kitab çapının ixtirası ilə bağlıdır. Bu inqilab 

nəticəsində informasiyanın saxlanılmasının tamamilə yeni bir üsulu yarandı. İnsan 

informasiyanı saxlamaq, sistemləşdirmək və yaymaq üçün yeni bir vasitə əldə etdi.Bu vasitə 

mənəvi və mədəni dəyərləri böyük kütlələrə çatdırmağa imkanı verdi. 

Üçüncü mərhələ (XIX əsrin sonu) elektrik cərəyanının kəşfi ilə bağlıdır. Teleqraf, 

telefon və radio yarandı. Onlar informasiyanı ixtiyari həcmdə və yüksək sürətlə ötürməyə və 

qəbul edib saxlamağa imkan verdi. İKT vasitələri yarandı. 

Dördüncü mərhələdə (XX əsrin 70-ci illəri) mikroprosessor texnologiyası ixtira 

olundu və fərdi kompüterlər meydana çıxdı. İnformasiyanın elektrik və mexaniki vasitələri 

keçmişdə qaldı. Onları elektron vasitələr əvəz etdi. Bu vasitələr maşın və cihazları daha kiçik 

ölçüdə istehsal etməyə və proqramla idarə olunan qurğular yaratmağa imkan verdi. Dördüncü 

inqilabın baş verməsinin əsas səbəbi ötən əsrin 40-cı illərində elektron hesablama 

maşınlarının yaranması oldu. 

2..__ Fərdi kompüter – insan fəaliyyətinin bir çox çətin formalaşdırılan və onlardan 

geniş istifadə edilməsinə imkan yaradan qurğudur. Fərdi kompüterlərin yaradılmasında əsas 

kriteriya – biliklərin formalaşdırılması üçün informasiya texnologiyalarının (İT) 

yaradılmasından, məqsəd isə -- informasiya texnologiyalarının insan fəaliyyətinin bütün 

sferalarına nüfuz etməsindən ibarətdir.  

Müasir hesablama maşınları yalnız xarici ölçülərinə görə deyil, eyni zamanda 

funksional imkanlarına görə də bir-birindən fərqlənirlər. Fərdi kompüterlərin yaranması 

hesablama texnikası sahəsində böyük hadisəyə səbəb oldu və kompüter şəbəkələrinin 

yaranmasına təkan verdi. Fərdi kompüterlərin yaranma tarixi 1974-1975-ci illər hesab 

olunur.1974-cü ildə iki amerikalı alim Stefan Voznyak və Stiv Jobs fərdi kompüter yaratmış və 

onu APPLE adlandırmışlar. Kompüter ingilis sözü olub,hesablayıcı deməkdir.Bu sözdən 

əvvəl rəqəm hesablama maşını ,Elektron hesablama maşını-EHM və yaxud da hesablama 

maşını –HM söz birləşmələrindən istifadə olunurdu. 

 

Fərdi kompüterlərin meydana çıxması ikinci informasiya inqilabını doğurdu, fərdi 

hesablamalar yarandı. 

FK – sənaye məhsulu kimi birləşdirici kabellərlə əlaqələndirilən bir neçə blokdan 

ibarətdir.  Onun tərkibinə aşağıdakılar daxildir: 

 əsas aparat hissəsini özündə birləşdirən sistem bloku. Bloka – ana lövhə, 

mikroprosessorlar, mikrosxemlər, yaddaş,  sərt disk, CD-ROM və s. daxildir. 

 Mətn və ya qrafik məlumatı özündə əks etdirən – monitor və ya displey. 

 Istifadəçi tərəfindən istənilən məlumatı fərdi kompüterə daxil etmək üçün əlaqə 

qurğusu olan – klaviatura  
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 Monitorun ekranı üzərində yerləşən xüsusi göstəricini – kursoru ekran boyu 

hərəkət etdirən – MOUSE qurğusu 

 Bunlardan əlavə FK-də periferiya qurğularından – printer,skaner, plotter, 

rəqəmli kamera və s istifadə olunur. 

Adətən kompüterləri masaüstü və portativ(daşına bilən) variantda – yəni bloknot 

(notebook) variantında istehsal edirlər.  

 

Sistem bloku – FK-də istifadə edilən texniki elementlərin əsas birləşmə qovşağı olub 

daxilində kompüterin işləməsi üçün lazım olan ən əhəmiyyətli vasitələri birləşdirir. Sistem 

blokunun daxilndə yerləşən qurğuları daxili, bloka xaricdən qoşulan qurğuları isə xarici 

qurğular  adlandırırlar. Bunlardan əlavə, verilənlərin bloka daxil edilməsi və ya blokdan xaric 

edilməsi, həmçinin blokda uzun müddət saxlanması üçün istifadə edilən qurğulara periferiya 

qurğuları deyilir.Periferiya qurğuları aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: 

Verilənləri daxil edən qurğular – (klaviatura, skanerlər) 

Verilənləri xaric edən qurğular – (printerlər) 

Verilənləri saxlayan qurğular – (strimmerlər, yaddaş) 

Verilənləri mübadilə edən qurğular – (faks-modemlər) 

Indiki zamanda istifadə edilən FK-lərin sistem blokunu üfüqi  və şaquli formada 

istehsal edirlər. Sistem blokunun daxilində yerləşən qida bloku kompüteri tələb olunan 

gərginliklə təmin edir.  

Ana lövhə-FK-in əsas lövhəsi  sayılır. Onun üzərində yerləşən elementlər  

aşağıdakılardır: 

Mikroprosessor – əsasən riyazi və məntiqi əməliyyatları yerinə yetirən 

mikrosxemdir. 

Mikroprosessor dəsti (çipsel) – kompüterin daxili qurğularını idarə etməklə yanaşı 

ana lövhənin bütün funksional imkanlarını təyin edən mikrosxem toplusudur.  

Şinlər – kompüterin daxili qurğuları arasında siqnalların ötürülməsini təmin edən 

naqillər yığımıdır. 

Əməli yaddaş (ƏYQ) – kompüterin şəbəkəyə qoşulan zaman verilənləri müvəqqəti 

olaraq  saxlamaq üçün istifadə olunan mikrosxemlər toplusudur. Əməli  yaddaş verilənləri 

saxlamaq üçün kristal yuvalardan hazırlanır. 

Daimi yaddaş qurğusu (DYQ) – kompüter dövrədən ayrıldıqda belə verilənləri uzun 

müddət saxlamaq üçün istifadə edilən mikrosxemdir. 

Yuvalar- əlavə qurğuların qoşulmasını təmin edir.  

Kompüterin əsas hissəsi (beyni) mikroprosessordur. O, bir neçə santimetr ölçüdə 

elektron sxemi olub kompüterə daxil olan informasiyanın hesablanmasını, təhlilini, 

həmçininmüxtəlif əməliyyatları saniyənin milyonda bir hissəsində yerinə yetirir. Bir çox 

hallarda kompüterdə çoxlu sayda riyazi hesablamaların ( mühəndis hesablamaları, üçölçülü 

təsvirlərin təhlili vəs) aparılması lazım gəlir ki, mikroprosessor belə yükləməni təmin edə 

bilmir. Odur ki, kompüterdə belə yükləməni təmin etmək məqsədilə riyazi soprosessordan 

istifadə edilir. O, yerinə yetirilən mürəkkəb əməliyyatlarda əsas mikroprosessora kömək etmiş 

olur. 

Qida bloku – metal qutu şəklində olub sistem blokunun arxa tərəfinə bərkidilir. Qida 

blokunda transfarmator, düzləndirici və sərinkeş yerləşdirilmişdir. Transfarmator şəbəkədən 

sistem blokuna daxil olan 220 volt gərginliyi transformasiya edərək müxtəlif qiymətli 



31 
 

gərginliklərə çevirir. Düzləndiricinin vəzifəsi kompüterin bəzi elementlərini düzləndirilmiş 

gərginliklə təmin etməkdir. Sərinkeşdən qida blokunun daxilində yerləşmiş transfarmatorun 

və düzləndiricinin iş prosesində qızmasının qarşısını almaq üçün istifadə edilir. 

Portlar – mikroprosessorun xarici qurğuları ilə informasiya mübadiləsini həyata 

keçirən yuvalara – portlr deyilir. Onlar sistem blokunun arxa panelində yerləşir. Portların iki 

növündən istifadə edilir: paralel və ardıcıl. Paralel portların ardıcıl portlardan üstünlüyü 

məlumatın daxil və xaric edilmə sürətinin üstünlüyündədir. 

Videoyaddaş – nəticənin ekrana çıxmasını idarə edəcək elektron sxemi olub 

videokontrollerlərin tərkibinə daxildir.  

Disk sürücüsü – iş prosesində FK-də az istifadə edilən disk sürücüsü disketlərə  

proqram və verilənləri yazmaq üçün təyin edilmiş qurğudur. Disk sürücüsünün köməyilə vacib 

sayılan proqram və sənədlərin surətlərini çıxarmaq, həmçinin lazım olan informasiyanı bir 

kompüterdən digərinə ötürmək mümkündür. 

 

 

 

Dünyanın ilk çap maşını və ilk çap olunmuş kitabı (əlavə məlumat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bəlkə də, bu, çoxlarına tanışdır. Bəli, söhbət Yohan Qutenberqdən gedir. 

Kitab çapında hərəkətli metal lövhələrin tətbiqi inqilab törədir. Avropada kitab 

istehsalı güclənir və bütün dünyaya geniş yayılmağa başlayır. O, renessans dövrünün 

açarı hesab edilir. Gutenberqin ilk çap olunan Bibliya öz yüksək keyfiyyəti ilə məşhurdur. 

Yohan Qutenberq təxminən 1397-1400-ci illərdə Mayns şəhərində anadan 

olmuşdur. Onun atası cənab Qensflayş ticarətdə çalışırdı. O, dövrün dəbinə görə Yohan 

Qensflayş öz soyadını dəyişərək, vaxtilkə yaşadıqları yerin adını götürür. 1411-1420-ci 

illərdə Qutenberq ailəsi ilə Maynsdan Strasburq şəhərinə köçürlər. Burada, o, ömürün çox 

hissəsini keçirərərk daşların pardaqlanması, və güzgülərin hazırlanması ilə məşğul olur. 
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Qutenberqin dahi ixtirası ondan ibarət idi ki, o metal hərfləri tərsinə olaraq, 

metaldan qabarıq şəkildə hazırlayır. Bu hərflərdən yığlılan mətnləri o, sonra kağızın 

üzərinə çap edir. İxtiranı geniş tətbiq etmək üçün onun vəsaiti çatmır. 

Qutenberqin ilk çap etdiyi kitab "Bibliya" olur. Bu kitab öz keyfiyyətinə görə indi də 

fərqlənir.  

 

1448-ci ildə Maynsa qayıdan Qutenberq Yohan Faust ilə müqavilə bağlayır və ona 

6% və gündəlik 800 qulden pul ödəməklə mətbəəninin şərikli sahibi olurlar. Qutenberq 

əsas kapitalı hissə-hissə alırdı. Dövriyyədə pulun artması ilə Faust tədricən uzaqlaşır və 

1452-ci ildə vaxtı vaxtında 800 quldenin ödənilməsinə görə illik haqqdan azad olunur. 
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Kiçik maliyyə vəsaiti və heç bir təcrübəyə malik olmayan işçilərlərlə Qutenberq 

böyük nəailiyyət əldə edir. 1456-cı ildə o 5 müxtəlif formada hərflər tökür və Elia Donatın 

latın qrammatikasını və iki Bibliyanı çap edir. Qutenberq çap işindən gəlir gələnə qədər 

uzun müddət şərikinə pul verməkdən boyun qaçırır. Faust onu məhkəməyə verərək, 

faizlərin ödənilməsini tələb edir. Məhkəmədə o, uduzur və mətbəə bütünlüklə Fuasta keçir 

və Qutenberq hər şeyi təzədən başlamalı olur. O, sonra vətəninə Qutenberqə qayıdır və 

orada yeni çap mətbəəsinin açılması ilə məşğul olur. 

Maynsda yaşayan hüqüqşünas Dr. Konrad Humeri ilə Qutenberq arasındakı 

razılaşmaya əsasən 1468-ci ildə o, çap mətbəəsi yaradır. 1465-ci ildə Qutenberq Nassau 

zadəganı tərəfindən sarayda çap işinə götürülür. Ona illik paltar, şərab, buğda verilir və 

vergilərdən azad olunur. 

Qutenberq ömrünün sonuna kimi Maynsda yaşayır. 1468-ci ildə o vəfat edir. 

Vəfatından sonra onun dəqiq harada dəfn olunması məlum olmadığından qəbri məlum 

deyil. 

  

 

 

 

9. İnformasiyanın daxil edilməsi, əks etdirilməsi, saxlanması vasitələri və 

printerlər. 

Plan:  

1.  İnformasiyanın daxil edilməsi vasitələri. 

2.  İnformasiyanın əks etdirilmə vasitələri. 

3.  İnformasiyanın saxlanması vasitələri. 

4.  Modem və printerlər. 

 

1..__ İnformasiyanın və idarəemə qərarlarının kompüterə daxil edilməsi üçün 

klaviaturadan, Mouse, skaner və rəqəmli kameradan istifadə edilir. 

Klaviatura – kompüterlə istifadəçi arasında əlaqə yaradan əsas qurğudur. Stasionar 

FK-də klaviatura müstəqil qurğu kimi qurulur. Səyyar kompüterlərdə isə klaviatura 

kompüterilə bir lövhə üzərində qurulur və kompüterin korpusuna daxil edilir. Səyyar 

kompüterlərin klaviaturalarının düymələrinin sayı stasionar kompüterlərin düymələrinin 

sayından az olur. Müasir klviaturalar demək olar ki, standartlaşdırılıb. Onlarda 101-103 

düymə olur. Düymələrin lövhə üzərində yerləşdirilməsində və xidmət düymələrinin 

formasında cüzi fərqlər mövcuddur ki,  bu  da əsasən istifadəolunan dillərin, kompüterdə olan 

proqramlar dəstinin dəyişməsi ilə əlaqədar olur.  Klaviaturanın istənilən düyməsi mexaniki və 

ya mempran tipli miniatür çeviricidən ibarətdir. Çeviricinin vəziyyətinə nəzarəti klaviaturanın 

daxilində yerləşdirilmiş mikroprosessor yerinə yetirir. Mikroprosessorun vəzifəsi klaviatura 

üzərində olan istənilən düymənin basılmasına uyğun məlumatı kompüterə göndərməkdir. 

Kompüterə göndərilən informasiya kompüterin daxilində olan əmrlər sisteminin köməyi ilə 

təhlil edilir. 

MOUSE (siçan) – kompüterin səmərəli işləməsini təminetmək üçün o, mouse 

qurğusu ilə təmin edilməlidir. Mouse olmadan da kompüterdə işləmək mümkündür. Lakin 

onun olmaması da istifadəçinin işini xeyli çətinləşdirir. Mouse qurğusu qrafik rejimində işləyən 

monitorun ekranında kursoru istənilən istiqamətdə hərəkət etdirən iki vəya üç düyməsi olan 
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qurğudur. O, quruluşuna görə mexaniki, ortomexaniki və optiki olur. Kursoru klaviaturanın 

köməyi ilə də hərəkət etdirmək mümkündür. Klaviatura kursoru üfüqi və şaquli istiqamətdə 

hərəkət etdirir. Mouse ilə istənilən əyrini sürətlə çəkmək olur. O, kompüterin yan tərəfində 

yerləşən xüsusi lövhənin üzəri ilə hərəkət edir. Hərəkət nəticəsində alınmış siqnal qurğunun 

elektron blokuna, oradan da xüsusi birləşdirici naqillər vasitəsilə kompüterə ötürülür və 

nəticədə ekranda hərəkətə uyğun təsvir alınır.  

SKANER –iş prosesində tez-tez çap materiallarının, qrafik təsvirlərin sonradan 

işlənməsini vətəkrar istifadə edilməsini təmin etmək üçün kompüterə daxil edilməsi zərurəti 

yaranır. Mətn və qrafiki informasiyaların sürətini çıxarıb kompüterə daxil etmək üçün skaner 

qurğusunda istifadə edilir. Skaner fotoşəkil, rəsm,əl yazması, qəzet və jurnal surətlərinin 

kompüterdə təkrar istifadə edilməsini təmin edir. Onun əsas elementi yarımkeçirici lazer və 

yarımkeçirici işıqqəbulediccidir. Skaner mətn və ya təsvir üzərində hərəkət etdikcə kağız 

üzərində hərəkət edən lazer şüası mətni və ya təsviri skanerləyir və təsvirə uyğun 

informasiyanı işığa həssas yarımkeçiricilərdə əks etdirir. Nəticədə alınmış işıq siqnalı elektrik 

siqnqllarına çevrilir və naqil vasitəsilə kompüterə ötürülür. Kompüterə ötürülən siqnal özündə 

təsvirə uyğun olan nöqtələrin sayını və təsvirin rəngini təzahür etdirir. Kompüter tərəfindən 

alınan siqnal kompüterin daxilində rəqəm siqnalına çevrilir. Alınmış məlumat istifadəçi 

tərfindən lazım gəldikdə fayl şəklində diskə yazılır. FK-in əl ilə işləyən, planşet və baraban 

növlərindən istifadə edilir.  

Əl ilə işləyən skanerlər – eni 10 santimetr olan sənədlərin zolaqlarını işləyir, əsasən 

mobil FK-in işlədiciləri tərəfindən istifaə edilir. Onların sürəti zəifdir və çox vaxt mətnlərin 

surətini əyri (çəp) əks etdirir. Bununla yanaşı onlar ucuz qiymətədir və kompaktdır. 

Planşet skanerlər – kifayət qədər universaldır. Onlar surətçıxarma aparatlarının 

yuxarı hissəsinə bənzəyir: orijinal və ya kağız üzərində olan sənədlər altında hərəkət edən 

optikalı və analoji rəqəm çeviricili baraban olan xüsusi şüşə üzərinə qoyulur. Planşet 

skanerlər həm rəngli təsvirlərin, həm də mətnli sənədlərin az və ya çox sürətlə  kompüterə 

daxil edilməsini təmin edir. Planşet skanerlər həm kütləvi, həm də poliqrafiya üçün istehsal 

edilir. 

Baraban skanerlər – öz həssaslıqlarına görə planşet skanerlərdən çox üstündür və 

onlardan yalnız poliqrafiyada istifadə edirlər. Baraban skanerlər fotoçəkilişlərin yüksək 

keyfiyyətlə sürətlərinin çıxarılmasına imkan verir. Baraban skanerlərdə orijinallar baraban 

adlanan şəffaf silindrin daxilində və ya xaricində yerləşdirilir. Baraban nöyük olduqca onun 

səthində daha çox orijinal yerləşdirmək mümkün olur ki, bu da skanerləşdirilən sahənin daha 

çox böyük olmasına imkan verir. 

Rəqəmli kamera – kompüterə təsvirləri daxil etmək üçün istifadə olunan xüsusi 

quruluşlu cihazdır. 

 2..___ FK-də informasiyanın əks etdirilməsi vasitələrinə videoadapter və monitor 

daxildir. 

Videoadapter (videokart)dan – monitorun ekranında alınmış təsviri formalaşdırmaq 

üçün istifadə edilir. O, bir qayda olaraq kompüterin sistem blokunda yerləşdirilir, mətn və 

qrafik rejimdə işləyir. Videoadapter sətirlərarası və ya sətir-sətir genəltmə rejimlərində işləyə 

bilər. Sətirlərarası rejimdə monitorun ekranında alınmış təsvir iki kadrla formalaşır. Ikinci 

rejimdə isətəsvir bir kadrla formalaşmış olur, birinciyə nisbətən təsvir daha aydın və dəqiq 

olur.  
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Monitor – mətn və qrafik informasiyanın kompüterdə əks etdirilməsi üçün 

monitordan(displey) istifadə edilir. Monitorlar çoxrəngli və monoxromatik(bir rəngli) olur. 

Monitorun idarə olunması FK-in daxilində formalaşan rəqəm videosiqnallarının vasitəsilə baş 

verir. O, iki rejimdə işləyir – mətn  və qrafik. Monitorlarda  displeylərə nisbətən daha yüksək 

keyfiyyətli təsvirlər almaq mümkündür. Monitorun əsas göstəricisi ekranın ölçüsü, ekranda 

təsvir olunan nöqtələrin sayı, təsvirin əks olunmasının maksimal tezliyi və ekranın müdafiə 

dərəcəsidir.  

3...___ İnformasiyanın saxlanması vasitələri – kompüterə daxil edilən 

informasiyanın saxlanmasə üçün müxtəlif yaddaş qurğularından istifadə edilir. Onlardan ən 

əsası  əməli ( operativ) yaddaş qurğusudur. Kompüter təhlil edəcəyi  proqramları və ilk 

verilənləri məhz operativ yaddaş qurğusundan götürür. Yaddaş cəld işlədiyinə görə operativ 

adını almışdır. Əməli yaddaşın mənfi cəhəti kompüter dövrədən ayrıldıqda informasiyanı 

özündə saxlaya bilməməsidir. Çox vaxt əməli yaddaşı (ƏYQ) da adlandırırlar. Məlumdur ki, 

əməli yaddaşın tutumu kompüterin işləmə sürətinə təsir edir. Əməli  yaddaşın tutumu kifayət 

qədər olmadıqda istənilən unformasiyanın mikroprosessor tərəfindən axtarılması üçün 

mikroprosessor artıq əməliyyatları yerinə yetirməyə məcbur olur. Nəticədə proqramın yerinə 

yetirilmə vaxtı uzanır. Odur ki, mikroprosessoru əlavə əməliyatlardan azad etmək üçün əməli 

yaddaşın tutumu lazımi səviyyədə olmalıdır. 

Əməli yaddaşa müraciəti sürətləndirmək kompüterlərdə xüsusi hazırlanmış 

yaddaşdan – keş-yaddaşdan istifadə edilir. Keş –yaddaş mikroprosessorla əsas yaddaş 

arasında yerləşən kiçik tutuma və yüksək işləmə sürətinə malik yaddaşdır. Ondan kompüterin 

məhsuldarlığını artırmaq üçün istifadə edilir. Bütün əsas yaddaşın sürətlə işləyən keş-yaddaş 

kimi hazırlanması texnoloji cəhətdən baha başa gələrdi. Odur ki, iqtisadi cəhətdən kiçik 

tutuma malik yaddaş sahəsinin sürətinin artırılması əlverişlidir. Keş-yaddaşın iki növündən 

istifadə edilir. 

Xarici keş-yaddaş müxtəlif mikrosxemlər üzərində yığılır və əməli yaddaşın işini 

sürətləndirməyə qulluq edir.  

Daxili keş-yaddaş isə mikroprosessorun daxilndə yerləşərək  onun daxilindəki 

registrlərin işini sürətləndirir. 

Disk sürücüsü – çevik maqnit disklərindən informasiyanın oxunması, eləcə də 

onlara informasiyanın yazılması, başqa kompüterə köçürülməsi  məqsədilə istifadə edilir. 

Informasiya bilavasitə çevik maqnit diskinə yazılır.  

Kompakt disk sürücüsü (CD-ROM) – diskin səthinə yazılmış rəqəm şəkilli 

informasiyaların oxunmasına əsaslanır. Adi maqnit disklərindən fərqli olaraq belə disklərə 

məlumatın yazılması həddindən artıq sıxlıqla həyata keçirilir. Disklərin standart tutumu 650 

Mbayt-dır. Indiki zamanda demək olr ki, bütün informasiyalar kompakt disklərə yazılır. Onlar 

həddindən artıq etibarlıdır. Mənfi cəhətləri yazılmış informasiyaların köçürülmə imkanının 

olmamasıdır.  

Daimi yaddaş qurğusu – daha əlverişlidir. Onlar cərəyan kəsildikdə belə 

informasiyaları özündə saxlaya bilir. 

Vinçester (HDD)  - və ya sərt disk öz quruluşuna görə disk sürücüsünə bənzəyir. 

Ancaq vinçesterin daxilində bir neçə maqnit diski yerləşdirilir ki, onları da çıxarmaq və ya 

dəyişdirmək olmaz. Onlar disk sürücüsünə nisbətən daha sürətlə işləyir. Proqramlar 

vinçesterə disketlərdən  və ya digər informasiya daşıyıcılarından yazılır. Bu, bütün 
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proqramların kompüterdə saxlanmasına imkan verir. Vinçesterdə bir və ya bir neçə maqnit 

diski ola bilər ki, onların hər iki üzü informasiyanın yazılması üçün istifadə edilə bilər. 

4...._  Kompüterlərarası  rabitənin  təminatı  vasitələri və printerlər. 

Verilənlərin sistemli ana xətti magistralı – (sistem şini) -  kompüterlərin müxtəlif 

komponentləri arasında verilmiş ünvanların və siqnalların ötürülməsi  üçün elektri keçiriciləri 

(birləşmələri)  qrupudur. Müxtəlif istehsalçılar tərəfindən hazırlanan qurğuların qarşılıqlı 

dəyişdirilməsinin təmin edilməsi üçün bu keçiricilərin sayı, təyinatı və yerləşdirilməsi 

standartlaşdırılmışdır. Bu standarta əsasən şin verilənlərin ötürülməsi üçün 16 xəttə, 

ünvanların ötürülməsi üçün 24 xəttə, yaddaşa birbaşa daxil olmaq üçün isə 7  xəttə malik 

olur. Bunlardan əlavə şində elektrik qidalanmasının və xidməti siqnalların ayrılması üçün də  

bir neçə keçiricilər olur. 

Sistem lövhəsində quraşdırılan əsas elementlərdən biri də BLOS mikrosxemidir 

(daxiletmə və xaricetmənin baza sistemi). BLOS mikrosxemi daxiletmə-xaricetmə 

funksiyalarını yerinə yetirən, proqramlar, eləcə də elektro-qidalanmaya qoşulan zaman 

kompüterin testləşdirilməsi proqramı və digər xüsusi proqramlar yazılan, enerjidən asılı 

olmayandaimi yaddaş  qurğusudur. BLOS öz fəaliyyəti zamanı kompüterin aparat 

konfiqurasiyasına dair məlumatlara əsaslanır ki, ona daha bir mikrosxem – SMOSRAM da 

daxildir. O, enerjidən asılı olan, enerjini batareyalardan alan və sistem lövhəsində yerləşən 

yaddaşdır. Həmin batareyalar fasiləsiz olaraq vaxtı və cari təqvimi göstərən kvars saatlarını 

da  qidalandırır. 

Adaptelər – FK-in müxtəlif qurğularında istifadə edilən, göstəricilərinəka etdirilməsi 

və siqnalların idarə edilməsi formaları xeyli fərqlənirlər. Bu, tamamilə fərqlidir, çünki 

qurğuların funksiyaları, iş prinsipləri, insanla ünsiyyət formaları çox fərqlənir. Aydındır ki, 

qurğuların qarşılıqlı fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün informasiyaların təqdim olunma 

formalarının dəyişdirilməsi tələb olunur. Bu vəzifəni adapter adlanan xüsusi qurğular yerinə 

yetirir. Konstruktiv olaraq onlar bir təfdən şinə qoşulmaq üçün standart sökülə bilən digər 

tərəfdən isə müvafiq qurğularla əaqə üçün spesifik sökülə bilən çap lövhələri şəklində 

hazırlanır. Eyni zamanda lövhənin üzərində lazımi çevrilmələri həyata keçirən mikrosxemlər 

və başqa elementlər yerləşdirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, element bazası təkmilləşdikcə 

adapterlərə tələbat azalır, belə ki, siqnalların çevrilməsi ilə bağlı “öhdəliklərinin” müəyyən 

hissəsini idarəetmənin elektron sxemləri öz üzərinə götürür, məüəyyən hissəsini isə sistem 

lövhəsində yerləşdirilmiş mikrosxemlər yerinə yetirir. Onların bəzi növləri ilə tanış olaq: 

ŞƏBƏKƏ LÖVHƏSİ – bu adapter FK-in məlumatların ötürülməsinin fiziki kanalları ilə 

(məsələn,geosiqnal kabellə) birləşdirilməsi üçün istifadə edilir. O, məlumatların ikili 

istiqamətdə nəqlini həyata keçirir:  kanaldan siqnalların qəbulu və onların kompüterə 

ötürülməsi və ya əksinə - kompüterdən məlumatların alınması və onların kanala ötürülməsi. 

Bu zaman şəbəkə lövhəsi ötürülən məlumatın strukturunun lazımi çevrilməsini təmin edir . 

Genişlənmə lövhələri – FK-in təqdim olunma komplektinə daxil olmur, istifadəçilər 

tərəfindən sonradan kompüterin imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə alınır. Bu qurğu 

konstruktiv olaraq standart ölçülərə, standart formaya malik olan çap lövhəsi şəklində olur, 

lövhədə lazımi mikrosxemlər və digər elektron komponentlər yerləşdirilir. Lövhə ana lövhəyə 

birləşdirilir və lazımi sazlamadan sonra işə salınır. Ona modem də aid edilir. 

Modem – kompüterin adi telefon xəttinə birləşdirilməsi üçün qurğudur. O, kompüter 

və telefon xətləri arasında rəqəmli elektrik siqnallarını analoq siqnallarına və ya analoq 

siqnallarını rəqəmli elektrik siqnqllarına avtomatik çevirməyə imkan verir. Bu çevrilmə onunla 
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əlaqədardır ki, kompüter rəqqəmli siqnqllarla işlədiyi halda telefon xətləri ancaq analoq 

siqnalları vasitəsilə işləyir. Rəqəmli siqnalların analoq siqnallarına çevrilməsinə modulyasiya, 

əks prosesə isə demodulyasiya deyilir. Əgər iki modem arasında əlaqə yaratmaq lazımdırsa, 

hər iki modemin düzgün işləməsi üçün modemlərin səciyyəvi  xüsusiyyətləri eyni olmalıdır. 

Əks halda modemlər arasında informasiya dəyişməsi baş tutmayacaq. Modemlər istifadə 

olunan kompüterlərin tiplərindən asılı olaraq daxili ( elektron lövhə şəklində kompüterin 

daxilində yerləşdirilir) və xarici (FK-əayrıca qurğu kimi qoşulur) olurlar. 

Strimmer (stream-uzun lent ) – informasiyanın maqnit lentinə yazan xüsusi 

maqnitafondur. Ondan sərt maqnit diskində olan informasiyanın ehtiyatda saxlanılması üçün 

istifadə edirlər. Əgər həddindən artıq vacib olan informasiya sərt maqnit diskindədirsə onu 

strimmerdə saxlamaq məsləhət görülür. 

Xarici qurğular : xarici  qurğulara sistem blokundan kənarda yerləşən, ancaq 

informasiyanın işlənməsində bu və ya digər dərəcədə iştirak edən qurğular aid edilir. Bunların 

sırasına ilk növbədə aşağıdakılar aid edilir: printer, modem, strimmer, skaner və s. Qeyd 

etmək lazımdır ki, “xarici qurğular” anlayışı nisbidir. Praktikada FK-də alınmış nəticələrdən 

istənilən vaxtda istifadə etmək üçün onları mütləq kağız üzərinə köçürmək lazım gəlir. 

Monitorların köməyilə bu problemi müəyyən qədər həll etmək olar. Ancaq alınmış nəticəni 

monitorda uzun müddət saxlamaq və kompüterdən kənarda təhlil etmək çətinlik törədir. Bu 

problemin aradan qaldırılması üçün printerlərdən istifadə edilir. Printerlər bir-birindən 

çapetmə üsuluna, sıxlığına, sürətinə və çap rənginə görə fərqlənir.  

1980-1990-cı  illərdə İBM-PC markalı kompüterlər üçün ən çox yayılmış printerlər 

matrisli printerlər idi. Matrisli printerlər ağ-qara və rəngli çapa malik idi. Onların qiyməti 

ucuz, cəldliyi isə yüksəkdir. Mənfi cəhəti çap keyfiyyətinin aşağı olması, iş zamanı səs 

salması və rəngli çap üçün az əlverişli olmasıdır. Printerin əsas aktiv elementi xırda 

iynələrdir. Sadə modellərdə iynələrin sayı 9-12 arasında, mürəkkəb modellərdə isə 18-24 

arasında olur. Hər iynə ayrıca çəkic rolunu oynayır. Müxtəlif düzümlü iynələrin eyni vaxtda  

lenti döyəcləməsi nəticəsində kağız üzərində istənilən formalı təsviri almaq mümkündür. 

Indiki zamanda matrisli printerlərdən praktiki olaraq istifadə azalıb. 

Axınlı printerlərdən – İBM-PC markalı kmopüterdə istifadə edilir. Belə printerlərdə 

çap mexanizmi müxtəlif sayda rəng püskürücülərindən ibarət olur. Printerin daxilindəki 

mikroprosessorun müəyyən etdiyi ardıcıllıqla püskürücülər  çox nazik şırnaqlarla rəngli 

boyanı kağızın üzərinə püskürürlər. Şırnaqların istiqamətlərini dəyişməklə müxtəlif növ təsvir 

almaq mümkündür. Axınla işləyən printerlər iki növdə olur: ağ-qara rəngli. Mənfi cəhətləri – 

qiymətlərinin baha olması, böyük həcmdə informasiyanın çap edilməsinin 

mümkünsüzlüyüdür. Indiki zamanda belə printerlərin köməyi ilə təsvirlərin rəngli alınması 

lazımi səviyyədə həyata keçirilir. 

Lazer printerləri – digər printerlərə nəzərən mürəkkəb quruluşa malik olub istər ağ-

qara, istərsə də rəngli çapın yüksək keyfiyyətlə əldə olunmasını təmin edir (dəqiqədə 4-12 

səhifə). Printerin daxilində yarımkeçiricilərdən hazırlanmış silindrik səth yüksək gərginlikli 

elektrik mənbəyindən yüklənir. Təsvirə uyğun olaraq silindrik səthin müəyyən hissələri lazer 

şüası ilə elektrik yükündən azad edilir. Hazırlanmış boya tozları xüsusi qurğu vasitəsilə 

silindrin üzərinə səpilir. Lazer şüasının düşmədiyi, yəni elektrik yükünün qaldığı yerlərdə boya 

tozları silindrin səthinə yapışır və silindrin fırlanması nəticəsində kağız üzərinə hopdurulur. 

Beləliklə, kağız üzərində lazım olan təsvir alınır. Onların müsbət cəhətləri səhifəni sətir-sətir 

deyil, bütövlükdə çap  etməsidir. Mənfi cəhəti isə qiymətlərinin baha olmasıdır. 
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Fasiləsiz qidalanma mənbəyi – xarici qurğular sırasına fasiləsiz qidalanma 

mənbəyini də aid etmək olar. Onun əsas təyinatı FK-i elektrik enerjisinin qeyr-sabit 

verilməsindən qorumaqdır. Fasiləsiz qidalanma mənbəyinin tərkibinə mütləq akkumulyator 

daxil edilir ki, o da  müəyyən zaman kəsiyində FK-in qidalanması üçün kifayər qədər elektrik 

enerjisini özündə saxlayır. Bu müddət ərzində istifadəçi öz işini tamamlaya və kompüteri 

söndürə bilər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Kompüter informasiya sistemi və onların quruluşu. 

 Plan:  

1. Kompüter informasiya sistemi. 

2. Kompüter informasiya sisteminin təsnifatı. 

3. Kompüter informasiya sisteminin quruluşu. 

 

1...__ KİS – insanın və texniki vasitələrin imkanlarını səmərəli birləşdirməyə şərait 

yaradan insan-maşın sistemidir. Müəssisələrin KİS-ləri həm bütövlükdə müəssisə 

miqyasında, həm də onun ayrı-ayrı struktur bölmələrində idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün 

lazım olan informasiyaların operativliyinin və keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə yaradılır. 

KİS-də informasiyanın işlənməsinin bütün prosesi texniki bazaya (EHM, informasiyanın 

toplanması, saxlanması və ötürülməsi vasitələri) və informasiyaların işlənməsinin müasir 

metodlarını reallaşdıran səmərəli hesablayıcı aparata əsaslanır. Informasiyaların işlənməsi, 

eləcə də bəzi qərarların qəbul edilməsi və idarəedici sərəncamların verilməsi kompüter 

vasitələrinin köməyilə yerinə yetirilir. Bu zaman insan idarəetmə sferasından kənarlaşdırılmır. 

Müəssisədə KİS-lərdən aşağıdakı bölmələrdə istifadə edilir: 

Layihə-konstruktur şöbəsində -- detal və məhsulların avtomatlaşdırılmış işlənməsi və 

müvafiq sənəd komplektinin verilməsi üçün, 

Kadrlar şöbəsində -- kadrlara olan tələbatın avtomatik hesablanması, onların 

hərəkətinin və hazırlanmasının uçota alınmasının və tərkibinin avtomatlaşdırılması üçün,  

Mühasibatda --- mühasibat uçotunun aparılmasının avtomatlaşdırılması, mühasibat 

hesabları sənədlərinin  formalaşdırılması üçün, 

Istehsal-dispetçer şöbəsində -- operativ istehsal planlarının tərtibinin 

avtomatlaşdırılması, istehsal prosesinin gedişinə operativ nəzarət etmək üçün, 

Dəftərxanada – sənədlərin hazırlanması, sənəd dövrüyyəsinin uçotu və ona nəzarət 

edilməsi üçün 

Maddi-texniki təchizat şöbəsində -- istehsal xərclərinin smetasının hazırlanması, 

istehsalın rentabelliliyinin və mənfəətin hesablanması, maliyyə xərclərinin və daxil olmasına 

nəzarət üçün, 

Plan-iqtisad şöbəsində -- müəssisənin perspektiv və illik planlarının tərtibi zamanı 

hesablamaların avtomatlaşdırılması, təsərrüfat-istehsal fəaliyyətinin təhlili üçün və s.    
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Ümumi halda İS-nin yaradılması üçün bir sıra texniki vasitələrdən istifadə edilir:  

radio, teleqraf, maqnitafon yazıları, hesabalma texnikası.  

 

4...__  Müəssisənin KİS-ləri aşağıdakı əlamətlər üzrə təsnifləşdirilir: 

Yerinə yetirdiyi funksiyalara görə:   

Mətn və qrafik sənədləri avtomatik tərtib edən sistemlər, 

Layihələndirmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri (LAS),  

Verilənlər bazasının idarə edilməsi sistemləri (VBİS) 

Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış idarə edilməsi sistemləri (TPAİS) 

Müəssisənin avtomtlaşdırılmış idarə edilməsi sistemləri (MAİS) 

Iqtisadi informasiyanın işlənməsi sistemləri 

Mürəkkəb riyazi hesablamaların aparılması sistemləri 

 

 

İstifadə edilmə miqyasına görə: 

Ayrı-ayrı işçilər tərəfindən (texnoloq, iqtisadçı, mühasibin və s. AİY) istifadə edilən İS-

ri. 

Müəssisənin struktur bölmələrinin İS-ləri (istehsa-dispetçer şöbəsi, mühasibat, plan-

iqtisad şöbəsi və s) 

Yerinə yetirilən işlərin avtomatlaşdırma səviyyəsinə görə: 

Mexnikləşdirilmiş (əsasən sadəəməliyyatlar maxanikləşdirilir) 

Avtomatlaşdırılmış (əsasən formalaşdırılmış iş növləri avtomatlaşdırılır, 

formalaşdırılmamış işlərin yerinə yetirilməsi insana həvalə edilir) 

Avtomat (bütün işlər insanın iştirakı olmadan həyata keçirilir) 

 

Qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirlmə üsuluna görə: 

Konkret vəzifələrin həll edilməsi qaydalarına uyğun hərəkət edən İS-ri 

əvvəllər yalnız insan tərəfindən həll edilməsi mümkün olan vəzifələri (vəzifələrin 

yerinə yetirilmə qaydaları , ardıcıllığı konkret müəyyən edilməyən) həll edən intellektual İS-

ləri. 

İstifadə edilmə imkanlarına görə: 

Kommersiya İS-ləri 

Qeyri- kommersiya İS-ləri. 

Ümumi şəkildə kompüter İS aşağıdakı sistemlərdən ibarət olur: 

Cədvəl  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Kompüter informasiya sistemi 

Informasiya 

təminatı 

Təşkilati 

təminat 

Hüquqi 

təminat  

Riyazi 

təminat 

Proqram   

təminatı 

Dil 

təminatı 

Texniki 

təminat 
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İnformasiya təminatı – sistemdə hərəkət edən informasiyanın həcmi, yerləşdirilməsi 

və təşkili formaları üzrə qəbul edilən qərarların məcmusudur. 

Texniki təminat – İS-nin fəaliyyətini təmin edən texniki vasitələr kompleksini özündə 

cəmləyir. Onlara informasiyanı qəbuledən, daxil edən, hazırlayan, dəyişdirən, işləyən, 

saxlayan,çıxaran, ötürən texniki vasitələr daxildir. 

 

Riyazi təminat - informasiyanın işlənməsinin riyazi metodlarının, modellərinin, 

alqoritmlərinin məcmusudur. 

 

Proqram təminatı – göstəricilərin işlənməsi sisteminin proqramlarının, bu 

proqramların istismar edilməsi üçün proqram sənədlərinin məcmusudur. Ümumi və xüsusi 

proqram təminatını fərqləndirirlər. Ümumi proqram təminatı hesablam prosesinin təşkili üçün 

lazım olan əməliyyat sistemləri, servis proqramları və s proqram vasitələridir ( sistem 

proqramları). Xüsusi proqram təminatı – öz funksiyalarını reallaşdırmaq üçün konkret İS 

yaradılarkən işlənən oroqramların məcmusudur (tətbiqi proqramlar). 

 

Təşkilati təminat – İS-nin istismarı zamanı onların istifadəçilərinin fəaliyyətini 

tənzimləyən sənədlərin məcmusudur. 

 

Hüquqi təminat – İS-nə aid olan sənəd və aktlarda öz əksini tapan hüquqi 

normaların məcmusudur. O, İS istifadəçilərinin hüquqlarını, vəzifələrini və cavabdehliyini, İS-

nin yaradılmasının hüquqi tənzimlənməsiməsələlərini reqlamentləşdirir. 

 

Dil təminatı – İS-nin fəaliyyət dövründə istifadəçilərinin hesablama texnikası ilə 

ünsiyyəti zamanıinformasiya vahidlərinin qurulması və əlaqələndirilməsi, təbii dillərin 

formalaşdırılması üçün dil vasitələrinin məcmusudur. 

 

 

5...___ Kompüter informasiya sistemlərinin quruluşu özündə aşağıdakıları əks etdirir: 

 

 

   idarəetmə sistemi                                                                                      proqram 

bazası 

 

 

verilənlər bazası İS-nin istifadəçiləri 

 

Verilənlər bazası – istifadəçilərin vəzifələrinin yerinə yetirlməsi prosesində istifadə 

edilən göstəricilərin məcmusudur. 

Proqram bazası – informasiyaların işlənməsi iləəlaqədar olan vəzifələrin yerinə 

yetirilməsinə imkan verən proqramların toplanması, saxlanması və sonradan seçilməsi üçün 

formalaşdırılır. Burada iki növ-sistemli və tətbiqi proqramlar saxlanılır. 
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İdarəetmə sistemi – verilənlər bazasının və proqramların idarə edilməsini və 

istifadəçilərləqarşılıqlı əlaqənin təminatını həyata keçirir. 

Verilənlər bazası ilə proqram bazasının məcmusunu informasiya sisteminin özəyi – 

onların informasiya bazası adlandırırlar. ( bax.cədvəl 8) 

İnformasiya bazası – biliklərin, proqram və göstəricilərin müəyyən qaydaya salınmış 

elə bir toplusudur ki, ona daxil olan istənilən informasiyanı asanlıqla tapmaq  olar. O, ümumi 

və fərdi istifadə bazalarına ayrılır. Birincidə çoxlu istifadəçiləri maraqlandıran informasiyalar 

saxlanılır. Fərdi baza iəsə istifadəçinin şəxsi istifadəsiüçün yaradılır. Burada bir istifadəçini 

maraqlandıran məlumatlar (əl yazmalar, icmallar, gündəliklər və s) saxlanılır. Hərbir 

informasiya bazasının təşkili qarşısında bir aıra tələblər qoyulur: 

--- bazanın yaradılması üçün minimum vəsait sərfi, 

--- bazaya daxil olan informasiyanın axtarışının və yeniləşdirilməsinin sadəliyi, 

--- eyni informasiyaların istifadəçilər tərəfindən dəfələrlə istifadə edilməsi imkanlarının 

olması, 

--- informasiyaların dürüstlüyünün təmini, 

--- daim işləməyə hazır olması, 

--- informasiyaların yalnışlıqlardan və onlara sanksiyalaşdırılmamış daxil olmalardan 

qorunması. 

Axırıncı tələbi izah edək: Bir çox hallarda bazaya eləməlumatlar daxil edilir ki, 

onlardan yalnız məhdud sayda insanlar istifadə edə bilərlər. Məsələn, bazara  yeni məhsulun 

çıxarılması haqqında strategiya göstəriciləri vəya yeni işləmələr  haqqında məlumatlar bu 

qəbildəndir. Bu tip informasiyalar sanksiyalaşdırılmamış istifadəçilərdən qorunmalıdır. Bunun 

üçün müəyyən parollardan istifadə edilir. Parolu bilməyən istifadəçilər bu tipinformasiyalara 

çıxış əldə edə bilməzlər. 

İS-də bir göstəricilər bazası olduqda nəzərdən keçirilən sistem verilənlər bazasının 

idarəedilməsi sisteminə çevrilir.(VBİS) 

VBİS aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir: 

Bazaya yeni göstəricilərin əlavə edilməsi 

Bazada olan göstəricilərin yeniləşdirilməsi 

Daha lazım olmayan göstəricilərin bazadan xaric edilməsi 

Informasiyanın istifadəyə verilməsi 

Kompüterdə işləyən zaman istifadəçinin səhv hərəkətləri nəticəsində bəzi səhvlər 

meydana çıxır. Ona görə də VBİS kompüterin işinə nəzarət etməli və meydana çıxan səhvləri 

aradan qaldırılmalıdır. 
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11.  Kompüter informasiya sistemlərinin proqram təminatı. 

Istənilən kompüter sisteminin ən lazımlı və əsas tərkib hissələrindən biri də proqram 

təminatıdır. Uyğun proqram olmadan kompüteri hər hansı gərəkli iş görməyə vadar etmək 

mümkün deyil. Müasir kompüterlər üçün yüz  minlərlə proqramlar hazırlanır ki, onları da 

aşağıdakı siniflərə ayırmaq olar: 

 İstifadəçilərə lazım olan 

işlərin yerinə yetirilməsini təmin edən tətbiqi proqramlar və paketlər 

 Proqramlaşdırma sistemləri və instrumental 

dillər  

 Sistem proqramları 

İS-nin funksional təyinatına görə proqram təminatı ümumi ( sistem proqramları, 

instrumental sistemlər vəproqramlaşdırma dilləri) və tətbiqi proqram təminatına (tətbiqi 

proqramlar və paketlər) ayrılır.İnformasiya sistemlərinin tərkib hissələri cədvəl 8-də 

göstərilmişdir. Proqram vasitələri elektron informasiya sistemlərində(EİS) göstəricilərin 

işlənməsini təmin edir, ümumi və tətbiqi proqram təminatından, bu proqramların istismarı 

üçün proqram sənədlərindən ibarət olur. 

Sistem proqramları, əməliyyat sistemləri(ƏS) – kompüterlərin aparat vasitələrinin 

informasiya örtüyünün ən aşağı səviyyəsini təşkil edir. ƏS-ri iki əsas funksiyanı həyata keçirir: 

-bütün sistem və tətbiqi proqramların kompüterin aparat hissəsi ilə qarşılıqlı əlaqəsini 

təmin etməklə onların işinə kömək edir 

-kompüterin ümumi idarə edilməsində istifadəçilərə imkan yaradır. 

ƏS – kompüteri işə salanda avtomatik yüklənən, kompüterlə ünsiyyət qurmaq və bir 

sıra əməliyyatları – proqramların işə salınmasını, faylların surətinin çıxarılmasını və s yerinə 

yetirmək üçün istifadəçiyə əmrlərin baza toplusunu təqdim edən proqramdır. 

Paket texnologiyası – və ya verilənlərin işlənməsinin paket rejimi o deməkdir ki, 

tapşırıqlar paketlərdə birləşdirilir və sonradan istifadəçinin müdaxiləsi olmadan EHM-da 

yerinə yetirilir. Tapşırıq - istifadəçinin müəyyən etdiyi, lazımi xüsusiyyətlərin alınması üçün 

ƏS-nin komandalarının ardıcıllığını, yerinə yetirilən proqramın  və onun emal etdiyi 

göstəricilərin adını müəyən edən iş vahididir. 

Dialoq texnologiyası – (verilənlərin işlənməsinin dialoq rejimi) istifadəçi və 

sistemarasında real vaxtda məlumatların mübadiləsi deməkdir. 

Şəbəkə texnologiya  – uzaq məsafədən ancaq dialoq və paket texnologiyasını təmin 

edir. 
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Proqramlaşdırma sistemləri – müasir proqramlaşdırma sistemlərinə aşağıdakılar 

daxildir: 

kompilyator -- proqramlaşdırma dilində yazılmış proqramların maşın kodlarında 

proqramaçevrilməsini, proqram mətninin yüksək səviyyəli dildə yerinə yetirilməsini həyata 

keçirir, 

proqram kitabxanası -- əvvəlcədən hazırlanmış və proqramistlərin istifadə edə 

biləcəyi proqramların toplusu,  

proqramların yazılması və tənzimlənməsiüçün mətn redaktorları. 

Proqramlaşdırma sistemləri əsasən EİS-nin layihələndirilməsi üçün  istifadə edilir, 

proqramlaşdırma dilləri və bu dildən maşın kodlarına tərcümə proqramlarını özündə 

birləşdirir. 

Texniki xidmət proqramları – kompüterlərin istismar edilməsinə servis xidmətlərini 

həyata keçirməyə, kənarlaşmalar zamanı səhvləri aşkar etməyə, zədələnmiş proqramları və 

göstəriciləri bərpa etməyə imkan verir. 

Köməkçi proqramalra – antivirus proqramları, kompüterin diaqnostikası üçün 

proqramlar, yaddaşın idarə edilməsi  üçün proqramlar və  aid edilir. 

TƏTBİQİ PROQRAM TƏMİNATI – informasiya texnologiyalarının müxtəlifliyini 

müəyyən edir və əlavələr adlanan ayrı-ayrı tətbiqi proqramlardan və paketlərdən ibarət olur. 

Əlavələrin bir hissəsindən istifadə edilməsi üçün ixtisaslı layihələndirici tələb olunur. Bəzi 

əlavələri bütün istifadəçilər tətbiq edə bilərlər. 

 

 

Cədvəl 8. 
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VBİS (verilənlər bazasının idarə edilməsi sistemi) – verilənlər bazasının 

layihələndirilməsi üçün təsis edilir.  

Ekspert sistemləri və informasiya ambarları – qərarların qəbul edilməsini 

asanlaşdırmaq üçün istifadə edilir. 

Elektron sənəd dövrüyyəsi sistemi – müəssisədə kağızsız texnologiyanın həyata 

keçirilməsinə imkan verir. 

Geoinformasiya sistemi (GİS) – mürəkkəb proseslərin və təbii sərvətlərin , 

ekologiyanın, hökümətlərin informasiya siyasətinin idarə edilməsi sistemlərinin 

modelləşdirilməsinə imkan verir.  

 

 

 

12.İntellektual informasiya sistemlərinin işlənib hazırlanmasının proqram 

təminatı.  

Çox hallarda biliyi deklorativ və prosedur biliyə bölürlər.   

Prosedur bilik fəaliyyətin ardıcıllığı ilə yazılır və onlardan məsələnin həlli üçün 

istifadə edilir. Bu EHM üçün proqram, alqoritmlərin sözlə yazılması, müəyyən məhsulun 

yığılması üçün təlimat və s. ola bilər. 

Deklarativ bilik – prosedur olmayan bütün biliklərdir. Misal üçün ensiklopediya və 

ya izahlı lüğət, məqalə, fizika, kimya və başqa elmlərdə qanunların formaları və s. 

Süni intellekt sistemləri özlərinin tərkibində hökmən EHM qoşoulmuş mürəkkəb 

proqram – aparat kompleksləridirlər. Bilikləri maşına daxil etmək üçün onu elə dildə 

yazmaq lazımdır ki, EHM onu başa düşsün və onu sistemdə istifadə edə bilsin. Bu məqsəd 

üçün biliyi təsvir edən xüsusi dörd modeldən: məntiqi, şəbəkə, freym və produksiya 

modellərindən istifadə olunur. 

Son dövrlərdə müxtəlif sahələrdə aparılan tədqiqatlar Süni intellekt sahəsində 

mütəxəssislər qarşısında aşağıdakı problematik məsələlərin tədqiqini qoymuşdur. 

Nəzəriyyələrin isbat olunması; oyunların icrası məsələsi; musuqi, poeziya, 

rəssamlıq sahələrində yaradıcılıq məsələləri; məntiqi nəticələr; avtomatik tərcümə; 

danışığın sintezi və tanınması; Ehm – lə təbii dildə danışmaq; təsvirlərin tanınması; 

robotika; ekspert sistemləri; neyron şəbəkələri; mühəndis biliyi, məqsədyönlü hərəkətin 

planlaşdırılması; öyrənmə və özünü öyrətmə; özünü təşkil etmə; 5-ci və 6-cı nəsil EHM- in 

nəzəri əsasının işlənməsi və s. 

Bütün bu məsələlər bir- biri ilə əlaqədardır və bu məsələlərdən birinin sistemdə 

həll olunması hələ bu sistemin intellektual olması demək deyildir. Ən yaxşı intellektual 

Geoinformasiya  

sistemləri 

Süni intellekt sistemləri 

Hiper mətn 

Multimedia 
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sistem insanın özüdür. Əvvəlcə intellektual sistemlərin nəyi etməlidir (nəyi bacarmalıdır) 

sualına baxaq. 

İS müəyyən məqsədə doğru yönəldilmiş olmalıdır, yəni öz fəaliyyətini elə 

planlaşdırmalıdır ki, məqsədə doğru getməlidir və ona çatmalıdır. Fərqi yoxdur bu məqsəd 

ona yuxarıdan verilib və ya sistem özü onu formalaşdırıb. 

İS əhatə olunmuş aləmin dəyişməsinə reaksiya verməlidir, yəni kriteriyanın 

dəyişməsi ilə məsələni həll etməlidir.  

İS daimi öz biliyinin hüdudlarını genişləndirməlidir. İstər əhatə edən aləm 

haqqında, istərsə də özü haqqında. Bir sözlə, öyrənmək və özünü öyrətməklə aləmin 

modelini təkmilləşdirməlidir. 

İS məntiqi nəticələri istifadə etməklə şəraiti tanımaq və qərar qəbul etmək və 

həmkarları ilə ümumi dil tapmaq, lazım gələrsə, özünün gördüyü işi izah etməyi özünün 

vəziyyətini və əhatə olunan aləmi proqnozlaşdırmağı və onu öz fəaliyyəti ilə 

əlaqələndirməyi bacarmalıdır və s. 

Beləliklə, intellektual sistem – müəyyən məqsədə doğru yönəldilmiş sistemdir ki, 

özünün fəaliyyətini vəziyyət və proqnoza əsasən planlaşdırır, aləmin modeli əsasında 

həssas orqanlardan və insanla intellektual əlaqədən və ya “özü kimi ağıllı sistemdən” 

aldığı cari informasiya və özünüöyrənmə yolu ilə aldığı biliyi və “qenetik” biliyi istifadə 

etməklə məqsədyönlü qərar qəbul etmək qabiliyyətinə malik olmalıdır. 

Sistem adətən aşağıdakı bloklardan təşkil edilir: 

1Öyrənən və ya özünüöyrədən bloku. Öyrənən və ya özünüöyrədən bloku 

sistemin başadüşmə üfiqlərini genişləndirir və lazım olarsa aləmin modelini korrektə edir.  

2Proqnoz bloku. Proqnoz bloku sistemin intellektual fəaliyyətində əvvəlcədən 

müəyyən dəyişənlərin proqnozunu verə bilmək üçündür. 

3Xarici aləmlə əlaqə bloku. Xarici aləmlə əlaqə və ya xarici aləmləqavrama bloku 

operativ olaraq xarici aləm haqqında informasiya yığır və onun nəticələrini intellektual 

sistemdə real vaxt ərzində qərar qəbul etmədə istifadəsini təmin edir. 

4Məqsədi formalaşdıran blok. Məqsədi formalaşdıran blok hər bir intellektual 

sistemdə məqsədi formalaşdırmaq üçün vacib bloklardan biridir. 

Blokların bir –biri ilə əlaqəsini yaratmaq və intellektual sistemin ağıllı fəaliyyətini 

təmin etmək üçün strukturda “intellektual təşkilatçı” blokunun olması hökmən lazımdır. 

Süni intellekt sistemləri əsasən Hard computing texnologiyası əsasında qurulmuşdur. Bu 

kompüterlərin inkişafı əsasən onların funksional imkanlarından, texniki 

xarakteriskalarından və mikroprosessorların qurulma arxitekturasından asılıdır. Dünyanın 

ən böyük mikroprosessor istehsalçısı İNTEL firmasının buraxdığı superskalyar 

arxitekturaya malik tərkibdə qurulmuş (yerləşdirilmiş) sopresessorlar olan, ayrı – ayrı 

konveyerlərə malik, yüksəksürətli informasiyanı pereferiya qurğularına ötürmək üçün 

xüsusi lokal şinə malikdir və informasiya emalı sürəti Qbayt ilə ölçülür və çoxprosessorlar 

serverlərdə istifadə olunur. Bunlar sərt proqram bazasında qurulduğu üçün onların 

intellektual sistemlərdə istifadəsi bəzən sistemlərin funksional imkanlarını məhdudlaşdırır. 

Maşın intellektinin səviyyəsini artırmaq üçün Soft Computing strukturu istifadə 

etmək daha perespektivlidir. Soft Computing əsas komponentləri qeyri – səlis məntiq, 

neyron şəbəkələri nəzəriyyəsi və ehtimal mühakiməsidir. Ehtimal mühakiməsi öz 

növbəsində “qenetik” alqoritmlər, xaos nəzəriyyəsi və öyrənmə nəzəriyyəsini birləşdirir. 
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Qeyri – səlis məntiq – Fuzzy Logic (FL) soft kompüterinin aparıcı və təşkiledicisidir. Bu 

məntiq hesablamanın deyilişi və interpretasiyasını təmin edir. 

Bu məntiq deyilişdən sənaye sahələrində, robototexnikada, mürəkkəb sistemlərdə, 

qararların qəbul olunmasında, diaqnostikada, verilənlərin sıxılmasında, informasiyanın 

çatışmadığı şəraitdə istifadə etmək olur. Süni neyron şəbəkəsi paralel hesablama 

modellərini əvəz edir və qeyri – xətti statik və dinamik sistemlərdə geniş istifadə olunur. Bu 

şəbəkələrin xarakterik xüsusiyyətlərindən biri onların mühitə adaptasiyasıdır. Başqa üstün 

cəhəti isə qurulmuş paralelizmdir. Bu, böyük sürətlə emal edən həlledici paralel rəqəm 

kompüterlərinin qurulmasına imkan verir. Neyrokompüterlərin  yaranması, onların neyron 

şəbəkələrinin modelləşdirilməsi məsələlərində istifadə olunması Ehm-lərin funksional 

imkanlarının köklü artmasına şərait yaradır. 

 

İntellektual informasiya sistemlərinin hazırlanması üçün deklorativ tipli dillərə 

əsaslanan proqramalşdırma sistemlərindən istifadə edlir. Bu dillərdə tapşırıqların həll 

edilməsi proseduru aydın şəkildə verilmir, predmet dairəsi təsvir edilir. Məsələn: faktlar və 

qaydalar şəklində, məqsəd göstərilir, proqramın özü isə predmet dairəsinin təsvirinə 

əsaslanaraq tapşırığın həlli yolunu seçir. Bu dillərdən biri “proloğ”dur. Bu dildən intellektual 

kompüterlərin təchizatı üçün baza kimi istifadə edilməsi nəzərdə tutulur.  

Proloğ – proqramlaşdırma dili kimi, problemlərin kompüterin köməyilə həll 

edilməsinə məntiqi yanaşmada ən geniş yayılmış əlavədir. Proloqda  proqramın yazılması 

problemin təsvirinə (bu zaman nəzərdən keçirilən problem üçün nəyindaha doğru olması 

qeyd  olunur) və maşına sorğunun verilməsinə müraciət edir. Verilmiş suala cavabın necə 

alınmasını maşının özü həll edir. Proloğ problemin həll edilmə vasitələrinin iri gösrəricilər 

bazası ilə (xüsusən də relyion növü ilə) sadə birləşdirilməsini nəzərdə tutur və istənilən 

predmet dairəsində tətbiq edlə bilər. Proloğ əsasən məntiqi proqramlaşdırma məsələlərinin 

həllinə -- mətnlərin işlənilməsinə, qərarların qəbulu sisteminin yaradılmasına (ekspert 

sistemləri) – səmtləşdirilmişdir. Demək olar ki, proloğ – formalaşdırılmış dildir və əgər insan 

başa düşürsə onda o, proloğda proqram yaza bilər. Misal: 

Proloğda proqram aşağıdakı kimi görünür. 

“istehsal etmək (məüssisə 1, dəzgahlar)” 

“istehsal etmək (müəsssisə 2, mebel)” 

“istehsal etmək (məüəssisə 3, paltar)” 

Bundan sonra aşağıdakı sualları vermək olar: 

“ ?_ istehsal etmək ( müəssisə 1, dəzgahlar)” 

“Yox” 

“? _ istehsal etmək (müəssisə 2, mebel)” 

Bəli və bu kimi. 

Əlbəttə, bu çox sadə misaldır. Dil o vaxt yararlı və faydalı olur ki, müərəkkəb suallar 

verilir. Məsələn, “dəzgah istehsal edən və ona lazım olan bütün alətləri istehsal edən bütün 

istehlakçıları tapmaq”. 
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13.   Kommersiya fəaliyyətində İnternetdən istifadə və İnternet. 

Plan: 

1 İnternet və onun yaranması. 

2 Elektron kommersiya. 

1...___ İnternet şəbəkəsinin dünya iqtisadiyyatının inkişafına  təsiri böyükdür. Əgər 

İnternetə fiziki mənada baxılsa o bütün mümkün rabitə xətləri ilə birləşdirilmiş milyonlarla 

kompüterlərdən ibarətdir. Qlobal mənada İnternet şəbəkəsi insanların ünsiyyət məkanıdır, 

ümumdünya translyasiya və informasiyaların yayılması vasitəsidir, vaxt və məkan 

məhdudiyyəti olmadan biznesin aparılması vasitəsidir. Internetin meydana gəlmə tarixi 20 

–ci əsrin 50-ci illərindən başlayır. 1958-ci ildə keçmiş SSRİ-də Yerin birinci süni peykinin 

buraxılmasına cavab olaraq ABŞ-da milli miqyasda birinci  qlobal şəbəkənin yaradılması 

haqqında qərar verildi. Bu şəbəkənin başlıca nöqsanı ondan ibarət idi ki, şəbəkəyə daxil 

olan fərdi kompüterlərin hər hansı birinin sıradan çıxması bütövlükdə şəbəkənin sıradan 

çıxmasına səbəb olurdu. 1969-cu ildə ilk müəssisədən kənar şəbəkə -- ARPANET 

(Qabaqcıl Tədqiqatlar Bürosu ) yaradıldı və tətbiq edildi. Şəbəkə qeyri-mərkəzləşdirilmiş , 

ərazicə paylanmış, çoxsaylı qoruma nöqtələri və informasiyanın yayılması yolları olan 

şəbəkə vasitəsilə informasiyaların ötürülməsinə və bir-birindən uzaq məsafadə olan 

kompüterlər arasında qarşılıqlı əlaqələri təmin etməyə imkan verir. ARPANET kompüter 

şəbəkəsinin sonrakı inkişafı və onun beynəlxalq İnternet şəbəkəsinə transformasiyası yeni 

TCP/İP (transmission control protocol/internet protocol) adlı informasiya mübadiləsi 

protokolunun yaradılması ilə bağlıdır. Kompüterlər müxtəlif firmalar tərəfindən istehsal 

olunur. Ancaq kompüterlər şəbəkədə işləmək üçün eyni dildə danışmalıdırlr. Yaranan 

çətinliyi aradan qaldırmaq üçün TCP/İP protokolundan istifadə olunur. Ümumilikdə TCP 

protokolu kompüterlər arasında körpü rolunu oynayır. Iki fərdi kompüter və ya iki proqram 

arasında qarşılıqlı əlaqənin qaydasını təyin edir. O, iki müxtəlif protokoldan ibarətdir: 

İP – qovluqlarda yerləşdirilən xüsusi hazırlanmış kompüterlər İnternet vasitəsilə 

informasiyanı hərəkət etdirmək üçün İP-dən istifadə edirlər.  İP – şəbəkədə paketlərin 

marşrutlanmasını həyat keçirən protokoldur. 

TCP – (ötürmənin idarə olunması protokolu) İnternet vasitəsilə göndəriləcək 

informasiyanı , daha doğrusu, müxtəlif vaxtlarda gönədirlmiş müəyyən sayda kiçik 
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paketlərdən ibarət informasiyaların eyni zamanda istifadəçiyə çatdırılmasını təhlil edərək 

tənzimləyir. 

Qeyd edildiyi kimi İnternetdə informasiya mübadiləsi üçün istifadə edilən 

kompüterlərin İP ünvanları vardır. Sözsüz ki, nömrələrdən ibarət olan belə ünvanları yadda 

saxlamaq cətindir. Bu çətinliyi aradan qaldırmaq məqsədilə ünvanlar sistemindən istifadə 

edilir ki, burada da ünvan domenin adı ilə göstərilir. (domenin adı İnternetdə konkret 

kompüterə verilən unikal addır). Məsələn: Microsoftun domeni microsoft.com-dur. Aydındır 

ki, insan üçün müxtəlif qrup rəqəmlərdən ibarət olan ünvanı yadda  saxlamaq domenin 

adını yadda saxlamaqdan çətindir. Bu, kompüter üçün əlverişli olduğundan xüsusi 

serverlərin köməyilə domenlərin adları İpünvanlara çevrilir. Internetdə kompüterləri 

ünvanlamaq üçün   DNS (domain  name system) adlı domen sistemindən istifadə edilir. 

Ünvanlar rəqəmlər və adlar ardıcıllığı kimi təqdim oluna bilər. Internetdə kompüterlər 

verilənləri göndərmək üçün rəqəmli ünvanlardan, insanlar isə adlarla olan ünvanlardan 

istifadə edir. DNS adlı sisitemin meydana çıxması hökümət orqanları tərəfindən şəbəkəyə 

nəzarətin itirilməsinəgətirib çıxarmışdır. Elə bu zamandan etibarən öz-özünə inkişaf edən 

qeyri-mərkəzləşdirilmiş İnternet anlayışı meydana çıxmışdır. 

1989-1990-cı illərdə www sistemi yaradıldı. 1985-1990-cı illərdə daha təkmil 

İnternet yarandı. Azərbaycanda ilk İnternet bağlantısı 1995-ci ilə təsadüf edir. 1994-cü ildə 

dünyada ilk dəfə olaraq İnternetdən kommersiya məqsədi üçün istifadə edildi. İnternetin 

əsas xidmətləri: 

--- məlumat alış-verişi, sifarişlərin yerləşdirilməsi, özünü tanıtdırmaq, real vaxt 

ərzində görüşmələr (chat proqramları), informasiyanın sürətli ötürülməsi, elektron poçt, 

telekonfranslar və s. 

Kompüterin İnternetə qoşulma vasitələri  -- modemlər, telefon xətti, İnternet 

provayderlərindən  (İnternet xidməti verən şirkət) kart almaqla. 

2..__ Müasir dövrdə İnternet kommersiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsində 

mühüm rol oynayır. Kommersiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin ənənəvi vasitələrindən 

fərqli olaraq İnternet əmtəənin bütün həyat tsiklini təmin edən bir çox tədbirlər kompleksini 

özündə cəmləyir. Internetin qlobal virtual bazar olduğu haqqında deyilənlər həqiqətə 

uyğundur. Eyni zamanda bu bazar onun ənənəvi növlərinə nisbətən daha səmərəlidir, 

çünki istehlakçını əmtəə və xidmətlər haqqında tam informsiya ilə təmin edir, digər 

üsullarla müqayisədə informasiyanın axtarışı və seçilməsi prosesinə daha yaxşı 

nəzarətetməyə imkan yaradır. 

İnternet vasitəsi ilə həyata keçirilən kommersiya fəaliyyəti – elektron kommersiya 

adlanır. 

Elektron kommersiya -- əmtəə və xidmətlərin elektron kommunikasiya 

vasitələrindən istifadə etməklə reklamını, satışını həyata keçirməyə imkan verən iqtisadi 

tədbirlər sistemidir. Elektron kommersiya aşağıdakıları təmin edir: 

--- əmtəə və xidmətlər bazarının marketinqini, 

--- əmtəələrin xüsusiyyətlərinin formalaşdırılmasını,  

--- əmtəə və xidmətlərin reklamını,  

--- satışbazarlarının monitorinqini,   

--- əmtəələrin istehlakçılara çatdırılmasındakı aralıq vasitələrin ləğvini, 

--- kommersiya fəaliyyətinin maliyyə təminatını, 

--- əmtəə və xidmətlərə servis xidmətləri. 
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Bu gün elektron kommersiyanın üç modeli mövcuddur: 

- sahibkar-sahibkar (B2B – business to business) 

- sahibkar-istehlakçı (B2C – business to consumer) 

- istehlakçı-istehlakçı (C2C – consumer to consumer). 

 

Elektron kommersiyanın modellərə bölünməsi əsasən istifadə edilən proqram 

təminatından irəli gəlir. B2B modelində qurulmuş  elektron kommersiya üçün İnternetin 

müştəri proqram təminatından daha çox istifadə edilir. 

Sahibkarın elektron kommersiyada işləməsi üçün əsas şərt dinamik dəyişən 

informasiyaya  malik olan Webserverin olmasıdır. Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, 

İnternet vasitəsi ilə həyata keçirilən alverin kəmiyyəti ilə elektron kommersiyanın 

səmərəliliyini müəyyən etmək mümkün olmur. Alıcılar çox vaxt İnternet-maqazindən 

əmtəələrin axtarışı və seçilməsi, onların istahlak xüsusiyyətlərinin  və qiymətinin müəyyən 

edilməsi üçün istifadə edirlər, sonradan isə əmtəələri ənənəvi ticarət şəbəkəsindən alırlar. 

Ancaq son zamanlar İntternetdən əmtəələrin vitrini kim istifadə halları azalmaqdadır. 

Ödənişlərin elektron formalarının inkişafı, elektron kommersiyanın təhlükəsizliyinin 

artırılması əmtəələrin beynəlxalq şəbəkə vasitəsi ilə satışının artmasını stimullaşdırır. 

Virtual valyuta – elektron valyutaya aiddir. Ilk dəfə olaraq 2010-cu ilə yaradıldı və 

bitcoin adlanır. Bitcoin əvvəlcə bir dollara yaxın idi. Sonradan 260 dollara qədər qalxdı. 

2013-cü ildə 100 dollar bir bitcoin olmuşdur. onunla virtual məkanda alış-veriş etmək olar. 

Lakin daha çox kölgə iqtisadiyyatın təkan vermişdir. Məsələn: qadağan edilmiş 

dərmanların, narkotik vasitələrin satışı. Çünki bu mür əməliyyatlara nəzarət etmək 

mümkün olmur. Bitcoin hər hansı bir dövlətə , ölkəyə məxsusu deyil. Buna görə də  qeyri-

mərkəzləşdirilmiş valyuta dövrüyyəsiniyaradır. 
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14. Telekomyutinq və iqtisadi məkanın virtuallaşması. 

Plan: 

 

1.  Yeni əmək münasibətlərinin formalaşmasında internetdən istifadə. 

2.  İqtisadi məkanın virtuallaşması. 

3.  Virtual müəssisələr. 

 

1..__ Əmək münasibətlərinin İnternetin virtual məkanına köçürülməsinə maraq 

1970-ci illərdə ciddi neft böhranından sonra və şəbəkənin texniki imkanlarının 

genişlənməsi ilə əlaqədar yaranmışdır. Enerji resurslarına qənaət etmək məqsədilə , 

informasiya texnologiyalarının potensialından istifadə etməklə əmtəələrin real hərəkətinin 

elektron kommunikasiyalarla əvəz edilməsi bə beləliklə də nəqliyyat xərclərinin azaldılması 

təklifi meydana çıxdı. Aparılmış tədqiqatlar İnternet vasitəsilə iş görmənin iqtisadi cəhətdən 

səmərəli olduğunu sübut etdi və bu, telekomyutinq adı aldı,  “məsafədən müqavilə ilə iş” 

mənasını verir. 1980-cı illərdə yeni termin – teleiş meydana çıxdı. O, İnternetdən istifadə 

etməklə iş görməyin üstünlüyünü faktlarla sübut edirdi. Teleişin iqtisadi səmərəliliyi 

nəqliyyat və enerji xərclərinin azalması hesabına (işə getmək üçün nəqliyyatdan istifadə 

halları azalır, ofisin saxlanmasına və elektrik enerjisinin sərfinə xərclər azalır) əldə edilir, 

eyni zamanda əmək məhsuldarlığı və işin keyfiyyəti azalmır, əksinə artır. Bundan əlavə 

teleişçilər şəxsi həyatlarınıdaha yaxşı uzlaşdıra bilirlər. 

Teleişdən istifadə işə götürənlər üçün aşağıdakı imkanlar yaradır: 

--- işçi heyətə və iş yerlərinin saxlanması xərclərinə qənaət, 

--- çevik ştatın  və çevik iş qrafikinin tətbiqi,  

--- yaşayış yerindən asılı olmayaraq yüksək ixtisaslı işçilərin işə cəlb olunması, 

--- daimi ştatların müvəqqəti müvəqəti icraçılarla əvəz edilməsi. Bu zaman bir çox 

işlər ölkənin digər rayonlarında, hətta xarici dövlətlərdə yaşayanlar tərəfindən yerinə 

yetirilə bilər. 

İşçilər üçün teleişin bir çox üstünlükləri vardır: 

--- nəqliyyata vaxtın və xərcin azalması, 

--- məsafə amilindən asılı olmayaraq münasib işin seçilməsi imkanı, 

--- ailə və iş arasında daha yaxşı balansın saxlanması, 

--- iş yerlərinin seçilməsində və yerdəyişmədə azadlıq. 

Teleişin cəmiyyətə verdiyi sosial-iqtisadi faydalar  isə: 

--- məhdud imkanlı insanların işlə təmin olunması, onlara işləmək, oxumaq, 

ünsiyyət qurmağın yaradılması, 

---  məsafədən təhsil vasitəsilə yaşayış yerindən asılı olmayaraq keyfiyyətli təhsil 

almaq üçün hamıya bərabər imkanların yaradılması, 

--- nəqliyyat problemindəki gərginliyin azalması. Bunun da nəticəsində ətraf 

mühitin çirklənməsinin azalması, 

--- dünyanın digər ölkələrində belə iş tapmaq imkanının yaradılması. 

Teleişin tətəbiqində bir sıra çətinliklər və problemlər də yaranır: 

--- işçi tapşırıqların heç də hamısını öz-özünü idarə şəraitndə yerinə yetirmək 

mümkün olmur, 

--- bir çox idarəçilər (rəhbərlər) məsafədən idarəetmənin səmərəliliyinə inanmır, 

--- bir çox insanlar nəzarət altında işləməyə daha çox üstünlük verir, 
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--- bir çox insanlar üçün “işə getmək” onların həyatının vacib tərkib hissəsidir və 

buna sosial tələbatlarının ödənilməsinin bir imkanı kimi baxırlar. 

 

2..__ Bu gün bir çox kompaniyalar hətta fərdi sahibkarlar iş üçün sifarişlərin 

axtarılması məqsədilə İnternet xidmətlərindən istifadə edirlər. Ancaq iqtisadi məkanın 

virtuallaşması təkcə yeni imkanlar açmır, eyni zamanda problemlər də yaradır: rəqabət 

hədsiz dərəcədə artır, şirkətlərin təbii iqtisadi seçimi yaranır. Problemlərə gəldikdə isə -- 

ənənəvi iqtisadiyyatda  coğrafiya yerli sahibkarlara üstünlükverilməsinə imkan yaradır. 

Yəni hər hansı regionda yaşayanlar digər regionun sahibkarlarının xidmətlərindən istifadə 

etmirlər. İnternetdən istifadə zamanı bu qanun pozulur. Dövlət sərhədləri belə maneə 

rolunu oynaya bilmir. Çünki virtual məkanda işləmək  üçün nə viza, nə də başqa ölkələrə 

siyasət üçün bahalı biletlərin alınmasına ehtiyac qalmır. Digər problem ənənəvi mühitin 

pozulması ilə bağlıdır. Material, texniki təchizat və satış üzrə əməliyytatların birbaşa 

aparılması imkanı topdan satışı həyata keçirən bir çoxvasitəçilərə -- broker və dilerlərə 

tələbatı azaldır. 

Virtual müəssisələr – məssisənin nizamnaməsi, adı yazılan lövhəsi, ofisi, sexlərin 

korpusu, istehsal avadanlıqları onunreal atributları hesab edilir. Bu, material varlığında 

mövcud olanmüəssisədir. Müəssisə virtual reallıqda, təşkilati strukturu 

materiallaşdırmadan, müəyyən realməkanda yerləşdirilmədən mövcud ola bilərmi. Bu gü 

bu suala müsbət cavab vermək olar. Müəssisə təkcə real deyil, virtual məkanda da 

mövcud ola bilər. 

Virtual müəssisə -- virtual məkanda mövcud olan, daxili strukturu və vəzifə bölgüsü 

olan, iştirakçılar arasında qarşılıqlı əlaqələrin formalaşdırıldığı müəssisədir. Virtual 

müəssisənin əsas xüsusiyyəti – fiziki və hüquqi şəxslərin birləşdirilməsinin əsasında 

müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının durmasıdır. Bir qayda olaraq 

virtual müəssisələr müvəqqəti yaradılır.  

Şərti olaraq virtual müəssisələrin iki formasını müəyyən edirlər:  

--- daxili təşkilatlanmış virtual müəssiəsə -- bu halda hər hansı birfunksiyanın 

yerinə yetirilməsi üçün evdə işləyən ayrı-ayrı icraçıları telerabitənin köməyi ilə vahid 

şəbəkədə birləşdirirlər, 

--- təşkilatlararası virtual müəssisə -- bu halda hər hansı bir problemin həll edilməsi 

üçün ayrı-ayrı fiziki və ya hüquqi şəxslər öz resurslarını virtual səviyyədə birləşdirirlər. 

Təşkilatlaarası virtual müəssisələr aşağıdakı məqsədlər üçün yaradıla bilər: 

1.  risklərin optimal bölüşdürülməsi, 

2. resursların birləşdirilməsi, 

3. mürəkkəb və təcili məsələlərin həlli üçün səylərin birləşdirilməsi, 

4. satış bazarları uğrunda birgə mübarizə. 

5. intellektual mülkiyyət subyektlərinin birləşdirilməsi. 

Virtual müəssisələrin yaradılması bir qayda olaraq sifariş daxil olduqdan, 

iştirakçılar diqqətlə seçildikdən sonra başlanır. Bu zaman virtual müəssisənin 

mərkəzləşdirilmiş idarə aparatı yaradılır. Idarə aparatı ayrı-ayrı icraçıların fəaliyyətini 

əlaqələndirir və alınmış mənfəəti bölüşdürür. 

Virtual müəssisənin fəaliyyəti xüsusi hüquqi müqavilələrlə 

reqlamentləşdirildiyindən ( və ya bir qayda olaraq reqlamentləşdirilmədiyindən) və inam, 
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etibar əsasında təşkil edildiyindən onların fəaliyyəti iştirakçılara qarşı bir sıra şərtlərin irəli 

sürülməsinə əsaslanır. Bu şərtlərdən bəzilərini sadalayaq: 

 

 yüksək işgüzar mədəniyyət və əxlaqi keyfiyyət, 

 prifessionallıq, 

 fəaliyyətin operativ həyata keçirilməsi, 

 tərəfdaşlara qarşı tolerantlıq. 

 

15. Elektron biznesin təhlükəsizliyinin təmini və informasiyanın şifrələnməsi.  

Plan:  

 

1.Elektron ticarət və elektron ticarət haqqında qanun. 

2.İnformasiyanın şifrələnmsəi. 

 

1 “Elektron ticarət haqqında” Qanunda öz əksini tapmış əsas anlayışlar. 

Azərbaycan Respublikasında elektron ticarətin təşkili və həyata keçirilməsinin 

hüquqi əsaslarını, onun iştirakçılarının hüquq və vəzifələrini, habelə elektron ticarət 

haqqmda qanunvericiliyin pozulmasına görə “Elektron ticarət haqqında” Qanun məsuliyyəti 

müəyyən edir. Bu qanun 10 may 2005-ci ildən qüvvədədir. 

Belə ki, Qanunda aşağıdakı əsas anlayışlardan istifadə edilir:  

Elektron ticarət - informasiya sistemlərindən istifadə edilməklə malların alqı-

satqısı, xidmətlərin gostərilməsi və işlərin gorülməsi üzrə həyata keçirilən fəaliyyət növüdür.  

Elektron ticarətin iştirakçıları - elektron ticarətin həyata keçirilməsi zamanı satıcı 

(təchizatçı), alıcı (sifarişçi) və elektron sənəd dövriyyəsi kimi çıxış edən hüquqi və fıziki 

şəxslər hesab olunurlar. Bununla yanaşı satıcı (təchizatçı) - malları satan (xidmətləri 

göstərən, işləri görən) elektron ticarət iştirakçısı kimi çıxış edir. Həmçinin alıcı (sifarişçi) - 

malları alan (xidmətlari, işləri sifariş edən) elektron ticarət iştirakçısı funksiyasını yerinə 

yetirir. Bu baxımdan elektron sənəd dövriyyəsi (bundan sonra - vasitəçi) - elektron sənədi 

göndərən və alan arasında elektron sənəd dövriyyəsi xidmətlərini göstərən fıziki və ya 

hüquqi şəxs yerinə yetırir.  

Elektron ticarətdə kommersiya bildirişi - satıcı (təchizatçı) tərəfındən malların 

yayılmasına, xidmətiərın göstərilməsinə, işlərin görülməsinə və ya onun imicinin 

formalaşdırılmasına birbaşa, yaxud dolayı yolla xidmət edən məlumat, kommersiya bildirisi 

- satıcı başa düşülür. 

 

Elektron ticarətində Qanunun tətbiq edilməsi 

Maliyyə bazarı, o cümlədən sığorta və qiymətli kağızlar bazarı istisna olmaqla 

Azərbaycan Respublikasında bütün digər sahələrdə həyata keçirilən elektron ticarətə şamil 

edilir. Maliyyə bazarında, o cümlədən sığorta və qiymətli kağızlar bazarında elektron 

ticarətə bağlı münasibətlər Azorbaycan Res- publikasının digər qanunvericilik aktları ilə 

tənzimlənir. 

 

2  Elektron ticarətin təşkili və əsas prinsipləri. 
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Elektron ticarət haqqında AR qanunvericiliyi AR-nın Konstitusiyasından, AR-nın 

Mülki məcəlləsindən, “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” AR-nın qanunundan, bu 

qanundan və digər normativ hüquqi aktlardan, habelə AR-nın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 

müqavilələrdən ibarətdir. 

Əlaqələrin elektron formada bağlanması ilə əlaqədar məsələlər bu Qanunla və 

elektron sənəd dövriyyəsinə dair qanunvericiliklə, əqdlərdən irəli gələn öhdəliklərin 

məzmunu və icrası ilə bağlı məsələlər isə bu qanunun 10-cu maddəsində nəzərdə tutulan 

məsələlər istisna olmaqla, mülki qanunvericiliklə tənzimlənir. (elektron ticarətin hüquqi 

tənzimlənməsi) 

 

Azərbaycan Respublikasında elektron ticarətin hüquqi tənzimlənməsi aşağıdakı 

prinsiplərə əsaslanır:  

❖ iştirakçıiarm hüquq bərabərliyi;  

❖ iştirakçıların iradə sərbəstliyi;  

❖ iştirakçılann əmlak müstəqilliyi;  

❖ mülkiyyətin toxunulmazlığı; 

❖ müqavilə azadlığı;  

❖ sahibkarlıq fəaliyyətinin maneəsiz həyata kcçirilməsi;  

❖ azad və ədalətli rəqabət;  

❖ malların, xidmətlərin və maliyyə vəsaitlərinin sərbəst hərəkəti;  

❖ hüquqların məhkəmədə müdafiəsinə təminat verilməsi.  

 Hüquqi və fıziki şəxslərin elektron ticarət sahəsində hüquq və vəzifələr əldə 

etməsinə və həyata kesirilməsinə yalnız AR-nın qanunvericiliyinə əsasən məhdudiyyətlər 

qoyula bilər.  

Elektron ticarətin həyata keçirilməsinə xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunur. 

Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət sahələrində elektron ticarət aparıldıqda, 

satıcı (təchizatçı) qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada həmin fəaiiyyətə xüsusi 

razılıq (lisenziya) almalıdır, Hüquqi və fıziki şəxslər elektron ticarət sahəsində hüquq və 

vəzifələrini qanunvericiliyə və bağladıqları müqavilələrə əsasən əldə edir və həyata 

keçirirlər. 

 

3   Elektron ticarətin iştirakçılarına olan tələblər. 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq fəaliyyətə xüsusi 

razılıq (lısenziya) nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, mövcud qanunvericiliyə müvafiq 

qaydada hüquqi şəxs dovlət qeydiyyatından keçdiyi və hüquqi şəxs yaratmadan 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan ftziki şəxs sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq 

hüququ əldə etdiyi andan satıcı (təshizatçı) kimi fəaliyyətə başlaya bilər.  

Digər tərəfdən 5-ci maddənin 2-ci bəndinin tələblərinə üyğun olaraq satıcının 

(təchizatçının) alıcılara (sifarişçilərə) təqdim etdiyi bütün məlumatlar Azərbaycan dilində və 

ya tərəflərin razılaşdırdığı digər dildə, xüsusi biliyə malik olmayan alıcı (sifarişçi) tərəfındən 

aydın və birmənalı başa düşülən şəkildə ifadə olunmalıdır. 

Həmçinin satıcı (təchizatçı) özü barədə aşağıdakı zəruri məlumatlarla alıcıların 

(sifarişçilərin) və səlahiyyətli dövlət orqanlarının tanış olmasına imkan yaratmalıdır.  



54 
 

Eyni zamanda hüquqi şəxsin adı, dövlət qeydiyyatı, təşkilati-hüquqi forması, ünvan 

və ya fıziki şəxsin soyadı, adı və atasının adı, ünvan göstərilməlidir.  

Belə ki, əlaqə məlumatları (telefon, faks, İnternet və elektron poçt ünvanları) 

olmalıdır.  

 

 

Son zamanlar kiçik və iri biznesin İnternet xidmətlərinə marağı getdikcə 

artmaqdadır. Kompaniyalar elektron rabitənin qaydaya salınması, informasiya mübadiləsi, 

satışarəhbərliyin həyata keçirilməsi, elektron ticarətin təşkili üçün İnternetə müraciət 

edirlər. Bu sahədə əhəmiyyətli müvəffəqiyyət əldə edilməsinə baxmayaraq İnternetdə 

biznesin aparılması təcrübəsi göstərir ki, nə bazarın özü, nə də kommersiya strukturları 

tam miqyaslı elektron kommersiyanın həyata keçirilməsinə hazır deyillər. Belə ki, 

İnternetdə işin naviqasiya proqram təminatı kifayət qədər çətindir, texniki təminat, xüsusilə 

də rabitə xətləri həmişə adekvat deyil, kommersiya əməliyyatlarının təhlükəsizliyi tam 

təmin olunmayıb. Bütün bu problemlər yəqin ki, müəyyən müddətdən sonra həll 

ediləcəkdir. Ancaq bunun üçün İnternetə investisiya resursları cəlb etməklə elektron 

kommersiyanın iqtisadi cəlbediciliyini təmin etmək lazımdır. Bu zaman ən əsas problem 

şəbəkədə kommersiya əmələiyyatlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlıdır.  

Şifrələnmə -- məlumatın və ya sənədin dəyişdirilməsi üsuludur ki, bu zaman 

onların məzmununun  təhrif edilməsi təmin edilir. Kodlaşdırma – adi, başa düşülən mətnin 

kodlara çevrilməsidir. Bu zaman nəzərdə tutulur ki, mətnin simvolları (göstəriciləri, sayı, 

sözləri) ilə kodun simvolları  arasında birmənalı, qarşılıqlı uyğunluq mövcuddur. Bəzi 

mənbələrdə kodlaşdırma ilə şifrlənməni eyniləşdirirlər, lakin bu zaman nəzərə almırlar ki, 

kodlaşdırılmışməlumatların bərpası üçün əvəzetmə qaydalarını bilmək kifayət  edir, ancaq 

şifrlənmiş məlumatların bərpası üçün şifrlənmənin qaydasını bilmək kifayət  etmir. Bunun 

üçün şifrlənmənin açarını da bilmək lazımdır. Şifrlənmə -- məlumatın əsas məzmununun 

özgələr tərəfindən oxunmasının qarşısının alınmasından ibarətdir. Orta əsrlərdən bu günə 

qədər şifrlənməyə tələbat kriptoqrafiyanın inkişafını stimullaşdırmışdır. Ötürülən 

informasiyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi metodlarının çoxu kriptoqrafiya əsasında 

fəaliyyət göstərir.  

Kriptoqrafiyanın iki növü vardır:  

1 – simmetrik açarların tətbiq edilməsi ilə,  

2 – açıq açarların tətbiq edilməsi ilə. 

Açar – məlumatların deşifrə edilməsi üçün istifadə edilən vasitədir. Simmetrik açar 

tətbiq edildiyi zaman məlumatı göndərənləonu alan eyni açara malik olurlar. Açıq açar 

tətbiq edildiyi halda məlumatın göndərildiyi zaman açıq açardan, onun deşifrə edilmsəüçün  

şəxsi açardan istifadə edirlər. 

Kriptoqrafiya aşağıdakı anlayışları özündə cəmləyir: 

 alqoritm – məlumatların kodlarla şifrələnməsi üçün tətbiq edilir. Şifrələnmənin 

prinsipini bilmədən kodu açmaq mümkün deyil, 

 gizli açar – məlumatın şifrələnməsi və deşifrələnməsi üçün istifadə edilən 

baza kodudur. Ona simmetrik açarları göndərənlər və qəbul edənlər malikolmalıdır, 

 açıq açar – konkret istifadəçi üçün xarakterik olan və bu istifadəçiyə 

göndərilən məlumatların şifrələnməsi üçün istifadə edilən açardır, 
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 şəxsi açar – yalnız konkret şəxsə məlum olan açardır. O, açıq açarla 

şifrələnmiş məlumatın şifrələnməsi və deşifrələnməsi üçün istifadə edilir. 

İnformasiyanın şifrələnməsinin simmetrik alqoritmlərindən istifadənin başlıca 

problemi ondan ibarətdir ki, konkret şəxsəşifrələnmiş informasiyanı göndərməmişdən əvvəl 

onunla görüşmək və şəxsən ona şəxsi (gizli) açarı vermək lazımdır. Açıq açardan istifadə 

etməklə kriptoqrafiyanın tətbiqi bu problemin həllinə kömək edir. Bu halda birinci – açıq 

açar  bütün arzu edənlərə verilir. Ancaq ikinci –gizli açar gizli saxlanılır. Açıq açarların 

kriptosistemləri aşağıdakı kimi qurulmuşdur: əgər A məlumatı göndərən zaman onu  B 

məlumat göndərənin açıq açarı vasitəsilə şifrələyirsə, bu məlumatı yalnız B öz şəxsi (gizli) 

açarı ilə deşifrə edə bilər. 

Açıq açarla şifrələnmə texnologiyası məlumatın yüksək şəkildə qorunmasını təmin 

etməsinə baxmayaraq, o, hesablama resurslarından -- xüsusilə də uzun məlumatlar 

ötürülən zaman istifadə edilməsini tələb edir. 

Müasir dövrdə Beynəlxalq şəbəkədə elektron informasiyanın ən geniş yayılmış 

müdafiə metodu Netscape kompaniyasının Secure Socret Layer (SSL) protokoludur. SSL 

– informasiyanın şifrlənməsi hesabına TSP/İP şəbəkələrində ötürülən göstəricilərin 

qorunmasını, serverlərin və müştərilərin mötəbərliyini (uyğunluğunu ) təmin edir. 

 

Elektron imza: 

Məlumat o zaman mötəbər hesab edilir ki, onu qəbul edən məlumatın avtorizə 

edilmiş ötürücü tərəfindən göndərildiyinə, öütürülmə prosesində təhrif edilmədiyinə əmin 

olsun. Rəqəmli imza kifayət  qədərqiymətli əlavə keyfiyyətə malik olan mötəbər sxemdir. A 

ötürücüsündən “m” məlumatını alan B qəbuledicisi üçüncü şəxsi “m” məlumatının  

bilavasitə A ötürücüsü tərəfindən ötürüldüyünə inandıra bilər.  

Ən sadə halda rəqəmli  elektron imza şəxsi kodla şifrlənmiş bəzi 

biliklərdir(məlumatlardır). Açıq açara malik olan hər kəs bu bilikləri oxuya, məlumatların 

kim tərəfindən göndərildiyini müəyyən edə bilər. Beləliklə, sadə anlamda elektron imza 

obyekti identifikasiyalaşdırma (eyniləşdirmə) vasitəsidir. Biznesdə şəxsiyyətin ən vacib 

eyniləşdirilməsi müəssisə rəhbərinin imzasıdır. Elektron kommersiyada ənənəvi imzanın 

elektron ekvivalenti tətbiq edilir. Ona maliyyə və digər öhdəliklərin təsdiq edilməsi zamanı 

baxılır. Onun köməyilə məlumatın təsərrüfat subyekti tərəfindən göndərildiyini və ötürülmə 

prosesində informasiyanın dürüstlüyünün təmin edildiyini sübut etmək mümkündür. 

Şifrlənmə kimi elektron imza texnologiyası da ya gizli açardan (bu halda razılaşmanın hər 

ikiiştirakçısı eyni açardan), ya da açıq açardan istifadə edir.  

 

Daydjest məlumat – simvolların məlumatın məzmununa tamamilə uyğun gələn 

unikal ardıcıllığıdır. Bir qayda olaraq daydjest məlumatın uzunluğundan asılı olmur. 

Daydjest müəllif haqqında məlumatlarla birlikdə rəqəmli imzanın tərkibində olur və onlarla 

birlikdə şifrələnir. 

Daydjest məlumatı olan A abonenti açıq açardan istifadə edərək onu şifrələyir, 

daydjest rəqəmli imzaya çevrilir və A onu məlumatla birlikdə göndərir. Məlumatı alan B 

abonenti A abonentinin açıq açarının köməyi ilə onu deşifrələyir və daydjest məlumatı 

çıxarır. Sonra o, məlumat üçün A abonentinin istifadə etdiyi həmin keş-funksiyadan istifadə 

edir, mətnin sıxışdırılmış variantını alır və onu imzadan edilmiş daydjest ilə müqayisə edir. 

əgər onlar uyğun gəlirsə deməli, imza A abonentinə məxsusdur və məlumatı həqiqətən o 
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göndərib. Uyğun gəlmirsə deməli, məlumat ya başqamənbədən göndərilib, ya da imza 

yaradıldıqdan sonra dəyişikliyə məruz qalıb. 

İnternet ödəmə sistemləri: İqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsinin müasir elektron 

texnologiyaları müxtəlif bank əməliyyatlarının aparılmasında müvəffəqiyyətlə istifadə edilir. 

Şifrlənmənin, deşifrlənmənin, elektron imzanın, informasiyanın qorunmasının digər 

üsullarının təkmilləşməsi, maliyyə sektorunun tədricən elektron vəziyyətinə keçdiyini 

spyləməyə əsas verir. Bazarın getdikcə daha çox hissəsini elektron kommersiya, mal 

alınmasının ödəmə kartları, smart-kartlar vasitəsilə həyata keçirilməsini əhatə etməkdədir. 

Ödəmə kartları əsasında sistemlər:  Ödəmə kartı onu buraxan təşkilatlara, öz 

texniki xüsusiyyətlərinə, həyata keçirdikləri xidmətlərin toplusuna, təyinatına görə 

fərqlənən, bütün növ bank kartlarını əhatə edən birləşdirilmiş anlayışdır. Ilk ödəmə kartı 

General of Californiya firması tərəfindən buraxılmışdır. O, firma ilə hesablaşmaların 

aparılmasıüçün nəzərdə tutulmuşdu. Bu cür kartlar tamqiymətli ödəmə kartları hesab 

edilmir, onlar yalnız sahiblərinin  bu firmanın müştərisi olduğunu təsdiq edir və klub kartları 

adlanır. İlk tamqiymətli ödəmə kartları 1960-cı illərdə meydana gəlmişdir. Smart-kartlar – 

hesablamalar aparmağa qadir olan, inteqral sxem və mikroprosessorla təchiz edilmiş 

kartdır. Smart-kartların əsas xüsusiyyəti hesablamaların təhlükəsizliyindən və onların 

çoxfunksiyalılığından, baaşqasözlə, eyni kartdan müxtəlif maliyyə əməliyyatlarında istifadə 

edilməsi imkanından ibarətdir. Smart-kartlardan İnternet vasitəsilə alqı-satqı haqqının 

ödənilməsi vasitəsi kimi istifadə edilməsi halları artmaqdadır.  

 

16. Əmək ödənişinin təşkili formaları və əməyin ödənişinin uçotunun 

sənədləşdirilməsi. 

Plan:  

1. Əmək anlayışı. 

2. İşçi heyətinin tərkibi. 

3. Əməyin ödənişinin uçotunun sənədləşdirilməsi. 

4. Əmək ödənişinin təşkili formalar. 

Əmək istehsal prosesinin başlıca ünsürüdür. İnsanların maddi və mənəvi 

tələbatının ödənilməsi mənbəyidir. Insanın əqli və fiziki qabiliyyətinin məcmusudur. Əmək 

insanın məqsədyönlü fəaliyyət növüdür. Sərf edilən əməyin müqabilində verilən pul 

vəsaitinə əmək  haqqı deyilir. əməyin tşkili və ödənişi əmək haqqında  qanunverici 

normativ aktlarla tənzimlənir. Konkret müəssisədə əmək fəaliyyəti daxili-normativ 

sənədlərlə tənzimlənir. Onlardan ən əsası kollektiv müqavilə, əmək müqaviləsi və yerli 

normativ aktlar hesab edilir. Kollektiv müqavilə -- əmək, iş verən və işçilər arasında sosial-

iqtisadi  və ixtisas münasibətlərini tənzimləyir.  

Əməyin və əmək ödənişinin uçotu mühasibatlığın ən çox zəhmət tələb edən və 

uçotunun mexanikləşdirilməsinə, avtomatlaşdırılmasına ehtiyacı olan sahələrdir. Bu 

nöqteyi-nəzərdən əməyin və onun ödənişinin uçotu qarşısında aşağıdakı vəzifələr durur: 

1. işçiləri

n ştat sayını və əmək intizamını gözləmək, 
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2. əmək 

məhsuldarlığının yüksəldilməsi üzrə tapşırıqların yerinə yetirilməsinə nəzarət,  

3. işçilər 

tərəfindən əmək funksiyalarının yerinəyetirilməsinə nəzarət, 

4. müəy

yən olunan müddətlərdə əmək haqqı üzrə müəssisə heyəti ilə hesablaşmaları aparmaq, 

5. hesab

lanmış əmək haqqı məbləğini məhsulların maya dəyərinə vaxtında və düzgün daxil etmək 

6. Müəs

sisənin işçi heyəti iki kateqoriyaya bölünür:  qulluqçular və fəhlələr.  

Qulluqçular ali təhsilə malik olub öz növbəsində rəhbər işçilər, mütəxəssislər və s. 

kateqoriyaya bölünür. Fəhlələr istehsal prosesindəki iştirakından asılı olaraq əsas və 

köməkçi fəhlələrə bölünürlər. Bütün bunların hamısı birlikdə müəssisənin şəxsi heyəti 

adlanır ki, onların da uçotu kadrlar şöbəsində aparılır. İşçi işə götürülərkən “ İşə götürülmə 

haqqında əmr”lə rəsmiyyətə salınır və Ə-1 saylı forma sənədində əks etdirilir. 

Mühasibatlıqda isə onun əsasında “şəxsi kartoçka” (Ə-2 saylı forma sənədi) açılır. 

Əməyin tətbiq edilmə sahəsindən asılı olaraq təsərrüfat heyəti iki yerə bölünür: 

sənaye-istehsal xarakterli təsərrüfat heyəti və qeyri-sənaye xarakterli təsərrüfat  heyəti. 

Sənaye-istehsal xarakterli heyətə istehsalatla məşğul olan işçilər aid edilir. Qeyri-sənaye 

xarakterli təsərrüfat heyətinə mənzil-kommunal təsərrüfatının, uşaq bağçası, təhsil, 

mədəniyyət, incəsənət, səhiyyə və s. işçiləri aid edilir. 

Yerinə yetirilən funksiyalardan asılı olaraq bütün işçilər – fəhlə, şagird, rəhbər 

işçilər, mütəxəssislər, qulluqçular, xadimələr, mühafizə işçiləri kateqoriyasına bölünür. 

Əməyin ödənişinin uçotunun sənədləşdirilməsi.  Görülmüş işlərin və əmək 

haqqının ilk uçotu üzrə müxtəlif sənədlər formalarından istifadə olunur. Sənədlər sisitemi 

istehsalın təşkil xarakterinə,texnoloji proseslərə, texniki nəzarətin növlərinə uyğun 

gəlməlidir. Bütün bunlar nəzərə alınmaqla Respublika Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən 

əməyin və əmək haqqının ilkin uçotunun nümunəvi formalarının albomu təsdiq 

olunmuşdur.  

Kiçik seriyalı istehsalatda naryadlar sistemi, orta istehsalatda marşrut sistemi, iri 

və kütləvi istehsalatda isə işləri uçota almaq üçün axın metodu sistemlərindən istifadə 

edilir. 

Naryadlar sistemi – bu istehsal proqramları əsasında sexin plan-dispetçer bürosu 

tərəfindən yazılır və sexin bölmələrinə verilir. İş başa çatdıqdan sonra naryadda 

hazırlanmış məhsulların miqdarı, həcmi, keyfiyyəti, normalaşdırılmış vaxt məsrəfləri 

qeydiyyata alınır. Əgər iş briqada tərəfindən görülmüşsə naryadın arxa tərəfində müvafiq 

sütunlarda  briqadanın hər bir üzvünün dərəcəsi, həqiqi işlənilmiş vaxt, görülmüş işin 

həcmi göstərilir. Rəsmiyyətə salınan naryadlar normalaşdırıcıya verilir. Normalaşdırıcı isə 

norma və qiymətlərin dürüstlüyünü yoxlayır, zəruri göstəriciləri naryada yazır. Bundan 

sonra sənədlər əmək haqqının hesablanması üçün mühasibatlığa ötürülür. 

Marşrut sistemi – marşrut vərəqəsindən və növbə ərzində hasilat haqqında 

raportlardan ibarət olur. Marşrut vərəqəsində     detalın hazırlanması ilə əlaqədar bütün 

əməliyyatlar lazımi ardıcıllıqla göstərilir. 

Axin sistemi – kütləvi və iri seriyalı istühsalat üçün işlərin axın metodunun geniş 

tətbiqi xarakterikdir. Onun ən yüksək forması isə proseslərin avtomatlaşdırılmasıdır. 
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Əməyin ödənişinin təşkili formaları və işçi heyətilə hesablaşmaların 

rəsmiyyətə salınması. 

Müəssisələrdə əməyin ödənişinin təşkilinin əsasını bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə olan 

uç amil təşkil edir: tarif sistemi, əməyin normalaşdırılması, əmək ödənişinin formaları. 

1)Tarif sistemində -- fəhlələr üçün tarif şəbəkələri, tarif stavkaları və digər işçi 

heyəti üçün vəzifə maaşlarının sxemi öz əksini tapır. Tarif sisteminin əsasını əmək şəraiti, 

işçilərin ixtisas dərəcələri və əmək    ödənişinin formaları təşkil edir. Tarif sisteminə -- tarif 

dərəcəsi, tarif şəbəkəsi və tarif-ixtisas məlumat kitabçası daxildir. 

a)Tarif dərəcəsi – işçinin müəyyən vaxt vahidi ərzində sərf etdiyi əmək tarif 

dərəcəsinə əsasən qiymətləndirilir. 

b)Tarif şəbəkəsi – işçilərin vəfəhlələrin müxtəlif dərəcələri arasında əmək 

ödənişindəki nisbəti göstərir. 

c)Tarif-ixtisas məlumat kitabçası – onun vasitəsilə tarif şəbəkəsinə müvafiq həm 

işlərin, həm də fəhlələrin dərəcələrini  müəyyənləşdirmək mümkündür. 

1)Əməyin normalaşdırılması – müəssisələrdə əmək ödənişinin təşkilinin ən 

mühüm ünsürlərindən biridir. Əməyin normalaşdırılmasını iki  göstərici xarakterizə edir: 

hasilat norması və vaxt norması. 

a)Hasilat norması – məhsul vahidinin natural miqdarını qeydiyyata alır. Bu 

göstəricinin köməyi ilə saat, növə və ay ərzində məhsul istehsalının həcmi hesablanılır. 

b)Vaxt norması — müəyyən təşkilati-texniki şərtlər nəzərə alınmaqla müəyyən 

işləri yerinə yetirmək üçün zəruri olan vaxtı nəzərdə tutur.(saat, gün və s) 

3)Əmək ödənişinin formaları:  təşkilat və müəssisələrdə əməyin ödənişi müxtəlf 

forma və sistemlərə malik ola bilər. Hal-hazırda onun işəmuzd və vaxtamuzd formaları 

daha geniş tətbiq olunur. 

İşəmuzd əmək haqqı sistemi – hazırlanmış məhsulun miqdarına , yerinə 

yetirilmiş işə görə təyin edilmiş qiyməətlrlə əmək ödənişini özündə cəmləşdirir. Onun 

aşağıdakı formaları var: 

a)Birbaşa  işəmuzd əmək haqqı forması -- əmək haqqı yerinə yetirilmiş işin 

miqdarına görə təyin edilir. 

b)İşəmuzd mükafatlı – normativ tapşırığın artıqlaması ilə yerinə yetirilməsi, 

keyfiyyətin yaxşılaşdırılması, material və enerjiyə qənaət edilməsilə əlaqədar əmək 

haqqına əlavə edilən mükafatdır. 

c)İşəmuzd mütərəqqi – təyin edilmiş normanın artıqlaması ilə yerinə yetirilməsi 

nəticəsində işin bir qismi yüksək qiymətlə qiymətləndirilir. 

d)Briqada əmək haqqı sistemi – burada işlər kollektiv əməyə əsaslanır. İşlər 

kollektiv görülür və ayın axırında isə hesablanmış pul vəsaiti briqada üzvləri arasında 

bölüşdürülür. 

e)Akkord əmək haqqı –burada da işlər kollektiv əməyə əsaslanır. Daha çox 

tikintidə, maşınqayırmada tətbiq edilir. Briqadadan fərqi odur ki, görüləcək işin həcmi və 

miqdarı əvvəlcədən müəyyən edilir. Hesablanmış pul vəsaitinin  bir hissəsi də əvvəlcə 

işçilərə ödənilir. 

Vaxtamuzd ödəniş forması – vaxtamuzd əmək haqqının ödənilməsi zamanı 

əmək haqqı görülmüş işin miqdarından asılı olmayaraq işlənilmiş vaxtın miqdarına görə 

hesablanılır. Onun iki forması var: 
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a)sadə vaxtamuzd əmək haqqı sistemi  -- ancaq işlənilmiş vaxtın miqdarından asılı 

olur. əmək haqqı da məhz bu göstəriciyə görə hesablanır. 

b)mükafatlı vaxtamuzd əmək haqqı sistemi – işçini maddi cəhətdən 

həvəsləndirmək üçün vaxtamuzd tarif stavkasına müəyyən mükafat da əlavə edilir. 

İşçi heyətilə hesablaşmaların rəsmiyyətə salınması: müəssisənin şöbələri, sexləri 

hasilatın və əmək haqqının uçotu üzrə ilkin sənədləri müəyyən olunmuş vaxtlarda 

mühasibatlığa verirlər. Mühasibatlıqda və ya hesablama qurğusunda bu sənədlər 

yoxlanılır, işlənilir, işçilərə çatacaq əmək haqqı və ondan tutulmalar hesablanılır. 

Sənədlərin düzgün rəsmiyyətə salınması və onların məzmunu mühasibat işçilərinin 

diqqətindən kənarda qalmamalıdır.sənədlər işlənildikdən sonra işçilərin tabel nömrələri 

üzrə qruplaşdırılmalı, cəmləşdirilməli və onların yekunu əsasında əmək haqqı 

hesablanmalıdır. 

Qanunvericiliyə görə fəhlə və qulluqçulara əmək haqqı ayda bir dəfədən az 

olmayaraq verilməlidir. Ayın birinci yarısına görə əmək haqqı üzrə hesablaşmaların iki  

qaydası tətbiq edilir: 

1 Avans qaydası : avans qaydası tətbiq edilən zaman ayın birinci yarısına görə 

avans verilir. İşçi ilə son hesablaşma isə ayın ikinci yarısı üçün əmək haqqı ödənildikdə 

həyata keçirilir. Avans tabel  uçotu əsasında müəyyənləşdirilir. 

2 Avanssız qayda: fəhlələrə planlı avans əvəzinə ayın birinci yarısında hasil etdiyi 

məhsula və ya iş vaxtına görə həqiqi əmək haqqı hesablanılır. 

Əmək haqqı adətən hesablama cədvəlinə  (T-50 nömrəli forma sənədi), ödəniş 

cədvəlinə (T-53) və ya hesablaşma-tədiyyə cədvəlinə (T-49)  görə müəyyən edilir. Bu cür 

hesablaşma  cədvəlləri hər bir sex, şöbə, işçi kateqoriyaları üzrə ayrılıqda tərtib edilir. 

70“Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar” hesabının analitik uçotuna – 

kartoçka-arayışlar, yığma kartoçkalar, hesablaşma vərəqələri, hesablaşma-tədiyyə 

cədvəlləri aid edilir. 

 

17.  Pul vəsaitləri və hazır məhsulun uçotu üzrə informasiyaların kompüterdə  

işlənilməsi 

Plan:  

1  Pul vəsaitləri və kassa. 

2  Hazır məhsul anlayışı. 

3 Hazır məhsulun anbarlara təhvil verilməsi. 

4 Pul vəsaitləri və hazır məhsul üzrə informasiyaların kompüterdə işlənməsi. 

 

Bir qayda olaraq bütün kənardan alınan dəyərlilərə mütləq pul köçürməli və buna 

uyğun olaraq buraxlılmış məhsullar, yaxud göstərilmiş xidmətlər üçün müvafiq ödəmələr 

aparılmalıdır. Müəssisələrdə də mümkün olan hesablaşmalar bilavasitə pulun köməyi ilə 

aparılır. Pul vəsaitləri üzrə hesablaşmalar iki formada aparılır:    naöd və nağdsız formada. 

Pulları mühafizə etmək və nağdsız hesablaşmaları aparmaq üçün hər bir 

müəssisəyə onunyerləşdiyi ərazidə hesablaşma və digər zəruri hesablar açılır. Bank 

vasitəsilə kassa-hesablaşma əməliyyatlarının aparılması birliklərin maliyyə-təsrrüfüt 

fəaliyyəti üzərində hərtərəfli nəzarətin təşkil olunması təmin edilir. Nisbətən kiçik 

məbləğlərdə olan pul vəsaitləri əməyin ödənilməsi üzrə işçilərlə nağd heablaşmalar üçün 

istifadə olunur. Bu baxımdan belə vəsaitlər kassada saxlanılır. Birliyin və ya müəssisənin 
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baş mühasibi bütün daxil olan pul vəsaitlərinin tam uçotunu aparır, debitor və kreditor 

boclarının alınmasını,ödənilməsini, alınması mümkün olmayan borcların mühasibat 

balansından silinməsini təmin edir.bir qayda olaraq  iri müəssisələrin tərkibində 

hesablaşmaəməliyyatlarının yerinə yetirən müstəqil maliyyə xidməti yaradılır. Kiçik 

müəssisələrdə isə pul vəsaitlərinin və hesablaşmaəməliyyatlarının tam uçotunu aparmaqla 

yanaşı onların həyata keçirilməsi mühasibatlığa həvalə edilir.  

Müvcud nağd pul vəsaitlərinin saxlanması vəonun köməyi ilə hesablaşmaların 

aparılması üçün hər bir müəssisədə kassa yaradılır. Kassa  -- xüsusi avadanlıqlaşdırılmış, 

siqnalizasiyası olan, kənar şəxslərin daxil olmasına imkan verilməyən qurğularla təmin 

olunmuş, pulların və qiymətli kağızların saxlanılması üçün yanmayan metal şkaflarla təchiz 

edilmiş qapalı otaqlardan ibarətdir. Kənar şəxslərin kassaya daxil olması qadağandır. 

Bəzən kiçik müəssisədə kassa yanmayan metal şkaflarla da əvəz edilir ki, onun da açarı 

kassirdə olur. Kassirə etibar edilmiş işin digər işçi tərəfindən yerinə yetirilməsinə icazə 

verilmir. Müəssisəyə çox vaxt nağd pul pul çeki ilə bankdakı hesablaşma hesabından 

kassir vasitəsilə daxil olur. Çek kitabçası ərizə ilə alınır və nağd pulla birgə kassada 

saxlanılır. Bankdan pul almaq üçün doldurulmuş çek müəssisə rəhbəri və baş mühasib 

tərəfindən imza edilir və möhürlə təsdiqlənir. Arxa tərəfində  isə nə məqsədlə verilməsi 

göstərilir. 

Müəssisəyə daxil olan bütün pul vəsaitləri kassa-mədaxil orderində sənədləşdirilir. 

Pulun kassadan məxarici isə kassa-məxaric orderində sənədləşdirilir. 

Bu gün müəssisələrin çoxu demək olar ki, kompüter sistemi ilə təchiz olunmuşdur. 

Hər bir müəssisədəpul vəsaitlərinin formalaşması, pul vəsaitləri üzrə əməliyyatların 

aparılması daha çox Excel proqramı üzrə həyata keçirilir. Bəzən Word proqramları da 

istifadə edilir. Müəssisəyə daxil olan pul vəsaitləri, onların mənbələri, sərf edilmiş pul 

vəsaitləti və onların xərclənmə səbəbləri və s. haqqında ətraflı məlumatlar kompüter 

sistemində dəqqiq qeyd edilir. Əgər bu sahələrdəki məlumatlar konfidensial deyilsə 

müəssisənin kompüter informasiya sisteminə daxil olmaqla pul vəsaitlərinin məbləği, 

onların dövrüyyəsi və malyyə vəziyyəti haqqında geniş məlumat əldə edə bilərik. Bu gün 

hesablaşmaların aparılmasının ən müasir forması elektron ödənişlərə də mühüm yer 

verilir.  

 

Bütün emal, yığım və qablaşdırma  prosesindən keçən, standartlara cavab verən, 

texniki nəzarət şöbəsi tərəfindən qəbul edilən hazır məhsul anbarına yaxud alıcılara təhvil 

verilən məhsullar – hazır məhsul hesab edilir. Hazır məhsulun tərkibinə ehtiyat hissələri, 

yaxud dəstləşdirici məmulat kimi alıcılara yüklənən detallar, hissə və yarımfabrikatlar da 

daxil edilir. 

Emal əməliyyatlarından keçməyən,  yaxud dəstləşdirmə prosesindən keçməyən, 

eləcə də anbara təhvil verilməyən, bitməmiş istehsalın tərkibində uçota alınan məhsullar 

hazır məhsul hesab edilmir. 

Məhsulun satılması ilə müəssisənin vəsaitinin dövrüyyəsi başa çatır və bunun 

nəticəsində də əldə edilmiş gəlirlə materialın, əmək haqqının və s hesablaşmaların 

aparılmasına imkan yaranır. Satışdan vəsaitin daxil olması hesablaşma-ödəmə 

sənədlərinə əsasən mühasibat uçotunda əəəks etdirilir. 

Aparılan uçotda məhsullar natural, şərti-natural və dəyərölçüləri ilə əks etdirilir. 

Natural ölçü kimi ədəd, litr, ton və s. istifadə edilir. Ümumiləşdirmə məqsədilə şərti-
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naturaldan istifadə edilir(metallurgiya, kimya sənayesi). Dəyər ölçüsünün köməyi ilə 

məhsulun uçotu aparılır, əldə olunan maliyyə nəticələri müəyyənləşdirilir. 

Məhsullar cari uçotda  aşağıdakı qiymətlərlə  qiymətləndirilir:  

1. Həqiqi istehsal maya dəyəri üzrə -- bu üsulla qiymətləndirmə fərdi sifariş üzrə 

məhsul buraxan istehsalatda tətbiq edilir. Hər bir məmulat növünün maya dəyəri onlar 

başa çatdıqda müəyyən edilir. 

2. Normativ maya dəyəri üzrə -- (plan maya dəyəri). Bu üsul ilə ayın axırında 

analitik uçotda ayrıca uçotu aparılan məhsulun həqiqi maya dəyərinin plandan 

kənarlaşması müəyyən edilir. Bu üsul təşkilatda məsrəflərin və məhsulun maya dəyəri 

kalkulyasiyasının normativ metodunun tətbiq edilməsi hallarında mümkün olur. 

3. Məhsullara satış qiyməti, işlərə tarif üzrə -- bu zaman hər hesabat dövrü 

qurtardıqdan sonra məhsulların tarif üzrə satış qiyməti ilə həqiqi maya dəyəri arasındakı 

fərq hesablanır və müəyyən edilmiş məbləğ əvvəlki üsulda olduğu kimi analitik uçotda 

ayrıca  uçota alınır. 

Müəssisədə hazır məhsul üzrə əməliyyatlara müntəzəm nəzarət təşkil olunmalıdır. 

Bu, mühasibat uçotu tərəfindən aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirməklə təmin edilməlidir: 

-məhsulun buraxılışı və yüklənməsi üzrə ilk sənədlərin vaxtlı-vaxtında və düzgün 

rəsmiləşdirilməsi üzərində nəzarət, 

-hesablaşma-ödəmə sənədlərinivaxtlı-vaxtında rəsmiləşdirmək və onların banka 

təqdim edilməsi üzərində müntəzəm nəzarət təşkil etmə, 

-məhsulsatışından olan pul vəsaitlərinin vaxtlı-vaxtında daxil olması üzərində 

nəzarət etmək. 

Bir qayda olaraq istehsalatda buraxılmış məhsullar hazır məhsulanbarına təhvil 

verilir. Məhsulların saxdən anbara təhvil verilməsi təhvil verən sexin adı, məhsulu alan 

anbarın adı, məmulatın adı, nomenklatura nömrəsi, miqdarı, uçotqiyməti və məbləği 

göstərilən qəbul-təhvil qayiməsi ilə rəsmiyyətə salınır. Qəbul-təhvil qayiməsi məhsulu 

verən sexin nümayəndəsi, onu anbara qəbul edən anbardar və texniki nəzarət şöbəsinin 

işçisi tərəfindən imza edilir. Mürəkkəb və çoxdəstli məhsullar hazırlanan zaman qayimə 

əvəzinə məmulatın adı, miqdarı, dəyəri göstərilən qəbul-təhvil aktı tərtib edilir. Bu sənəddə 

hazırlanmış məmulatların qurtarması, onun tam dəstləşdirilməsi, texniki şərtlərə tam cavab 

verməsi, qablşdırılmış şəkildə texniki nəzarət şöbəsi tərəfindən qəbul edilməsi və anbara 

təhvil verilməsi haqqında qeydiyyat aparılır.  

Bir çox kütləvi istehsal müəssisələrində növbə ərzində hazırlanmış məhsullar 

sexdən bir neçə dəfə anbara  təhvil verilir. Bu cür halda qayimə əvəzinə qəbul-təhvil 

cədvəli tərtib olunur. Adətən anvara daxil olmuş hər bir məmulat qəbul-təhvil aktında 

qeydə alınır. Sonra növbə ərzində qəbul edilən məmulatların ümumi miqdarı hesablanılır 

və onun üçüncü qəbul-təhvil qayiməsi rəsmiyyəttə  salınır. Bir qayda olaraq bu cədvəl 

anbarda saxlanılır, təhvil qayiməsi isə mühasibat uçotunun cəmləşdirmə cədvəllərinin 

(hesabat dövrü ərzində məhsulburaxılışı haqqında məlumatlarrı ümumiləşdirmək üçün 

cəmləşdirmə cədvəlindən istifadə edilir.) uçot registrlərində yazılışların aparılması üçün 

istifadə olunur. Qəbul-təhvil cədvəllərindən istifadə edilən zaman qayimələrin yazılması və 

mühasibat uçotunun aparılması xeyli ixtisar edilir. Məhsulların anbara veilməsini və onların 

rəsmiyyətə salınması qaydalarını sürətləndirmək üçün mümkün qədər təhvil verilən 

məmulatın miqdarını hesablaya bilən cihazların tətbiq edilməsi məqsədəuyğundur. 
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Qəbul-təhvil aktı hazır məhsulun anbar uçotu kartoçkasında yazılış apardıqdan 

sonra mühasibatlığa verilir. Burada həmin sənədə əsasən məhsul buraxılışı haqqında 

məmulatlar formalaşır. Görülmüş iş və xidmətlərə dair ilk  sənədlər də mühasibatlığa daxil 

olur. 

Bu qayimə və aktlar iki surətdən ibarət olur: onlardan məhsulu qəbul edən 

anbardarın imzası olan və operativ uçotun aparılması üçün istifadə olunan birinci surət 

sexdə qalır. Məhsulla birlikdə təhvil verən sexin təhvil verən sexin nümayəndəsinin imzası 

bə anbar-mühasibat uçotunun aparılması üçün əsas  sayılan ikinci surət isə anbara verilir. 

  

Məhsulun həqiqi maya dəyəri 10 nömrəli jurnal-orderdə hesablanılır. Hazır 

məhsulun uçotu isə 40 nömrəli “Hazır məhsul” adlı hesabda əks etdirilir. Satış, yaxud 

yüklənmiş öz məhsulunun dəstləşdirilməsi üçün mal kimi digər müəssisələrdən alınan 

hazır məmulatlar 41 “Mallar” hesabında uçota alınır. 

Hər bir müəssisədə kompüter informasiya sisteminin olması günün əsas tələbidir. 

Müəssisədə alınmış materiallara xərclənmiş pul vəsaitlərinin məbləği,  onların sərfi, 

hərəkəti, eləcə də hazır məhsulun miqdarı, məhsulun satışından əldə edilmiş pul vəsaitinin 

məbləği, alıcıya çatdırılması üçün yüklənmiş hazır məhsullar haqqında bütün məlumatlar 

kompüter  sistemində ətraflı qeyd edilməlidir. Bu, müəssisə rəhbərliyi üçün məhsullar və 

materiallar haqqında istənilən an məlumat əldə etmək, müəyyən iqtisadi baxımdan geniş 

və dəqiq təhlil aparmaq imkanı verir.  

 

18. Verbal kommunikasiya vasitələri və qədim reklam. 

Plan: 

1Reklamın qədim dünyada yaranması. 

2Müasir reklam və onun funksiyaları. 

3.Reklamın təsnifatı 

4Reklamın informasiya təminatı. 

 

1 Reklamın qədim dünyada yaranması. Müasir insanın həyatını reklamsız 

təsəvvür etmək mümkün deyil. Reklam - insan fəaliyyətinin dinamik, sürətlə inkişaf edən 

sahəsidir. Bundan əlavə reklam düzgün olaraq ümumbəşəri mədəniyyətin bir hissəsi kimi 

dəyərləndirilir.  

Artıq qədim sivilizasiyalarda istehsalat və sosial münasibətlərin informasiyanın 

ötürülməsi vacibliyini şərtləndirir. Məhz bu məlumatlar müasir reklamın əhəmiyyətli 

cizgilərini göstərirdi, bu da kommunikasiyaların bu istiqamətini protoreklam kimi 

qiymətləndirməyə əsas verir. Protoreklam kommersiya kommunikasiyalarının ilkin 

inteqrasiya olunmuş forması olmuşdur, o kommunikasiya vasitələrinin ilkin formalarını 

birləşdirir, onlar vaxt keçdikcə müstəqil inkişaf əldə etmişdir. Protoreklamın elementləri 

kimi hal-hazırda inkişaf etmiş marketinq kommunikasiyalarının cücərtiləri olmuşdur, 

məsələn reklam, birbaşa marketinq, tələbatın stimullaşdırılması, yarmarkalar, sponsorluq 

və s. Ən qədim ticarətçilər alıcılarla əlaqələri birbaşa söz müraciətləri vasitəsi ilə yoluna 

qoyurdu. Satış yerləri satıcıların təkrar olunan və güclü səs sadaları ilə qeyd olunurdu. 

Təsadüfı deyil ki, “reklam” sözü reclamo (reclamare) - səsi təkrarlamaq, yenidən qışqırmaq, 

çağırmaq, etiraz etmək mənasını bildirir.  
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İstehsakçılara söz təsirınin genişlənməsində tələbat artdıqda bu informasiya 

funksiyası carçı institutu yaradır. Carçı - ticarətçi tərəfındən xüsusi ilə tutulmuş insandır, 

onun vəzifəsi alıcıların çağırılması və onu tutan insanın mallarının təriflənməsı olmuşdur. 

Carçı xidmətlərinin istifadəsinin vacib üstünlüyü şifahi protoreklamın satış yerindən qıraqda 

istifadə etməsinə imkan yaradır. Digər sözlərlə mal haqqında informasiya yalnız satış 

yerində almaq olmazdı. Bu şifahi kommunikasiya sərhədlərini genişləndirmişdi. Carçılar 

ilkın olaraq qədım misirlilərdə yaranmışdır, ardıcıl olaraq qədim yahudilər, yunanlar və 

romalılar tərəfidən istifadə olunmuşdur.  

Qədim Yunanıstanda carçıların çağırışları adətən nəğmə-poetik formaya malik 

olmuşdur. Protoreklamın ıstifadə sahələrinin çoxluğunu qeyd etmək lazımdır. Bu iqtisadi 

münasibətlərdir, özəl həyatdır, tamaşaların təşkilidir, siyasətdir və s. Carçılann bəziləri 

dövlət qulluğunda olmuş,buna görə pul almış, digər hissəsi bu işi öz sənəti etmişdir.  

Yuxarıda qeyd olunan verbal kommunikasiya vasitələrinə insanların “ağızdan 

ağıza” ötürülən informasiyanı əlavə etmək olar. Bir sözlə, bu vasitəni xəbər kimi təyin 

etmək olar. Xəbər vasitəsi ilə istehsal olunan malların keyfıyyəti haqqında məlumatlar uzun 

məsafələrə yayılmışdır, bununla da qədim sahibkarları öz etibar və şöhrətinin qayğısına 

qalmağı stimullaşdırırdı. Sonradan yaxşı şöhrətli onun sahibi üçün işləyirdi. 

Artıq yazı yaranandan bəri ilk reklam mətnləri yaranmağa başlamışdır. Bu, 

protoreklam mətnləri adlanırdı. E.ə. 63-cü ildə protoqazetlər yarandı. 

Protoqazetin yerinə yetirdiyi funksiyanı album (lat. Albumusağ) adlanan qədim 

roma ictimai binalarının əhənglə örtülmüş divarları yerinə yetirirdi. Onların səthində qara 

boya ilə rəsmi məlumat “nəşr olunurdu”. Protoreklam nöqteyi nəzərdən şəhərlilərin 

evlərinin dıvarlarında cızılmış və ya yazılmış yazılar “qrafiti” (lat.qrafıo-cızıram) daha 

zəngindir.  

 

2  Müasir reklam və onun funksiyaları.   Marketinq kommunikasiyaları 

sistemində mərkəzi yerlərdən birini reklam tutur. 

 “Reklam - məşhur sponsor adından ideya və va xidmətlərin təqdim olunması və 

daşınması üçün istənilən pullu formadır ".  

‘'Reklam - hər hansı mal, nişan, firma hesabına kütləvi informasiya vasitələri və 

digər əlaqə vasitələri vasitəsi ilə pullu, bir istiqamətli və qeyri şəxsi müraciətidir”. 

“Reklam - qeyri şəxsi ödənilən kanallar vasitəsi ilə auditoriya ilə kommunikasiyadır, 

auditoriya dəqiq olaraq göndəriş mənbəsidir.  

Reklamın xarakterıstikalarının vacib amilləri aşağıdakılardır:  

1.Qeyri şəxsi xarakter. Kommunikasiya sıqnalı potensial alıcıya reklam olunan 

malın satıcısından deyil, müxtəlif növ vasitəçilərdən daxil olur.  

2.Reklam münasibətinin satıcıdan alıcıya birtərəfli istiqamətli olması. Alıcının 

cavab reaksiyası vaxtda müəyyən vaxt kəsiyində gecikə bilər.  

3.Reklamm effektivliyinin ölçülməsi nöqteyi-nəzərdən qeyri müəyyənlik. Bu 

keyfıyyət əvvəlkinin məntiqi davamıdır. Alış faktı reklama birbaşa aidiyyatı olmayan bir sıra 

amillərdən asılıdır.  

4.İctimai xarakter. Nəzərdə tutulur ki, reklam olunan mal qanuni və 

ümumqəbulolunmuşdur. Buna görə biz narkotiklərin və qanunla qadağan olunan digər 

malların reklamına rast gəlmirik.  
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5.Reklam elanında dəqiq olaraq sponsor, reklamverən, reklamın həyata keçirldiyi 

şəxsın adı.  

6.Reklanı qərəzsizliyə iddia etmir. Ümumqəbul olunmuşdur ki, reklam 

münasibətində əsas diqqət reklam olunan malın və ya fırmanm üstünlüklərinə yetirilir. Bu 

üstünlüklər əhəmiyyətli dərəcədə artırıla bilər, bu zaman rekam predmetinin 

çatışmamazlıqları qeyd olunmaya bilməz.  

7.Cəlbedici və nəsihət vermə inıkanı. Reklamların dəfələrlə təkrarlanması 

istehlakçıya psixoloji təsir göstərir və alışa təkan verir.  

Reklamın əsas funksiyaları marketinq kommunikasiyalarının ümumi məqsədlərinə 

müvafıqdir. Konkret bazar vəziyyəti ilə müəyyən olunan məqsədlərdən asılı olaraq reklam 

aşağıdaki məsələləri effektiv həll edə bilər:  

informasiya vermə;  

məlumatlandırma; 

yada salma;  

mövqcləndirmə; 

saxlanılma.  

 

3.Reklamın təsnifatı zamanı bir sıra meyarlar istifadə olunur, Onlardan bəzilərinə 

baxaq.  

1Reklamın sponsorun tipinə görə təsnifatı. Bu cür reklamın aşağıdaki növlərini 

qeyd edək:  

a)İstehsalçılar və ticarət vasitəçiləri adından reklam bir qayda olaraq paralel 

həyata keçirilir və bir çox halda kommersiya xarakteri daşıyır. Bu reklam fəaliyyəti 

reklamverənlər tərəfındən müstəqil olaraq və ya bir-birini məlumatlandırmaqla həyata 

keçirilə bilər. Müvafıq olaraq reklam fırma reklamı və ya korporativ reklam ola bilər.  

b)Özəl şəxslər adından reklam özü-özlüyündə elanlar, təbriklər və s. təqdim edir.  

c)Hökümət adından reklam müəyyən ümumdövlət proqramlarının 

populyarlaşdırılması məqsədi ilə həyata keçirilir. Onun auditorivası ölkənin bütün aktiv 

əhalisi və ya onun müəyyən kateqoriyalan olur. Belə bir reklamın nümunəsi kimi 

Azərbaycan Höküməti tərəfındən həyata keçirilən vauçer Özəlləşməsini dəstəkləyən 

kampaniya ola bilər.  

d)Sosial reklam həmçinin qeyri kommersiya xarakteri daşıyır və ictimai əhəmiyyətli 

prinsiplərin təsdiqinə və sosial həyatın sahəsində müəyyən məqsədlərin nail olunmasına 

imkan yaradır. Bu növə ictimai təşkilatların bilavasitə reklamı aid etmək olar. Məsələn, 

beynəlxalq şahmat federasiyası FİDE-nin kampaniyası “Şahmat oynayın”.  

e) Siyasi reklam müəyyən siyasi ideyaların, partiyaların, xadimlərin təbliğat alətidir.  

 

2 Məqsədli auditoriya tipindən asılı olaraq:  

Biznes sahəsində reklam;                                     Fərdi istifadəçi üçün reklam;  

 

3 Reklam fəaliyyəti ilə əhatə olunan ərazinin ölçülərindən asılı olaraq aşağıdakılar 

ayırd edilir:  

Lokal reklam;                                      Reqional reklam;  

Ümummillı reklam;  

Beynəlxalq reklam;                             Qlobal reklam;  
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4  Reklam kommunikasiyasının predmeti, onun xarakteri aşağıdaki təsnifatlarla 

müəyyən olunur:  

Mal reklamı;  

Prestıjlı reklam;  

İdeya reklamı;  

Şəxsiyyət reklamı;  

Ərazi reklamı; 

 

4  Reklamın informasiya təminatı.  Reklam müraciəti: anlayış, hazırlanma 

prosesinin əsas mərhələləri və texnologiyalarını özündə birləşdirir. Reklam müraciətləri öz 

formalarının çoxluğu ilə cəlb edir: muzdlu carçıların çağışlarından reklam videoklipınin 

televiziya vasitəsi ilə beynəlxalq yayımı, reklam suveniri qismində istifadə olunan 

qələmdən genişmiqyaslı reklama qədər, qazetdə elandan İnternet şəbəkəsi ilə yayılan 

reklam müraciətinə qədər. 

Reklam müraciəti alıcıya reklam təsirinin bütün prosesinin mərkəzi elementidir. 

Məhz reklam müraciəti kommunikatoru onun məqsədli auditoriyasına təqdim edir.  

Reklamın informasiya təminatı daha iri sistemin marketinq informasiya sisteminin 

yarımsistemidir. Firma daima marketinq informasiyasının yığılması ilə məşğul olmalıdır ki, 

xarici marketinq mühitində vəziyyəti obyektiv qiymətləndirsin, öz fəaliyyətinin təhlilini 

aparsın, marketinq təhlükələrini azaltsın, özünə istehlakçıların münasibətini öyrənsin, cari 

və potensial tələbatı öyrənsin və s. Reklamın informasiya təminatı yarımsisteminin 

marketinq informasiyası sistemi ilə qarşılıqlı əlaqəsi o qədər yüksəkdir ki, bir çox halda 

reklam informasiyasının marketinq informasiyasının ümumi kütləsindən ayırmaq mümkün 

olmur. Reklamm informasiya təminatının təşkilinə əsas tələblər çox universaldır:  

1) informasiyanın tamlığı;  

2) informasıyanın obyektivliyi; 

3) effektiv idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün ağıllı vaciblik;  

4) informasiya sistemləşməlidir və idarəedici tərəfındən istifadə üçün rahat 

olmalıdır.  

Bütün marketinq informasiyası, o cümlədən reklamın idarə olunması üzrə 

informasiya şərti olaraq aşağıdaki növlərə bölünür:  

a) fırmadaxili cari informasiya;  

b) xarici cari marketinq informasiyası;  

c) alınması xüsusi tədqiqatların keçirilməsini tələb edən ilkin məlumat.  

İdarəetmə qərarlarının qəbulu üçün menecer informasiyanın marketinq sisteminin 

müxtəlif yarımsistemlərinə müraciət edə bilər. Onun əsas tərkib hissələri informasiyanın 

yığılması ilə məşğuldur: daxili hesabat yarımsistemi, xarici ikinci informasiyanın yığım 

yarımsistemi və marketinq tədqiqatlarının yarımsistemi.  

Daxili hesabat yarımsistemi digər adi cari informasıyanın daxili fırma sistemi 

adlanır, ikinci informasiyanın yığımı ilə məşğuldur. Bura bütün mühasibat-maliyyə hesabatı, 

cari satış göstəriciləri, xərclərin və əldə olunan gəlirlərin göstəriciləri haqqında məlumat 

daxildir. Bir qayda olaraq bu cür informasiya operativ xarakter daşıyır və taktik planda 

idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün əsas kimi istifadə olunur.  
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Xarici cari marketinq informasiya yığımı yarımsistemi xarici marketinq sahəsində 

ikinci informasiyanın alınmasının mənbə, üsul və vasitə kompleksi kimi istifadə olunur. Bu 

infomıasiyanın əsas mənbəyi müştəri bazarları, təchizatçılar, əlaqə auditoriyaları, dövlət 

idarəetmə orqanları və s.dir. Xarici cari informasiya firmaya alıcılarla söhbətdən, satış 

aqentlərinin, dilerlərin və distribüterlərin hesabatlarından, xüsusi jumallardan, sorğulardan, 

informasiya bülletenlərindən, məqalələrdən daxil olur. 

 

 

19.İqtisadi inkişafın informasiya növü və informasiya bazarı. 

 

Plan: 

1İqtisadi inkişafın informasiya növünün ilkin şərtləri.   

2İqtisadi inkişafın informasiya tipinin əlamətləri. 

3.İnformasiya bazarı. 

4.İnformasiya daşıyıcıları və yayıcıları. 

  

1.İqtisadi inkişafın informasiya növünün ilkin şərtləri. İqtisadi nəzəriyyədə və 

beynəlxalq statistikada ölkənin təsərrüfat inkişafını “iqtisadi inkişaf’ termini ilə təyin edirlər, 

onun miqdar qiymətləndirilməsi il ərzində ÜDM nisbi artım göstəricisində əks olunur. Aqrar 

və sənaye iqtisadiyyatında bu cür yanaşma tamamilə düzgündür, çünki istehsal olunan 

maddi nemətlərin həcminin fıziki artımı çox ölkələr üçün həyatı lazım şərtlərdən biridir. Bir 

çox ölkələrin sənaye mərhələsindən potensial mərhələyə keçməsi ilə əlaqədar sosial-

ıqtisadi inkişafın əsasən yeni tipi-qeyri maddi tip (və ya əvvəl olduğundan daha az maddi) 

formalaşmağa başlamışdır, onun templəri demoqrafık inkişaf templərini qabaqlayır, 

müvafiq olaraq iqtisadi inkişaf haqqında təəssüratlar əhəmiyyətli dərəcədə, 

transformasiyaya uğrayır. İnkişaf etmiş ölkələrin milli təsərrüfatları artıq XX əsrın əvvəlinə 

cəmiyyətin bütün üzvlərinin baza tələbatının praktiki tam təmin olunmasını təmin etməyə 

imkan verən səviyyəyə çatmışlar. Maddi nemətlərin tstehsal həcmlərinin gələcək artımı bu 

ölkələr üçün ən azı iki səbəbdən məqsədyönlü olmamışdır. Birincısi, artıq onlarla təmin 

olunmasına görə. İkincisi, bu ölkələr birinci olaraq təbii ehtiyatların qlobal məhdudiyyət 

problemini sezmişlər. Sosial-iqtisadi tərəqqi ÜDM-un miqdar artım templəri ilə deyıl, həyat 

keyfiyyətinin göstəriciləri ilə təyin olunmağa başlamışdır. Sosial-iqtisadi inkişafın 

keyfiyyətcə yeni tipi formalaşmağa başlamışdır, elmi ədəbiyyatda informasiya tipi adı 

almışdır.  

İqtisadi inkişafın informasiya tipinə keçid ölkələrin milli təsərrüfatlarında miqyaslı 

struktur dəyişikiərlə təyin olunmuşdur. Struktur dəyişiklərə xas olan əsas amil onların daxili 

iqtisadi inkişafıdır. Bunun nəticəsində inkişaf etmiş ölkələrin ÜDM strukturu əhəmiyyətli 

dərəcədə dəyişmişdir, burada xidmət sahəsinin payı ən yüksək olmuşdur.  

İqtisadi inkişafın əsasında iki məntiqi cəhətdən bağlı proses durur. Birincisi, ölkədə 

qurulmuş texnoloji quruluşların bazasında istehsal miqyaslarının artımı və effektivliyinin 

yüksəldilməsi. İkincisi, yeni malların istehsalının yaranması və texnoloji quruluşların 

dəyişməsi nəticəsində köhnə istehsalların effektivliyinin artımı. 

İnkişafın informasiya növü göstərir ki, inkişafın əvvəlki tiplərindən fərqli olaraq 

inkişaf əsasında bütün fəaliyyət sahələrində müxtəlif informasiyanın artmış tələbatı 

hesabına həyata keçirilir, az sayda bu maddi cisimin və enerjinin islifadəsi hesabına başa 
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gəlir. Başqa sözlə demək olar ki, müasir şəraitdə inkişafın xarakterinin göstəricisi sistemin 

informasiya məzmunun dəyişməsidir.  

Bizim ölkəmiz üçün iqtisadi inkişafın informasiya tipi inkişaf etmiş dövlətlər üçün 

aktual olduğu qədər aktual deyil, çünki biz industrial istehsalda qurulmuş inkişaf 

imkanlarını bitirməmişik və baza tələbatının lazımi səviyyədə təmin olunmasına nail 

olmamışıq. Bizim üçün iqtisadi inkişaf özü, maddi inkişaf aktualdır.  

 

2.İqtisadi inkişafın informasiya tipinin əlamətləri.  İqtisadi inkişafın informasiya 

tipinin əhəmiyyətli fərqləndirici əlamətləri kimi mütəxəssislər onun sabit antientropik 

xarakterini qeyd edir. İnformasiya nəzəriyyəsində entropiya vəziyyətin qeyri müəyyənlik 

ölçüsü deməkdir. Aqrar və industrial iqtisadiyyata xas olan ekstentiv və ya intensiv iqtisadi 

inkişaf cismin və ya enerjinin istehlakının geııişlənməsinə əsaslanır, bu da entropiyanın 

artmasına səbəb olur. İE-nin xarakterik xüsusiyyəti istehsal gücü kimi informasiyanın 

istifadəsinin genişlənməsindən ibarətdir, bunun əsas təyinedici xüsusiyyəti vəziyyətin qeyri 

müəyyənliyini azaltmaq bacarığıdır. İqtisadi inkişafın informasiya tipi industrial və aqrar 

iqtısadiyyatın effektivliyini təyin edən problemlə əlaqəli deyil. Bu əsas endoqen inkişafdır - 

o insan kapitalına əsaslanır.  

Burada bilik yeni bilik yaradır, bu da maddi ehtiyyatlarla bərabər fıziki məhsullar 

yaradır. Onun bilavasitə mənbələri insan amilinin inkişafına istiqamətlənmiş yeniliklər və 

sərmayələrdir. Bundan irəli gələrək iqtisadi inkişafın dolayı əlamətləri kimi aşağıdakıları 

qeyd etmək olar:  

- əhalinin yüksək təhsil səviyyəsi, əsasən də yüksək təhsilli şəxslərin; məşğulların 

ümumi sayında müəyyən xüsusi çəkisi;  

- bir çox göstəricilərlə xarakterizə olunan məlumatın əlverişliyi;  

- ölkənin əhalisinin orta sinfinin xüsusi çəkisi.  

Qeyd olunan göstəricilərin yaxşılaşdırılması cəmiyyətin demokratikləşməsinə, 

həmçinin postindustrial cəmiyyətdə bütün fəaliyyət növlərinin intelektləşməsinə və 

humanlaşmasına təsir göstərir. Postindustrial cəmiyyət - xidmətlər cəmiyyətidir. Burada 

əmək məlumatların emalına, nəzarətə, ümumiyyətlə məlumatın istehsalına istiqamətlənib. 

Müvafiq olaraq inkişafda bu əməklə şərtləndirilib.  

Əgər əvvəlki cəmiyyətlər üç əsas infrastruktur - nəqliyyat, enerqosistem və 

kommunıkasiyalar sisteminin köməyi ilə inkişaf edir və təşkilatlanırdısa, informasiya 

cəmiyyətinin qurulmasında və inkişafın informasiya tipinin yüksəlməsində əsas rolu 

telekomunnikasiyalar sistemi oynamağa başlamışdır, onun köməyi sayəsində uzaqlıq 

məkan deyil, vaxt anlayışı olmuşdur. Şəbəkədə birləşmiş kompüterlər əvvəllər 

gorünməmiş sayda subyektlərin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edirdi, bunun nəticəsində 

özünəməxsus Şəbəkə iqtisadiyyatı formalaşır. Bunun nəticəsində fırmanın sahibkarlıq 

uğuru yerləşmə yerindən, ölkənin iqtisadi rifahı isə orada olan təbii ehtiyatların sayından 

bilavasitə asılılığını itirmişdir. Buna baxmayaraq şəbəkədə nə qədər qovşaq varsa, bir o 

qədər o qiymətlidir.  

 

3/ İlkin və tirajlaşdırılmış informasiya. Hazırda bazar informasiyanın 

yayılmasının əsas üsuludur, baxmayaraq ki, onun əhəmiyyətli hissəsi  qeyri-bazar şəklində 

də bölüşdürülür. İnformasiya bazarı keyfıyyət baxımından yekcins deyil.  O, ilkin, orijinal 
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informasiya bazarına və tirajlaşdırılmış informasiya bazarına bölünür. Sonuncu maddi 

nemətlər bazarının  növlərindən biridir və buna görə də burada müzakirə edilmir. 

 İlkin informasiya - bir nüsxədə olan, bir-biri ilə bağlı olmayan, bir, yaxud bir neçə 

nəfərin istifadə edə bildiyi məhsuldur. İnformasiyanı yalnız bir dəfə istehsal etmək olar, 

yəni bu vahid bir prosesdir, lakin onun tirajlaşdırılması və yayılması eynicinsli sənaye 

mallarının istehsalı ilə bənzər digər prosesdir. Fiziki məhsullardan fərqli olaraq informasiya 

adətən konkret istehlakçı üçün yaradılır, uyğun tələbat olmasa və onun haqqını ödəmək 

niyyəti təsdiq edilməyincə, onun istehsalına başlanmır. “Tələbat təklif yaradır” ifadəsi ilkin 

infonnasıya bazarını tam xarakterizə edir, Bundan başqa informasiya tez xarab olan 

məhsuldur, buna görə də onun reallaşdırılma vaxtı kəskin şəkildə təsbıt edilir. 

Ümumiyyətlə isə informasiyanın reallaşdırılmasını müvəqqəti məhdud olması onun 

yuxarıda nəzərdən keçirilmiş spesifık xüsusiyyətləri ilə şərtləşmişdir: ilk növbədə onun 

məhz bu konkret vəziyyətdə münasibliyi, həddən artıq subyektiv əhəmiyyəti və müvafiq 

olaraq mənəvi cəhətdən sürətlə köhnəlməsi ilə. Əgər informasiya ona tələbat yaradan 

vəziyyət dəvişəndən sonra verilmişdirsə, o, öz əsas xüsusiyyətini - qeyri-müəyyənliyin 

azalmasını itirdiyinə gorə satıla bilməz. 

 

 İlkin informasiya bazarı - bu xüsusi bazardır, burada, maddi nemətlərin alqı-satqı 

prosesləri üçün səciyyəvi olmayan qanunlar qüvvədədir. Onun səciyyəvi xüsusiyyətlərinə 

qarşılıqlı əlaqədə olan aşağıdakı məqamlar aiddir: 

 - o, maksimum fərdiləşdirilmişdir; 

 - minimal sayda iştirakçılar - çox vaxt bir nəfər alıcı və bir nəfər satıcı olan: 

rəqabət məhduddur, bir çox hallarda yoxdur;  

- qiymət tələbatın və təklifın əsas tənzimləyicisi deyil; 

 - tələbatın qeyri-qiymət amilləri, birinci növbədə, potensial alıcının toqquşduğu risk 

qiyməti təyin edir və bununla da bazarı tənzimləyir. İlkin informasiya sənaye bazarı ilə 

müqayisədə daha çox humanist olan, insan kütlələrinə deyil, daha çox konkret insana - 

şəxsiyyətə doğru istiqamətlənmişdir ki, bu da İİ-nın öz spesifikasını təyin edir.  

Post sənaye ölkələrində informasiya bazarı sistemi yaradıcıdır. O, informasiya 

sənayesinə əsaslanmaqla bütün digər bazarlara daha optimal və dinamik inkişaf imkanı 

verir, yaradıcı fəaliyyə- tin bütün forma və istiqamətlərinin intensivləşdirilməsinə, 

səmərələşdirlməsinə şərait yaradır. İlkin informasiya bazarmm aynca müstəqil bir anlayış 

kimi formalaşmasmın başlanğıcı təxminən XX əsrin 50-ci illərinin ortalarına aiddir. 

 

4. İnformasiya daşıyıcıları və yayıcıları 

İnformasiya, subyektdən həm birbaşa əlaqəli həm də əlaqəsiz, eləcə də bilavasitə, 

misal üçün nitq vasitəsi ilə, həmçinin hər hansı bir maddi daşıyıcıda şifrələnmiş məlumat 

şəklində ötürülə bilər. Bazar  obyektı kimi əsasən şifrələnmiş informasiya, yəni xüsusi 

daşıyıcıda yerləşdirilmiş informasiya çıxış edir. Çox vaxt “informasiyanı ötürdu ' sözlərini 

dedikdə, informasiyadan ibarət nəyinsə ötürüldüyünü başa düşmək lazımdır. Lakin məsələ 

burasındadır ki, disketi almaq-ınformasiyanı almaq deyil: sonuncunu aydmlaşdırmaq üçün 

birincisi şifri bilmək, ikincisi, bu disketdən istifadə etmək üçün texniki imkanlara malik 

olmaq lazımdır.  

Beləliklə, informasiya - əslində bir subyekt tərəfındən digərinə ötürülən hər hansı 

bir elm, məlumatdır. İnformasiya daşıyıcısı - informasiyaya malik olan və informasiyanı 
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ötürən subyekt, yaxud maddi obyektdir. İnformasiya yayıcısı isə - məlumatın ötürüldüyü 

kanaldır. İnformasiya daşıyıcıları iki müxtəlif sinfə - biososial və maddi sinfə bölünürlər. 

Birinci, yaxud əsas olanlar biososial daşıyıcılardır, maddi daşıyıcılar isə birincilərdən 

törəyənlərdir. Əvvəlcə biososial daşıyıcılan nəzərdən keçirək. Biososial daşıyıcılar sinfini 

də müəyyən şərtiliklə aşağıdakı üç qupa aylrmaq olar: - sadə bioloji daşıyıcıları (BSD) 

molekulların, genlər, bitki və heyvan hüceyrələri;  

- canlı orqanizmləri (quşlar, bahqlar, həşaratlar, məməlilər);  

- insan və insan cəmiyyəti.  

 

DAŞIYICILAR YAYICILAR 

BİOSOSİAL  MADDİ TƏBİİ SÜ
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İnformasiya bazarı - informasiya mülkiyyətçiləri (istehsalçılar) və ona ehtiyacı 

olan ödəniş qabiliyyətli şəxslər arasındakı istənilən mümkün məlumatların, kəmiyyətlərin, 

istehlakı üçün qəbul edilən formada olan informasiyamn alqı-satqısına dair münasibətdir. 

Təxminən XX əsrin son üçüncü hissəsindən informasiya bazarı öz əlamətləri və fəaliyyət 

xüsusiyyitləri ilə fərqlənən nisbətən müstəqil tip kimi göstərməyə başlayır.  
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20.   İnformasiya iqtisadiyyatında insan. 

 

Plan: 

1   İnsanın fəaliyyət mühitinin dəyişməsi. 

2   Etik əsasların ilkin şərtlərinin dəyişməsi 

3   Kadr hazırlığı sisteminin təkamülü 

 

1/// İnsanın fəaliyyət mühitinin dəyişməsi. 

Texnoloji əsaslarda baş verən keyfiyyət dəyişilikləri insanın əmək fəaliyyəti 

prosesinə və insanlar arasındakı münasibətlərə təsir etməyə bilməz. Bu dəyişiliklər əməyin 

artan intellektuallaşmasına, əmək proseslərindəki yaradıcılıq istiqamətlərinin 

güclənməsinə, insanların bilavasitə qarşılıqlı fəaliyət dairəsinin artmasına, işçilərin fərdi 

ptensialının güclənməsinə təsir edir. 

Əməyin intellektuallaşması:   İnformasiyanın işlənməsi ilə məşğul olan iş 

qüvvəsinin xüsusi çəkisi daim artır. Əksinə, fiziki əməklə məşğul olanların sayı xüsusi 

çəkisi azalır. Bütövlükdə müterial istehsalının çəkisi də aşağı düşür. 

Yaradıcılıq istiqamətlərinin güclənməsi:   informasiya iqtisadiyyatı istehsal üçün 

mülli miqdarda yeni istehsal vasitələri, material texnologiya seçimi təqdim edir. Bu 

elementlərdən hər biri minimum iki keyfiyyət xüsusiyyətlərinə malikdir: a) unifikasiyalılığa ( 

müəyyən edilmiş standart parametrlərə uyğun gəlmək), b) modifikasiyalılığa (öz 

xüsusiyətlərini və funksiyalarını geniş dairədə dəyişmək bacarığı). Bu iki keyfiyyət 

xüsusiyyətlərinin uyğunlaşdırılması (əlaqələndirilməsi) əmək proseslərini 

intellektullaşdırmağa, beləliklə də onun yaradıcılıq istiqamətlərini genişləndirməyə imkan 

verir. İnsanların bir-biri ilə qarşılıqlı fəaliyyət dərəcəsinin artması:  Əgər 

sənayeləşdirməyə qədərki era üçün “insanın təbiətlə qarşılıqlı təsiri” (əkinçilik, balıqçılıq 

vəs), sənayeləşdirmə erası üçün “insanın maşınla qarşılıqlı təsiri” xarakterik idisə 

postsənaye cəmiyyəti üçün  “insanların qarşılıqlı təsiri”  üstün amil kimi xidmət sferasının 

həddindən artıq genişlənməsini göstərmək olar. Ancaq bu da vacibdir: xidmət sferasının 

özü getdikcə daha çox keyfiyyət dəyişikliklərinə məruz qalır. Bu sferada artım tempi 

material sferasının artım tempini xeyli üstələyir. Yeninöv humanitar və peşə xidmətləri – 

təhsil, səhiyyə, sosial xidmət, dizayn, hüquqi xidmət və s. meydana çıxmışdır.  

İnformasiya iqtisadiyyatı çərçivəsində prinsipcə yeni əlaqə növü – “maşının 

maşınla”meydana çıxmışdır ki, burada birləşdirici həlqə rolunu kompüter oynayır. 

İşçilərin fərdi potensialının güclənməsi: Buna iki şərait imkan yaradır. Birinci – 

ayrıca götürülmüş işçinin fərdi texniki silhlanma səviyyəsinin artması ilə əlaqədardır. İşçinin 

əlində əvvəllər misli görünməmiş güc cəmlənir. Əvvəllər  külli miqdarda fiziki və əqli əmək 

sərfini, onlarla yüzlərlə işçinin birgə əməyini tələb edən prosesləri bu gün düyməni, pedalı 

yüngülcə basmaqla həyata keçirmək olur. İkinci, əməyin özünün xarakterinin dəyişməsi ilə 

əlaqədardır. Əməyin yaradıcılıq istiqamətləri və qərarların qəbul edilməsi dinamizmi xeyli 

artmışdır. Firmaların müvəffəqiyyətləri getdikcə daha artıq dərəcədə onun əsas fondlarının 

artmasından deyil, işçilərin məcmu intellektual potensialından, başqa sözlə onların 

ixtisasından, vərdişlərinən, əzmindən , ixtiraçılıq bacarığından, yaradıcılıq aktivliyinin 

azadlığından asılı olur. Belə şəraitdə öz işçilərinin pozitiv motivasiyasına üstüünlük verən 
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kompaniyalar  daha çox uğur qazanırlar və bu, informasiya iqtisadiyyatının 

xüsusiyyətlərindən biridir. 

İnsan səylərinin hədsiz inteqrasiyası (sinergetikası) üçün ilkin şərtlərin 

formalaşması:  Bu cür inteqrasiyanın əsasında dinamik şəbəkənin formalaşması durur. 

Məhz şəbəkə modeli inteqral sistemin səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün lazım olan bir 

sıra xüsusiyyətləri təmin edir.  

 

2///.Etik əsasların ilkin şərtlərinin dəyişməsi.  

İnformasiyalı cəmiyyətin əsaslarına keçid zamanı insanın mənəvi keyfiyyətlərinin 

yüksəldilməsinə tələbat xeyli artır. Bir qayda olaraq sosioloqlar etik problemlərdən bəhs 

edirlər. Müasir şəraitdə isə mənəviyyatlılıq məhz iqtisadi sistemin tələbinə çevrilməkdədir. 

Bu, bir sıra səbəblərdən irəli gəlir: 

 

1 Bəşəriyyətin texniki gücünün miqyasının artmasından. İnsanların yaratdığı 

texniki sistemlər özünün energetik gücünə görə təbiət amilləri ilə müqayisə ediləcək 

səviyyəyə çatmışdır. Məsələn: enerji istehsalı planetimizin enerji sistemini dağıda biləcək 

kritik həddə yaxınlaşmışdır. Təbii mühitin pozulması prosesi bəşəriyyət tarixində ilk dəfə 

olaraq qlobal ekoloji fəlakət yaxınlaşmaqdadır. Son illər lokal yox, qlobal ekoloji problemlər 

– iqlimin pozulması, ozon qatının dağılması ciddi həyəcan doğurmaqdadır. Dünənə qədər 

təbiətin qorunmasının zəmanəti insanın onu pozmaq üçün texniki imkanlarının olmaması 

ilə bağlı idisə, bu gün bu cür maneə artıq yoxdur. Bu günün əsas şüarı bu ifadə hesab 

edilə bilər “insan hər şeyə qadirdir, ancaq ona bu imkanı vermək olmaz”. 

2 İnsanın fərdi texniki silahlanma səviyyəsinin hədsiz artmasından. Müasir 

dövrdə təkcə texnogen sistemlərin inteqral gücü artmamışdır. Texniki vasitələrlə yanaşı 

cəmiyyətin hər bir  üzvü bu texniki vasitələrdən sərbəst şəkildə istifadə hüququnu da üz 

əlinə almışdır. Bu cəmiyyət  onun hər bir üzvü tərəfindən texniki vasitələrdən necə istifadə 

ediləcəyinə nəzarət edə bilmir. ən dəhşətlisi odur ki, texniki güclə yanaşı insanın əlində 

strateji qərarlar qəbul etmək səlahiyyəti olsun. Bu halda hər bir fərdin vicdanı və mənəvi 

keyfiyyətləri son hədd rolunu oynayır. 

3 Bəşəriyyətin həm lokal, həm də qlobal səviyyələrdə inteqrasiyasından. 

Bəşəriyyət öz fəaliyyətində getdikcə daha çox birləşir. Bu onaa gətirir ki, insanın 

fəaliyyətinin istənilən nəticəsi daha çox bir çox insanların birgə fəaliyyətinin nəticəsi kimi 

meydana çıxır. Bu cür fəaliyyətin nəticələri on vaxt daha müvəffəqiyyətli olacaq ki, 

insanların daha çox hissəsi bu qarşılıqlı əlaqəni, asılılığı daha yaxşı dərk etsin. Internetin 

formalaşması ilə yer kürəsinin bütün sakinlərini birləşdirən vahid kommunikasiya strukturu 

meydana gəlmişdir. Lokal və regional inteqrasiya prosesləri öz məntiqi sonluğuna çatmış, 

qloballaşmaya güclü təkan vermişdir. 

4 Şəxsiyyətin fərdiləşdirilməsindən. Bəşəriyyətin inteqrasiya proseslərinin 

güclənməsi ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin unifikasiyasının (standartlaşdırılmasının) dərinləşməsi 

demək deyildir. Əksinə, texniki vasitə və informasiya ilə silahlanma potensialının 

güclənməsinə səbəb olacaqdır. Cəmiyyətin sosial əsasları mənəvi cəhətdən 

təkmilləşdikcə, cəmiyyət hər bir şəxsiyyətin fərdi yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafına daha 

tolerant yanaşdıqca, bu potensialdan daha səmərəli istifadə ediləcəkdir. 

3/ Kadr hazırlığı sisteminin təkamülü. 
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Biliklərin daim yeniləşdirilməsi və artırılması kadrların ixtisasının və səriştəliliyinin 

yüksəldilməsinin vacib şərtidir və  ölkənin iqtisadi, sosial inkişafının sürətləndirilməsində 

birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. Kadrların hazırlıq sistemi gələcək mütəxəssislərin 

yaşaması və çalışması üçün bütün şəraiti nəzərə almalıdır. Bizim həyatımıza daxil olan 

dəyişikliklər təhsil sisteminin uyğun adaptasiyası üçün siqnal rolunu oynamalıdır. 

Məhsulun istehsalı və  istehlakı  prosesində baş verən bütün dəyişikliklər kadrların 

hazırlanması sisteminə bilavasitə təsir göstərir. Bu sistem iqtisadiyyatın mövcud tələbatına 

adekvat olmalıdır. Informasiyalı cəmiyyətin və ona uyğun olan iqtisadi sistemin əsas 

xüsusiyyətlərindən biri texnologiyanın, məhsulların baza növlərinin, istehlak standartlarının 

fövqəladə tezliklə dəyişəcəyi ilə əlaqədardır. Bu zaman dəyişən şəraitə tez uyğunlaşan 

ölkələr aparıcı mövqeyə çıxacaqlar. 

Əgər bəşəriyyətin ötən tarixi ərzində sosial-iqtisadi sistemin həyat qabiliyyəti onun 

adaptasiya qabiliyyəti ilə təmin edilirdisə, yeni informasiyalı cəmiyyətə qədəm qoyulması 

ilə tez dəyişmə qabiliyyəti həlledici rol oynamağa başlamışdır. Belə şəraitdə kadr hazırlığı 

sisteminin təkmilləşdirilməsi daha ciddi yanaşmalar tələb edir. 21-ci əsrdə mütəxəssislərin 

hazırlanması sisteminin təkmilləşdirilməsinin aşağıdakı üç əsas istiqamətlərini qeyd etmək 

olar: 

 dəyişən dünyada yaşamağa 

hazırlıq 

 informasiya iqtisadiyyatı 

şəraitində yaşamağa hazırlıq 

 qlobal dünyada yaşamağa 

hazırlıq 

Birinci istiqamət iqtisadi dəyişikliklərin getdikcə artan tempi ilə əlaqədardır. Ötən 

yüzillik ərzində baza texnologiyalarının və buraxılan məhsulların köklü surətdə dəyişməsi 

dövrü bir neçə onilliklərdən 1-2 ilə qədər azalmışdır. Bu təhsilin əsas bazasının 

dəyişdirilməsini şərtləndirir: biliklərin və vərdişlərin öyrədilməsindən öyrənmək və özünü 

təkmilləşdirmək bacarığının öyrədilməsinə keçmək lazımdır. 

İstehsal sistemlərinin texniki imkanlarının artması, ilkin materialların standart 

toplusundan daha geniş çeşidli məhsullar istehsal etmək imkanının yaranması, ayrı-ayrı 

istehsal sistemləri və icraçılar qarşısında fərdi bacarıqlarının artırılması imkanlarını yaradır. 

Biliklərin və vərdişlərin öyrədilməsinin ənənəvi qaydalarından işçinin fərdi potensialının 

inkişafı qaydalarına keçirilməsi təhsil sistemi qarşısında yeni vəzifələr qoyur. 

İqtisadiyyatın informasiyalaşdırılması da kadr hazırlığı sisteminin qarşısında yeni 

vəzifələr  qoyur. Bu vəzifələrin əsasları aşağıdakılardır: 

İstehsalın material vasitələrindən istifadə edilməsi vərdişlərindən yeni – istehsalın 

informasiya vasitələrindən istifadə edilməsi vərdişlərinə keçmək, informasiya 

əmtəələrindən istifadə etmək vərdişlərini öyrətmək, informasiyalı ekologiyanın əsaslarını 

öyrətmək. 

 

Qeyd edilən istiqamətləri əsas götürərək yeni təhsil paradiqmasının aşağıdakı 

xüsusiyyətlərini göstərmək olar:(cədvəl  9) 

1 sabitliyi və dəyişikliyi qabaqcadan görməyi öyrətmək.  əsas vəzifə -- sistemin, o 

cümlədən təbii və sosial-iqtisadi sistemin  saxlanması ilə onun dəyişməsi arasındakı 
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fərqləri görməyi öyrətməkdən ibarətdir. Bu iki proses vahid informasiya –enerji kökünə, 

lakin müxtəlif idarəetmə mexanizmlərinə malikdirlər.  

2  biliklərin və vərdişlərin öyrədilməsindən öyrənmək və yenidən öyrənmək 

bacarığının öyrədilməsinə keçid. Texnoloji əsasın və həyat şəraitinin tez dəyişməsi 

mövcud biliklərin və vərdişlərin köhnəlməsinə səbəb olur. Çıxışyolu bu bilik və vərdişlərin 

daşıyıcılarının yeni bilik və vərdişlər əldə etmələri üçün öz-özünə öyrənmək bacarığına və 

vərdişlərinə yiyələnməsindən ibarətdir. 

3 Qeyri-xətti təfəkkür tərzini öyrətmək. İnformasiyalı cəmiyyətdə şəraitin praktiki 

olaraq daim dəyişməsi bədbəxt hadisələr tipinə aid olan şəraitin təkrarlana bilməsi 

anlamına gəlir. Belə şəraitlərdə xətti asılılıq pozulur. Xətti asılılığa əsaslanan bilik və 

vərdişlər yararsız olur. Qeyr- xətti təfəkkürün əsas xüsusiyyəti – meydana çıxan 

problemlərdən və sədlərdən əlavə üstünlük (problemlərin həll edilməsi üçün) kimi istifadə 

etməkdən ibarətdir. 

4 pozitiv motivləşdirmə ilə öyrətmək. Mövcud şəraitin saxlanmasına yönəlmiş 

mənfi əks əlaqə neqativ motivləşdirmə ( qadağalar, məhdudiyyətlər, cəzalandırma) 

doğurduğu halda şəraitin dəyişməsini təmin edən müsbət əks əlaqənin əsasında pozitiv 

(mükafatlandırma, dəyişikliklərin stimullaşdırılması) motivləşdirmə durur. Cəmiyyətin 

qarşısında duran yeni vəzifələr pozitiv motivləşdirməyə əsaslanan yeni təhsil üslubunu 

tələb edir. Məhz belə təhsil müstəqil təfəkkürün inkişafına və yeni öz-özünə öyrənmə 

vərdişlərinin aşılanmasına sövq edir.   

5 pozitiv motivləşdirmə vərdişlərini öyrətmək. Stabilliyin saxlanması vərdişlərinin 

üstünlük təşkil etdiyi vəziyyətlərdən dəyişikliklərin idarə edilməsi vəziyyətlərinə keçid 

gələcək mütəxəssislərdə pozitiv motivləşdirməni tətbiq etmək bacarığının 

formalaşdırılmasını tələb edir. 

6 standart bilik və vərdişlərin öyrədilməsindən fərdi potensialın formalaşmasına və 

inkişafına keçid. İqtisadiyyatda yaranmış yeni şərait standart əməliyyatların yerinə 

yetirilməsindən və standart əmtəələrin hazırlanmasından, standart detallar və hissələr 

əsasında prinsipcə yeni orijinal və unikal əmtəələrin hazırlanmasına keçidi tələb edir. 

7 lokal mühitdə yaşayış vərdişlərinin öyrədilməsindən qlobal mühitdə 

yaşayışvərdişlərinin öyrədilməsinə keçid. Cəmiyyətin qloballaşması lokal (regional, milli) 

mühitdə yaşamaq vərdişlərindən qlobal mühitdə əməkdaşlıq etmək və yaşamaq 

vərdişlərinə keçidi tələb edir. 

8 istehsalın material vasitələrindən istifadə edilməsi vərdişlərindən informasiya 

vasitələrindən istifadə edilməsi vərdişlərinə keçid. İstehsalın informasiya vasitələri 

istehsalın material vasitələrindən fərqli bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir  ki, bu da xüsusi bilik  

və vərdişlər tələb edir. 

9 informasiya (qeyri-material) əmtəələrindən istifadə etmək vərdişlərini öyrətmək. 

Informasiya məhsullarından istifadəyə keçid yenihəyat tərzinə keçid demkdir ki, ona da 

öyrəşmək lazımdır. 

10 informasiyalı ekologiyanın əsaslarını öyrətmək. İnformasiyalıcəmiyyət 

təkcəistehsalın əlavə üstünlüklərindən, səmərəliliyin yüksəldilməsindən, ənənəvi ekoloji 

problemlərin həlli imkanlarının artmasından ibarət deyildir. Bu, eyni zamanda mühitin 

informasiya ilə əlaqədar çirklənməsi ilə bağlı yeni ekoloji problemlərin meydana çıxmasıdır. 

Bir çox hallarda bu problemlərə nisbətən daha mürəkkəb olur ki, onların da aradan 

qaldırılması yeni bilik və  vərdişlər tələb edir. 
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Cədvəl 9  “İnformasiyalı cəmiyyətə keçid zamanı yeni təhsil paradiqmasının 

xüsusiyyətləri” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  İdarəetmə sisteminin transformasiyası. 

 

Plan: 

1. İdarəetmənin xüsusiyyətləri 

2. Menecerin əməyinin spesifikası 

3. Təşkilatın yeni modeli 

4. Firmanın təşkilati strukturunun 

təkamülü 

 

1  İdarəetmənin əsas xüsusiyyətləri 

Bütün zamanlarda insan idarəetmənin əsas obyekti və yeganə subyektidir. Lakin 

hər bir konkret vaxtda həmin cəmiyyətin özünün idarəetmə üsulları var, yəni hər bir əsrə 

özünün idarəetmə sistemi xasdır. Cəmiyyətdə hakim olan idarəetmə sisteminin xarakteri 

bir çox amillərlə təyin olunur. Onlara şərti olaraq obyektiv və subyektiv aid etmək olar: 

obyektivlərə aşağıdakıları aid etmək olar: təbii-iqlim şəraiti, demoqrafık vəziyyət, ictimai 

istehsalın inkişaf səviyyəsi. Subyektiv amillərə cəmiyyətin siyasi qurluşu, ümumiyyətlə 

əhaliııin və onun siyasi liderlərinin təhsil səviyyəsini, ölkədə ideoloji işin qurulmasını 

özündə cəmləşdirir. Obyektiv amillər nəticəsində idarəetmənin əsas komponetləri 

fomalalaşır, subyektiv amillər isə bu sistemin tətbiqinin sərtliyinə və ya uyuşqanlığına təsir 

göstərir. 

Cəmiyyətdə idarəetmə sisteminin xarakterini təyin edən əsas amil ölkənin 

inkişafının texniki-texnoloji səviyyəsidir, Məlumdur ki, dövrlər nə istehsal olunması ilə deyil, 

necə və hansı əmək alətləri ilə istehsal olunması ilə fərqlənir. Məhz istehsalın texnoloji 

Standart bilik və vərdişlərin 

öyrədilməsindən fərdi 

potensialın formalaşdırılmasına, 

inkişafına keçid 

Sabitliyi və 

dəyişiklikləri 

qabaqcadan görməyi 

öyrətmək 

Biliklərin və vərdişlərin 

öyrədilməsindən öyrənmək 

və yenidən 

öyrənməkbacarığının 

öyrədilməsinə keçmək 

Pozitiv 

motivləşdirmə ilə 

öyrətmək 

Qeyri-xətti təfəkkür 

tərzini öyrətmək 

           Yeni təhsil 

            paradiqması 
Lokalmühitdəyaşayış 

vərdişlərininöyrədilməsi

ndən qlobal mühitdə 

yaşayışvərdişlərinin 

öyrədilməsinə keçid 

Pozitiv 

motivləşdirmə 

vərdişlərini 

öyrətmək 

İnformasiya 

əmtəələrindən 

istifadə etmək 

vərdişlərini 

öyrətmək 

Informasiyalı 

ekologiyanın 

əsaslarını 

öyrətmək 

Istehsalın material vərdişlərindən  

istifadə edilməsi vərdişlərindən 

informasiya vasitələrindən 

istifadəedilməsi vərdişlərinə 

keçmək 
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prosesi əhəmiyyətli dərəcədə cəmiyyətin tipini təyin edir (bu ya aqrar, ya industrial, ya da 

postindustrial cəmiyyətdir), buradan da idarəetmə sistemləri formalaşır. 

İdarəetmə sisteminin radikal transformasiyası məhz bir texnolojı istehsal 

üsulundan digərinə keçid prosesi ilə bağlıdır. Belə ki, aqrar cəmiyyətdə varlıq vasitələrinin 

əldə edilməsi və istehsalı bu və ya digər mənada insanın dünya ilə mübarizəsini qeyd 

edirdi. Bilavasitə bu mübarizədə insan öz həyatı ilə risk edirdi. Cəmiyyətdə ən başlıcası 

insanın fiziki keyfiyyətləri, gücü, dözümlüyü, həmçinin bir çox işləri görmə bacarığı idi. 

İnsanların bir-birindən və təbiətdən asılılığı müasir ölçülərə görə çox yüksək idi. İndustrial 

cəmiyyətdə insanın həyatı və onun maddi rifahı aqrar cəmiyyətə nisbətən daha az şəkildə 

təbiətdən asılı idi.  

İnformasiya cəmiyyətində təbiət praktiki olaraq insanın fəaliyyətinin nəticəsini təyin 

etmir. İş burada insanın digər insanla xüsusi yaradılmış kommunikasiya vasitələri köməyi 

ilə qarşılıqlı əlaqəsidir. İnsanın maşınlara xas olmayan keyfiyyətləri üstünlük təşkil edir: 

konseptual fıkirləşmək və qeyri dəqiq kateqoriyalarla işləmək bacarığı, ideya təklif etmək, 

qeyri-adi qərarlar qəbul etmək. 

Hal-hazırda isə onun aşağıdaki xarakterik qarşılıqlı əlaqəli xüsusiyyətlərinin 

formalaşması sezilir: 

--- təşkilatın hökmüran prinsipi nəzarət mövqelərindən  aktiv şəkildə əməkdaşlıq 

mövqelərindən idarəetməyə doğru yönəlir; 

--- qərarların qəbulu avtoritar deyil əsasən kolleqial həyata keçirilir, bu müasir 

yüksək texnologiyalı istehsallarda şərtdir;  

--- ierarxik idarə etmə strukturlarından şəbəkə strukturlarına keçid baş verir;  

--- işçinin istehsalat müxtariyyətini artıran əməyin horizontal konsepsiyası inkişaf 

edir;  

--- müxtəlif sahələrdə əvvələr innovasiya firmalarına xas olan komandada iş əmək 

təşkili forması yayılır.  

İİ-ı şəraitində əsas idarəetmə məsələlərindən biri əməkdaşlar tərəfındən 

məlumatın axtarılmasının və təhlilinin stimullaşdırılması, yəni yaradıcılıq işi üçün şəraitin 

yaradılmasıdır. Bu cür işin təşkili mürəkkəbdir və menecerin özündən yüksək intellekt 

səviyyəsi tələb edir. 

 

2  Menecerin əməyinin spesifikası 

İstehsalata və məişətə yeni informasiya texnologiyaiarının tətbiqi ilə menecerin 

rolu əhəmiyyətii dərəcədə dəyişir, əsasən də insan ehtiyatlan sahəsində. İnsan 

ehtiyatlarının idarə olunmasında dəyişiklər üç əsas istiqamət üzrə gedir:  

- əməkdaşların birbaşa tənzimiənməsi və ciddi nəzarətin azalması hesabına 

konsultativ işin rolunun artması;  

- taktiki hərəkətlərin hazırlanrnası və reallaşmasına nisbətəıı korporativ 

strategiyanın hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə yüksək toplanma;  

- xətti funksiyaların yerinə yetirilməsinə diqqətin yüksəldilməsi.  

 Bu dəyişikliklərlə əlaqədar, həmçinin idarə etmə prosesində müasir İT-nin geniş 

istifadəsi nəticəsində menecerin əməyinın aşağıdaki xaraketi daha aydın sezilir: 

Birincisi, menecerin əsas ehtiyatı və fəaliyyətinin nəticəsi bu və ya digər 

informasiyadır. Sonuncu mal xüsusiyyətlərinə malikdir, yəni bazar münasibətiərinin 

müstəqil subyekti ola bilər.  
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İkincisi, informasiyanın qəbulu, emalı və yayılmasının texnikı imkanı sahəsində 

menecerin əməyinin komfortu artır.  

Uçüncüsü, işçilər tərəfındən aktiv və ya yaradıcılıq olmayan əməliyyatların yerinə 

yetirilməsinə dair bilavasitə nəzarət etmək vacibliyi aradan götürülür, bunun nəticəsində 

strateji planların hazırlanması üçün vaxt ayrılır.  

Dördüncüsü, istənilən lazım olan informasiyanın böyük ölçüdə əlçatan olması ilə 

əlaqədar problemin həllinin konkret şəraitində daha optimal seçim imkanı artır, bu da 

idarəetmə əməyinin nəticəsini artırır.  

Beşinci, onun çox funksiyalı olmasını azaldır. Müasir İT-ı təşkilat rəhbərinin ona 

xas olmayan və onun üçün vacib sayılmayan funksiyaların, məsələn əməkdaşların, 

partnyorların, müştərilərin hüquqi, peşəkar və digər məsləhətləşməsı üzrə funksiyaların 

yerinə yetırilməsinə vaxt sərfıni maksimal azaltmağa imkan verir.  

Altıncısı, onun mobilliyi kəskin sürətdə azalır, çünki fırma bölmələri daxilində 

ezamiyyət və dəyişmə ehtiyacı lokal və qlobal əlaqə şəbəkələrinin yayılması nəticəsində 

minimuma endiriiir. Bunun nəticəsində rəhbərin işinın kabinet stili hökmranlıq etməyə 

başlayır.  

Yuxanda qeyd olunan xüsusiyyətlərin təzahürü göstərir ki, idarəetmə əməyinin 

asılılığı və nəticəsi industrial iqtisadiyyat şəraitindəkindən yüksək olmuşdur. Bundan əlavə 

bir çox rnütəxəssislər əmin edir ki, müasir təşkilatlarda məhz idarəetmə əməyi əsas 

istehsal gücünə çevrilir. 

Mülkiyyətçilərin adından istehsalın idarəetmə funksiyasını yerinə yetirən peşəkar 

təşkilatçılar – menecerlər adlanır. 

Menecment istehsalın səmərəliliyini yüksəltmək və mənfəəti artırmaq məqsədilə 

istehsalın idarə olunmasının prinsip, metod və formaları haqqında nəzəri və praktiki biliklər 

sistemidir. 

3 Təşkilatın yeni modeli 

İİ-nın inkişafı ilə idarə etmə sisteminin transformasiyası yeni təşkilat modelinin 

formalaşmasında qeyd olunur, onun mərkəzində insanlar, şəxsiyyətlər durur. Bu modeldə 

insanın üstünlükləri və maşının üstünliiklən maksimal olaraq nəzərə alınır. Yeni model 

çərçivəsində hər hansı bir layıhəni planlaşdırarkən insanın üstünlüklərınə-fantaziyaya 

sahib olma, anlaşma yaratmaq qabiliyyəti aiddir. Maşının üstünlükləri dəqiqlikdə, gücdə və 

sürətdədir.  

Yeni istehsalat modelinin əsası müasir informasiya texnikasında qurulan əməyin 

üfuqi deyil şaquli kooperasiyası sxemində qurulur, Ümumiyyətlə II-ı informasiyanın üfuqi 

axınları üstünlük təşkil edir, məsələn istehsalçıdan istehlakçıya doğru və əksinə bilavasitə 

fırma əməkdaşları arasında. Əməyin üfuqi kooperasiyası şəraitində informasiyanın axın 

sürəti şaquli sistemlərdəkindən yüksəkdir. Bunun nəticəsındə informasiyanın təhrif 

edılməsi, itkisi və ya azalması əhəmiyyətli dərəcədə azalır.  

Müasir təşkilatın maddi-texniki təminatında əsas rol informasiya texnikasına aiddir. 

İnformasiya texnikasının funksional təyinatı aşağıdakından ibarətdir:  

- prosesin bütün iştirakçılarının tam əlaqəsi ilə təmini;  

- təşkilatın hər bir həlqəsı üçün tam və dəqiq məlumatın vaxtında çatdırılması,  

- istehsalat və təşkilat üçün zərər olmadan prosesin fəza mümkünlüyünün təmini 
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 - yeni informasiya sistemlərinin geniş kommunikasiya imkanları peşələrin 

uyğunlaşdırılması və işçilərin çox funksiyalılığının inkişafı üçün əsas yaradır, əməkdaşların 

rollarının və əmək funksiyalarının  yaxşılaşmasını obyektiv şəkildə tələb edir.  

Əməyin üfüqi kooperasıyasının üstünlükləri funksional ierarxiya ilə nisbətən 

komandada işləmək kimi təşkilatda özünü büruzə verir. Komanda elə qurulur ki, onun 

iştirakçılarının peşəkar bilikləri və praktiki təcrübəsi qarşılıqlı şəkildə əlavə olunsun və 

istənilən problemlərin həlli üçün istifadə olunsun. Komandada işləməyin əsas 

üstünlüklərinə mütəxəssislər aşağıdakıları aid edirlər: 

- digər təşkilatda ziddiyyətli olan eyni fıkirli  qrupun yaradılması; 

 - məsələlərin maksimal dərəcədə dəqiq formalaşması və vaciblik dərəcəsi üzrə 

təsnifatı;  

- iştirakçılar arasında mümkün fıkir ayrılıqlarının minimuma endirilməsi;  

- funksiyaların çevik paylanması; 

 - operativ hərəkətlərin azadlığı;  

- fıkirlərlə azad və operativ mübadilə; 

 - komandanın bütün üzvlərinin tam bərabərliyi. 

 

4  Firmanın təşkilati strukturunun təkamülü 

Firmanın təşkilati strukturunun dəyişməsı iqtisadi artımın transformasiyasını 

şərtləndirən əsas amillərdən biridir - onun ənənəvi tiplərindən keyfıyyətcə yeni-informasiya 

sisteminə keçid. Firmanın təşkilati strukturuna ümumiyyətlə iqtisadi inkişafına təsiri nöqteyi 

nəzərdən baxaq.  

İndustrial iqtisadiyyata xas olan funksional ierarxiya İİ-nın qurulması prosesində 

üfuqi forma tərəfindən sıxışdılır. İşin fərqləndrici əlaməti “ərnr - icra” prinsipinə əks olan 

əməkdaşlıq prinsipidir. İİ-i şəraitində fırmanın idarə ediiməsi iki səviyyəyə malikdir:  

Birincisi - əsas vəzifəsi strateji məqsədlərin hazırlanması olan ali idarəetmə. 

 İkincisi - həm fırma məqsədlərinin reallaşması, həm bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqələrin 

reallaşması üçün İT-i bütün spektrini geniş istifadə edən bütün işçilərin “özünütəşkili”.  

Başqa sözlə istənilən iri təşkilatda şəbəkə strukturlanın artması onun fəaliyyətinin 

effektilivliyini kəskın sürətdə artırır. Əsas müddəalardan iki məqam;  

1) qiymətlilik nadirllyi ilə təyin olunur və  

2) malların artıqlığı qiymətdən düşməyə səbəb olur.  

Bu məqamları olan ənənəvi iqtisadiyyatdan fərqli olaraq artıqlıqdan irəli gəlir. 

Şəbəkə iqtisadiyyatı üzrə məhşur qərb mütəxəssisi K.Kelli bunun “faks effekti” adlandırır. 

Hazırlanmasına milyon dollarlar gedən ilk müasir faks maşını 1965-ci ildə işə düşmüş, 

lakin bir ədəd olmaqla onun dəyəri heç nə idi. İkinci faks-maşın birincisinə müəyyən dəyər 

verdi minimum iki subyekt üçün məlumatları ötürmək və qəbul etmək imkanı yaradılmışdır. 

Sonradan hər bir əldə olunan faks yerdə qalan digər faksların qiymətini daha da artırdı. 

Beləliklə hər hansı müəyyən pul məbləği xərcləyərək insan öz sərəncamına bütün geniş 

şəbəkəni əldə edir. Bu sözləri kompüterlərin yayılması haqqında demək olar: onlar nə 

qədər çoxdursa, onların arasında əlaqə nə qədər çoxdursa, kompüterlərin şəbəkəsi o 

qədər dəyərli və effektivdir, əsasını kompüter şəbəkəsi təşkil edən iqtisadiyyat o qədər 

gücdlüdür. Firmanın təşkilati strukturunun transformasiyası təşkilatın  əsas 

xarakteristikalarında qeyd olunur, Bu da öz növbəsində iqtisadi inkişafa təsir edir. 
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22.İnformasiya iqtisadiyyatının meydana gəlməsi. 

Plan: 

1.  İnformasiya iqtisadiyyatına keçidi müəyyən edən əsas meyarlar. 

2.  İnformasiya iqtisadiyyatı ilə sənaye iqtisadiyyatının müqayisəli təhlil. 

3.  İnformasiya iqtisadiyyatının metodoloji prinsipləri. 

4.  İnformasiya iqtisadiyyatının meydana gəlməsinin obyektiv şərtləri. 

5.  İnformasiya inqilabının mərhələləri. 

 

1..._ 20-ci əsrin sonlarında inkişaf etmiş ölkələrin ictimai həyatında müəyyənedici 

rol oynamağa başlayan iqtisadi hadisə aydın şəkildə təyin olundu. Bu hadisə yaradıcı 

əməyin üstünlük təşkil etməsindən ibarət oldu. Yaradıcı adı altında heyvan və ya maşın 

tərəfindən həyata keçirilə bilməyən istənilən ali insan fəaliyyəti başa düşülür. Yaradıcı 

fəaliyyətin məhsulu sənaye əsri üçün xarakterik olan maddi deyil, informasiya məhsuludur.  

İnformasiya məhsullarının yaradılması, bölgüsü və istifadəsi üzrə ictimai münasibətlər 

puldan istifadə edilməklə əmtəə mübadiləsi vasitəsilə ifadə olunmur. Beləliklə, sənaye 

iqtisadiyyatı informasiya iqtisadiyyatı ilə əvəz olunur. İnformasiya iqtisadiyyatı termininin 

elmə daxil olması 1996-1998-ci illərdə üç hissəli “İnformasiya əsri: iqtisadiyyat, cəmiyyət 

və mədəniyyət” monoqrafiyasını çap etdirmiş ispan-amerikan iqtisadçısı Manuel Kastelsin 

xidmətidir. Bu gün iqtisadçılar informasiya cəmiyyətinin müəyyən olunması üçün müxtəlif 

meyarlardan istifadə edirlər: 

a)texnoloji meyar – yeni texnologiyalar informasiya cəmiyyətinin yaranması 

əlaməti kimi qəbul edilir. Kabel və peyk televiziyası, kompüter şəbəkələri, fərdi kompüterlər, 

yeni ofis texnologiyaları, internet və s. nəzərdə tutulur.  

b)iqtisadi meyar – bu, informasiyanın iqtisadi dəyərinin artımının üçotunu 

nəzərdə tutur. Ü.D.M-da informasiya biznesinin payının artımı informasiya cəmiyyəti 

istiqamətində hərəkət kimi izah olunur. Iqtisadi meyar özünün  nəzəri əsaslandırılmasını 

Herbet Şillerin işlərində tapmışdır. O, belə nəticəyə gəldi ki, informasiya və kommunikasiya 

ilə bağlı istənilən innovasiyaya münasibətdə həlledici rol bazara məxsusdur: informasiya 

əmtəəyə çevrilməlidir, yəni informasiyanın əldə edilməsi daha çox kommersiya əsasında 

mümkün olacaq.  

c)əmək meyarı – burada əhalinin məşğulluğunun strukturu və bu  strukturun 

dəyişmə tendensiyaları nəzərdən keçirilir. Fərz olunur ki, cəmiyyət öz inkişafının 

informasiya mərhələsinə məşğul əhalinin əksəriyyətinin informasiya sferasında işlədiyi 

zamanı daxil olur. Müasir iqtisadiyyatın hərəkətverici qüvvəsi əsas qabiliyyəti 

informasiyanın yaradılması və istifadəsi olan insanlardır. 

d)məkan meyarı – coğrafi prinsipə əsaslanır. Əsas nəzərə çarpdırılan məqam 

müxtəlif yerləri birləşdirən və buna görə də cəmiyyət həyatının məkan-zaman aspektlərinə 

dərin təsir göstərə bilən informasiya şəbəkələridir. Bu cür yanaşma zamanı müasir 

cəmiyyət informasiya-şəbəkə cəmiyyəti kim nəzərdən keçirilir.  

c)yaradıcı meyar - daha çox yaradıcı yəni kreativ fəaliyyət ön planda olur. 

İnformasiya iqtisadiyyatı termini iki formada ifadə edilir:  İnformasiya 

iqtisadiyyatı yaradıcı əməyin və informasiya məhsulunun üstünlük təşkil etdiyi cəmiyyətdir.  

İnformasiya iqtisadiyyatı özünün tədqiqat obyekti informasiya iqtisadiyyatı olan  

nəzəriyyədir. 
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2. Sənaye(ənənəvi) iqtisadiyyatı və onun informasiya iqtisadiyyatı ilə əvəz 

edilməsinin qısa müqayisəli təhlilini göstərək.  

a)Məhsul – sənayeləşmiş cəmiyyətdə məhsulun əsas növü kimi maddi obyekt 

çıxış edirsə informasiya cəmiyyətində bu, maddi formadan məhrum edilmiş olan 

informasiya obyektidir. İnformasiyalı cəmiyyət zamanı iqtisadiyyatda əsas rolu mürəkkəb 

maddi-informasiya məhsulları (disklər, yaddaş kartları və s.) oynayır. Sənayeləşmiş 

cəmiyyətdə maddi istehsal, informasiya cəmiyyətində isə informasiya istehsalı üstünlük 

təşkil edir.  

b). Əmək – sənayeləşmiş cəmiyyətdə əməyin əsas növü kimi məhsuldar əmək 

hesab edilən adi(fiziki, əl əməyi) əmək çıxış edir. Bu zaman yaradıcı əmək qeyri-

məhsuldar hesab edilir. Informasiyalı cəmiyyətdə isə əksinə olaraq yaradıcı əmək üstünlük 

təşkil edir. Belə ki, yaradıcı əmək məhsuldar, adi əmək isə qeyri-məhsuldar hesab edilir. 

c)Sərvət – sənayeləşmiş cəmiyyətdə sərvət adı altında insana aid olan material 

dəyərləri başa düşülür. Belə sərvət insana qarşı münasibətdə zahiri sərvət kimi  çıxış edir. 

Informasiyalı cəmiyyətdə isə sərvət adı altında insanın daxili sərvəti – onun şəxsi 

keyfiyyətlər sistemi başa düşülür. Insan xarici sərvətini itirə bilər, daxili sərvətini yox. 

d)Kapital – sənaye iqtisadiyyatında kapitalın əsas maddiləşmiş formasından 

istifadə edilir. Amma İİ-da kapital dedikdə insanın daxili keyfiyyətləri başa düşülür. (təhsili, 

bacarığı, intellektuallığı). 

e)Pul – sənaye cəmiyyətindəson məqsəd puldur. İİ-da isə son məqsəd yaradıcı 

yüksək fəaliyyətdir. Pul isə ona çatmaq üçün vasitə. 

ə)İnsan modeli – sənayedə insan  modeli olaraq “iqtisadi insan” qəbul edilirsə İİ-

də isə “yaradıcı insan” modeli əsasdır. 

 

Cədvəl:  Informasiya iqtisadiyyatı və sənaye iqtisadiyyatı. 

s
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yaradıcıl

ıq vaxtı 

6 Tələb

at 

çoxlu tək 
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d 

vasitə 

8 insan iqtisadi yaradıcı 

 

İnformasiya iqtisadiyyatının əsasında “yaradıcı insan” modeli dayanır. Yaradıcı 

insan konsepsiyası hesab edir ki, informasiya cəmiyyətinin əsas estetik prinsipi ali 

fəaliyyətə mütləq rifah yanaşılmasıdır. Real həyatda insanları inkişaf etmiş və inkişaf 



80 
 

etməmiş hissələrə bölmək çətindir. Çünki hər bir insan hər iki növün xüsusiyyətlərinə 

malikdir. Fiziki impulsların güclü təsiri altında mövcud olan yradıcı insanlara tez-tez rast 

gəlinir. Yüksək fəaliyyət prosesində insan onu müdafiə və özünüyetərlilik hissi ilə təmin 

edən təəssüratı oyadan təbiətlə birgəliyini pozur. Yaradıcılıq insanın digər insanlardan 

kənarlaşması, məsafələşdirilmə prosesidir. Ona görə də yaradıcılıq hər hansı diskomfort 

və narahatçılıq hissi ilə mütləq şəkildə asılıdır. 

Sənaye  dövründə qarşılıqlı əlaqənin üstün forması əl əməyinin maddi 

məhsullarının mübadiləsi olur ki, bunun hesabına da iqtisadi proseslər mexanika metodları 

vasitəsilə uğurlu şəkildə təsvir olunur. Ona görə də sənaye iqtisadiyyatı mexaniki xarakterə 

malikdir. Informasiyalı cəmiyyətdə isə təsərrüfat subyektlərinin qarşılıqlı əlaqələri özü ilə 

xüsusi fərdlər arasında  yaradıcı fəaliyyətin məhsullarının informasiya mübadiləsini təqdim 

edir.  

3..__ İndi isə informasiya iqtisadiyyatının əsas metodoloji prinsiplərini nəzərdən 

keçirək: 

a)Şəxsi yanaşma – informasiya iqtisadiyyatının mərkəzi obyekti kimi xüsusi fərd 

çıxış edir. Burada insanların oxşarlığına deyil, onların müxtəlif keyfiyyətlərinə xüsusi diqqət 

yetirilir.  

b)Qrup yanaşması _ yaradıcı iunsanlar bəzən bir araya gələrək qrup halında 

fəaliiyət göstərirlər. 

c)Psixoloji yanaşma – fərdin iqtisadi yanaşmasının tədqiqi zamanı onun şəxsi 

keyfiyyətlər sistemində mühüm rol oynayan psixoloji xüsusiyyətləri öyrənilir.  

 

cədvəl:  “informasiya iqtisadiyyatının 

metodu” 

 

 

 

 

d)Təcrübi yanaşma – informasiya iqtisadiyyatının əsas qanunu etibarlı təcrübi 

verilənlərin təhlili əsasında qəbul edilir. Xüsusidən ümumiyə doğru metodu üstünlük təşkil 

edir. Əsas nəzəri nəticələr ciddi təcrübi əsaslanmaya malik olmayan başlanğıc postulatlar 

sisteminin formal-məntiqi təhlili vasitəsilə əldə olunur. 

e)Lokal yanaşma – istənilən dövrdə və istənilən cəmiyyət üçün ədalətli xüsusi 

qanunların mövcudluq imkanı qəbul edilmir. Hər bir aşkara çıxarılmış qanunauyğunluq 

məkan, zaman, qrup və başqa sərhədlərə malikdir. Sənaye iqtisadiyyatı xüsusi qanunlar-

əmək dəyəri, təklifin azalması, tələb və s. qanunlar sistemində qurulmuşdur.  

ə)Fənlərarası yanaşma – informasiya iqtisadiyyatı iqtisadiyyat və sosiologiyanın 

kəsişməsində yerləşən fənlərarası qarşılıqlı əlaqələrin bütün formalarını öyrənən ictimai 

elmləri ümumiləşdirir. (hüquq, fəlsəfə, tarix) 

4__ .  Sürətlə yayılmasına baxmayaraq İİ-ı təsadüfi hadisə kimi çıxış etmir. O, ilmi-

texniki və sosial tərəqqinin nəticəsidir. İİ-nın meydana gəlməsinə qədər olan prosesləri 

təhlil edərkən görürük ki, bir sıra hadisələr informasiyalı cəmiyyətin yaranmasına təkan 

vermişdir: 

 

Sənaye                      informasiya                             

iqtisadiyyatı 

                                      iqtisadiyyatı 

sosiologiya mexanika 

iqtisadiyyat 
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1.20-ci əsrin ortasında maşın istehsalının inkişafı maddi istehsal sahəsində ilk 

avtomatların yaradılmasına və uğurlu fəaliyyətinə səbəb oldu; 

2.sənaye istehsalının tam avtomatlaşdırılması ilk sənaye robotlarının yaranmasına 

səbəb oldu; 

3.80-ci illərin ortasında ilk idarəetmə informasiya sistemləri aktiv istifadə edildi; 

4.90-cı illərdə birləşmiş informasiya sistemləri  fəaliyyət göstərməyə başladı. 

5.90-cı illərin sonlarında informasiya texnologiyası və telekommunikasiyaların 

inkişafı əsl qloballaşdırmanı reallığa çevirdi. 

Informasiya iqtisadiyyatı özlüyündə mövcud deyil. O, informasiya cəmiyyətinin 

təməlini yaradır və onun çərçivəsində mühüm tərkib hissə kimi fəaliyyət göstərir. 

5.İnformasiya inqilabının mərhələləri. 

1-ci informasiya inqilabı – yazının yaranması ilə bağlıdır. 

2-ci ____________    təqribən 16-cı əsrin ortalarından başlamışdır və kitab ixtirası 

ilə bağlı olmuşdur. 

3-cü____________    19-cu əsrin sonlarında elektrikin ixtirası ilə bağlıdır. Elektrikin 

istifadəsi nəticəsində teleqraf, radio və telefon yaradılmışdır. 

4-cü informasiya əsri 70-ci illərdən başlamışdır ki, mikroprosessorlar və fərdi 

kompüterlərin yaradılması olmuşdur. 

23. İnformasiya iqtisadiyyatının əsas istiqmətləri. 

Plan: 

1İnformasiya iqtisadi fəaliyyət növüdür. 

2İqtisadi informasiya üçün resurslar. 

3Elektron hökümət. Elektron hökümətin yaradılmasının məqsədləri. 

4İnformasiya iqtisadiyyatının prinsipləri. 

1/İnformasiya iqtisadi fəaliyyət növüdür. 

❖ Özü-özlüyündə informasiya istehsalı-istehsalat sahəsidir, yəni iqtisadi fəaliyyət 

növüdür.  

❖ İnformasiya istənilən iqtisadi sistemin fundamental resurslarından biri istehsal 

amili kimi çıxış edir.  

❖ İnformasiya alqı-satqı obyektidir, yəni əmtəə qismində çıxış edir.  

❖ İnformasiyanın müəyyən hissəsi cəmiyyətin bütün üzvləri tərəfindən istifadə 

olunan ictimai nemət kimi çıxış edir.  

❖ İnformasiya - qiymət və faydalılıq ilə yanaşı iqtisadi sistemin optimal və tarazlı 

vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsinə təsir edən bazar mexanizminin elementidir.  

❖ İnformasiya müasir şəraitdə rəqabət mübarizəsində vacib amillərdən birinə 

çevrilməkdədir.  

İnformasiya iqtisadiyyatı özündə iki anlayışı birləşdirir.  

1. İnformasiya iqtisadiyyatı sivilizasiyasının yaradıcı əmək və informasiya 

nemətlərindən ibarət olan yeni mərhələsidir. 

2. İnformasiya iqtisadiyyatı informasiya cəmiyyətinə məxsus iqtisadi nəzəriyyədir. 

İnformasiya cəmiyyəti yeni cəmiyyət olub, son 30-40 ili müəyyən edir.  

Bu anlayışı elmə ispan mənşəli Amerika alimi Manuel Kastels gətirmişdir.  

İnformasiya cəmiyyəti əsasən aşağıdakı meyarları əsas götürür:  

❖ Texnoloji meyar;  
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❖ İqtisadi meyar;  

❖ Əmək meyarı;  

❖ Məkan meyarı;  

❖ İstehlak meyarı;  

❖ Yaradıcı meyar; 

Məhsul:  

❖ İndustrial cəmiyytlərdə məhsul maddi bir obyektdir,  

❖ Lakin informasiya cəmiyyətində biz artıq məlumat daşıyıcısı olan, material 

formaya malik olmayan informasiya ilə üzləşirik.  

Əmək:  

❖ İndustrial cəmiyyətdə əmək əsasən maddi nemətlər istehsal edən məhsuldar 

əmək başa düşülür və burada yaradıcı əmək məhsuldar sayılmır.  

❖ İnformasiya cəmiyyətində isə yaradıcı əmək hökumranlıq edir.  

❖ Yaradıcı əmək informasiya cəmiyyətində əksinə məhsuldar sayılır. Yaradıcı 

əməyi məhsuldar sayan və bunu sübut edən ilk alim alman alimi Fridrix List olmuşdur. 

 Kapital 

❖ İndustrial cəmiyyətdə maddiləşmiş kapital üstünlük təşkil edir: daşınmaz əmlak. 

Binalar, dəzgahlar və s. ❖ İnformasiya cəmiyyətındə isə intellektual kapital, təhsil, təcrübə 

və hətta sağlamlıq əsas götürülür. 

Sərvət:  

❖ İndustrial cəmiyyətdə sərvət insana məxsus olan lakin ondan kənar olan 

sərvətlər başa düşülür: insana məxsus olan fıziki kapital.  

❖ Lakin informasiya cəmiyyətində sərvət insanın daxili potensial qəbul edilir. Əgər 

fizikı kapitalı itirmək mümkündürsə, daxili potensial, yəni bilik, yaradıcı qabiliyyət insanın 

özününküdür. Bir sözlə industrial cəmiyyətdə xarici sərvətdən, informasiya cəmiyyətində 

daxili sərvətdən danışılır.  

Dəyər:  

❖ İndustrial cəmiyyətdə dəyər onun bazarda qiyməti ilə ölçülür. Burada əsas 

məqsəd insanın maddi sərvətini artırmaqdır.  

❖ İnformasiya cəmiyyətində dəyər insanın ali fəaliyyətini təmin etmək 

qabiliyyətidir. 

Tələbatlar.  

❖ İndustrial iqtisadi cəmiyyətdə tələbat maddi məhsulların məqsədli istifadəsi kimi 

başa düşülür. İnformasiya cəmiyyətində tələbat maddi və mənəvi cəhətdən baha 

ödənilməsi kimi başa düşülür.  

❖ İnformasiya məhsuluna olan tələbatın insanın ali fəaliyyətinə xidmət etməsidir. 

Məhsullara olan tələbat onların yaradıcı fəaliyyətinə verdiyi impulslarla müəyyən olunur. 

 

Pul:  

❖ İndustrial cəmiyyətdə pul rifah, təsərrüfat obyektlərinin əldə etdiyi pul ilə ölcülür.  

❖ İnformasiya cəmiyyətində pul yalnız alqı-satqı vasitəsidir, insanların yaradıcı 

rifahını gücləndirmək üçün bir vasitədir.  
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İnsan modeli  

❖ İndustrial cəmiyyət “iqtisadi insana'’ əsaslanır.  

❖ İnformasiya cəmiyyəti isə daha çox yaradıcı insana əsaslanır. 

2/İqtisadi informasiya üçün resurslar. 

İnformasiya iqtısadiyyatının ümumi iqtısadi artıma təsir gücü –  istehlak, 

investisıya, innovasiya - fəaliyyətindən deyil, yeni informasiya texnologiyalarına cəlb 

olunmuş resursların miqdarından asılıdır.  

 İnformasiya iqtisadiyyatında əsas resurs kimi - İnformasiya - kommunikasiya 

texnologiyaları (İKT) başa düşülür.  

 Məcmu investisiyada İKT aşağıdakı aspektdə araşdırılır:  

 İKT ləvazimatları və proqram təminatına qoyulan investisiyaların ölcülməsi;  

 İKT məhsulları və xidmətlərinin istehlakı və onlara investisiya qoyuluşu;  

  Patent göstəriciləri;  

 İKT bacarıqlarının ölcülməsi;  

  İKT investisiya, xüsusən proqram təminatı üçün cari qiymətlərin 

dəyərlənməsi;  

  

 İKT investisiyalarının əsas kateqoriyalarına; 

 Ofıs və verilənlərin emalı maşınları;  

 Dəqiqlik alətləri;  

 Optik alətlər və fotoqrafıya ləvazimatları;  

 Telekommunikasiya ləvazimatlan;  

 Elektron ləvazimatlar;  

  Proqram təminatı;  daxildir. 

3/Elektron kökümət. Elektron hökumətin yaradılmasının məqsədləri;  

❖ İnternet vasitəsi ilə əhaliyə rəsmi xidmət;  

❖ İnformasiya bərabərsizliyinin aradan qaldırılması;  

❖ Əhalinin davamlı maarifləndirilməsi;  

❖ Əhali ilə münasibətlərin yeni müstəviyə keçirilməsi;  

❖ İqtisadiyyatın inkişafına nail olmaq;  

❖ Məqsədyönlü qanunların və siyasətin yaradılması;  

❖ İdarəetmədə əhalinin fəal iştirakı. 

Dövlət müəssisələrinin avtomatlaşdırılmasımn 3 perspektivi  

1. əhali üçün nəzərdə tutulan perspektivlər;  

2. biznes üçün nəzərdə tutulan perspektivlər;  

3. dövlət müəssisələri üçün perspektivlər.  

Elektron hökuməti yaradan təşkilatların aşağıdakı xüsusiyyətləri olmalıdır: 

1. açıqlıq və böyük əhatə dairəsi;  

2. istehlakçıların tələblərinə uyğunlaşmaq arzusu;  

3. xidmətlərin inteqrasiyası;  

4. dövlət ilə biznes strukturların əməkdaşlığı.  

Elektron hökümət mühiti necə yaradılmalıdır.  

1əhalinin internetə çıxışı güclənməlidir;  

2. özəl müəssisələr internetlə dövlət müəssisələri ilə əlaqə yaratmalıdır; 
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4. İnformasiya iqtisadiyyatının prinsipləri. 

Kevin Kelli informasiya iqtisadiyyatının 12 prinsıpini aşağıdakı kimi müəyyən 

etmişdir:  

1. Fəaliyyətdə yeni informasiya və kommunikasiya vasitələrini tətbiq etməklə 

başlayan biznes strukturları digər təsərrüfat strukturları ilə daha səmərəli və çoxşaxəli 

əlaqədar formalaşdıra bilir.  

2. İnformasiya iqtisadiyyatı ənənəvi iqtisadiyyatın 2 əsas prinsipi ilə ziddiyyət təşkil 

edir: a) məhsulun qıyməti onun nadirliyi ilə müəyyən olunur. b) məhsulun bolluğu onun 

qiymətini aşağı salır.  

3. İnformasiya iqtisadıyyatında iştırakçıların sayının artması buradakı fəaliyyəti 

gücləndirır.  

4. İnformasiya iqtisadiyyatında sabit xərclər və marginal xərclər ənənəvi 

iqtisadiyyata nisbətən çox cüzidir. Buna görə də məhsulun yayılması daha sürətli olur.  

5. İnformasiya iqtisadiyyatında təsərrüfat gəlirləri daha sürətlidir və özü də bu 

faydalardan ənənəvi iqtisadiyyatdan fərqli olaraq tək bir kompaniya yox, bütün təsərrüfat 

obyektləri faydalana bilir.  

6. İnformasiya iqtisadiyyatında təcrübə ənənəvi iqtisadiyyata nisbətən daha tez 

yayılır, ona görə məhsul daha ucuz başa gəlir. 

7. İnformasiya iqtisadiyyatında məhsulun dəyəri orıun istehsalının artımı ilə 

azalmır.  

8. İnformasiya iqtisadiyyatında birgə əməkdaşlığa meyl güclü olur, çünki burada 

gəlir maksimal əməkdaşlıq zəminində daha da güclənır. Bu da mövcud standartların 

inkişafına gətirib çıxarır.  

9. İnformasiya iqtisadiyyatındakı müxtəliflik, çeviklik obyektiv olaraq ekonomik 

sistemin daima yeniləşməsini təmin edir və onu məhv olmuş texnologiyalarda mövcud 

olmaqdan xilas edir.  

10. İnformasiya iqtisadiyyatında ağır və maddi substansiyalar rahat və “yüngül” 

informasion substansiyalar ilə əvəz olunur. Və ekonomik sistem daha çox biosistemi 

xatırladır.  

11. İnformasiya iqtisadiyyatı daha çox özünü tənzimləmə və özünü yeniləmə 

mexanizmlərinə malikdir.  

12. İnformasiya iqtisadiyyatı bütün orijinal qərarları və imkanları stimullaşdırır həm 

fərdi, həm də korporativ fəaliyyəti gücləndirir. 

 

 

 

 

  


