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VII  BÖLMƏ 

 

YENİ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI 
 

 

AVTOMATLAŞDIRILMIŞ LAYİHƏLƏNDİRMƏDƏ  

UNİFİKASIYALI KONSEPTUAL MODELİN TƏTBİQİ 

 

Abbasov E.F. 

Sumqayıt Dövlət Univrsiteti 

 

İntellektual sistemlərin predmet sahəsinin konseptual  modeli predmet sahəsinin təsviri üçün istifadə 

olunan bütün anlayışlar siyahısından ibarətdir. Onların xassələri və xarakteristikaları, tiplərə görə bu 

anlayışların təsnifatı, verilən oblastın vəziyyətləri, əlamətləri və s. predmet sahəsinin təsvirində nəzərə 

alınmalıdır. 

Klassik ALS-də predmet sahəsinin konseptual modelinə quruluşca iki komponent kimi baxılmışdır – 

layihələndirilən obyektin modeli və proseduralar toplusu kimi ALS-in özünün modeli.  Predmet sahəsinin 

unifikasiyalı konseptual modelinə də bu nöqteyi nəzərdən baxılmalıdır. Predmet sahəsinin unifikasiyalı 

konseptual modeli aşağıdakı formalarda istifadə oluna bilər: 

-müxtəlif predmet sahələri üçün yeni intellektual ALS-in qurulması üsulu, alqoritm kimi; 

-intellektual ALS-in qurulmasının avtomatlaşdırılması üçün kompleks alət vasitəlırinin təşkilinin 

vəsitələri və nüvəsi kimi. 

Unifikasiyalı konseptual moelin qurulması prosesini belə mərhələlərə bölmək olar: 

-ALS-də mövcud predmet sahəsi konseptual modellərin analizi; 

-yüksək səviyyədə formalizəyə malik, yüksək keyfiyyətliliyini təsdiq etmiş və qurulma prinsiplərində 

universallıq tendensiyasına malik analiq konseptual modelin predmet sahəsində seçilməsi; 

-başqa modellərin vəsait və üsulları nəzərə alınmaqla müxtəlif konseptual modellərin modifikasiyası 

kimi qurulmuş yeni kompleks unifikasiyalı konseptual modelin təşkili. 

Bu qayda ilə qurulmuş konseptual model müxtəlif tətbiq sahələrinə adaptasiyanı təmin etməlidir. 

ALS-də predmet sahəsinin mövcud konseptual modellərinə aşağıdakıları aid etmək olar: 

1.Predmet sahəsindən asılı olmayan ümumi universal modellər: 

-müxtəlif mürəkkəblilik dərəcəli modellərin qarşılıqlı əlaqəli təsviri sistemi üzərində təyin olunmuş 

proseduralar sistemi kimi ALS-in ümumi klassik modeli; 

-layihələndirmənin tipik məsələlərini həll edən ALS-in klassik modeli, layihələndirmənin  tipik 

məsələlərini həll edən müasir üsulları; 

-axtarışlı konstruksiyalaşdırmanın klassik modeli; 

-texniki obyektlərin modellərinin ümumi fiziki semantikası, oxşarlıq prinsipi; 

-ümumi riyazi optimallaşdırma nəzəriyyəsi, imitasiya nəzəriyyəsi və s.  

2.Müxtəlif tətbiq sahələrinə yönəldilmiş spesifik konseptual modellər:  

-kompleks ALS-in predmet sahəsinin konseptual modeli – xüsusi proseduralar rekonstruksiya 

mərhələləri; 

-maşınqayırma ALS-in predmet sahəsinin konseptual modeli, spesifik proseduralar -dəyişən 

parametrlərlə obyektlərin parametrləşdirilməsi funksiyası; 

-modellərin təsvirinin spesifik səviyyələrinə malik hesablama texnikası ALS-in predmet sahəsinin 

konseptual modeli. 

Qeyd olunanlardan belə nəticəyə gəlmək olur ki: 

1.Xassəcə müxtəlif predmet sahələrinin bütün səviyyələrdə modellərin təsviri və  layihələndirmənin 

bütün mümkün spesifik mərhələlərinin tam həcmdə unifikasiyalı konseptual modelinin reallaşdırılması 

praktiki olaraq mümkün deyildir; 

2.Bu və ya digər predmet sahəsinin əsas prinsiplərini ayırmaq, unifikasiyalı konseptual modelin 

qurulma üsullarını genişləndirmək zəruridir. 
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İNTELLEKTUAL SİSTEMLƏRİN MÜASİR METOD VƏ MODELLƏRİNİN TƏDQİQİ 

 

Abbasova G.C. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Min illərdir ki, insan özünün təfəkkür prosesini anlamağa çalışır. İntellekt sahəsində isə işlər daha 

mürəkkəbdir: mütəxəssislər intellektin təbiətini anlamaqla süni intellektual varlıqlar yaratmaq üzərində 

işləyirlər. 

Süni intellekt termini ilk dəfə 1956-cı ilin yayında Stenford Universitetində keçirilən seminarda Con 

Makkarti tərəfindən işlədilmişdir. O bu termini 1950-ci ildə Alan Türinq tərəfindən verilmiş kompüter 

intellekti anlayışı əsasında irəli sürmüşdür. Süni intellekt artıq 40 ilə yaxındır elm kimi mövcuddur. Elmin 

əsas məqsədi kompüterin köməyilə insan kimi davranmağı, mühakimə yürütməyi, qərar qəbul etməyi 

bacaran maşının yaradılmasıdır. Süni intellekt intellektual maşın yaratmağı, xüsusən yalnız insanlara məxsus 

olduğu düşünülən yaradıcı fəaliyyətlə məşğul ola bilən intellektual proqram yaratmağı özünə məqsəd 

götürmüş elm və texnologiyadır. Bu elm həmdə insan intellektinin araşdırılması kimi də başa düşülür. 

Hazırda süni intellektin əhatə etdiyi elmi istiqamətlərə öyrənmə və qavrama kimi ümumi xarakterli 

məsələlərdən tutmuş, şahmat oynamaq, riyazi teoremlər isbat etmək, bədii əsərlər yazmaq və xəstəliklərin 

diaqnostikası kimi xüsusi məsələlər daxildir. Süni intellektin əhatə dairəsinə elə sahələr aid edilir ki, orada 

dəqiq modellər, həll alqoritmi və metodlar yoxdur. 

Süni intellekt sahəsində aparılan tədqiqatlar müxtəlif, məsələn, biliklərin təqdimatı, mühakimələrin 

modelləşdirilməsi, biliklərin əldə edilməsi, maşınlı öyrənmə və avtomatik fərziyyələr törədilməsi, 

verilənlərin intellektual təhlili və obraz informasiyasının emalı, qərar qəbulunun dəstəklənməsi, proseslərin 

və sistemlərin idarə edilməsi, dinamik intellektual sistemlər, planlaşdırma və s. istiqamətlərdə getmişdir. 

Nisbətən daha fəal inkişaf etdirilən yanaşmalar və süni intellekt metodları aşağıdakılardan ibarətdir:  

•Süni neyron şəbəkələr;  

•Təkamül hesablamaları;  

•Qeyri-səlis məntiq və qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsi;  

•Ekspert sistemləri;  

•Hüceyrəvi avtomatlar;  

•Çoxagentli sistemlər. 

Süni intellektin müasir metodları iki xarakterik xüsusiyyətə əsaslanıb: 

1.  Simvol şəkilli (hərf, söz, ifadə, işarə, şəkil) informasiyadan istifadə;  

2.  Simvol məntiqindən istifadə ilə axtarış. 

Hal-hazırda yeni informasiya texnologiyası prinsipləri ilə fəaliyyət göstərən süni intellekt sistemi 

aşağıdakı modellərə bölünür:  

- intellektual informasiya-axtarış sistemləri (sualcavab sistemləri). Bu sistemlərdə proqramçı olmayan 

son istifadəçilər verilənlər və biliklər bazaları ilə təbii dilə çox yaxın olan peşə dilində işləyir;  

- hesablama-məntiq sistemləri. Bunlar proqramçı və tətbiqi riyaziyyat mütəxəssisi olmayan son 

istifadəçilərə öz məsələlərini kompüterlə dialoq rejimində mürəkkəb riyazi metod və müvafiq tətbiqi 

proqramlardan istifadə etməklə həll edirlər;  

- ekspert sistemləri. Bu sistemlər biliklərin ekspert təsviri formasında təqdim edildiyi, lakin həm də 

dəqiq elmlərə xas olan riyazi modellərdən istifadənin çətin və bəzən mümkün olmadığı sahələrin də səmərəli 

kompüterləşdirilməsinin həyata keçirilməsinə imkan verir.  

Ən məşhur süni intellektlər- Pepper-Yapon şirkəti olan  Aldebaran Robotics və Softbank Mobile 

tərəfindən 2015-ci ildən satışa çıxarılmışdır. Bu humanoid robotun digər robotlardan fərqi odur ki, onun 

emosiyaları var. Pepper ətraf aləmi 3D kameralar vasitəsi ilə təhlil edə bilir, boyu   1.2 metr, kilosu isə  28 

kiloqramdır. O, insanların mimikaları ilə onların əhval-ruhiyyəsini başa düşə bilir. Həmçinin o, öz-özünü 

öyrədə bilən robotdur və lazım olan cavabları axtarmaq üçün internetə çıxışı var. Pepper hətta onu itələdikdə 

belə öz müvazinətini saxlaya bilir, insan toxunuşlarını hiss etmək üçün onda sensor qurğuları vardır. 

Watson– IBM şirkərinin yaratdığı bu süni intellekt insan danışığını başa düşür və çoxlu sayda 

alqoritmlər vasitəsi ilə axtarış apara bilir. Watson amerikan intellektual oyunu olan «Jeopardy!» oyununda 

iştirak etmiş və oyundakı iki iştirakçısına da qalib gəlmişdir. 

Virtual söhbət  proqramları, ChatMaster- Virtual söhbət proqramları insan danışığını təqlid edən, bir 

və daha çox insanla söhbət edən kompüter proqramıdır. İlk belə proqramlardan biri    1969-cu ildə Cozef  

Beyzenbaum tərəfindən yaradılan Eliza proqramı olmuşdur. Belə düşünülür ki, ideal  virtual söhbət proqramı 

Turinq testini keçə biləcək. Chatmaster özü-özünü öyrədə bilən , insanla dialoq apara bilən proqramdır. 
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Dialoq klaviatura ilə aparılır və ekranda əks etdirilir. Dialoq bütün dillərdə aparıla bilir. Proqram yalnız 

yazılmış sözə deyil həmdə mətnin özünə reaksiya verə bilir. Proqramın cavabını nəinki düzəltmək həm də öz 

istədiyin cavab ilə dəyişdirmək olur. 

Süni intellekt sahəsindəki son nailiyyətlərdən birinə nəzər salınsa, ABŞ-ın Şimal-Qərb 

Universitetindən (Northwestern University) olan tədqiqatçılar qrupu süni intellekt sistemləri üçün standart 

intellekt səviyyəsinin yoxlanılması testlərinin nəticələrinə əsasən, orta insan səviyyəsini üstələyən yeni 

model hazırlayıblar. Bu model daha mürəkkəb sistemlərin yaradılması istiqamətində əhəmiyyətli addımdır. 

“Yeni süni intellekt sistemlərinin əksəriyyəti bizi əhatə edən aləmi tanıma və onu identifikasiya 

etməyə istiqamətlənib. Lakin tanıma və identifikasiya obyektlər əsaslandırıldıqda daha faydalıdır”, – 

K.Forbus deyib. Buna görə də, süni intellekt sistemlərinin növbəti nəsli gördükləri haqqında fikir irəli 

sürmək imkanına malik olmalıdırlar. Yalnız o zaman süni intellekt ən yüksək intellekt səviyyəsinə malik 

insanları geridə qoya biləcək. 

 

 

SABİT MÜHƏRRLİKLİ ROBOTDA PROQRAMLAŞDIRILMIŞ  

KONTROLLERİN SECİLMƏSİ  

 

Abbaszadə H.V. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Sabit mühərrikli robotun idarəetmə sistemin işlənib hazırlanması üçün proqramlaşdırılmış 

mikrokontrollerlərdən istifadə edilir. 

Proqramlaşdırılmış məntiq kontrolleri  kimi  SMATIC satış markası bütün dünyada geniş tanınmışdır.  

SMATIC kompleks avtomatlaşdırılma sistemini nəzərdə tutur  (Totally Integrated Automation - TIA). Bu 

sistem  standart komponentlərin bazası əsasında qurulmuş istənilən səviyyədə idarəetmə kompleksləri 

yaratmağa imkan verir. TIA ümumdünya istehsalının və texnologiyasının avtomatlaşdırılmış sisteminin yeni 

keyfiyyətli unifikasiya  üsullarını təqdim edir. Burada standart aparatların və proqram vasitələrinin idarəsi 

vahid SMATIC sistemində birləşir.  

Bu sistemlərin qurulmasının əsası aşağıdakı prinsiplərdən ibarətdir: 

 verilənlərin saxlanması və emalının vahid üsulu-  Bütün verilənlər bir dəfə daxil edilir və layihənin 

vahid verilənlər bazasında saxlanılır. Layihənin verilənlər bazasını SMATIC istənilən idarə sistemində 

istifadə olunur;  

 Konfiqurasiya və proqramlaşdırılmanın, diaqnostika və sazlanmanın vahid üsulları- 

Konfiqurasiyanın bütün komponentləri və sistemləri testləşdirilir, buraxılır və qurulmuş sadə standart 

bloklardan istifadə etməklə xidmət edilir. Bütün əməliyyatlar vahid interfeysdən və vasitələrdən istifadə 

etməklə yerinə yetirilir; 

 Sənaye əlaqələrinin təşkilinin vahid üsulları- əlaqələr istənilən vaxtda, istənilən yerdə rahat 

modifikasiya oluna bilər. Müxtəlif şəbəkə məsələri sadə və bir qaydada  konfiqurasiya edilir.  

SMATIC firmasının SIMATIC S5, SIMATIC S7-300 və SIMATIC S7-400 seriyalı 

proqramlaşdırılmış kontrollerlərinə nəzər salaq. 

SIMATIC S5 – adı altında artıq uzun illərdir ki, idarəetmə, proqrammatorlar, intellektual pereferik 

modullar,  kontrollerin idarəetməsi üçün sistemlər başa düşülür. Bu SIMATIC S5 seriyasının üstünlüyüdür 

(şəkil 1.1).  

SIMATIC S5-ə  bütün dünyada tələbat yüksəkdir. Bu tələbatın  səbəblərindən biri konsepsiyanın çox 

sahəli olmasıdır. SIMATIC S5-90U və SIMATIC S5-100U qurğularının idarəsindən başlayaraq SIMATIC 

S5-155U kontrollerinin proqramlaşdırılmasına qədər bütün seriyalar öz potensial təsnifatında standartını 

qurur. Bütün bu kontroller ən çətin istehsalat şəraitində yüksək həssaslıq və davamlılığa zəmanət verir. 

 
Şəkil 1.1.   Proqramlaşdırılmış SIMATIC S5 seriyalı kontroller 

SIMATIC S5-ə  bütün dünyada tələbat yüksəkdir. Bu tələbatın  səbəblərindən biri konsepsiyanın çox 

sahəli olmasıdır. SIMATIC S5-90U və SIMATIC S5-100U qurğularının idarəsindən başlayaraq SIMATIC 



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

 

6 

 

S5-155U kontrollerinin proqramlaşdırılmasına qədər bütün seriyalar öz potensial təsnifatında standartını 

qurur. Bütün bu kontroller ən çətin istehsalat şəraitində yüksək həssaslıq və davamlılığa zəmanət verir. 

 

 

NEFT MƏHSULLARIN  KEYFİYYƏTİNİN TƏHLİLİ 

(BENZİN, DİZEL YANACAĞI, YSY) 

 

Abbaszadə N.İ. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

SX seriyalı oktanometrlər neft məhsulların keyfiyyətinin yeni nəsil analizatorlarıdır. Cihazlar elmin 

müasir sahəsinə uyğundur, xüsusilə də neft məhsullarının ekspress təhlili sahəsində tərəqqiyə malikdir. Əgər 

verilən yanacağın keyfiyyətinə şübhə varsa, və o ag neftlə, soba yanacaqla və ya su ilə qarışdırılıbsa, onda 

onu yoxlamaq lazımdır. Oktanometrlər, nüfuzuna dəyər verən yanacaq istehsalçıları və satıcılar üçün eyni 

dərəcədə zəruridir.  

Oktanometrlər aşağıdakıları təyin etməyə imkan verir: 

 benzinin oktan ədədini; 

 dizel yanacağın setan ədədini; 

 dizel yanacağın donma temperaturunu və markasını; 

 YSY-in (yanan sürtgü yağın) dielektrik keçiciliyini; 

 seçilmiş modeldən asılı olaraq bir çox başqa parametrləri. 

 Oktanometrlər müsbət cəhətləri: 

 neft məhsulların keyfiyyətinə nəzarətin ucuz qiyməti;   

 yığcam və rahat olması; 

 mövcud cihazlarla müqayisədə neft məhsullarının daha tam və obyektiv analizi; 

 0,5 dəqiqlik sinfi; 

 istənilən əlavələrlə, məsələn, metallodetonator, efir, amin və başqa əlavələrlə, benzinin keyfiyyətini 

nəzarət edilməsi imkanı; 

 eyni zamanda benzinin oktan ədədin və detonasiya qarşı əmsalın tədqiqat (RON), motor metodu 

(MON) ilə indikasiyası AKI=(RON+MON)/2; 

 dizel yanacağın eyni zamanda setan ədədinin, donma temperaturun və modelinin indikasiyası; 

 ölçmə müddəti 10 saniyədən çox olmamalıdır; 

 kompüterlə (SX-100K, SX-200 modifikasiyalarında) qoşilmaq imkanı; 

 nümunənin temperaturundan asılı olaraq ölçmələrin dəqiq düzəlişi; 

 oktanometrlə işləmək üçün personalın xüsusi hazırlığı tələb olunmur; 

 zərbəyə davamlı, məhlullara dözümlü germetik gövdəsi (Almaniya istehsalı): 

 Avropa və Yaponiya istehsal edilən  hissələrdən elektron sxemi hazırlanır; 

 4-sətirli MKD (maye-kristallik displey) işıq salan indikator, mənfi temperaturlara dözümlü; 

 təhlükəsizlik tələblərinə cavab verən aşağı gərginlikli enerji təchizatı. 

 

 

NEFT MƏHSULLARININ İSTEHSALINA TEXNİKİ NƏZARƏT 

 

Abbaszadə N.İ. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Son zamanlar yanacağın keyfiyyətinə daha çox diqqət yetirilir, xüsusilə də dövlət səviyyəsində. Bir 

tərəfdən məhsullara olan tələblər daim sərtləşdirilir, digər tərəfdən isə istehlakçı tərəfindən nəzarət və 

istehsal nəzarəti gücləndirilir. Yanacağın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi, sınaq laboratoriya 

protokollarındada qeyd olunan sınaqların nəticələrinə əsaslanır.   

Deməli, sınaq laboratoriyaların fəaliyyəti ən sərt tələblərə cavab verməli, laboratoriyalar yanacağın 

alınması texnologiyalarının dəyişikliklərinə reaksiya verməli, öz cihaz parkını təkmilləşdirməli və sınaqların 

yeni metodlarını hazırlamalıdır. 
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Sınaq laboratoriyalar neftin, müxtəlif növ yanacağın, texniki yağların və neft hasilatın və neft emalın 

müxtəlif növ texniki tələblərdə normallaşdırılmış digər məhsullarının keyfiyyət göstəricilərini təyin etmək 

üçün onların tətbiq məqsədlərindən asılı olaraq tədqiqatlar aparır. 

Laboratoriyalar tərəfindən müştərilərin sifarişləri üzrə neft məhsulların və yanacağın sınaqlarının 

bütün həcminin təminatı üçün həm ГОСТ dövlət standartlarıyla, həm də də beynəlxalq sənədlərlə 

tənzimlənən təxminən 200 attestasiyadan keçmiş sınaq metodları öyrənilmişdir 

Laboratoriyanın cihaz parkı neft məhsullarının sınaqlarında son tendensiyalara əsasən daim yeniləşir, 

yeni avadanlıqlar tətbiq edilir, mövcud avadanlıqlar yanacaqların dəyişdirilməsi tələblərinə uyğun olaraq 

təkmilləşdirilir. 

Hal-hazırda “neft” laboratoriyaları tərəfindən mürəkkəb və müasir analizatorlar tətbiq edilir: qaz 

xromatoqraflar (QX), atom-absorbsiya spektrometrlər (AAS), induktiv birləşmiş plazma ilə spektrometrlər 

(İPS). Yanacağın istismar və ya ətraf mühit xüsusiyyətlərinə mənfi təsir göstərən aşqarların mövcudluğunu 

və miqdarını onlarsız müəyyən etmək mümkün deyil. 

 

 

KƏSİLMƏZ TEXNOLOJİ PROSESLƏR ÜÇÜN MP-lu KONTROLLERİN  

STRUKTUR SXEMİNİN İŞLƏNMƏSİ 

 

Abbaszadə R.R. 

Sumqayıt  Dövlət Universiteti  

 

    Mikroelektronikanın son nailiyyətlərindən biri birkristallı kompüterlərin (BK) yaradılmasıdır. 

Birkristallı kompüter(BK) müasir rəqəm texnikasının əsasını təşkil edir. Bu mikroelektron rəqəm cihazı bir 

çox elektron avtomatik tənzimləmə və idarəetmə sistemlərinin, ölçmə qurğularının, informasiyanın 

təsviretmə və emaletmə qurğularının aparıcı elementidir. 

   Birkristallı kompüter(BK) konstruktiv olaraq bir böyük inteqral sxem(BIS) formasında yaradılıb və 

özündə rəqəm idarəetmə sisteminin realizasiyası üçün lazım olan bütün qurğuları birləşdirir. Bu qurğulara 

prosessor, verilənlərin yaddaş qurğusu, daxili takt impuls generatoru və xarici qurğularla əlaqə üçün    

proqramlaşdırılmış inteqral sxemlər aiddir. Bunların əsasında kimya sənayesində kəsilməz texnoloji 

proseslərin parametrlərinin avtomatik tənzimlənməsi üçün kontroller işlənmişdir(şəkil 1).  

 

 

 

 

 
                   

 

 

 

Şəkil 1. Kontrollerin struktur sxemi. 

 

Kontroller BK-dən giriş siqnallarını rəqəm formasına və əksinə çevirməni təmin edən obyektlə əlaqə 

qurğusundan, displeydən, idarə pultundan, qida mənbəyindən və texnoloji proqramlaşdırmanın ümumi 

təyinatlı proqram təminatından ibarətdir. İşdə kontrollerin funksiyaları və iş prinsipi verilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

Birkristallı 

kompüter (BK) 
Displey 

İdarə pultu 

(İP) 

Qida 

məbəyi 

Obyektlə əlaqə qurğusu(OƏQ) 

 

 

 

                                

                           

                         

Qalvanik ayrılma modulu 

Analoq giriş-çıxış modulu Diskret giriş-çıxış modulu 
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BİLİKLƏRİN TESTLƏŞLMƏSİ PROSESİNİN AVTOMATLAŞDIRILMASI  

PROQRAM KOMPLEKSİNİN İŞLƏNMƏSİ 

 

Abdullayev D.H. 

Odlar Yurdu Universiteti  

 

Biliklərin testləsdirilməsi ilkdəfə olaraq 1969-cu ildə ABŞ-da orta məktəb məzunlarının bilik 

səviyyəsinin monitorinq əsaslarla qiymətləndirilməsi məqsədilə tətbiq olunub.Sürətlə inkişaf edən informatia 

texnalogiyalari dovründə bu prosesin bu prossin avtomatlaşdırılması məsələsi aktuallaşıb. 

Dərslərin keçirilməsində ən vacib məqamlardan biri kursantların biliklərini qiymətləndirməkdir. 

Müəllim prosesin rolu və əhəmiyyətini və həyata keçirilən yoxlamaya əsaslanan qiymətləndirmənin 

nəticələrini yaxşı başa düşməlidir. Əsas odur ki, qiymətləndirmələr ədalətli olmalıdır və öyrənmə fəaliyyətini 

artırmağa kömək edir. Hazırda təlim zamanı tələbələrin bilikləri üçün avtomatlaşdırılmış və 

avtomatlaşdırılmış olmayan test sistemi geniş yayılmışdır. Testə daha yaxından baxaq. Testlər üçün əsas 

tələblər aşağıdakılardır : 

-Test vəzifələrinin mətni dərslik və ya abstrakt mətni birbaşa təkrarlamamalıdır. 

-Testə daxil edilən hər bir mövzuda, praktiki tapşırıqların ən azı 50% -i olmalıdır; 

-Müxtəlif səviyyəli mürəkkəblik testlərinin hazırlanmasını arzulayırıq. 

 
•Əl ilə  testləsdirilə, bütün testlərin skriptlərdən istifadə etmədən və autotest yazılmadan əl ilə 

aparılması nəzərdə tutulur . Yəni. bütün test məlumatları; Testlərin keçirilməsi də əllərilə həyata keçirilir; və 

əlbəttə ki səhvlərin təyin edilməsi ilə bağlı əl analizindən keçir. 

•Yarım avtomatlasdırılmıs tesdləşdirimə, əsasən, hər şeyi avtomatlaşdırmağa ehtiyac olmadığı və ya 

avtomatlaşdırma üçün / pul / vaxt imkanları olmadığı hallarda istifadə olunur. Bu tip testlərdə, test 

məlumatlarının yarımvaxtlı nəsli istifadə olunur; testlər avtomatik və ya yarı avtomatik rejimdə həyata 

keçirilir , səhvlərin yoxlanılması üzrə əl analizindən keçir. 

• Yarım avtomatlaşdırılmış tesdləşdirimə, Artıq test prosesinin maksimum avtomatlaşdırılması var. 

Yəni. test məlumatları avtomatik olaraq yaradılır; test avtomatik olaraq işləyir və səhvlərin avtomatik olaraq 

təyin edilir. 

Biliklərin testləşlməsi prosesinin avtomatlaşdırılması başlamaq və ya başa düşmək üçün əvvəlcə   siz 

üstünlükləri və onun həyata mənfi cəhətləri çəkin lazımdır. 

Test avtomatlaşdırmasının əsas üstünlüklərini nəzərdən keçirək: 

• Həfdənin 7 günü günün 24 saatı istifadənin mümükünlüyü. 

• Hesabatların avtomatik hazırlanması . 

• Testləşdirmənin surətinin artırılması. 

• Əməliyyatlar xercinin azaldılması. 

Testin avtomatlaşdırılmasının mənfi  cəhətləri: 

• Avtomatlaşdırılmaısı baha başa gəlir. 

• Dəsdəyə ehdiyac olması. 

• Mövcud sualların təkrarlanması . 

 

 

 

 

 

 

 

Testləsdirmənin növləri: 

Əl ilə testləşdirmə 
Yarım avtomatlasdırılmıs 

tesdləşdirimə 
Avtomatlaşdırılmış 

testləşdirmə 



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

 

9 

 

BULUD TEXNOLOGİYALARI: XİDMƏTLƏR, ÜSTÜNLÜKLƏRİ VƏ TƏTBİQİ 

 

Abdullayev V.H., Əhmədova K.Ə. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Kompüter şəbəkələri əsasında mürəkkəb məsələlərin həlli üçün paylanmış hesablama sistemlərinin 

yaradılmasında bulud texnologiyalarından (cloud computing) geniş istifadə olunur.Böyük hesablama və 

yaddaş resurslarına malik olan bu cür sistemlər yüksək sürətli əlaqə kanalına malik olan kompüter şəbəkələri 

əsasında yaradılır. 

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, fərdi kompüterin imkanlarının 25–30%-i və verilənlərin emalı 

mərkəzlərinin (VEM) resurslarının 70–80%-i istifadə edilir. Belə olan təqdirdə fərdi kompüterlərin və VEM-

in istifadəsiz qalan hesablama və yaddaş resurslarından mürəkkəb məsələlərin həllində istifadə etmək olar.  

Şəbəkə mühitində bulud texnologiyaları əsasında paylanmış hesablama sistemlərinin yaradılması: 

Cloud computing kompüter texnologiyalarının infrastrukturunun və proqram təminatının bilavasitə şəbəkə 

mühitində yaradılmasını və istifadə edilməsini təmin edir. Bu texnologiyanın köməyi ilə istifadəçinin 

məlumatları bulud sistemlərində saxlanılır, emal edilir, emal proqramlarının işə salınması və nəticələrə 

baxılması təmin edilir. Bulud texnologiyalarının infrastrukturu, kompüterlərin hesablama və yaddaş 

resurslarının klasterləşməsi və virtuallaşdırılmasından geniş istifadə etməklə, verilənlərin emalını və yadda 

saxlanmasını təmin edir.  

Bu texnologiya kommunikasiya şəbəkələrinə qoşulmuş çoxsaylı kompüterlərin daxil olduğu 

hesablama konsepsiyalarının müxtəlif növlərini əhatə edir və şəbəkə üzərində qoşulmuş çoxsaylı kompüterdə 

eyni zamanda proqramı işə salmaq imkanına malik paylanmış hesablamaya bənzəyir. Bulud texnologiyası 

əsasən böyük həcmli hesablamaların həlli üçün resursların paylanmasına əsaslanır.  

Bulud texnologiyası müəssisələrdə yerləşən server kompüterlərinin yaddaş sisteminin və proqram 

resurslarının buludlar üzərinə köçürülməsini təmin edir, yəni onların ümumi qrup halında birləşdirilməsinə 

imkan verir. Ümumilikdə, bu texnologiya istifadəçinin tələbinə uyğun olaraq onu öz daxili resursları 

hesabına hesablama və yaddaş resursları ilə təmin edir.  

Bulud texnologiyaları sahəsində rəqabət pulsuz xidmətlərin ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur. 

Microsoft və Google rəqib şirkətləri məhz bu yolla fəaliyyət göstərirlər. Hər iki şirkət sənədlərlə işləməyə 

imkan verən bir sıra xidmətlər təqdim etmişdir. Google – Google Docs, Microsoft şirkəti isə Office Web 

Apps xidmətini təklif etmişdir. 

Bu halda hər iki xidmət poçt (birinci halda Gmail və ikinci Hotmail) və fayl saxlama ilə sıx əlaqəlidir. 

Belə ki, istifadəçi adi offline mühitdən online mühitə köçürülür. Həm Google, həm də Microsoft öz online 

xidmətlərinin dəstəyini həm masaüstü komputerlərə, həm də mobil proqramlaşdırma mühitinə inteqrasiya 

edir.Oxşar konsepsiyanı (bir qədər fərqli vurğu ilə) hər iki şirkətin əsas rəqibi olan Apple şirkəti təbliğ edir. 

Söhbət MobileMe adlı xidmətdən gedir. Bu servisə e-poçt, təqvim, ünvan kitabçası, fayl anbarı, foto albom 

və itmiş iPhone-nun aşkarlanması üçün alət daxildir. Bundan əlavə, Apple (Mac OS X ilə çalışan) kompüter, 

telefon, iPod və iPad-də İnternet xidmət və proqram dəstinin qarşılıqlı əlaqəsini elə səviyyədə təmin edir ki, 

artıq brauzerin istifadəsinə ehtiyac qalmır. Mac, iPhone və iPad-da tanış proqramlarla işlədiyiniz halda, 

bütün məlumatlar onlarda deyil, bulud sistemlərdə saxlanılır. 

Bulud texnologiyalarının üstünlükləri:  

 bütün istifadəçilər üçün İnternet olan hər bir yerdən hər hansı bir kompüter vasitəsi ilə resursları əldə 

etmək imkanının olması;  

 istifadəçilərin veb-interfeys vasitəsilə proqramdan istifadə etməsi üçün daha böyük yaddaş və disk, 

bahalı kompüter almağa ehtiyac yoxdur. Həmçinin CD və DVD qurğuları üçün də heç bir ehtiyac qalmır, 

çünki bütün informasiya və proqramlar "bulud"da qalır. İstifadəçilər adi kompüterdən və noutbukdan daha 

yığcam və rahat netbuklara keçə bilər;  

 sənədlər "bulud"da saxlanıldıqda, istənilən zaman və istənilən yerdə onlardan istifadəçilər istifadə 

edə bilər. İnternet varsa, unudulmuş fayl deyilən bir şey artıq yoxdur – onlar həmişə yaddaşdadır;  

 verilənlər "bulud"da saxlanıldıqda, onların nüsxəsi avtomatik olaraq bəzən müxtəlif qitələrdə 

yerləşən bir çox serverlər arasında paylanır. Fərdi kompüter oğurlandıqda, istifadəçi dəyərli məlumatı itirmir, 

o, həmin məlumatları hər hansı digər kompüterdə yenidən əldə edə bilər;  

 data mərkəzlər virtual maşınların fəaliyyətinin fasiləsiz dəstəklənməsini təmin edən peşəkar 

mütəxəssislər tərəfindən idarə olunur. Tətbiqin bir çox nüsxələrə bölünməsi səbəbindən fiziki maşın sıradan 

çıxsa belə, onun işi davam edəcək. Bu, sistemin etibarlılığının yüksək səviyyədə olduğunu bildirir;  
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 hesablama resursları qeyri-məhduddur (yaddaş, prosessor, disk) və "bulud" miqyaslana bilər və 

elastik ola bilər, yəni resurslar ayrılır və lazım olduğu miqdarda ixrac olunur.  

Bulud texnologiyalarının elektron hökümət sistemində tətbiqi.  

Son dövrlərdə şirkətlər və çoxsaylı istifadəçilər elektron hökumət xidmətlərindən geniş istifadə edirlər. 

Bu isə elektron hökumətin müasir texnologiyalar əsasında davamlı inkişafını tələb edir. Digər tərəfdən 

təşkilatların öz şəbəkə infrastrukturlarını genişləndirmək üçün istifadə etdkləri kompüter və şəbəkə 

avadanlıqlarının qiymətləri və bu strukturu işçi vəziyyətdə saxlamaq üçün sərf edilən xərclərin məbləği daim 

yüksəlir. Bununla əlaqədər böyük şirkətlər mövcud resurslardan istifadə edərək, xərcləri azaltmaq üçün geniş 

tədqiqat işləri aparır və bu tədqiqatlarda öz tələblərini təmin etmək üçün yeni həll yolları axtarırlar. Aparılan 

tədqiqatların analizi göstərir ki, şəbəkə resurslarından maksimum faydalanmaq üçün bulud 

texnologiyalarından istifadə etmək lazımdır. Bu texnologiya şəbəkə resurslarından və İnternet 

xidmətlərindən səmərəli istifadə edilməsinə təminat verir.  

Elektron hökumət sistemində elektron xidmətlərin sayının sürətlə artması, dövlət strukturları arasında 

məlumat mübadiləsinin genişlənməsinə və mürəkkəbliyinə gətirib çıxarır. Dövlət idarələri və təşkilatlarına 

məxsus VEM-in olması, onların müxtəlif platformalar üzərində qurulması, çoxsaylı əməliyyat sistemlərindən 

istifadə üçün mühəndis və proqramçı qruplarının olmasını və bu avadanlıqların daim işçi vəziyyətdə 

saxlanmasını tələb edir və bu da böyük maliyyə xərcləri tələb edir. Eyni zamanda VEM-in müxtəlif 

platformalardan və əməliyyat sistemlərindən istifadə etməsi onların bir-birinə inteqrasiya olunmasını 

çətinləşdirir. Deyilən problemlərin aradan qaldırılması və istifadəçilərə daha keyfiyyətli xidmətin təşkil 

edilməsi üçün bulud texnologiyalardan istifadə olunması təklif olunur.  

Bulud texnologiyalarının elektron kitabxana sistemində tətbiqi. 

Bulud texnologiyalarının elektron kitabxanaların yaradılmasında istifadə edilməsini yeni bir mərhələ 

kimi qeyd etmək olar, bu da öz növbəsində daha geniş tutumlu verilənlər bazasının yaradılması, şəbəkə 

üzərindən informasiyanın paylanması, həmçinin istifadəçilərə yeni növ xidmətlərlərin təqdim edilməsi, 

informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və məsrəf xərclərinin azaldılması kimi məsələlərin həllində 

köməklik etmiş olacaq.  

Ötən əsrin ortalarında elektron kitabxanalarda informasiya saxlayıcısı kimi floppi disklərdən geniş 

istifadə olunurdu, bu isə böyük həcmli məlumatların arxivləşdirilməsinə imkan vermirdi. Son dövrlərdə isə 

bir çox sənədlər və məlumatlar rəqəmsallaşdırılaraq “bulud” sistemlərdə saxlanılır. Hal-hazırda elektron 

kitabxanaların fondunun formalaşmasında və həmçinin, xidmətlərin təşkil edilməsində bulud 

texnologiyalarından geniş istifadə olunur. Əsas məqsədlərdən biri bulud texnologiyalarına əsaslanan 

yaddaşda məlumatların və metaverilənlərin toplanması və avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin də bulud 

mühitində yaradılmasıdır.  

 

ELEKTRON QURĞULARIN NASAZLIQLARININ DİAQNOSTİKA SİSTEMİ 

 

Abdullayev Ə.H. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Ölkəmizdə istifadə olunan elektron sistemləri və qurğuların əksəriyyəti xarici ölkələrdən gətirilən 

məhsullardan hazırlanır. Misal olaraq göstərə bilərik ki bir fabrikin istehsal bölməsindəki sistemlərdən 

birində nasazlıq olduqda bu nasazlığın aradan qaldırılması üçün nə dövrə sxemləri nə də xətanı tapmaq üçün 

kitapçalar əksər hallarda mövcud olmur. Hətta bəzi hallarda bu sistemlərin operator səviyyəsindəki istifadəsi 

və nəzarəti üçün nəzərdə tutulmuş kitabçalar da tapılmır. Nasazlıq aşkar olunmuş bu sistemlərdə yetərincə 

biliyə malik olmayan texniki personal tərəfindən müdaxilələr sayəsində sadə xətalar daha da böyük 

problemlərə çevrilə bilərlər. Nəticədə yüksək məbləğ xərclənərək elektronik kartlar yenisi ilə əvəz olunur və 

yaxud onların istehsalçı firmasına servis üçün müraciət olunur. Bu hallarda uzun müddət ərzində fabrikin 

istehsalı dayana bilər. Yeni texnologiyalar əsasında hazırlanmış elektron dövrələrin elementlərini və 

profesional test metodlarını,  nasazlıqları aradan qaldırmaq üçün keyfiyyətli lehimləmə və sökmə metodlarını 

öyrənmək eləcə də bu məlumatları ən azı iki ildən bir yeniləmək vacibdir.  

Ölkəmizdə milli şəkildə elektron sistemlərin və ya kartların təmiri və onlara davamlı formada nəzarət 

edilməsi sənaye, telekommunikasiya, tibb, avtomatika və hərbi sahələrdə respublikamız üçün çox faydalı 

olacaqdır. 

Bu işdə hər növ elektron platanın təmiri üçün lazım olan müasir metodlara qısaca nəzər 

yetirəcəyik.Elektron qurğulardakı nasazlıqları tapmaq üçün istifadə olunan test cihazlarını iki sinifə ayıra 

bilərik 
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1) ATE(Automatic test equipments) Sistemləri. Elektronik cihaz, modul və ya plataları bütövlükdə test 

edə bilən diaqnostika sistemidir. Elektron plataları istehsal edən firmalar tərəfindən yaradılmış və bahalı 

test sistemləridir. Text fixture(test prop və konnektorları) bağlantıları elektron plataya birləşərək onu test 

edir. Kopyuter proqramı və lazımı aparat təminatı ilə platanın simulyasiyasını həyata keçirir və nasazlıq 

olan hissəni  yaxud elementi ortaya çıxarır. 

2) Elektron qurğuların test cihazları. Bu cihazlar vasitəsi ilə qurğudakı nasazlıq plataların tək-tək test 

edərək müəyyənləşdirilir. ATE sistemləri ilə müqayisədə çox ucuz başa gəlirlər. Hər növ elektron 

qurğunun kartlarını diaqnostika edə bilərlər. Bu zaman platanın prinsipial sxeminə ehtiyac olmur. Əksər 

hallarda öz qida gərginliklərini verməyə ehtiyac olmur. Bunun sayəsində də platanın qida gərginliyi 

verildiyi zaman reallaşdırılan test xətaları ilə elektron kartda başqa nasazlıqların əmələ gəlməsinin 

qarşısını alır. 

Elektron qurğuların diaqnostika sistemləri və metodlarından bəzilərinə bu işimizdə nəzər salacağıq. 

Bütün dünyada  bu test metodları və cihazları düzgün istifadə edərək təmir atelyelərində elektron plataların 

təmirinin faydalı iş əmsalı 100% səviyyəsindədir. 

 

 

OPTİK LİFLƏRİN ÖTÜRMƏ PRİNSİPLƏRİ 

 

Ağarəhimova F.Q 

Azərbaycan Texniki Universiteti 

 

Təqdim olunan iş optik liflər vasitəsilə məlumatların ötürülməsinə həsr olunmuşdur. Optik liflər 

vasitəsilə ötürmə zamanı şüalandırıcı və qəbuledici mənbələrdən istifadə olunur. 

İnformasiyanın məsafəyə verilməsində, əsasən, optik liflərdəndən istifadə edilir.  

Qapalı sistem adlanan optik işıqötürücü liflər optik rabitə vasitələrini əvəz edir. 

Optik üsulla rabitəni təşkil etmək üçün  OL - lə yanaşı şüalandırıcı və qəbuledici mənbələr də tələb 

olunur. Şüalandırıcı mənbələr kimi işıqşüalandıran diod (İŞD), yarımkeçirici (YK) lazer, p-i-n tipli (FD) və 

lavin fotodiodlardan (LFD) geniş istifadə olunur. İşıq şüasının az səpələnməsi-Haus işıq dəstəsi ən yaxşı 

hesab edilir. Atmosferdə yayılan işıq şüasının xarakteristikasını üç əsas amil pisləşdirir:    

 Molekulyar udulma. Dalğa uzunluğundan asılıdır və atmosferdə olan qazların xassələri ilə təyin 

olunur; 

 Qarışıq udulma. Bu hadisə dumanlı və çiskinli havadan başqa onun tərkibində olan bərk cisimlərin 

zərrəciklərində də baş verir. Belə udulmanı yox etmək üçün yayılan dalğanın uzunluğunu artırmaq lazımdır. 

Lakin dalğanın uzunluğu bərk cisimlərin ölçülərindən böyük olmamalıdır. 

 Atmosferin tərkibinin qeyri-sabit olması. Havanın sındırma əmsalı koordinat sisteminin və 

zamanın funksiyasıdır. Bu da onu göstərir ki, yayılan dalğanın parametrlərində statik qeyri - müəyyənlik 

vardır. Qeyri-müəyyənlik aşağıdakı izlərlə biruzə verir: a) qəbul nöqtəsində işıq dalğasının sürüşməsi; b) 

qəbul müstəvisi üzərində dalğanın amplitud və faza qiymətlərinin dəyişməsi. İnformasiya verilişinin etibarlı 

olması vaxta görə qiymətləndirilir. Belə ki, atmosferdə yayılan işıq dalğasında baş verən itginin qiyməti 

müəyyən edilmiş vaxt ərzindəki qiymətdən artıq olmamalıdır. Bu münasibət faizlə ifadə olunur. Normativ 

qiymətlər 90, 99,5 və hətta 99,9% qəbul edilmişdir. Aparılan ekspermentlərin nəticəsinə əsaslanaraq demək 

olar ki, belə yüksək dərəcədə etibarlığı təmin etmək üçün ideal iqlim şəraiti lazımdır. Mühitdə 

informasiyanın keyfiyyətli ötürülməsi üçün güclü lazer şüaları tələb olunur. Atmosferlə müqayisədə kosmik 

fəzada optik rabitənin təşkili daha perspektivli hesab edilir. Mühitdə işıq şüasının yayılması üçün güclü lazer 

şüaları tələb olunmur.  

Atmosferdə və kosmik fəzada yaradılan optik rabitə kanallarında baş verən çatışmazlıqları aradan 

qaldırmaq üçün qapalı mühit, həmçinin işıqötürücülərin konstruksiyaları daha effektli hesab edilir. İşıq 

şüasının  fasilə və fasiləsiz yayılmasını təmin edən rabitə kanalları mövcuddur. Fasilə ilə işləyən rabitə 

kanallarına nümunə olaraq, bir-birindən bərabər məsafədə metal borunun içərisində yerləşdirilmiş linzadan 

ibarət işıqötürücünü (İÖ), qaz doldurulmuş İÖ-nü və güzgülərdən ibarət İÖ-ləri  göstərmək olar.  
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HAZIR MƏHSUL VƏ ONUN REALLAŞDIRILMASININ UÇOTU ÜÇÜN  

VERİLƏNLƏR BAZASININ MS ACCESS-DƏ LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ 

 

Ağayeva S.Ə. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad universiteti. 

 

İstehsalın səmərəliliyinin əsas şərti təsərrüfat meхanizminin yaхşılaşdırılması konsepsiyası və hər 

şeydən əvvəl idarəetmənin təkmilləşdirilməsidir. Idarəetmənin forma və məetodlarının təkmilləşdirilməsi 

hesablama teхnikasının nailiyyətləri əsasında, informatikanın inkişafı, FK-nın köməyilə infopmasiyanın 

yığılması emalı və ötürülməsinin metod və yollarının öyrənilməsi və tətbiqi halında mümkündür. Dünya 

təcrübəsi sübut edir ki, elə dövr gəlmişdir ki, artıq istehsal potensialının və elmin inkişafını FK-sız təsəvvür 

etmək mümkün deyildir. 

Fk əsasında yaradılmış avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri (AIS) və avtomatlaşdırılmış iş yerləri 

(AIY) müхtəlif idarəetmə səviyyələrində səmərəli fəaliyyət göstərir. Idarəetmə məsələlərinin həllinin əsasını 

informasiyaların avtomatlaşdırılmış emalı sistemləri təşkil edir. 

«Hazır məhsullar və onların reallaşdırılmasının uçotu» mühasibat uçotunun əmək tutumlu və dəqiqlik 

tələb edən hissələrindən biridir. Buna görə də bu informasiyaların avtomatlaşdırılmış emalı vacibdir. 

Bu mövzuda təqdim olunan elmi iş hazır məhsul və onun reallaşdırılmasının uçotu üçün verilənlər 

bazasının layihələndirilməsi üzrə nəzəri və praktiki məsələlərin tədqiqini və MS Access-dən istifadənin 

praktiki məsələlərini əhatə edir. 

Tədqiqat işində hazır məhsullar anbarında informasiya emalı proseslərinin avtomatlaşdırılması üçün 

MS Access-də verilənlər bazası yaradılır. Bu zaman hazır məhsul qalıqlarının hesablanmasına xüsusi diqqət 

yetirilir.  

Hazır məhsul qalıqlarının hnsablanmasının avtomatlaşdırılması FK-nın tətbiqinə böyük imkanlar 

yaradır. FK-nın köməyilə hazır məhsul qalığının və onun realizasiyasının həcmləri arasında qarşılıqlı əlaqə 

yaradılır. Hazır məhsul qalığının uçotu və realizasiyası üzrə informasiya həm müəssisə daхilində, həm də 

onun хaricində formalaşır. 

AİS-də hazır məhsul qalığının uçotu mühasibat uçotunun sərbəst hissəsi kimi ayrılır. Çünki uçotun bu 

sahəsinin özünəməхsus хüsusiyyətləri vardır.  

Məhsulun realizasiyası üzrə tapşırıqların yerinə yetirilməsinin təminatı müəssisənin idarə edilməsi 

sistemində əsas şərtdir. AIS-in fəaliyyəti şəraitində bu göstəricinin yerinə yetirilməsi üzərində nəzarətin 

geniş imkanları yaranır. 

MS Access-dən istifadə etməklə hazır məhsullar və onların reallaşdırılmasının uçotu alt sistemlərinin 

hazırlanması və tətbiqi müəssisənin idarə edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi üçün zəmin yaradır, 

hesablamaların dəqiqliyini və operativliyini təmin edir, mühasibat uçotu işçilərinin əməyini yüngülləşdirir, 

uçotun keyfiyyətini artırır, müəssisənin uyğun sahələrinin işində təkrarlanmanı aradan qaldırır. 

 

 

ƏTRAF ƏZƏLƏLƏRİNDƏ ASİMMETRİYANIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 

Allahyarov M.B. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Simmetriya bir bütünün ortasından keçən xəyali bir müstəviyə görə sağ və sol parçaların bir birilərinin 

güzgü görüntüsü olması kimi təsvir olununa bilər. Skelet sistemində müşahidə edilən asimmetrik quruluş 

həm mexaniki təsirlərə, həmdə genetik faktorlara bağlı olaraq ortaya çıxa bilər. Xüsusi yönümlü asimmetriya 

insanın ən özünəməxsus xüsusiyyəti olan tərəf seçiminə bağlı olaraq skelet sistemində ortaya çıxa biləcək 

olan variasiyaları ən yaxşı şəkildə əks etdirəcək üsul olaraq təyin oluna bilər. Araşdırmalar nəticəsində sağ 

əlini istifadə edən fərdlərdə üzün sol tərəfinə aid ölçülər, sol əlini istifadə edən fərdlərdə isə üzün sağ tərfinə 

aid ölçülərin yüksək olduğu müəyyən olunmuşdur. Ancaq bu fərqlilik sağ əl üstünlüyü olan fərdlərdə altı, sol 

əl üstünlüyü olan fərdlərdə isə dörd bilateral dəyişən üçün məna daşıyır. Kompleks yönümlü asimmetriya 

nöqteyi nəzərindən sağ və ya sol tərəf üstünlüyü olan fərdlər arasında bir mənalı fərqlilik müşahidə olunsa da 

cinsiyətlər arasında bir mənalı fərq müşahidə olunmur. Nəticə olaraq tərəf üstünlüyünün üzün morfolojik 

quruluşunda müşahidə olunan asimmetriya nöqteyi nəzərindən təsirli olduğu, bunun da beyin 

yarımkürələrinin asimmetrik inkişafına əsaslanması irəli sürülə bilər.  
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İnsan bədəni mid-sagital müstəviyə görə simmetrik bir quruluşa malik görüntüdədir. Lakin həqiqətdə 

həm formasına görə, həm də funksional baxımdan asimmetrik bir quruluşa malikdir. Xaricdən müşahidə 

edilə bilən iki tərəfli xüsusiyyətlərə əsasən ölçülü və struktur asimmetriya ilə birlikdə daxili orqanların 

yerləşməsində müşahidə olunan asimmetriya da diqqəti cəlb edir. bilateral xüsusiyyətlər nöqteyi nəzərindən 

mükəmməl simmetrik quruluşa görə müşahidə olunan sapmalar fərqli xüsusiyyətlərinə görə dəyərləndirilə 

bilərlər. Dalğalı asimmetriya (FA) ilk dəfə 1932-ci ildə Alman bioloq Uilhem Lüdviq tərəfindən təyin 

edilmiş bir termin olub bilateral xüsusiyyətlərdə müşahidə olunan kiçik və təsadüfi sapmaları ifadə edən bir 

tərifdir. Asimmetriyanın bu növü orqanizmin inkişaf vaxtı boyunca qarşılaşdığı genetik və ekoloji stres 

faktorlarına qarşı qoyma bacarığını əks etdirir. Ekoloji faktorların xüsusiyyətindəki çatışmazlıq, inkişaf vaxtı 

boyunca qarşılaşılan stres faktorları, mələzlik kimi faktorların FA səviyyəsində bir artmaya səbəb olduğu 

bilinir. Digər tərəfdən dişi fərdlərin daha simmetrik quruluşa sahib olan kişiləri seçmələri də FA inkişaf 

qərarlılığında olan münasibəti vurğulanır. Lakin FA olduqca kiçik ölçülərdə olduğu üçün inamlı ölçülərdə 

qiymətləndirilməsi çox çətindir.Yönümlü asimmetriya (DA) isə topluluq bazasında müşahidə olunan tək tip 

sapmaları ifadə edir. Tərəf seçiminin aktiv olduğu davranışlarla əlaqədar meydana çıxan morfolojik 

variyasiyaları əks etdirən bir asimmetriya tipi olaraq xarakterizə edilə bilər. Antisimmetriya (AS) da DA 

kimi bilateral simmetriyadan sapmaları ifadə edir, lakin tərəf seçimi baxımından sağ və sol arasında fəqlilik 

müşahidə olunmur. Antisimmetriyada bilateral simmetriyanın inkişaf dövründə xarici təsirlərə bağlı olaraq 

sıradan çıxması iddia edilərkən yönümlü asimmetriyada bioloji molekullar və hüceyrə sitoplazmasında olan 

asimmetrik quruluşun inkişaf dövründə aktiv olduğu nəzərə çarpır. Həm DA-da həm də AS-da tam olaraq 

təyin olunmamış bir genetik təməldən bəhs olunur, beləliklə inkişaf dövrü ərzində qarşıya çıxan stres 

faktorlarını tam olaraq əks etdirməyəcəkləri iddia olunur. 

Skelet sistemində müşahidə olunan asimmetrik quruluş həm mexaniki təsirlərə həm də genetik 

faktorlara bağlı olaraq ortaya çıxa bilər və yönümlü asimmetriya skelet sistemində tərəf seçiminə bağlı 

olaraq ortaya çıxa biləcək variyasiyaları ən yaxşı şəkildə əks etdirəcək üsul olaraq təyin oluna bilər. Bu 

mövzüda aparılan araşdırmalarda sıxlıqla postkranial vahidlər, xüsusilə də ətraflar dəyərləndirilmişdir. 

Asimmetrik quruluşa malik olmanın xüsusolə yuxarı ətraflarda daha diqqətə çarpan olduğu, bunun da 

hərəkət azadlığının çox daha artıq olmasından irəli gəldiyi bilinir. Digər tərəfdən yuxarı ətrafların 

simmetriyası hansı tərəfin lehinə pozulmuşdursa aşağı ətraflarda kontrlateral tərəf daha üstün və irəliləmiş 

olaraq özünü göstərməsi ilə bilinir. Yuxarı ətraf sümükləri üzərində həyata keçirilən çox sayıda təcrübələrdə 

humerus uzunluqları arasında müşahidə olunan bilateral asimmetriyanın başlıca səbəbinin tərəf seçimi 

olduğu müəyən edilmişdir. Bəhs olunan bu asimmetriyanın irsi bir xüsusiyyət olduğuna dair fərqli fikirlər 

vardır. 

 

 

İNTELLEKTUAL ROBOTLARIN İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN MODELİNİN İŞLƏNMƏSİ 

 

Aslan Amin Raqub 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Hal-hazırda hərəkətli obyektlərin idarəedilməsinin perspektiv komplekslərində, modelləşdirmə 

sistemlərində və məşq komplekslərində virtual reallığın prinsipləri geniş istifadə olunur. Bu prinsiplərin 

avtonom mobil pobotların hərəkətinin idarəetmə sistemlərinin modelləşdirilməsi zamanı istifadəsi imkan 

verir ki, idarəetmə sistemində realizə olunan müxtəlif alqoritmlərdə və robotun alt sisteminin müxtəlif 

parametrlərində xarici mühitdə intellektual robotların (İR) davranışını böyük dərəcədə oxşarlıqla əks etdirsin 

və tədqiq etsin. Bu isə öz növbəsində belə oxşar sistemlərin effektliyini yüksəltməyə imkan verir, yəni İR-un 

idarəetmə sisteminin işlənib hazırlanmasına sərf olunan vaxt və vəsaitlərin xeyli azalmasina imkan verir. 

İR idarəetmə sisteminin tədqiqat və işləmə üsullarının təşkili, xarici mühitin modelinin alqoritmlərinin 

formalaşdırılması və İR-un məqsədə real, ancaq əvvəlcədən məlum olmayan yerdə hərəkətinin 

trayekroriyasının planlaşdırılması məqsədilə elmi-tədqiqat institutunda İR-un bütün altsistemlərinin birgə 

işini imitasiya edən iki modelləşdirici proqramlar işlənib hazırlanıb, burada ilkin relyef və monitorun 

ekranında informasiyanın əks etdirilməsinin (səthi və ya ölçülü təsvir) təsvirinin üsulları verilib. 

Səthi və üç ölçülü proqram modelinin qurulması və fəaliyyətinin xüsusiyyətlərinə baxaq. 

İR-un hərəkətinin idarəetmə sisteminin proqram modelinin ümumi strukturu şəkildə qöstərilib və 

aşağıdakı əsas bloklardan ibarətdir: 

-giriş və ilkin relyefin düzəliş bloku və İMR alt sisteminin parametrlər bloku; 

-ilkin relyef üzrə robotun yerdəyişməsi prosesində skanlaşdıran lazer məsafə        
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ölçənin işinin modelləşdirilməsi bloku;  

-skanlaşsıran lazer məsafə ölçənindən informasiyanın emalı altsisteminin modelləşdirilməsi və xarici 

mühitin cari modelinin formalaşdırılma bloku; 

-İR-un hərəkət troektoriyasının planlaşdırılmasının alt sisteminin  modelləşdirilmə bloku; 

-İR-un icra qurğusuna idarəedici təsirlərin formalaşdırma sisteminin model-  ləşdirmə bloku; 

-İR-un dinamiki xarakteristikalarını nəzərə alan hərəkətinin modelləşdirilmə bloku; 

-mühitin modelinin düzəliş bloku. 

İlkin verilənlər kimi xüsusi bir formada təşkil olunmuş mətn və ilkin fayllardan istifadə olunur, onlar 

ixtiyarı adı və qenişləndirici ola bilər və aşağıdakılardan ibarətdir: 

-skanlaşdırıcı məsafə ölşənin parametrləri, buraya məsafə ölçənin diapazon və xətası, diapazon 

dəyişməsi və məsafə ölçmənin açılma bucağına qörə hesablamaların sayı və s. daxildir; 

-yerin xəritəsinin parametrləri, buraya ölçülər, diskretlilik və s. daxildir; 

-xarici mühitin modelinin formalaşdırılması altsisteminin parametrləri, buraya kəsik qedişləri 

funksiyalarının forma və kəmiyyətinin (miqdarını) təyin edən   parametrlər və s. daxildir. 

 

 

XƏSTƏXANA SİSTEMİ 

 

Aslanbəy Y.R. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Univeristeti 

 

Tədqiqatın məqsədi - müasir informasiya texnologiyasının imkanları vasitəsilə pasient tələblərini 

ödəmək üçün   xəstəxana sisteminin yaradılmasıdır.«Xəstəxana sisteminin» səyi nəticəsində şöbələrarası 

əlaqələri təmin edən lokal kompüter şəbəkəsi genişlənmiş və Akademiya şəbəkəsi xəstəxanalar ilə 

Avtomatlaşdırılmış İnteqrasiyalı İnformasiya sisteminin birgə tətbiqi istiqamətində bir sıra vacib işlər 

görülmüşdür. Hazırda şöbə fondların bütövlükdə elektron informasiya daşıyıcılarına köçürülməsi, daha 

doğrusu, elektron xəstəxananın və elektron kataloqun yaradılması proseslərini həyata keçirir. Və sözsüz ki, 

belə bir layihəni gerçəkləşdirmək üçün hər bir xəstəxana güclü və professional proqram təminatına sahib 

olmalıdır. Bir neçə il bundan öncə analoji proqramlardan hər hansı birinin xəstəxanamızda istifadə olunacağı 

maddi problemlərlə əlaqədar real görünmürdüsə, bu gün artıq xəstəxanalarımIz belə bir proqram təminatına 

sahibdir. 

«Elektron xəstəxana sistemi» aşağıdakı fəaliyyətləri həyata keçirir:  

1. Avtomatlaşdırılımış Xəstəxana proseslərinin administrasiyası 

2. Elektron kataloqun və elektron xəstəxananın yaradılmasına texniki dəstək 

3. Elmlər üzrə məlumat bazalarını formalaşdırmaq  

4. Xəstəxananın veb-səhifəsini yeniləmək və burada elektron kataloqun ümumi istifadəsini təmin 

etmək  

5. İnternet vasitəsilə elmi kommunikasiyalar yaratmaq  

6. Xəstəxanaya daxil olan elektron informasiya daşıyıcılarını mühafizə etmək və istifadəçilərə 

çatdırmaq, elektron xəstəxanada əks etdirmək  

7. Xəstəxananın elmi kitab nəşrlərini çapa hazırlamaq  

Hər bir elektron xəstəxananın  rəqəmsal fondu vardır. Bele xəstəxanaların imkanlarının öz sərhədləri 

vardır ki, burada da məlumatlar bir yerə cəmlənir.  

Ümumi tematikaya malik olan, bir neçə azad elektron xəstəxanadan ibarət olan şəbəkəni biz inteqral 

elektron xəstəxana adlandırırıq. Bura müxtəlif növ xəstəxanalar aiddir ki, burada olan məlumatlar müxtəlif 

formalarda dəyişilə bilər. Bu cür xəstəxanalar üçün ciddi problemlərdən biri də qarşılıqlı təsirdir. Ona görə 

də vahid interfeyslərə keçmək zəruridir. Bunun üçün proqram şəbəkə mühitində də işləməlidir. Şəbəkə 

mühitində işləyən bir çox proqramlar mövcuddur ki, bu proqramlardan son dövrlərdə ən çox istifadə olunanı  

C# proqramlaşdırma dilidir.  
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İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI ÜZRƏ ELEKTRON XƏSTƏXANA SİSTEMİNİN 

PROQRAM TƏMİNATI 

 

Aslanbəy Y.R. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Univeristeti 

 

Hər bir elektron xəstəxananın rəqəmsal fondu vardır. Bele xəstəxanaların imkanlarının öz sərhədləri 

vardır ki, burada da məlumatlar bir yerə cəmlənir. Buna ABŞ-nın Konqres xəstəxanasını  misal gətirmək 

olar.  

Proqram strukturunu yaratmamışdan qabaq ilk öncə  xəstəxananın daxili strukturunu 

aydınlaşdıraq.Yaratmış olduğum xəstəxana layihəsi bir proqram kimi  İT mühəndis tərəfindən idarə,Baş 

həkim və Reception tərəfindən isə istifadə olunur. Belə ki, Baş həkim və Reception öz istifadəçi adı və 

şifrələrini yazmaqla ayrı-ayrı proqram pəncərələrinə daxil olaraq müəyyən əməliyyatları icra edirlər. 

Baş həkimin səlahiyyətləri: Pasientlər haqqında məlumatlanmaq,bazaya yeni istifadəçi əlavə 

etmək,bazaya yeni otaqlar əlavə etmək,lazım gələrsə istifadəçi adında və təhlükəsizlik şifrəsinin bərpasında 

düzəlişlər etmək, günlük və ya aylıq ödənişlər haqqında məlumatlanmaq, işçi heyyəti haqqında 

məlumatlanmaq və bazaya yeni işçi daxil etmək. 

Reception səlahiyyətləri: Yeni gələn pasientlərin qeydiyyatını aparmaq, qeydiyyatda olan pasientlərin 

axtarışını həyata keçirmək,yatılı xəstə ziyarətinə gəlmiş qonaqları məlumatlandırmaq,yatılı xəstələr üçün 

otaq seçimini həyata keçirtmək və  ödənişləri qəbul etmək. 

Elektron xəstəxana isə bir web-səhifə kimi təşkil olunub. Elektron xəstəxanada həkimlər , şöbələr və 

əməliyyatlar haqqında məlumatlar, videokurslar, şəkillər yerləşdirilir. Burada iki əsas interfeys var: istifadəçi 

interfeysi və administrator interfeysi. İstifadəçi interfeysinə daxil olmaqla istifadəçilər elektron xəstəxanada 

olan resurslardan istifadə edə bilərlər. İstifadəçilər üçün yaradılan interfeysdə aşağıdakı bölmələr olacaq: 

həkimlər , şöbələr və əməliyyatlar haqqında məlumatlar, videokurslar, şəkillər .Administrator üçün olan 

bölmədə aşağıdakı modullar olacaq:  Materialların kateqoriyalara uyğun bölmələrə əlavə edilməsi, 

materialların e’malı, yeni modulların əlavəsi. 

Baş həkimin daxil olduğu pəncərə.  

Əvvəldə bildirdiyim kimi Baş həkim səhifəyə daxil olduqdan sonra o yalnız müəyyən əməliyyatlar 

icra edə bilər. Ardıcıllıq aşağıdakı kimi olacaq: 

a) Baş həkim istifadəçi adı və təhlükəsizlik şifrəsini daxil edir 

b) Pasientlər haqqında məlumatlara baxa bilər 

c) Yeni istifadəçi əlavə edə bilər 

d) Yeni otaqlar əlavə edə bilər 

e) İstifadəçilər haqqında məlumatlara baxa və düzəliş edə bilər 

f) Ödənişlərə baxa bilər 

g) İşçi heyyət məlumatlarına baxa,əlavə və düzəlişlər edə bilər 

Receptionun daxil olduğu pəncərə.  

Əvvəldə bildirdiyim kimi Reception səhifəyə daxil olduqdan sonra o yalnız müəyyən əməliyyatlar icra 

edə bilər. Ardıcıllıq aşağıdakı kimi olacaq: 

a) Reception istifadəçi adı və təhlükəsizlik şifrəsini daxil edir 

b) Yeni pasientin qeydiyyatını apara bilər 

c) Ödənişləri qəbul edə bilər 

d)Pasientlər haqqında məlumatlara baxa və düzəlişlər edə bilər 

 

ƏSAS QAYNAQ DEFEKTLƏRI, ONLARIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ  

VƏ YARANMA SƏBƏBLƏRİ 

 

Aşurova A.A 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Avadanlıqların texniki vəziyyəti defektlərin sayı və təhlükə dərəcəsi ilə müəyyən edilir.Defekt dedikdə 

texniki sənədlər ilə qurulmuş hissənin və ya texniki sistemin göstərdiyi tələblər arasında hər hansı 

uyğunsuzluq nəzərdə tutulur.Müxtəlif səbəblərdən qaynaqların oynaqlarında defektlər yarana bilər. Qaynaq 

zamanı yaranan defektlər 2 yerə ayrılır. 

 Xarici defektlər 
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 Daxili efektlər 

Xarici defektlər metalın səthində yaranır və əsasən qeyri-dağıdıcı metodlar ilə aşkar edilir.Daxili 

defektlər isə metalın içərisində yaranır və əsasən dağıdıcı metodlar  ilə aşkar edilir.  

Qaynaq zamanı metalda bir neçə defekt növü yarana bilər. 

Çatlaqlar ən pis nəticələr ilə sonlanan defektlərdir(Şəkil 1).Metal strukturunun ani şəkildə məhv 

olmasına gətirib çıxaran ən təhlükəli defektlərdir.Çatlaqlar uzununa,eninə və radial ola bilər.Onlar metalın 

qaynaq hissəsinin istilik təsir zonasında ola bilərlər. Çatlaqların yaranmasının səbəbləri qaynaq zamanı 

qaynaqlı oynaqlarda baş verən böyük gərginlikdir.Çatlaqlar metalda olan yüklərin hərəkəti və ya soyutma 

nəticəsində yaranır.Onların formalaşmasına kükürd və fosforun artmasıda təsir göstərir.  
Çatlaqlar isti və soyuq olaraq 2 yerə bölünür.Kükürd isti çatlaqların,fosfor isə soyuq çatlaqların  

yaranmasına səbəb olur. 

İsti çatlaqlar qaynaq zamanı metalın əriməsi və qatılaşma temperaturu arasındakı vəziyyətdə meydana 

çıxır. Onlar qaynaq boyunca və iki istiqamətdə ola bilərlər.İsti çatlaqlar uygun olmayan doldurucu materialın 

(alüminium və xrom-nikel ərintiləri) nəticəsində əmələ gəlir. 

Soyuq çatlaqlar qaynaq birləşmələrinin soyuması və qatlaşması zamanı əmələ gəlir.Bu çatlaqlar 

qaynaq birləşməsinin öz üzərində hərəkət edən və çökən yüklərə dayana bilmədikdə yaranır. 

 
Şəkil 1.Qaynaq zamanı yaranan çatlaqlar 

Ərimiş metalda qazlar nəticəsində boşluqlar yaranır.Və buda defektlərin bir növü sayılır.Bu boşluqlar 

qaynaq birləşmələri boyunca uzanır.Bu boçluqların ölçüsü müxtəlif ola bilər və qaynaq birləşməsi boyunca 

təsadüfi olaraq paylanılır.Bu cür defeklər qaynaq birləşməsi içində və səthində yarana bilər. (Şəkil 2) 

 
Şəkil 2.Qaynaq zamanı yaranan boşluqlar 

Kəsiklər əsas metal qaynaqlı birləşmələrdə olan çöküklərdə yaranır.Kəsiklər tez-tez görünən defekt 

növüdür.Onların mənfi təsiri birləşmənin kəsişməsi zamanı və gərginliyin əmələ gəlməsi zamanı özünü 

biruzə edir.Bu cür defeklər əsasən üfiqi qaynaq birləşməsi zamanı meydana gəlir.( Şəkil 3) 

 
Şəkil 3.Qaynaq zamanı əmələ gələn kəsiklər 

Axın defekti,ərimiş metalın əsas metal üzərinə yayılması nəticəsində yaranır.Yayılma olmasına 

baxmayaraq homogen birləşmə alınmır.Bu cür defektlər müxtəlif səbəblər nəticəsində yarana bilər. (Şəkil 4) 

 
Şəkil 4.Qaynaq zamanı əmələ gələn axın defekti 

Kraterlər qaynaq hissəsinin qırılması nəticəsində ortaya çıxan çökək şəklində defektlərdir.Kraterlər 

eninə kəsintinin azalması səbəbi ilə birləşmə gücünü azaldır.Çatlaqların yaranmasına kömək edən büzülmə 

səthinə malik olurlar(Şəkil 5) 

  
Şəkil 5.Qaynaq zamanı əmələ gələn kraterlər 

Defektlərin təhlükə dərəcəsini müəyyən edərkən nəzarət olunan məhsulun gərginlik 

vəziyyəti,defektlərin növü,ölçüsü nəzərə alınır.Defektlərin təhlükəsinin dərəcəsini müəyyən edən əsas 

amillər zədələnmiş hissənin incələnməsi və mexanik gərginliyin konsentrasiyasının əmələ gəlməsinin 

dəyəridir. 
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KORPORATİV İNFORMASİYA SİSTEMİNDƏ DAXİL OLMANIN VAHİD İDARƏSİ 

 

Aytən İsmayıl qızı 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Korporativ informasiya sistemində inzibatçılığın və autentifikasiyanın təşkil olunmasının qırılmayan 

hissəsi daxil olmanın idarə sistemidir. Bu sistemlərin heç biri bir-birindən tam funksional olmadıqları üçün, 

bu sistemləri kompleks şəkildə,  vahid bir açarda  planlaşdırmaq və tətbiq etmək lazımdır.  

Həqiqətən də, əgər sistem ilə işləyəni dəqiq identifikasiya etmək imkanı olmasa, o zaman 

informasiyaya daxil olma səviyyəsini də düzgün paylamaq mümkün olmayacaqdır.  Digər tərəfdən isə, əgər 

daxil olma sistemi də olmasa, o zaman autentifikasiya da öz mənasını itirəcəkdir.  

Məsələlərdən asılı olaraq, daxil olmanın idarəsi  ifadəsi müxtəlif məna daşıyır. Daxil olma aşağıdakı 

kimi ola bilər:  

 Əməliyyat sistemlərinə  daxil olma;  

 Web-resurslara daxil olma;  

 Verilənlər bazasına daxil olma;  

 Şəbəkə resurslarına daxil olma;  
Təmin olunmağı tələb olunan daxil olma tipindən asılı olaraq,  vasitələrin seçilməsi baş verir. Ümumi 

bir məsələ kimi şəbəkəyə daxil olunma və əməliyyat sistemlərinə daxil olma təşkil olunur. 

Şəbəkəyə daxil olunmaya adətən şəbəkələr arası ekranlar (firewalls), icazəsiz daxil olmanın  

aşkarlanma sistemi (İDS) və aktiv avadanlığın konfiqurasiysı vasitəsilə nəzarət olunur. 

Daha incə məsələ, serverlərin bilavasitə inzibatlaşdırılmasıdır, çünki bunun vasitəsilə həmin 

serverlərdə işləyən  bütün tətbiqi proqram təminatının işləməsi üzərində qeyri-məhdud nəzarət əldə etməyə 

imkan yaranır. 

Bütün əməliyyat sistemləri adətən elə qurulmuşdur ki, yalnız bir super istifadəçi (UNİX üçün root, 

Windows üçün isə inzibatçı) qeyri-məhdud hüquqlara, o cümlədən də  əməliyyat sisteminin nüvəsini yenidən 

kompilyasiya etməyə malik olur. Bunun da sayəsində, proqram təminatına əlavələr etmək, istənilən 

informasiyanı oxumaq və inzibatçının nöqteyi-nəzərindən istənilən fəaliyyəti həyata keçirmək mümkün olur. 

Əgər çox da böyük olmayan şəbəkələr və ofislər üçün  bir texniki işçidən asılı olmağa icazə verildiyi 

halda, böyük korporasiyalar, məxfi sənədlərlə əlaqəli olan təşkilatlar, böyük pul dövriyyəsinə malik maliyyə 

kompaniyaları üçün bu cür hala tamamilə yol vermək olmaz. 

Bəs bu cür vəziyyətdən nə cür çıxmaq olar? 

Müxtəlif həllər ola bilər. Bu cür məsələləri sadə təşkilati vasitələrlə həll etmək olar. Məsələn, sistemi 

bir dəfə sazlamaq, onu yoxlamaq, istifadəçilərə məhdud hüquqlar vermək və heç bir vaxt super istifadəçi adı 

ilə (onun parolunu 2 yerə bölmək və müxtəlif seyflərdə saxlamaq) sistemə daxil olmamaq. Bu cür 

yanaşmanın məhdud olması, əlbəttə ki, aydındır, çünki gec-tez sistemin sazlanmasında  nəyi isə dəyişdirmək 

lazım olacaq və instalyasiya ilə əlaqədar bütün işləri yenidən təkrar etmək lazım gələcəkdir. 

 

KORPORATİV İNFORMASİYA SİSTEMİNƏ İSTİFADƏÇİLƏRİN  

VAHİD DAXİL OLMA SİSTEMİ (MÜHAFİZƏ SİSTEMİNİN ŞƏFFAFLIĞI)  

 

Aytən İsmayıl qızı 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Təhlükəsizlik sistemlərinə qarşı irəli sürülən vacib tələblərdən biri (funksional imkanlarla birlikdə) 

şəffaflıq prinsipidir. İstənilən mühafizə olunan şəbəkənin əsas təyinatı – istifadəçilərin informasiya 

tələblərinin təmini olduğu üçün, yaxşı olardı ki, sistem “şəffaf” rejimdə işləsin. Bu isə o deməkdir  ki, 

təhlükəsizlik sistemi gözə görünməz olmalı, istifadəçinin əsas işinə mane olmamalı və eyni zamanda da onun 

üzərinə düşən funksiyaları yerinə yetirməlidir. 

Təhlükəsizlik məsələlərində inteqrallaşdırılmış “şəffaf” yanaşmaya misal kimi, istifadəçilərin vahid 

autentifikasiya həllini göstərmək olar (eTrust Single SignOn,  Sistem mərkəzləşdirilmiş, istifadəçilər üçün 

şəffaf şəkildə müxtəlif sistemlərdə istifadəçilərin qeydiyyatı prosedurunu idarə etmək, istifadəçilərin 

sessiyalarını idarə etmək, istifadəçilərin vahid “daxil olma nöqtəsindən” istifadə etmək, istifadəçilərdən 

autentifikasiya prosedurunu gizlətmək imkanlarını verir. Bütün bunların sayəsində korporativ şəbəkədə 

istifadəçilərlə inzibatçılıq işlərinin  daha çevik, mərkəzləşdirilmiş, idarə oluna bilən edilməsini və 

təhlükəsizliyini təmin etməyə imkan yaradır. 

http://www.ca.com/ru/solutions/products/t-single.htm
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Bir tərəfdən bu üsul vasitəsi ilə aşağıdakı ümum inzibatçılıq məsələri həll olunur: 

 Korporativ əlavələrə daxil olma inzibatçılığının mərkəzləşdirilməsi sayəsində inzibatçıların və işçi 

stol ilə inteqrallaşma, bütün sistemlərə daxil olmaq üçün bir paroldan istifadə olunması  sayəsində 

istifadəçilərin işinin məhsuldarlığının artırılması; 

 İnzibatçılığın mərkəzləşdirilməsi inzibatçıya imkan verir ki, istifadəçilərin dalınca “qaçmayıb”, 

Single SignOn serverində əksər məsələləri həll edə bilməsi sayəsində dəyişikliklərə cəld adaptasiya olmaq 

imkanı. Bunun da sayəsində istifadəçilərin şəbəkə inzibatçısına olan müraciətlərinin miqdarı kəskin azalmış 

olur. 

 Bir seans zamanı ifrat trafikin həcmi 5 Kb olduğu üçün rabitə kanalının buraxma qabiliyyətinə əlavə 

tələblər yaratmadan, istifadəçilərin sessiyalarının idarəsinə imkan verilir. 

Digər tərəfdən isə bu sistem korporativ təhlükəsizliyin təşkil olunmasının aşağıdakı bir çox 

problemlərini həll edir: 

 Barmaqların izləri, göz toruna, səsə və s.-yə görə identifikasiya kimi biometrik üsul da daxil olmaqla 

autentifikasiyanın müxtəlif formalarından, o cümlədən də müxtəlif qurğulardan (smart-kartlardan və s) 

istifadə edilir. Ən yaxşı həll isə ondan ibarət olur ki, korporativ əlavələrə istifadəçilərin daxil olması üçün iki 

qat autentifikasiyadan istifadə edilir və sonra isə bütün sistemlərdə gələcək işlər “şəffaf” yerinə yetirilir; 

 Müəllif hüquqlarının aydınlaşdırılması mexanizmlərinin mərkəzləşdirilməsi və onların istifadəçilər 

üçün əl çatmaz olması sayəsində ümumi təhlükəsizlik güclənmiş olur; 

 Beynəlxalq standartların tələblərinə (HIPPA, Gramm-Leach-Bliley, Electonic Signature Act, E-Sign 

Act) cavab verən tam daxili auditə malikdir; 

 Autentifikasiyanı tələb edən resurslarla işləyən zaman şəffaf olub, istifadəçilər üçün əl çatmaz olan 

parolların avtomatik generasiyası və dəyişdirilməsi mexanizminə malik olur. Bu halda  kritik resurslara 

(məsələn, belə bir şübhə ola bilər ki, istifadəçi şəbəkə trafikini ələ keçirən proqramdan istifadə etsin) daxil 

olmaq üçün  bir dəfəlik parollardan (sessiya üçün parol) istifadə etmək imkanı olur. 

 İşçi stansiyadakı buferlərdən istifadə etmədən, serverin mühafizə olunan yerində parolları saxlayır. 

 

 

MEXANİKİ TORMOZLARIN SERTİFİKATLAŞDIRILMASI  

 

Ayvazova M.A. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində tormoz sistemlərinin xidməti danılmazdır.  Hərəkət 

tərkibi yaranan zaman onun tormoz sistemi də layihələndirilmişdir. Ilk hava qeyri-avtomatik tormozların 

hazırlanması 1869-cu il, avtomatik tormozların hazırlanması isə 1872-ci ilə təsadüf edir. Hazırda sərnişin 

qatarlarının sürətinin 200-250 km/saata, yük qatarlarının çəkisinin 80-100 min kN-a, sürətinin isə 120-150 

km/saata çatdırılması üçün etibarlı tormoz sisteminin olması zərurəti yaranmışdır. Hərəkətin normal istismarı 

üçün, tormoz sisteminin keyfiyyətli təmirini və xidmətini yerinə yetirən yüksək səviyyədə ixtisaslaşmış 

mütəxəssislərə böyük ehtiyac duyulur. 

Tormoz — fırlanan  (val, çarx ) və ya düzxətli hərəkətdə olan maşın və ya maşın hissələrinin 

hərəkətini ləngidən və ya dayandıran mexaniki, hidravlik, pnevamtik və ya elektrik işləyən qurğudur. 

Tormoz xarici (mexaniki) və daxili sürtünmə (mayelərdə) və ya elektrik enerjisini (burulğanlı cərəyanlı 

əyləc) istifadə etməklə yaradılır. Ümumi şəkildə əyləclərin aşağıdakı funksiyaları vardır: 

 Hərəkətli hissələrin dayandırılması, 

 Hərəkətli hissələrin sürətinin tənzimlənməsi, 

 Hərəkət edən maşın gücünün ölçülməsi üçün onun əylənməsi, 

 Sükutda olan hissənin vəziyyətininin saxlanması. 

Tormozların növləri onların işləmə prinsipindən asılı olaraq təyin edilir . Məsələn, sürtünmə tormozu 

kimi dodaqlı, barabanlı, diskli və çox diskli əyləclər; burulğanlı elektrik cərəyanla işləyən, müqavimət və 

cərəyanın əksinə; su ilə işləyən tormoz; hava müqaviməti (təyyarələrdə enmədə istifadə edilən lövhə) və 

təzyiq əleyhinə ( buxar maşınlarında ) işləyənlər mövcuddurlar. Mexaniki prinsiplə işləyən tormozlarda 

hərəkətli hissədə olan kinetik enerji mexaniki enerjiyə, çox hallarda isə istilik enerjisinə çevrilir. Aşağıda 

bunlardan bir neçəsinin quruluşu təsvir edilmişdir.   

Diskli əyləclə hərəkət edən hissəyə bərkidilmiş disk bir və ya iki tərəfli olaraq üzərinə qat çəkilmiş 

kötüklər arasında sıxılır . Kötüklərin disk üzərində sıxılması hidravlik olaraq yerinə yetirilir. Təzyiq 

götürüldükdə kötüklər yaylar vasitəsilə geriyə dartılırlar. Onlar sərt və ya hərəkətli olaraq bərkidilirlər. Diskli 
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əyləclərin istismarı nisbətən asandır. Kötüklərin üz qatı yeyildikdə onları asanlıqla dəyişmək olur. 

Çatışmayan cəhəti dayandırma zamanı bu konstruksiyanın gücləndirici effektə malik olmamasıdır. Ona görə 

də, bu əyləclər tətbiq edilən maşınlarda əlavə olaraq aşağı təzyiq ilə işləyən sistemdən istifadə edilir. Onlar 

əsasən qabaq təkərlərdə tətbiq tapırlar. Diskli əyləclərdə sıxıcı qüvvənin yaradılması üsuluna görə hidravlik 

sistemlə bərabər yayla işləyən diskli əyləclər də mövcuddur. Yaylı diskli əyləc üfüqi və şaquli vəziyyətdə 

hərəkətləri saxlamaq üçün tətbiq edilir. Əsas tətbiq sahəsi maşınqayırma, külək dəyirmanları, nəqledicilərdir. 

Onlar böyük fırlanma momenti üçün nəzərdə tutulur və yüksək istilikötürmə qabiliyyətinə görə daha 

davamlıdırlar. 

Barabanlı əyləc avtomobillər üçün nəzərdə tutulmuş sürtünmə əyləcidir. O, xarici baraban, daxildən 

təsir edəbilən iki əyləc dodaqları və dodaqları barbanın divarlarına sıxmaq üçün hidravlik silindrdən 

ibarətdir. Dodaqlar barabanın divarına hidravlik olaraq sıxıldıqda yaranan sürtünmə qüvvəsi hərəkəti ləngidir 

və ya dayandırır. Təzyiq götürüldükdə isə yaylar dodaqları geriyə çəkir və barabanın xarici fırlanan hissəsini 

sərbəst buraxır. Barabanlı əyləclərin üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, qapalı sistemdə işləyən baraban əyləclər 

xarici mühitin təsirindən (məsələn: su, duz, toz) daha yaxşı qorunur. Buna görə də, təmir intervalı disk 

əyləclərinə nisbətən çox böyükdür. Çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, fasiləsiz işlədikdə qızır və nəticədə 

əyləc qatı yeyilir, baraban istidən deformasiya edərək öz formasını itirir və dodaqlar səthə düzgün sıxılmır. 

Lentli əyləc də sürtünmə ilə işləyən əyləc olub, başqalarından fərqi ondadır ki, burada barabanın 

xaricinə lent dolamaqla sürtünmə yaradılır. Bu üsul texnikada çox az tətbiq olunur. Əsas tətbiq sahəsi 

kranlardır. 

 Həm sürücülər, həm də piyadalar üçün avtotransport vasitələri təhlükə mənbəyidir. Və əksər hallarda 

yol qəzaları avtomobil hissələrinin keyfiyyətsiz istehsalı ücbatından baş verir, çünki istifadə zamanı onların 

üzərinə qoyulan yükü qaldıra bilmirlər. Buna görə də istehsalçılar üçün ehtiyat hissələrinə sertifikat almaq 

olduqca vacibdir, həmçinin alıcılar üçün də bu sənədin varlığını yoxlamaq önəmlidir. 

 Ehtiyat hissələri aşağıdakı siniflərə bölünür: 

 Mühərrik və avtomobili soyutma sistemi; 

 Qazayırıcı sistemin hissələri; 

 Ban hissələri: (yük yeri, bamper, qapı, kapot,şüşələr); 

 Yanacaq vermə sistemi (benzin bakı və nasos); 

 Tormoz sistemi; 

 Elektrik hissələri (lampalar, xəttlər, rele, şamlar, faralar). 

Hal-hazırda mütləq sertifikat uyğunluq sertifikatı və ya deklarasiya şəklində formalaşır, hər iki sənəd 

texniki şərtlərin tələblərinə cavab verməlidir. Həmçinin bu iş ehtiyat hissəsi gərəkən texniki vasitənin də 

sertifikatı olub olmamasından asılıdır.Ehtiyat hissələri bizim ölkənin sərhədini keçdikdə əgər sertifikatın 

sürəti təqdim edildiyi halda gömrük baxışı zamanı sertifikat tələb olunmur. Digər hallarda partiyaya sertifikat 

almaq lazımdır və burada sərhədi keçən hər bir hissə qeydə alınır. Sözsüz ki, ən nəqliyyat vasitəsinin 

təhlükəliliyinə birbaşa təsir edən hissələrə sertifikat alınması mütləqdir. Sertifikat yalnız sınaq protokolu 

olduğu halda rəsmiləşdirilə bilər. Buna görə də sertifikatlaşdırılma mərkəzinə və ya laboratoriyaya müraciət 

edərkən sınaq aparılması üçün bir neçə nümunə təqdim etmək lazımdır. Malın rəqabət gücü onun istehsalçısı 

üçün önəmlidir. Könüllü şəkildə məhsula uyğunluq sertifikatı almaq bu rəqabət gücünü daha da artırır.  

 
TƏTBİQİ PROQRAMLAR PAKETLƏRİNİN YARADILMASI PROSESİNDƏ 

SPESİFİKASİYALARIN MÜƏYYƏN OLUNMASI MƏRHƏLƏSİ 

 

Babaşova X.R. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Problem-oriyentasiyalı sistemlərin əsas inkişaf istiqamətlərindən biri də tətbiqi proqramlar 

paketləridir. Mürəkkəb daxili quruluşa malik olması hesabına proqramlar paketi özünəməxsus xüsusiyyətlərə 

malikdir. Birinci növbədə proqramlar paketi hər hansı bir bilik sahəsindən məsələləri (bütün problem-

oriyentasiyalı sistemlərdə olduğu kimi)  həmin sahələrin anlayışları ilə şərh etməyə imkan verir.  

 Tətbiqi proqramlar paketi dedikdə, bir-birilə uyuşan olan, idarəedici proqramın idarəsi altında işləyən 

və müəyyən sinif məsələlərin həlli üçün təyin olunmuş proqramlar toplusu başa düşülür. 

Tətbiqi proqramlar paketləri yaradılarkən spesifikasiyaların müəyyən olunması əsas problemlərdən 

biri hesab olunur. Bu mərhələdə kompüterlə realizə olunacaq funksiyaların şərhi yerinə yetirilir, həmçinin 

ilkin və son nəticə informasiyalarının strukturları və onların yerləşdirilməsi metodları və vasitələri şərh 

olunur. 
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Spesifikasiyaların müəyyən olunmasının ən əsas məsələsi  yəni başlıca sualı verilənlər bazasının 

təşkili problemidir. Bu zaman kompleks məsələlər, o cümlədən faylların strukturu, onlara müraciətin təşkili, 

modifikasiyası və silinməsi, yəni yox edilməsi sualları həllini tapmalıdır. 

Yeni tətbiqi proqramlar paketi artıq mövcud olan digər bir tətbiqi proqramlar paketinin bazasında 

yaradılarkən spesifikasiyaların əsas hissəsini  mövcud olan verilənlər bazasının yeni formata gətirilməsi 

sxemi (alqoritmi) təşkil edir. Belə çevrilmənin həyata keçirilməsi üçün yeni bir proqramın yazılması tələb 

oluna bilər, belə ki, bu proqram bir dəfə yeganə istifadəsindən sonra lazımsız bir proqrama çevrilər. 

Bütün bu sualar, tətbiqi proqramlar paketinin yaradılması prosesində əsas olan sənəd kimi təqdim 

olunan funksional spesifikasiyalarda əks olunmalıdır, belə ki,  tətbiqi proqramlar paketinin konkret şərhi bu 

spesifikasiyalarda saxlanılır. Spesifikasiyalar nə qədər ətraflı tərtib olunarlarsa, səhvlərin baş verməsi 

ehtimalı bir o qədər az olar. 

Spesifikasiyalarda tətbiqi proqramlar paketinin elementlərinin və bütövlükdə tətbiqi proqramlar 

paketinin özünün testləşdirilməsi üçün verilənlər təqdim olunmalıdır. Bu tələb obyektiv və mütləqdir, belə 

ki, bu mərhələdə tətbiqi proqramlar paketinin konkret realizasiyası testləşdirmənin parametrlərinə təsir 

göstərməyəcəkdir. 

Funksional spesifikasiyalar qərarın bütövlükdə  qəbul olunmasını şərh etdiyindən, baxılan, yəni qəbul 

olunan sənəd  vaxt itkisinin, mütəxəsislərin sayının və işlərin yerinə yetirilməsi üçün lazım olan digər 

ehtiyatların ilkin qiymətləndirilməsi üçün istifadə oluna bilər. 

Ümumi halda, spesifikasiyalar, tətbiqi proqramlar paketinin yerinə yetirəcəyi bütün funksiyaları, 

onların necə həll olunacağından asılı olmayaraq, müəyyən edir. Bu mərhələdə uyğun alqoritmlərin tərtib 

olunması vaxtından əvvəl olduğundan  məsləhət deyildir və arzuolunmaz çətinliklər əmələ gətirə bilər. 

Qeyd edək ki, problem - oriyentasiyalı sistemlərin bu tipi, yəni tətbiqi proqramlar paketləri praktikada 

ən çox istifadə olunan proqram kompleksləridir. Tətbiqi proqramlar paketlərinin yaradılmasının sahəsində bu 

gün də gərgin iş gedir. Əməliyyat sistemlərinin imkanlarını genişləndirən tətbiqi proqramlar paketləri 

(məsələn, Microsoft Office  paketi) buna əyani sübutdur. İndi elə bir təşkilat, firma, müəssisə tapılmaz ki, 

Microsoft Office  paketinin tərkibinə daxil olan Word, Excel, Power Point, Access, Outlook,  Publisher və s. 

tətbiqi sistemlərindən istifadə etməsin. 

 

QEYRİ-MÜƏYYƏNLİKLİ OBYEKTLƏRİN QEYRİ-SƏLİS  

LİNQVİSTİK MODELLƏŞDİRİLMƏSİ 

 

Babayev F.İ. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

İdarəetmə sistemlərinin qurulması bilavasitə idarəetmə obyektinin riyazi modeli əsasında və sistemə qoyulan 

tələblər-meyarlar əsasında həyata keçirilir. Əgər idarəetmə obyekti analitik qaydada yazılırsa, onda qeyri-

xətti üsulla icra edilir. Bir çox hallarda sənaye obyektləri mexatron qurğular, robotların riyazi modelləri 

əvvəlcədən analitik şəkildə bizə məlum olur. Başqa sözlə, idarə olunan obyekt qeyri-müəyyənlik şəraitində 

fəaliyyət göstərir və onların identifikasiyasını (parametrik) göstərmək müəyyən çətinliklər yaradır. Belə hal-

larda idarə olunan obyektləri ekspertin biliyi (təcrübəsi) əsasında linqvistik modellərini qurmaq və onun 

əsasında da tənzimləyicini linqvistik sintez etmək olar. 

Əgər qeyri-müəyyənlikli (qeyri-səlisli) obyekti linqvistik olaraq yazıldığını fərz etsək, onda, obyektin 

dinamik modelini (analitik formada) uyğun analogiyada aşağıdakı ifadəni yazmaq olar. 

𝑋^̇ = 𝑓^(𝑋^, 𝑈^)

𝑌^ = 𝜑^(𝑋^)      

𝑋^ = 𝜑^(𝑋^)      

}  

Burada 𝑓̇- �̇� və �̇� girişli linqvistik qaydaların cədvəlidir.  

İdarəetmə obyektinin dinamikasını sintez etmək üçün aşağıdakı funksional elementlərdən biri olan 

linqvistik qaydalar cədvəli (LQC) ilə təsvir edək: 

 𝑋^ 

NB NM NS Z PS PM PB 

𝑈^ 

NB Z NS NM NB    

NM PS Z NS NM    
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NS PM PS Z NS    

Z PB PM PS Z NS NM NB 

PS    PS Z NS NM 

PM    PM PS Z NS 

PB    PB PM PS Z 

 �̇�^ 

Cədvəl 1.1 İdarəetmə obyektin dinamikasının linqvistik qaydalar cədvəli. 

Cədvəl 1.1-də qeyd etdiyim 𝑋^və �̇�^ obyektin çıxışında alınan xəta və xətanın dəyişmə sürətidir. U isə 

linqvistik idarəetmə-obyektin girişidir. Bundan qeyri-müəyyən olan mühitdə idarəetməni dəqiqləşdirmək 

üçün ekspertin mühakimələrində NB, NS, NM (uyğun olaraq mənfi-kiçik, orta, böyük), PS, PM, PB(müsbət-

kiçik, orta, böyük) termləri ayrılmışdır. 

Linqvistik idarəetmə siqnalının term çoxluqlarının universiumları [-1;1] aralığındaki qiymətlərdir. 

İdarəetmənin sintezi məsələsinin həllində qeyri-səlis obyekt üçün biliklər bazasının müəyyən edilməsi 

vacib mərhələlərdəndir. Biliklər bazasının təyini bir sıra üsullarla yerinə yetirilir ki, bunlar da ekspertin mü-

hakiməsi və analitik üsuldur. Cədvəl 1.1-ə əsasən mütəxəssisin qeyri-səlis produksiya qaydaları aşağıdakı ki-

mi ifadə olunur: 

1. ƏGƏR U idarəetmənin xətası NB(mənfi böyük)-dirsə VƏ 𝑋^ xəta Z(orta)-dirsə, ONDA �̇�^ 

xətanın dəyişmə sürəti NB(mənfi böyük)-dir, VƏ YA 

2. ƏGƏR U idarəetmənin xətası NB(mənfi böyük)-dirsə VƏ 𝑋^ xəta NS(mənfi kiçik)-dirsə, ONDA 

�̇�^ xətanın dəyişmə sürəti NB(mənfi orta)-dir, VƏ YA 

3. ƏGƏR U idarəetmənin xətası PB(müsbət böyük)-dirsə VƏ 𝑋^ xəta PB (müsbət böyük)-dirsə, 

ONDA �̇�^ xətanın dəyişmə sürəti Z(orta)-dir və s. 

Dinamik modeli (1.1) sxematik olaraq şəkil 1.1-dəki kimi göstərmək olar. 

 

SU HÖVZƏLƏRİNİN ÇİRKLƏNMƏSİNİN MƏSAFƏDƏN AŞKARLANMASI SİSTEMİ 

 

Babayev X.H. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Neft və neft məhsullarının çıxarılması, emalı, saxlanması və nəqli zamanı ətraf mühitin çirklənməsi 

əsas problemlərdən biri kimi qarşıda durur. Bu proseslər su hövzələri ərazisində baş verdiyi zaman məsələnin 

həlli bir az da çətinləşir. Çirklənmə ərazisi və çirklənmə dərəcəsinin operativ təyini iqtisadi fəsadlarla 

bərabər flora və faunaya ciddi zərərlərin qarçısını almaq meteoroloji şəraitdən asılı olaraq yayılma 

ərazilərinin proqnozlaşdırmasına yönəlir. 

Su hövzələrində səthə yayılmlş ləkələrin aşkar edilməsi üçün müxtəlif metod və vasitələrə əsaslanan 

sistemlərin layihələndirilməsində yuxarıda adı çəkilən problemlərin tələb olunan səviyyədə həllinə çalıçılır.  

Əldə edilən informasiyanın həqiqətəuyğunluğunun və dəqiqliyinin artırılması üçün müxtəlif alt 

diapazonlarda içləmək imkanı olan sistemlərin layihələndirilməsi imkanlarından istifadə edilir. Çox kanallı 

ölçmə sistemləri ilə bu məsələnin həllinə çalışılan zaman əldə edilən verilənlərin çoxluğu onların içərisindən 

informativ verilənlərin seçilməsi özü müəyyən  həlli mərhələləri olan məsələ kimi qarşıya çıxır. 

Bu baxımdan təqdim edilən çoxfunksiyalı sistem elektromaqnit spektrinin minimal kanalla görünən, 

infraqırmızı diapazonlarda və panxromatik ölçmələri həyata keçirməsilə qoyulan məsələnin həllində 

özünəməxsus üstülüklərlə çıxış edir. 

Təklif edilən sistemin struktur sxemi şəkil 1-də təqdim edilmişdir.  

Sistem optic qəbuledicilər və ceviricilər blokundan (OQÇB), görünən və infraqırmızı diapazonlarda və 

panxromatik ölçmələri təşkil emək üçün müvafiq olaraq mikrokontroller modullarından (MKM) -MKMGD, 

MKMİQ və MKMPx,  sistemin iş rejimlərini təşkil etmək və əldə edilən verilənlə üzərində ilkin emalı yerinə 

yetirmək və əldə edilən informasiyanə yadda saxlamaq, yerüstü mərkəzə ötürmək, əks etdirməkvə coğrafi 

informasiya sistemləri ilə əlaqə yaratmaq üçün mərkəzi mikrokontroller modulundan (MMKM) və uyğun 
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olaraq Cografi informasiya sistemləri ilə əlaqə blokundan (GİSƏB,)    daimi yaddaş blokundan (DYB), 

indikasiya blokundan (İB) və ötürmə və qəbuletmə bloklarından (ÖQB) təşkil edilmişdir. 

 

Şəkil 1. Çoxfunksiyalı bort ölçmə və nəzarət sisteminin struktur sxemi 

Şəkildən göründüyü kimi çoxfunksiyalı sistem obyektdən gələn siqnalları görünən diapazonda üç əsas 

rəngə uyğun və infraqırmızı diapazonda iki dalğauzunluğuna uyğun və panxromatik ölçmələrin aparılması 

üçün müvafiq kanallara malik optik qəbuledici və çeviricilər blokundan əldə edir.  

Hər diapazona uyğun MKM (mikrokontroller modulu) və bu alt diapazonlara uyğun verilənlərin birgə 

emalı üçün nəzərdə tutulan müqayisə və qarışdırma üçün MKM kanallar üzrə  yerli ölmə, nəzarət və 

idarəetmənin operativ yerinə yetirilməsini təmin edir.  

Bu da nəticə etibarı ilə MMKM mərkəzi mikrokontroller modulunda yerinə yetirilən bort ilkin 

emalının imkanlarını artırmış olur. Görünən diapazonun üç əsas rənginə uyğun ölçmə nəticələri (İR, İG, İB) 

müvafiq statik emal üçün MKMGD- yə və eyni zamanda Px ölçmə nəticəsi İPx ilə qovuşma emalı aparılması 

üçün MKMMQ –yə ötürülür. 

 Həmçinin dənizin özündən əks olunan içıq seli-LD ilə toplanaraq tam dənizdən əks olunan insensivliyi 

LTD yaradan dənizin səthindən əks olunan şüaların intensivliyi -LDS küy kimi iştirak edir: LTD= LD +LDS. 

LDS-i qiymətləndirmək üçün LTD və Lsəma   yaxın İQ diapazonda (=780nm) ölçmək lazım gəlir. Bu zaman LD 

sıfıra bərabər olduğuna görə LTD bu zaman yalnız LDS-dən təşkil olunur. Ölçmə nəticələrinin emalı nəticəsində 

səma radiasiyasının Lsəma və  dəniz səthinin effektiv əksetmə əmsalını  təyin etməklə digər kanallardan 

əldə edilmiş ölçmə nəticəsinin dəqiqliyini və informativliyini artırmış oluruq. Mərkəzi mikrokontroller bloku 

ölçmə nəzarət sisteminin rejimlərini müəyyən edir, diapazonlar üzrə yerləşdirilmiş MKM-ləri idarə edir, əldə 

edilən informasiyanın ilkin emalını yerinə yetirir və əldə olunan informasiyanı xarici yaddaş qurğusuna, 

yerüstü mərkəzlə əlaqə üçün ötürmə və qəbuletmə qurğusuna ötürür və eyni zamanda tədqiqat sahəsinin 

koordinatını təyin etmək üçün GİS əlaqə blokunun informasiyasından istifadə edir. Gürünən diapazonda əldə 

edilən ölçmə nəticələrinin panxromatik verilənlərlə birgə emalı əldə edilən informasiyanın dəqiqliyinin 

artırılmasına inkan yaradır. 

 Nəticədə yaradılan çoxfunksiyalı sistemvasitəsilə dəniz səthində aşkar edilən obyektlərin-neft 

ləkələrinin yeri və əhatə dairəsi barədə həqiqətəuyğun informasiya əldə etmək mümkün olur. Müxtəlif 

kanallar vasitəsilə əldə edilən az sayda verilənlər əsasında informativ verilənlər yaratmaq və tədqiqat 

obyektinin vəziyyətini düzgün qiymətləndirmək mümkün olur. 
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TOPOQRAFİK XƏRİTƏNİN KOMPUTER GÖRÜNTÜSÜ ÜÇÜN  

SƏVİYYƏ XƏTLƏRİ ARASINDAKI SƏTHİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ 

 

Babayeva  V.C. 

AMEA, İdarəetmə Sistemləri İnstitutu 

 

Müasir dövrdə geniş vüsət alan rəqəmsal 3D vizuallaşdırma texnologiyasının tətbiqi xəritəalmadandan 

da  yan keçməmişdir. Tədqiqat işimizdə təqdim olunan proqram paketinin alqoritmləri C# proqramlaşdırma 

dilində yazılıb və qeyd olunan məsələnin reallaşdırılmasını-rəqəmsal topoqrafik xəritənin 3D 

vizuallaşdırmasını həyata keçirilməsinə birbaşa yardım edir.  

3D rəqəmsal xəritə modelinin hazırlanması və layihələndirilməsi müxtəlif mərhələlərdən ibarətdir. 

Hazırladığımız proqram paketi topoqrafik xəritəalmadan daxil olan məlumatları - üç ölçülü  koordinatları 

müxtəlif riyazi aparatlarla ( kraykinq, trend, xətti interpolyasiya və s. ) analiz edib səviyyə xəttlərini ( 

izohipsləri )  bərpa edir. Səviyyə xəttlərinin bərpasının nəticəsi olaraq müasir relyefin 2D görüntüsünü verən 

xəritə modelini hazırlanır. Sonrakı mərhələdə isə səviyyə xəttlərinin köməyi ilə alınmış 2D rəqəmsal 

topoqrafik xəritə üç ölçülü fəza vəziyyətinə transformasiya edilir və nəticədə müasir relyefin 3D görüntüsü 

vizuallaşdırılır .  

Əvvəlcə x0y0z0, x1y1z1,… x9y9z9, hardaki z0=z1=…=z9  və x0 y0 z0, x1 y1 z1,..... x9 y9 z9 hardaki  

z0= z1=… z9 nöqtələri verilir. Həmçinin fərz olunurki bu əyrilər qapalıdır. 

1) Yuxarı səviyyə xəttində olan x0y0z0 koordinatı ilə nisbətən aşağı səviyyə xəttində olan koordinatlar 

arasından ən yaxın olanı seçilir. Bu aşağıdakı düstur vasitəsilə həyata keçirilir. 

                        D= √(x0-x0)
2
+(y0-y0)

2
+(z0-z0)

2 
  

2)Seçilmiş 2 yeni koordinat ilə bu nöqtə birləşdirilir. 

3)Yuxarıda qeyd olunmuş əməliyyat qalan bütün koordinatlar üçündə həyata keçirilir.Nəticədə 

aşağıdakı kimi üçbucaqlar səviyyəsi əmələ gəlir. 

 

4)Alınmış yeni üçbucaqlar şəbəkəsi ilə interpolyasiya yolu ilə kəsmə yüksəkliyinə uyğun olaraq yeni səviyyə 

xətləri keçirilə bilər. 

 

TƏSADÜFİ ƏDƏDLƏR GENERATORUNA OLAN HÜCUMLAR 

 

Babayeva S.T. 

Gəncə Dövlət Universiteti 

 

Kriptosistem dedikdə təkcə şifrələmə/deşifrələmə alqoritmləri nəzərdə tutlmur, buraya  generasiya 

mexanizmi və açarların paylanması və kriptosistemin etibarlılığını təmin edən digər vacib elementlər 

daxildir. Kriptosistemin etibarlılığı onu əmələ gətirən ayrı-ayrı elementlərin etibarlılığından asılıdır. Odur ki, 

bəzi hallarda alqoritmə hücüm etmək lazım gəlmir, elə sistemin hər hansı bir elementinə edilən hücum onu 

dağıtmaq üçün kifayət edir, məsələn, açarların generasiyası mexanizminə edilən hücum. Əgər təsadüfi 

ədədlər generatoru etibarlı deyilsə, onda ən yaxşı kritoqrafik alqoritmdən yaradılan kriptosistemin 

effektivliyindən danışmağa dəyməz. Təsadüfi ədədlər generatoru, daha dəqiq desək psevdotəsadüfi ədədlər 

generatoru (PTƏG) istənilən kriptoqrafik sistemin, eləcə də VPN şəbəkələrin yaradılmasında əsas 

elementlərdən biri olub, dayanıqlı açarların generasiyası üçün nəzərdə tutulur. Bu ədədlər ona görə 

psevdotəsadüfi adlandırılırlar ki, əsil təsadüfi ədədlər təbiətdə mövcud olurlar, kompüterdə isə onları almaq 
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qeyri-mümkündür. Onları almağın ən sadə üsulu klaviaturaya baxmadan bir neçə düymənin sıxılmasıdır. 

Əgər bədniyyətli təsadüfi ədədlər generatorunda yaradılacaq qiymətləri əvvəlcədən deyə bilərsə, onda o, 

kriptoqrafik açarları hesablaya bilər və bu da bütün VPN infrastrukturunu təhlükəyə salar. Odur ki, bir çox 

proqramlaşdırma dillərində quraşdırılan random funksiyasından yox, aparatla reallaşdırılan təsadüfi ədədlər 

generatorundan istifadə etmək məsləhətlidir. [1] 

PTƏG –ə olan hücumların aşağıdakı kimi növləri var:     

- Kriptoanalitik hücum. Belə hücum əgər kriptoanalitik PTƏG və təsadüfi çıxış nəticələri arasındakı 

korelyasiyanı görə bildikdə baş tuta bilir. Bu tip hücumlar PTƏG-nin işinin nəticələri görsənən kriptoqrafik 

funksiyalara edildikdə mümkün olur. 

- Giriş hücumları. Belə hücum əgər kriptoanalitik PTƏG-yə giriş informasiyasına malik olduqda, 

məsələn, istifadəçi parollarını və ya ifadələrini bildikdə baş tuta bilir. 

- Vaxtı nəzərə almaqla hücum. Bu tip hücum kriptoqrafik funksiyalara edilən hücumlara oxşayır. Hər 

bir əməliyyat üçün maşın iterasiyalarının sayını hesablayan riyazi əməliyyatlar zamanı hücum edən bəzi 

informasiyaları əldə edə bilər. Güman edilir ki, hücum edən konkret bul əməliyyatlarının icra vaxtını 

müəyyən edə bilər. Məsələn, maşın iterasiyalarını hesablayan zaman bitlərə görə cəmləmə müəyyən edilə 

bilər, sonra isə maşının cəmləməyə  sərf olunan vaxtı və cəmin ümumi qiymətini müəyyən etməklə hücum 

edən digər baytlardakı sıfırların sayını bildirməklə kriptoqrafik funksiya haqqında bəzi məlumatalı əldə edə 

bilər. [2]  

- Mükəmməl gələcək məxfilik (Perfect Forward Secrecy) mexanizmi, açar oğurlanan zaman əvvəl 

istifadə olunan kommunikasiyaların heç bir cəhdlə açılmamasını təmin etmək üçündür. Bu mexanizmdən hər 

bir kriptoqrafik alqoritmdə istifadə edilməsi arzuolunandır. Belə mexanizmə malik alqoritmlərin 

reallaşdırılması, hər bir paket üçün yenidən  açar yaradılması ehtiyacı olduğundan böyük resurslar  tələb edir. 

Əksər kriptoqrafik alqoritmlərdə hər bir paket üçün seanslı açarlardan (gizli açarla birgə istifadə olunan və 

ondan törəyən açarlar) istifadə olunur. Lakin onlar məxfiliyi əvəz etmirlər. 

 

İŞ ZAMANI YUXULAMANIN QARŞISINI ALAN AVTOMATLAŞDIRILMIŞ SİSTEM 

Babazadə A.R. 

Odlar Yurdu Universiteti 

 

Araşdırdığımız qəzaların başında iş zamanı istənilməz yuxulama dayanır. Əldə olan ədəbiyyatdan bu 

problemi aradan qaldırmağın müxtəlif üsullarını araşdırmalar nəticəsində müəyyən etdim. Bu üsullardan biri 

insan beyninin yaydığı alfa, betta dalğalardan istifadədir [3].  

 Şəkil 1. Adi vəziyyətdə insan beynindən yayılan dalğalar 

İnsan beyninin yaydığı alfa və betta dalğalarının ölçülməsi vasitəsi ilə insanın yuxulamasını təyin 

etmək mümkün olur.  

 İnsanın yuxulamasını təyin edən göstəricilərdən bir digəri nəbzdir. İnsan nəbzi ilə də yuxulamanın 

müəyyən edilməsi mümkündür. Bir insanın 1 dəqiqədə normal nəbz sayı 70-80 arasında dəyişir [4]. İnsan 

yatdığı zaman rahatlayır və bu anda nəbz sayı azalmağa başlayır. Hazırda satışda olan “SONY Watch” -lar 

vasitəsi ilə bunu müəyyən etmək olar.  

Müasir dövrdə bir çox avtomobillərdə elm və texnikanın inkişafı sayəsində hazırlanıb quraşdırılmış 

kamera sistemləri insanın üzünü müşahidə edir, sürücünün maşını idarə edən zaman yatıb yatmaması bu 

kameralar (kameralara yazılmış proqram təminatı) vasitəsi ilə müəyyən edilir. Hətta bəzi avtomobillərdə 

kəmərə yerləşdirilmiş xüsusi cihazlar vasitəsi ilə də sürücünün yatıb yatmamasını müəyyən edirlər.  

Elə bir sistem qurmaq zərurəti yaranır ki, cihaz həm daha sürətli işləsin, həm də insanlar bu cihazdan 

müxtəlif zəruri vəziyyətlərdə istifadə edə bilsinlər. 

Yuxulamanı aşkar etmək üçün digər üsullardan biri isə göz qapanmasıdır [5]. Yuxulama zamanı 

insanın göz qapaqları həmin anda qapandığından insanın yuxulamasını həmin andaca müəyyən etmək olar. 
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İnsanın gözünü müşahidə edəcək bir cihaz vasitəsi ilə gözü daim nəzarətdə saxlayaraq gözün müddətli 

yumulması anında insanın yatmasını müəyyən etmək olardı. Mən təklif edirəm ki, yaradılacaq cihaz eynək 

formasında olsun. Belə olduqda insanların bu cihazı istifadə etməsi daha da sadələşər. Eynəyin buruna 

toxunan hissəsinə isə xüsusi sensorlar yerləşdirilərək gözün müşahidəsini aparmaq, göz qapanmalarını təyin 

etmək, yuxulamanı aşkar etmək olar. 

 
Şəkil 2. Göz qapanmasının simulasiyası 

Yuxarıdakı şəkildə bir insanın göz qapaqlarının simulasiyası təsvir edilmişdir (Şəkil 2). Bu 

simulasiyada 0.6 ilə 1 saniyə aralığında kəskin azalma müşahidə olunur. Bu onu göstərir ki, insan gözünü 

həmin anda bir müddətlik yummuşdur. Hazırlanacaq sistemdə nəzərə alınmalıdır ki, əgər göz qapanmasının 

müddəti 2 və ya 3 saniyəni aşarsa həmin an, gecikmə olmadan xəbərdarlıq siqnalını versin, yuxulamış 

sürücünü oyatsın. Həllin avtomatlaşdırılması və optimallaşdırılması üçün əlavə xərc tələb etməyən mobil və 

popular qurğunun tədbiqinə ehtiyac var. Belə qurğu olaraq mobil telefondan istifadə edilməsini təklif etdim. 

Apardığımız müşahidələrə görə sürücülərin 79%-i mobil telefonlardan aktiv istifadə edir. Bu da müasir 

mobil telefonların bir neçə funksiyasını problemin həlli üçün tədbiq etməyə imkan verir. Belə ki, telefon 

eynəkdən gələn siqnalları almalı və vibrasiya, səs və b. k. siqnalların köməyi ilə sürücünü oyatmalıdır. 

 Şəkil 3. Yuxulama anını təyin edib istifadəçiyə ani oyanma siqnalı göndərən qurğunun prinsipial sxemi 

1 – göz qapanması sensoru; 2 – emal qurğusu; 3 – batareya; 4 – bluetooth modulu; 5 – batareya çarceri 

Prinsipial sxemə əsasən deyə bilərəm ki, gözü daim müşahidə edən sensordan alınan qiymətlər emal 

qurğusuna ötürülür (Şəkil 3). Emal qurğusundakı alqoritmin köməyi ilə proqram sensordan gələn qiymətləri 

qəbul edir, göz qapandığı anda alınan qiymətlər bu alqoritmə əsasən hesablanır və həmin anda siqnal 

bluetooth modulu ilə telefona ötürülür. Telefon siqnalı qəbul etdikdən sonra öz daxilində yerləşmiş vibrasiya 

və səs ilə sürücünü oyadır. Qurğuda əlavə olaraq enerjinin saxlanılması üçün batareya, batareyaya enerjini 

ötürmək üçün batareya çarceri yerləşdirilmişdir. 

Təklif etdiyim qurğunun mövcud analoqlardan prinsipial üstün cəhəti iqtisadi cəhətdən səmərəli 

olmasıdır. İlkin mərhələdə aparılmış təqribi hesablamalar göstərir ki, belə qurğunun effektivliyi çox 

yüksəkdir və müvafiq qəza vəziyyətlərinin 83.7 %-də müsbət nəticə almağa imkan verir. 

Nəzərdən keçirdiyimiz [5] [6] və öz araşdırmalarıma  əsasən görünür ki, bu məsələ öz aktuallığını 

saxlayır, həqiqətən də həllini gözləyən həyati əhəmiyyətli problemdir. Bu problemin həllinə yönəlmiş bir 

neçə fərqli üsul mövcuddur. Toplanmış material üzrə araşdırmalar və məlum tədqiqatların öyrənilməsi onu 

göstərmişdir ki, bu problemin həlli üçün nəzərdən keçirdiyimiz, göz qapaqlarının qırpılma intervalının 

analizinə əsaslanan qurğu yaratmaqla dəqiq və effektiv nəticə əldə etmək olar. Hazırki işin növbəti 

mərhələdə inkişafı belə qurğunun işçi laborator modelinin qurulmasına gətirməlidir.  
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MÜƏSSİSƏDƏ ENERJİ MENECMENTİ PLANLAŞDIRMA,  

TƏŞKİLAT VƏ NƏZARƏTİN ÜMUMİ  SİSTEMİ KİMİ 

 

Bağırzadə K.E. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Enerji səmərəliyinin artırılması, eyni ilə istehsal və nəqliyyat səmərəliliyinin artırılması ilə enerjiyə 

qənaət üçün böyük potensial hesab olunur. 

Enerji menecmenti – istehsalın təşkili, planlaşdırılması, nəqli, paylanması və enerji resurslarının sərfi 

ilə əlaqədar ortaq bir nəzarət sistemidir. Enerjinin idarə edilməsinə  özündə enerji qorunmasını təşkil edir, 

hansı ki enerji resurslarından səmərəli istifadə edilməsinə yönəlib. Bu sənaye müəssisənin idarə, təşkilat 

strukturunun ayrılmaz tərkib hissəsidir. 

Enerji istehlakı - sənaye müəssisələri (istehsal olunan enerjinin 60%-i istehlak olunur), kommunal 

məişət tələbatçılarının (məktəblər, mənzil - enerjinin 17%-ini), kənd təsərrüfatı istehlakçıları (10%-i), 

elektrik mühərrikləri (8%-i), küçə işıqlandırılması (5%-i). 

Enerjinin idarə edilməsinin əsas məqsədi şirkət tərəfindən həyata keçirilən enerji qənaət tədbirləri və 

enerjidən səmərəli istifadə edilməsinə əsaslanır. Enerji idarəetməsinin əsasını enerji auditi, enerji balansı, 

monitorinqi və planlaşdırılması təşkil edir. 

Enerji auditi müəssisədə enerji axınları haqqında məlumatları araşdırmaq üçün nəzərdə tutulub. Bu, 

müəssisənin güc balansına və enerji istehlakına qənaət imkanları, eləcə də vahid məhsulun istehsalına düşən 

yanacaq və enerjinin xüsusi istehlakı ilə müəyyənləşdirmək üçündür. 

Enerji balansı. Enerji balansı istehsalın zərəri, onların xərcləri və şirkətin enerji axınlarının bütün növ 

uyğunluq dərəcəsini əks etdirir. Enerji balansı elektrik və istilik enerjisi  yanacaq əmsalları əsasında şərti 

yanacaq vahidinə çevrilməklə yerinə yetirilir. 

Aqreqatın enerji balansı və onun strukturuna generatorlar, çeviricilər  və enerji qəbulediciləri 

daxildir. Hər bir aqreqatın enerji balansı onun giriş və çıxış hissəsindən asılıdır. Bu hissələr bir-birinə bərabər 

olmalıdır. 

          Aqreqatlarda  olan  enerji  itkilərini  iki  əsas  qrupa  bölmək  olar: 
Birinci qrupa sənaye sobaları və qazanlarının çəkilməsi zamanı düzgün quraşdırılmaması nəticəsində 

yaranan sızmalar daxildir. İkinci qrupa sənaye sobalarında kimyəvi və mexaniki natamam yanma nəticəsində 

və quruducular ilə kondensatorlar, buxar turbinlərindəki qazların istilik itkisi daxildir. 

           Avadanlıqlarda enerji itkisi daha çox: prosesin texnoloji parametrləri; avadanlığın  texniki 

vəziyyəti; yüklənmə dərəcəsi və məhsuldarlığı; əlavə strukturların enerji dərəcəsi; işləmə şərtləri; xidməti  

keyfiyyəti; faydalı iş əmsalından asılıdır. Buna görə də, bu itkilərə səbəb olan vəziyyətləri araşdırmaq və 

onların yüklənmədən nə dərəcədə asılı olduğunu təyin etmək lazımdır. Odur ki, itkilər yüklənmədən asılı 

olan və olmayan hissələrə  bölünür. 

Monitorinq və planlaşdırılma.  Monitorinq və planlaşdırılma - gələcək dövrdə, müəyyən bir müddət 

üçün enerji istifadə tarixinin və onlarının istehlakının təhlilidir. Enerji sektorunda planlaşdırılma 

ekstrapolyasiya, Delphi metodu, energetik mütəxəsislərin şəxsi fikirləri və s. vasitəsilə yaradıla bilər. 

 

 

WEB TEXNOLOGİYALARI İLƏ ENERJİ KEYFİYYƏTİNƏ  

ƏRAZİ NƏZARƏTİ SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ 

 

Baxışova A.V. 
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Günümüzdə, sənaye və ticarət fəaliyyətlərinin gerçəkləşdirilə bilməsi üçün lazımi mühim 

göstəricilərdən başda gələni elektrik enerjisidir. Elektrik enerjisi insanlar tərəfindən daimi olaraq istifadə 

olunan, istənildiyi kimi yığılmayan, istifadən öncə keyfiyyəti zəmanət altına alınmayan bir sivilizasiya 

vasitəsidir. İdeal bir alternativ cərəyan güc sistemində elektrik enerjisinin istehsalı, çatdırılması və 

paylanılması müəyyən gərginlik səviyyələrində, tək və sabit tezlikdə edilir. Bu cür sistemdə gərginlik və 

cərəyan tam bir sinus şəklindədir. Lakin praktikada bu şərtlər tam olaraq təmin edilə bilmir. Enerji keyfiyyəti 

anlayışı, bu şərtlərin təmin edilməsi mövzularını əhatə edir. Enerji keyfiyyəti bir güc dövrəsindəki gərginlik 

və cərəyan dalğa formasının amplitud, faza və tezliyi ilə əlaqəli bütün mövzuları əhatə edir. Baçlıca enerji 
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keyfiyyət probleminə səbəb olan təsirlər, ani kəsintilər və bunun səbəb olduğu gərginlik amplitudu və 

tezlikdəki dəyişmələr, harmonikalar və yük qeyri - stabilliyidir. 

Keyfiyyətli elektrik enerjisi, şəbəkənin təyin edilən bir nöqtəsində, gərginlik amplitudu və tezliyin 

qiymətlərini qoruması və gərginlik dalğa şəklinin sinus formasında olmasıdır. Bu tərifin əksi olaraq, 

gərginliyin amplitudunun dəyişməsi, kəsintilər, gərginlik rəqsləri, ani parıltılar, dalğa şəklinin sinusdan 

uzaqlaşması, tezlik dəyişmələri, 3 faz qeyri-stabillikləri enerjinin keyfiyyətsizliyidir. Buna görə də, 

respublikamızda fəaliyyətdə olan DÜİST 13109-97-nin tələbləri elektrik dövrələrinin (şəbəkələrinin) 

istismarı və layihələndirilməsində təmin olunmalıdır. Bu məqsədlə çox saylı istismar və layihə müəssisələr 

tərəfindən görülən tədbirlərdə enerji keyfiyyətini yaxşılaşdıra bilən qurğuların olması əvvəlcədən nəzərdə 

tutulur. Bunun üçün əlavə material və kapital tələb edilir. 

Enerji keyfiyyətini əsasən xətti olmayan yüklər pozur. Şəbəkə transformatorunun doyması, 

bərpaolunan enerji mənbələrinin şəbəkəyə qoşulması ya da ildırım başlıca pozucu səbəblərdəndir. 

Elektrik enerjisi sistemlərində gərginlik və tezlik müəyyən sərhədlər daxilində qala bilmə dərəcəsi,o 

enerji sisteminin və elektrik enerjisinin keyfiyyətini təyin edir. İstifadə etdiyimiz elektrik enerjisini 

keyfiyyəti sənaye müəssisələrinin və elektrik şəbəkələrinin iqtisadi göstəricilərinə və etibarlılığına 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Yəni keyfiyyətsiz elektrik enerjisi qiymətli texnoloji avadanlıqları sıradan 

çıxarır, külli miqdarda zay məhsulun istehsalına gətirib çıxarır və başqa ağır nəticəli qəza hallarına səbəb 

olur. 

Tədqiqatların əsas məqsədi elektrik enerjisinin keyfiyyət göstəricilərini təyin edib, müasir 

texnologiyalar vasitəsi ilə onlara nəzarət sistemi yaratmaqdır. Burada elektrik enerjisini xarakterizə edən 

parametrlər və bu parametrlərin enerji keyfiyyətinə olan təsirləri öyrənilmişdir. Əsas parametrlərin bir neçəsi 

gözdən keçirilmiş və onların enerji keyfiyyətinə olan mənfi təsirlərinin aradan qaldırılması yolları 

araşdırılmışdır. Enerji keyfiyyəti problemlərinin aradan qaldırılması üçün istifadə olunan avadanlıqlar və 

metodlar gözdən keçirilmişdir. Daha sonra enerji keyfiyyətinin istifadə olunan avadanlıqlara təsiri 

göstərilmiş, enerji analizatoru vasitəsilə enerji keyfiyyətini izləyən və enerjiyə qənaet edən sistemlərə 

baxılmışdır.  

Sonda isə internet və LabVIEW  köməkliyi ilə paylanmış enerji keyfiyyətinə onlayn nəzarət sistemi və 

bu sistemlər üzrə İEEE standartları göstərilmişdir. Bundan başqa, burada müxtəlif enerji keyfiyyəti 

monitorinqi texnologiyaları, GPRS və WEB əsaslı texnologiyalarından istifadə və LabVİEW köməkliyi ilə 

keyfiyyətə nəzarət sistemi yaradılmışdır. 

 

AXTARIŞ ALQORİTMLƏRİNDƏ MASSİVLƏRDƏN İSTİFADƏ 

 

Baxşəliyeva E. 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 

Ümumiyyətlə, axtarış alqoritmləri kompyuter elmlərində, müxtəlif növ verilənlərin strukturlarının 

(data structures) üzərində bir məlumatın axtarılması zamanı istifadə edilən alqoritmlərin ümumi adıdır. 

Məsələn, faylda bir sözün və ya massivdə (array) bir məlumatın axtarılmasında bu alqoritmlərdən istifadə 

olunur. Başqa sözlə, kompyuter elmlərində axtarış alqoritmləri verilənlər arasından hər hansı xüsusiyyətə 

malik veriləni tapmaq üçün istifadə olunan alqoritmdir. 

 1 Növləri  

o 1.1 Uninformed Search (Bilmədən axtarış)  

 1.1.1 Massivlər üzərində işləyən alqoritmlər 

 1.1.2 Qraflar üzərində işləyən alqoritmlər 

 1.1.3 Mətn Axtarış Alqoritmləri 

o 1.2 Informed Search (Bilərək axtarış) 

Uninformed Search (Bilmədən axtarış) 
      Axtarış prosesinin bilmədən aparılması bir sıra çətinliklərə səbəb olur, məsələn , problemə xas 

asan əməliyyatları  alqoritm bilmir. Yəni hər vəziyyətdə eyni şəkildə işləyən alqoritmlərə uninformed search 

(bilmədən axtarış) adı verirlər. Bu axtarışların bəziləri bunlardır: 

          Massivlər üzərində işləyənlər: 
 Xətti axtarış (Linear Search) 

 İkili axtarış (Binary Search) 

 İnterpolyasiya axtarışı (Interpolation Search) 

https://az.wikipedia.org/wiki/Kompyuter
https://az.wikipedia.org/wiki/Veril%C9%99nl%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Fayl
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Kompyuter_elml%C9%99ri&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Alqoritm
https://az.wikipedia.org/wiki/Axtar%C4%B1%C5%9F_alqoritml%C9%99ri#N.C3.B6vl.C9.99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Axtar%C4%B1%C5%9F_alqoritml%C9%99ri#Uninformed_Search_.28Bilm.C9.99d.C9.99n_axtar.C4.B1.C5.9F.29
https://az.wikipedia.org/wiki/Axtar%C4%B1%C5%9F_alqoritml%C9%99ri#Massivl.C9.99r_.C3.BCz.C9.99rind.C9.99_i.C5.9Fl.C9.99y.C9.99nl.C9.99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Axtar%C4%B1%C5%9F_alqoritml%C9%99ri#Qraflar_.C3.BCz.C9.99rind.C9.99_i.C5.9Fl.C9.99y.C9.99nl.C9.99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Axtar%C4%B1%C5%9F_alqoritml%C9%99ri#M.C9.99tn_Axtar.C4.B1.C5.9F_Alqoritml.C9.99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Axtar%C4%B1%C5%9F_alqoritml%C9%99ri#Informed_Search_.28Bil.C9.99r.C9.99k_axtar.C4.B1.C5.9F.29
https://az.wikipedia.org/wiki/X%C9%99tti_axtar%C4%B1%C5%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0kili_axtar%C4%B1%C5%9F_alqoritmi
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0nterpolyasiya_axtar%C4%B1%C5%9F%C4%B1&action=edit&redlink=1
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Qraflar üzərində alınmış massivlərlə  işləyənlər 
 Sabit Qiymətli axtarış (Uniform Cost Search) 

 İkili axtarış ağacı (Binary Search Tree) 

 Eninə_axtarış_alqoritmi (Breadth first search) 

 Dərinə axtarış alqoritmi (Depth first search) 

 Dərin Limitli Axtarış alqoritmi(Depth Limited Search) 

 Trie Ağacları (mətn ağacları, trie trees) 

 B-ağacları(B-Tree) 

          Informed Search (Bilərək axtarış)  
Bu növ axtarışda alqoritm problemin bəzi xassələrini bilir və problem üzərində dəyişiklik edə bilir. 

 Minimax Ağacları 

 Simulated Annealing 

 Hill Climbing Algoritmi 

 Arılar alqoritmi (bees algorithm) 

 A* axtarış alqoritmi (A* search algorithm) 

 Geri izləmə (backtracking) 

 Şüa axtarışı (beam search) 

Komputer elmlərində xətti axtarış (en:linear search) massivdəki məxsusi elementi tapmaq üçün 

massivdəki hər bir elementi ardıcıl şəkildə yoxlayır və bu elementi tapana qədər davam edir. Xətti axtarış ən 

sadə axtarış alqoritmidir. 

n elementli massiv üçün alqoritmin ən yaxşı işləmə halı axtarılan elementin massivin birinci elementi 

olmasıdır. Bu halda yalnız bir müqayisə aparılır. Alqoritmin ən pis işləmə halı isə axtarılan elementin ən 

sonuncu olmasıdır. Bu halda n sayda müqayisə lazımdır . 

Psevdokod 

 İkili axtarış alqoritmi 

İkili (Binar) axtarış (ing. Binary search) — Sıralanmış massivdə müəyyən qiymətin axtarılması 

alqoritmidir. Xətti axtarışdan fərqli olaraq binar axtarış sıralanmış massivlər üzərində daha tez axtarış 

aparmağa imkan verir. Xüsusilə böyük həcmli verilənlər bazasına sahib proqramlarda xətti axtarış texniki 

olaraq çox vaxt tələb etdiyindən onun tətbiqi əlverişli deyil. 

 1 İşləmə prinsipi 

 2 Nümumə 

 3 C proqramlaşdırma dilində təsviri 

 İşləmə prinsipi. 
Alqorimtin işləməsi üçün ilk öncə massiv sıralanmış olmalıdır. Bu üsul ilə axtarış zamanı axtarılan 

məlumat massivin ortadakı elementi ilə müqayisə edilir. Əgər axtarılan ədəd ortadakı elementdən 

böyükdürsə o zaman, həmin ədəddən kiçik hissələr unudulur və axtarış böyük olan hissədə aparılır və ya 

əksinə. Hər belə müqayisədə axtarış yarıya endirilir . 

a = axtarılan ədəd, M = massiv 

     Dərinə axtarış alqoritmi –Bu alqoritm  qraf və ya ağaclarda axtarış aparmaq üçündür. 

Başlanğıc (kök) nöqtəsindən başladıqdan sonra bir qol üzrə sona kimi axtarış aparılır, ondan sonra isə 

geri qayıdaraq digər qol üzrə axtarış davam etdirilir. 

 Arılar alqoritmi. Arılar alqoritmi — Problemin bəzi xassələrinin bilindiyi və problem üzərində 

dəyişikliklərin aparılması mümkün olduğu  (Bilərək Axtarış) axtarış alqoritmlərindən biridir. Alqoritmin əsas 

məqsədi ən optimal nöqtənin tapılmasıdır. Alqoritm arıların bal hazırlamaq üçün istifadə etdikləri axtarış 

metodundan götürülmüşdür. Arılar hər zaman ən yaxşı çiçəklərdən bal toplayırlar, əgər hər hansısa arı yaxşı 

nektarlı çiçək tapırsa yuvaya qayıdıb bunu müəyyən rəqslə digər arılara xəbər verir. Bu mesajda yuvadan 

çiçəyə qədər olan məsafə, hava şəraiti, günün hansı vaxtında olduğu və.s kimi xüsusi əhəmiyyətli məlumatlar 

yer alır. Buna bəzən 'Kəşf et- Rəqs et - Ən Yaxşıya Hücum Et' modeli də deyilir . 

Alqoritmin işləmə prinsipi. İlk öncə alqoritmin icrası zamanı istifadə olunan bəzi terminləri açıqlayaq. 

n: Hal-hazırda axtarışda olan arı sayı. 

m: Axtarılacaq nöqtələrin sayı (arı və bal nümunəsin götürsək, çiçəklərin sayı ola bilər). 

e: Hal-hazırda m dənə çiçəkdən olan ən yaxşılarının sayı. 

nep: Ən yaxşı olaraq seçilmiş e sayda çiçəyi axtaran arı sayı. 

https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabit_Qiym%C9%99tli_axtar%C4%B1%C5%9F&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0kili_axtar%C4%B1%C5%9F_a%C4%9Fac%C4%B1_(Binary_Search_Tree)&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Enin%C9%99_axtar%C4%B1%C5%9F_alqoritmi
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C9%99rin%C9%99_axtar%C4%B1%C5%9F_alqoritmi
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C9%99rin_Limitli_Axtar%C4%B1%C5%9F_Alqoritmi&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Trie_A%C4%9Faclar%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=B-a%C4%9Faclar%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Minimax_A%C4%9Faclar%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Simulated_Annealing&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Hill_Climbing_Algoritmi&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Ar%C4%B1lar_alqoritmi
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=A*_axtar%C4%B1%C5%9F_alqoritmi&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Geri_izl%C9%99m%C9%99&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9E%C3%BCa_axtar%C4%B1%C5%9F%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Axtar%C4%B1%C5%9F_alqoritmi
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngilis_dili
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0kili_axtar%C4%B1%C5%9F_alqoritmi#.C4.B0.C5.9Fl.C9.99m.C9.99_prinsipi
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0kili_axtar%C4%B1%C5%9F_alqoritmi#N.C3.BCmum.C9.99
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0kili_axtar%C4%B1%C5%9F_alqoritmi#C_proqramla.C5.9Fd.C4.B1rma_dilind.C9.99_t.C9.99sviri
https://az.wikipedia.org/wiki/Qraf
https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fac
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nsp: Ən yaxşı olaraq seçilməyən çiçəklərdəki (m-e) arıların sayı. 

ngh: Vəziyyəti və bitişmək şərtlərini müəyyən edən parametr. 

Alqoritmin icrası aşağıdakı addımlar formasında yazıla bilər. 

1. Çiçəklərin hazırlanması 

2. Ən yaxşı qiymətlərinin seçilməsi 

3. Gedilən çiçəklərdə uğurun ölçülməsi. 

4. Qalan arıların digər çiçəklərə paylanması. 

Yuxarıdakı alqoritmdən göründüyü kimi, klassik qonşu axtarma alqoritmlərindən  fərqli olaraq, tapılan 

ən yaxşı çiçəklərə (optimal nöqtələr) daha çox arı yollayaraq növbəti axtarışda şansı artırmaqdır. 

 

BLUD TEXNOLOGİYASİNDA TƏHLÜKƏSİZLİK ANLAYIŞI 

 

Balaxanova A.B. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

“Bulud” texnologiyasından istifadənin müsbət cəhətləri ilə yanaşı, mənfi tərəfləri də vardır. Əsas 

mənfi tərəflərindən biri məlumatların üçüncü tərəfə ötürülməsidir. Belə ki, virtual serverlərdə saxladığımız 

məlumatların bədniyyətlilər tərəfindən ələ keçmə ehtimalı da qaçılmazdır. Şirkətin məlumatlarının “bulud”da 

olduğunu bilən bədniyyətli bir başqa infrastruktura deyil, birbaşa “bulud”a hücum edir.  

Bu kimi təhlükələrdən müdafiə məqsədilə “bulud” texnologiyasından istifadə zamanı bir sıra 

təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi vacibdir. Bunları nəzərə alan Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyinin Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi “bulud” texnologiyasından istifadə zamanı görülməsi tələb 

olunan təhlükəsizlik tədbirlərini açıqlayıb. Mərkəzin mütəxəssisləri  istifadəçilərə ilk növbədə məlumatlarını 

saxladıqları “bulud” xidmətindəki hesabları üçün mürəkkəb və asanlıqla ehtimal olunmayan şifrə təyin 

etməyi tövsiyə edir. Mütəxəssislərin fikrincə, həssas məlumatları “bulud”da saxlamaqdan ehtiyat edilməlidir. 

Burada adətən tez-tez istifadə edilən faylları saxlamaq olar.  Məsələn, müxtəlif hesablara giriş şifrələrinin 

burada saxlanılması etibarlı olmaz. “Bulud”un təhlükəsiz olmasına rəğmən fayllarınızın və ya qurğunuzun 

əməliyyat sisteminin ziyanverici ilə yoluxma ehtimalı qaçılmazdır. Odur ki, antivirus proqramlarından 

istifadə etməyiniz tövsiyə olunur. “Bulud” xidmətindən istifadə etməzdən əvvəl  istifadə şərtləri, gizlilik və 

təhlüküəsizlik siyasətinin mütləq oxunması, məlumatlarınızı şifrələmə xidməti təklif edən “bulud” 

texnologiyasına üstünlük verilməsi də görülməsi lazım olan təhlükəsizlik tədbirləri sırasındadır.  

ETM-in mütəxəssissisləri, həmçinin bildirir ki, məlumatlarınızı saxladığınız serverin, məlumat 

mərkəzinin təhlükəsizliyi  barəsində ətraflı məlumata  sahib olun. Onların SSAE 16, SAS 70 SOC 2 ilə audit 

olunduğuna və ya HIPAA, PCI ilə sertifikatlaşdırılmış klientlərinin olmasına diqqət yetirin. “Firewal”ların, 

müdaxilənin müəyyən olunması və qarşısının alınması sistemlərinin (intrusion detection and prevention 

system) kənar müdaxilələrin qarşısını aldığına əmin olun. Mütəxəssislərin daha bir tövsiyəsi 

məlumatlarınızın mütəmadi olaraq ehtiyat nüsxəsinin çıxarılması (backup) ilə bağlıdır. Belə ki, əgər “bulud” 

xidmətini verən qurum və ya şirkət, nüsxələnmə (backup) məsələsinə düzgün yanaşmazsa,  o halda 

istifadəçilərin məlumatları birdəfəlik silinə bilər. Məlumatları idarəetmənin ən asan yolu onların müntəzəm 

olaraq nüsxələnməsidir.  Sadalananlarla yanaşı, heç bir müştərinin məlumatları eyni infrastruktur üzərində 

olan bir başqa müştəri tərəfindən görülməməlidir. Həmçinin, hər “bulud” layı üçün ayrı təhlükəsizlik tədbiri 

görülməlidir. Məlumat üçün bildirək ki, “bulud” texnologiyası məlumatların internet mühitində, virtual 

serverlərdə saxlanması əməliyyatına deyilir. Bu,  qurğular arasında ortaq informasiya mübadiləsini təmin 

edən xidmətdir. “Bulud” texnologiyası bizə daha çox yaddaş sahəsi, məlumatın sürətli ötürülməsi, qənaət 

etmə kimi bir sıra imkanlar verir. Hazırda istifadə etdiyimiz sosial şəbəkələrdə bir çox məlumatlar 

(yüklədiyimiz video, musiqi, şəkil və s) həmin saytların öz “bulud”larında yığılır.  “Bulud” texnologiyası 

xidməti verənlərə nümunə  olaraq “Dropbox”, “Google Drive”, “ICloud” və .s. göstərə bilərik.  

Bulud texnologiyası məlumatların internet mühitində, virtual serverlərdə saxlanması əməliyyatına 

deyilir. Bu,  qurğular arasında ortaq informasiya mübadiləsini təmin edən xidmətdir. Bulud texnologiyası 

bizə daha çox yaddaş sahəsi, məlumatın sürətli ötürülməsi, qənaət etmə kimi bir sıra imkanlar verir. Hazırda 

istifadə etdiyimiz sosial şəbəkələrdə bir çox məlumatlar (yüklədiyiniz video, musiqi, şəkil və s) həmin 

saytların öz buludlarında yığılır.  Bulud texnologiyası xidməti verənlərə nümunə  olaraq “Dropbox”, “Google 

Drive”, “ICloud” və.s göstərə bilərik. Bulud texnologiyasından istifadənin müsbət cəhətləri olsa da bununla 

yanaşı mənfi tərəfləri də vardır. Belə ki, virtual mühitdə saxlanılan məlumatlarımızdan istifadə etmək üçün 

internet bağlantısının olması vacibdir. Yəni internet olmayan məqamlarda məlumatlarımıza çatmaq 

mümkünsüzdür. Əgər aşağı sürətli internetdən istifadə edilirsə, məlumatın ötürülməsi sürəti də o dərəcədə 
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yavaş olacaq. Bulud texnologiyasının mənfi tərəflərindən biri də məlumatların üçüncü tərəfə ötürülməsidir. 

Belə ki, virtual serverlərdə saxladığımız məlumatların bədniyyətlilər tərəfindən ələ keçmə ehtimalı da 

qaçılmazdır. Şirkətin məlumatlarının buludda olduğunu bilən bədniyyətli bir başqa infratruktura deyil, 

birbaşa buluda hücum edir. Bu kimi təhlükələrdən müdafiə məqsədilə Bulud texnologiyasından istifadə 

zamanı bir sıra təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi vacibdir.  

Bu tədbirlərlə tanış olaq: 

 Məlumatlarınızı saxladığınız bulud xidmətindəki hesabınız üçün mürəkkəb və asanlıqla ehtimal 

olunmayan şifrə təyin edin. 

 Həssas məlumatlarınızın buludda saxlamaqdan ehtiyat edin. Burada adətən tez-tez istifadə etdiyiniz 

fayllarınızı saxlaya bilərsiniz. Məsələn müxtəlif hesablara giriş şifrələrinin burada saxlanılması etibarlı 

olmaz. 

 Buludun təhlükəsiz olmasına rəğmən fayllarınızın və ya qurğunuzun əməliyyat sisteminin ziyanverici 

ilə yoluxma ehtimalı qaçılmazdır. Odur ki, antivirus proqramlarından istifadə etməyiniz tövsiyə 

olunur. 

 Bulud xidmətindən istifadə etməzdən əvvəl  istifadə şərtləri, gizlilik və təhlküəsizlik siyasətini mütləq 

oxuyun. 

 Məlumatlarınızı şifrələmə xidməti təklif edən bulud texnologiyasına üstünlük verin.  Bu əlavə 

təhlükəsizlik deməkdir. 

 Məlumatlarınızı saxladığınız serverin, məlumat mərkəzinin təhlükəsizliyi  barəsində ətraflı 

məlumata  sahib olun. Onların SSAE 16, SAS 70 SOC 2 ilə audit olunduğuna və ya HIPAA, PCI ilə 

sertifikatlaşdırılmış klientlərinin olmasına diqqət yetirin. Firewalların, müdaxilənin müəyyən olunması 

və qarşısının alınması sistemlərinin (intrusion detection and prevention system) kənar müdaxilələrin 

qarşısını aldığına əmin olun. 

 Məlumatlarınızın mütamadi olaraq ehtiyat nüsxəsini çıxarın (backup). Belə ki, Əgər bulud xidmətini 

verən qurum və ya şirkət, nüsxələnmə (backup) məsələsinə düzgün yanaşmazsa,  o halda 

məlumatlarınız birdəfəlik silinə bilər. Məlumatlarınızı idarəetmənin ən asan yolu onların müntəzəm 

olaraq nüsxələnməsidir. 

 Heç bir müştərinin məlumatları eyni infrastruktur üzərində olan bir başqa müştəri tərəfindən 

görülməməlidir. 

 Hər bulud layı üçün ayrı təhlükəsizlik tədbiri görülməlidir. 

 

BULUD TEXNOLOGİYASİNDA VİRTUAL TƏHLÜKƏSİZLİK 

 Balaxanova A.B. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

"Bulud İnformasiya" (Cloud Computing) günümüz Internet dünyasında ön plana çıxan anlayışların 

başında gəlir. Bulud informasiya infrastrukturunda alınan təhlükəsizlik tədbirləri və idarələri əslində normal 

informasiya texnologiyaları (İT) alt quruluşu üçün alınan tədbirlər çox fərqlilik göstərməsə də, təqdim edilən 

xidmətlər və infrastrukturu səbəbiylə bulud informasiya ənənəvi informasiya texnologiyaları həllərindən 

daha çox riskə malikdir. Bu tədqiqatda bulud hesablamalarında mövcud risklər və qorunma metodları 

müzakirə edilə bilər. İşin sıxlığı daha çox virtuallaşdırma texnologiyası təhlükəsizliyi və bulud informasiya 

infrastrukturunda istifadə ediləcək virtual təhlükəsizlik cihazlarının üzərində olacaq. Ənənəvi təhlükəsizlik 

divarı və əhali təsbit sistemləri eyni fiziki maşın üzərində olan və bir-birinə virtual bir ağla bağlı olan virtual 

maşınları qorumaqda qeyri-kafi qalmaqdadır. Buna görə yeni virtual təhlükəsizlik və virtual əhali aşkarlama 

sistemi tətbiq olunması məqsədə uyğundur. 

Virtual Təhlükəsizlik Cihazları 

Fiziki təhlükəsizlik məhsullarının virtual şəbəkələrin təhlükəsizliyində qeyri-kafi göründüyü zaman 

fəaliyyətlər təhlükəsizlik cihazlarının funksiyalarının virtualləşdirilməsi kimi qeyd olunur. Əsasən virtual 

təhlükəsizlik məhsulu, virtual sistemdə çalışan bir hesablama cihazıdır. Bir cihaz olaraq adlandırılmasının 

səbəbi əvvəlcədən təmin edilmiş bir təhlükəsizlik sistemi və təhlükəsizlik proqramı olan bir virtual hardware 

üzərində işlədilməsidir. Maraqlıdır ki, virtual təbəqəni silməklə və fiziki məhsullara hardware virtualizasiya 

uzantıları əlavə edərək, bir virtual maşın növünü bilən fiziki cihazların yaradılması təklif etmişdir. Tədqiqat 

zamanı şəbəkədə virtualizasiya bilmək Ethernet switchers bağlı fiziki maşın virtual sistemlərindən xəbərdar 

və hər bir ayrı virtual əlaqə qəbul edir. Eyni şəbəkə interfeysi nəzarətçi birdən çox virtual maşın tərəfindən 

paylaşılır. Beləliklə, ştamplarda fiziki təhlükəsizlik məhsulları istifadə edilə bilər. Ancaq indiyə qədər heç bir 
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tətbiq görüldü. Digər tərəfdən, virtual təhlükəsizlik cihazlarında tətbiqlər tədricən bu gün ortaya çıxır. Virtual 

təhlükəsizlik cihazlarının əsas məqsədi, virtual sistemlər arasında fiziki təhlükəsizlik məhsulları ilə izlənilə 

bilməyən məlumat trafikini izləmək və nəzarət etməkdir. Onlar virtual maşınlar arasında baş verə biləcək 

hücumların qarşısını almaq, icazəsiz girişin qarşısını almaq, virüslü virusları maneə törətməklə virtual 

maşınları qorumaq üçün istifadə olunur. 

Virtual təhlükəsizlik məhsulları ümumiyyətlə bir neçə müxtəlif yolla işləyir: 

 Hər bir virtual maşın xüsusi virtual təhlükəsizlik məhsulu 

 Hər bir fiziki serverə xüsusi virtual təhlükəsizlik məhsulu 

Virtual firewalllarda bazarda mövcud VMWare virtual təhlükəsizlik divarı quruluşu haqqında müxtəlif 

məlumatlar verilmişdir. Əsasən, burada hər bir fiziki serverə aid olan virtual təhlükəsizlikdir siyasət 

müəyyən edilir. Bununla belə, bu virtual təhlükəsizlik məhsulunun hər bir virtual sistemdə çalışan agent 

proqramı var. Agent proqramı SMY modulu və virtual təhlükəsizlik məhsulunu ehtiva edir. SMY-də olan 

modul virtual şəbəkə interfeysi nəzarətçisindən daxil olan və gedən əlaqələri şəffaf şəkildə nəzarət edir. 

Şübhəli bir vəziyyətdə olursanız virtual sistemdə agent proqramına statusu göndərir və lazımi tədbirlər görür. 

 

 

NEFT EMALI TEXNOLOJİ PROSESİNİN MİKROKONTROLLERLI 

İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ 

 

Bayramova M.R. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Katalitik krekinq prosesi indiki dövr üçün vacib olan proseslərdən biridir. Çünki bu prosesdən alınan 

məhsullar bir çox sahələrdə tətbiq olunur. Məsələn, avtomobillərdə istifadə olunan yüksək oktanlı benzinin 

əsas hissəsi bu proses nəticəsində alınır.  

Katalitik krekinq prosesinin optimal idarəetmə sistemini qurmazdan əvvəl prosesi ətraflı öyrənmək 

lazımdır. Bu halda da tədqiqat obyekti katalitik krekinq qurğusu olur. Onun işi tədqiq olunub ,ardıcıl olaraq 

krekinq prosesinin kinetikasının riyazi ifadəsi müəyyən olunmalıdır, göstəriciləri çıxarılıb, riyazi modelin 

kinetik sabitləri tapılmalıdır. Nəhayət modelin adekvatlığı yoxlanılıb və optimal rejim seçilməlidir. 

Optimal idarəetmə nədir? Optimal idarəetmə sistemlərin lahiyələndirilməsidir. Optimal idarəetmə 

məsələsi optimal proqramların idarəsinin hesabını və sintezini özündə birləşdirir. Optimal idarəetmə 

proqramları funksiyanın ekstremumunun tapılmasının rəqəmli metodu, yaxud differensial idarə  sistemləri 

üçün kənar məsələlərin həlli üsulu  hesab olunur. 

Optimallaşdırma üçün əvvəla elə bir metod  seçilməlidir ki, sonradan komputerlər vasitəsilə bu 

məsələnin həllini proqramlaşdırmaq mümkün olsun. Metodun müəyyən olunması imkan verir ki,   

dəyişənlərin ilkin qiymətləri seçilsin,buna uyğun optimallaşdırma aparıla bilsin. Bu da öz növbəsində 

komputerlərdə hesablama prosesində məlumatın həcmini artırır ,hesablamanın müddətini azaldır. Optimalın 

tapılması üçün təsadüfi həyəcanlanma üsulu seçmək daha sərfəli olar. Çünki bu çox etibarlı, həm də asan 

üsuldur. 

 Krekinq prosesi idarəetmə obyekti cəhətdən sabit deyildir. Obyektin parametrləri statik olmayaraq  

dəyişir, bu da iş rejimində uyğunsuzluq yaradır. Bu səbəbdən də, prosesin özünün və idarənin 

optimalizasiyasının şərtlərini sənayedəki tarazlaşdırıcılardan istifadə edərək  qurğuları tənzimləməklə  

ödəmək olmur.    

Optimal idarəetmə prosesinin lazımi keyfiyyətdə olması üçün kompyuterlərdə  BRİ sistemlərindən 

istifadə olunur. BRİ- birbaşa rəqəmli idarəetmədir. 

Əgər proses qəbul edilmiş optimallıq meyarına əsasən aparılarsa,onda belə proses optimal hesab edilir. 

Katalitik krekinq prosesinin optimallıq meyarı sabit Aİ-92 markalı benzinin ən böyük qalığıdır. Qurğuların 

işini normallaşdırmaq,obyekt üçün müvafiq qadağalar nəzərə alınmaqla ən sərfəli üsulu seçməkdən ötrü  

regenerator-reaktor birləşməsinin optimallaşdırılmış sistemi yaradılır. Çətin  prosesləri idarə etmək üçün olan 

əlverişli düstur bərabərliklər sistemi şəklində olmalıdır. Bu sistem bərabərlikdə prosesin dinamikliyi nəzərə 

alınır,İO-nun  dəyişkən kəmiyyətlərinin asılılığı əks olunur.  

Sistemin dinamik xassələr məlum olarsa: 

-Sistemin vəziyyəti əvvəlcədən məlum ola bilir; 

-Mümkün olan ən sərfəli optimallaşdırma kəmiyyətlərini tapmaq olur və s. 
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Optimal idarəetmə sistemini qurmaq üçün ilkin olaraq krekinq prosesinin optimal idarə ardıcıllığını 

qurmaq lazımdı. Optimallıq meyarı yekun lazımi maddənin artırılmasıdır. Amma istifadə olunan maddələrin  

keyfiyyəti və qalığına müəyən şərtlər qoyulub. 

Optimal idarə ardıcılllığı nədir? O, bir sistemdə birləşdirilmiş kompleks məsələdir. Prosesin işlənib 

hazırlanmış optimal idarəetmə sistemi həyəcanlandırıcı (nəzarət olunan və nəzarət oluna bilməyən) təsirlərin 

tarazlaşmış qiymətlərinə uyğun olaraq optimal rejim qiymətlərinin tapılıb, hesablama yolu ilə tapılmış 

prosesin optimal rejim parametrlərinə gətirilməsinin zəruri dəqiqliyini təmin etməlidir. 

Katalitik krekinq qurğusunda prosesin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin tətbiqi “operatora 

məsləhət” rejimində optimal idarəetməni həyata keçirməyə imkan verir. 

Katalitik krekinqin  optimallaşdırılmış  sistemini ümumi formada belə təsvir etmək olar: İlkin olaraq 

idarəetmə obyektinin giriş və çıxış parametrlərinə uyğun olan informasiya analoq-rəqəm çeviricisində (ARÇ) 

koda çevirilərək rəqəm formasında kompüterə daxil olur. Daxil olan informasiya əsasında prosesin riyazi 

modeli qurulur və optimallaşdırma məsələsi həll edilir. Bu halda idarəedici parametrlərin optimal qiymətləri 

tapılır və bu qiymətlər rəqəm – analoq çeviriciləri   (RAÇ) vasitəsi ilə analoq kəmiyyətlərə çevrilir. Bu 

kəmiyyətlər analoq siqnallara çevrilərək lokal tənzimləmə sistemi vasitəsi ilə uyğun icra mexanizmlərinə 

verilir. Bununla da krekinq prosesi idarə oluna bilir. 

 

 
Təklif etdiyim və işlədiyim idarəetmə sisteminin praktiki əhəmiyyəti odur ki, bu sistem  əsas 

məhsulun çıxımının yüksəldilməsinə imkan verir, texniki reallaşdırılmanın proqram vasitələrinə əsaslanması 

onların avtomatlaşdırma sistemlərində tətbiqini asanlaşdırır. 

Alınmış nəticələrin neft emalı texnikasının inkişafı baxımından analoji sistemlərdə tətbiqi imkanları 

işin praktiki əhəmiyyətini nəzərəçarpacaq dərəcədə artırır. 

 

NEFT MAŞINQAYIRMA DEFEKTOSKOPİYASI 

 

Behbudov A.E. 

  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti  

 

Neft maşınqayırma sənayesində defektoskopiya və diqnostika qurğularının istifadə olunmasının böyük 

əhəmiyyəti vardır. Yüksək metroloji göstəricilik, xüsusilə, dəqiq defektoskopiya qurğularının tətbiq etmədən 

keyfiyyətli neft maşınqayırma hissə, qovşaq və avadanlıqlar yaratmaq, onları uzun müddtli qəzasız istismmar 

etmək mümkün deyildir.  

Defektoskopiya qurğularının göstəricilərində biri onların dəqiqliyi, xətalarının kiçik olmasıdır. 

Nəzarətin dağıtmayan metodları və ya defektoskopiya – bu bütovlüyün pozulmasının aşkar edilməsi və ya 

makrostrukturun həmcinsliyi üçün istifadə edilən, məmulatların və materiallarının nəzarət metodlarının 

ümumiləşdirilmiş adıdır. Kimyəvi tərkibin dəyişilməsi, korroziya, köhnəlmə və s. halların müəyyən olunması 

dağıtmadan nəzarət üsullarının öyrənmə obyektidir. 

Daşıtmadan nəzarət metodları və ya defekt aşkarlanması üçün əsas tələblər: 

 İstehsalın bütün mərhələlərində, əməliyyat zamanı və məhsulun təmiri zamanı monitorinq imkanları; 

 Müəyyən edilmiş parametrlərin əksəriyyəti üçün məhsulun keyfiyyətini nəzarət etmək bacarığı; 

 Monitorinqə sərf olunan vaxtın digər proses avadanlığının işləmə müddəti ilə uyğunluğu; 

 Yoxlama zamanı alınan qiymətlərin yüksək dəqiqliyi; 

 Defektoskopik avadanlıqların yüksək etibarlılığı və onu müxtəlif şəraitdə istifadə etmək imkanı; 

 Nəzarət üsullarının sadəliyi, istehsalda, təmir və istismar şəraitində nəzarət vasitələrinin texniki 

əlçatanlığı. 
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Dağıtmayan defektoskopiya nəzarət üsullarının araşdırıb onların imkanlarını öyrəndikdə 

qalvanomaqnit hadisələri əsasında yaradılmış  Holl çeviricisinin tətbiqinin geniş imkanlarının olduğunu 

görürük. 

 
 

Eh = Rh

I ∙ B

h
 

Burada 𝑅ℎ -Holl sabiti, B –Holl lövhəsiə təsir edən maqnit selinin induksiyası, I -Holl lövhəsində 

axıdılan cərəyan, h- lövhənin qalınlığı. Arsenid-İndium(Ar-İn) yarımkeçirici materialından hazırlanmış Holl 

vericisindən istifadə etməklə defektoskopiya qurğusunu yaratmaq olar. 

 

ÇOXMƏQSƏDLİ ŞƏRTLƏRDƏ TEXNOLOGİYA OBYEKTLƏRİNİN  

İDARƏ EDİLMƏSİ ÜÇÜN OPTİMALLAŞDIRMA METODLARI 

 

Bədəlova Z.N. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Son vaxtlarda neft emalı istehsalının inkişafı əsasən emalın, ayrılmanın, təmizlənmənin və digər 

proseslər hesabına aparılır. Bu da texnologiyanın mürəkkəbliyinə səbəb olur. Bu mürəkkəblik proseslərin 

gedişatını, parametrlərini və onların qarşılıqlı əlaqələrini xarakterizə edən parametrlər arasında bir sıra daxili 

əlaqələr zamanı yaranır. Texnoloji prosesi istənilən rejimdə, texnoloji mürəkkəb kompleksdə həyata 

keçirmək üçün fərdi vahidlərin giriş-çıxış parametrləri arasındakı əlaqəni müəyyən etmək lazımdır ki, bu da 

xüsusi vasitələr və riyazi aparat olmadan həyata keçirilə bilməz.                                                                                       

Bu problemin effektiv həlli və kompleks sənaye qurğularının idarə edilməsi, sənaye sisteminin 

strukturunun xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq yaradılmış optimal qərarların qəbul edilməsi üçün riyazi 

modellər və alqoritmlər əsasında kompüter sistemlərinin köməyi ilə mümkündür. 

Çoxtərəfli şəraitdə neft emalının texnoloji obyektlərinin optimal iş rejimini seçmək üçün qərar 

qəbuletmə prosesinin (PR) əsasını nəzərdən keçirək.  

X - obyektin (alternativlər) iş rejimi silsiləsi və Y- isə PR-nin baş verə biləcək nəticələrinin çoxluğu 

olsun.                             

X, Y - nəticə keyfiyyəti ümumi olaraq danışmaq lazım olsa, bəzi alternativlər xiϵX və müvafiq 

nəticənin ortaya çıxması yiϵX  başlanğıcı arasında təsadüfi bir əlaqə var. Bundan başqa, bu üstünlük 

keyfiyyət qiymətləndirmə mexanizminin varlığı qəbul edilmişdir. Ümumi bir düstur olaraq PR-i belə ifadə 

etmək olar:                                                                                                                                                                                                                

              <PR vəzifələri> = {V, VS, VP tərəfindən verilən, W təmin etməsi lazımdır },             (1.1) 

V - verilən şərtlər; VS - obyektin mümkün vəziyyəti; VP - obyektin bir vəziyyətdən digərinə 

keçməsinə imkan verən mümkün operatorların dəsti; W - obyektin azru olunan vəziyyəti.  

Bu vəziyyətdə, PR probleminin həlli obyektin orta səviyyədə iştirakı üçün bir sıra operator seçməkdir. 

Müəyyən şəraitdə, PR (deterministik PR vəzifələri) məqsədləri Xi alternativləri və S ilə nəticələr arasındakı 

unikal deterministik bir əlaqə ilə xarakterizə olunur.                                                                                                         

Bir qayda olaraq f1(xi), f2(xi), ..., fm(xi), f (xi) bir neçə meyarına görə vektor meyarı adlanır. Bu 

hallarda PR problemi seçim problemi (vektorun optimallaşdırılması) kimi formalaşdırılmışdır: 

𝑥 = (𝑥1, 𝑥2,… , 𝑥𝑛).                                                                                 (1.2) 
PR-nin bu çox meyarlı tapşırıqlarını həll etmək üçün müxtəlif üsullar fərqlənir ki, qiymətləndirmə 

ümumiyyətlə müəyyən meyarlara uyğun olaraq birləşdirilir. Əsas həll üsulları aşağıdakılardır:  

 Ümumi qiymətləndirmənin müəyyən meyarlara əsaslanan təxminlərə olan asılılığının bir və ya digər 

üsulla, məsələn, bir qərar verən şəxsin köməyi ilə seçilməməsi üsullarının olmaması metodlar; 

 Kompensasiya metodları, alternativin daha yaxşı olduğunu öyrənmək üçün digərlərini 

qiymətləndirərək alternativ qiymətləndirməni kompensasiya etmək fikrinə əsaslanır. Nəzəri olaraq, bu,   

LPR-nin alternativlərin hər birinin mahiyyət və mənfi cəhətlərini yazdığını və iki tərəfli ekvivalent 

üstünlükləri (çatışmazlıqları) araşdıran ən sadə üsuldur; 
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 Burada müqayisəli eşiklərin üsulları bir alternativin digərindən üstün olduğu iki alternativin 

müqayisəsini istisna etməlidir. Verilən qaydalara görə alternativlər müqayisə edilə bilən (daha yaxşı, 

bərabər) və müqayisə edilə bilməyən cütlərə bölünür. Vəziyyət dəyişdikdə müqayisə edilən alternativlərin 

sayı dəyişir. Bu, bütün müqayisələr üçün ən pis olmayan alternativləri əhatə edən sözdə əsas tərkibini dəyişir 

və daha yaxşı həllər fərqləndirilir. 

 

BİOMETRİK GÖSTƏRİCİLƏRİN UNİFİKASİYA OLUNMUŞ  

İSTİFADƏÇİ İNTERFEYSİNİN KOMPONENTLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİ 

 

Bəşirli N.M. 

Odlar Yurdu Universiteti 

 

Müasir dövrdə yaşadığımız həyatı informasiya texnologiyalarsız təsəvvür etmək olduqca çətin 

məsələdir. İnformasiya texnologiyalarının bugünki gündə geniş tətbiqi, həyatımızın bir hissəsinə çevrilməsi 

bu fikri danılmaz fakta çevirir desək yanılmarıq. Bu sahədə atılan addımlar, köklü surətdə baş verən 

dəyişikliklər, yeni texnologiyaların tətbiqi birbaşa bizim yaşam tərzimizə ciddi şəkildə təsir göstərir. Həmin 

texnologiyalar demək olar ki bütün fəaliyyət sahələrinin məsələlərinin həllində geniş şəkildə tətbiq olunur [1-

3]. 

 Bu təqdim edilən işdə məqsəd informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə şəxsiyyətin autentifikasiyası 

məsələlərinin həlli üçün rahat istifadəçi interfeysinin yaradılmasıdır. Bildiyimiz qədəriylə şəxsiyyətin 

kimliyinin aşkara çıxmasında biometrik göstəricilər əvəzsiz rol oynayır.  

Biometrik autentifikasiya (və ya Biometriya) – insanın bioloji xüsusiyyətlərinə əsasən kimliyin 

müəyyən edilməsi, tanınmasıdır. Müxtəlif tətbiqlərdə bir sıra biometrik parametrlər istifadə edilir. Hər 

biometrik parametrin üstün və zəif cəhətləri var və seçim adətən tətbiqdən asılı olur. Aşağıda geniş məlum 

olan bir neçə biometrik parametrlərin qısa xülasəsinə baxaq: 

1.Barmaq izlərinə görə identifikasiya texnologiyası ən geniş yayılmış biometrik texnologiyadır. Bu 

metodun əsasında hər bir insanın əl barmaqlarında papilyar naxışların unikallığı ideyası durur. 

2.İnsan gözünün qüzehli qişası barmaq izləri kimi onun unikal biometrik xarakteristikasıdır. Qüzehli 

qişanın şəklini analiz edən sistemlər kifayət qədər etibarlı tanımanı təmin edirlər. Bu xarakteristika yetərincə 

stabildir, insanın bütün həyatı boyunca praktik olaraq dəyişmir, çirklənməyə və yaralara qarşı həssas deyil. 

Qeyd edək ki, sağ və sol gözün qüzehli qişasının şəkli əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. 

3.Şəxsiyyətin ən etibarlı identifikasiya metodlarından biri gözün torlu qişasından istifadə edilməsidir. 

Göz dibini xarici işıq mənbəyi ilə işıqlandırdıqda gözün torlu qişası – gözü qanlatəchiz edən venalar və 

arteriyalar yaxşı görünür. Hələ 1935-ci ildə sübut olunmuşdu ki, hətta əkizlərdə belə gözün torlu qişasının 

qan damarlarının şəkli üst-üstə düşmür. Gözün torlu qişası ilə tanınma metodu 1970-ci illərin ortalarından 

sənaye miqyasında inkişaf etməyə başladı. 

4.Sifət cəmiyyətdə ən yaxşı qəbul edilən biometrik identifikatorlardan biridir, çünki vizual qarşılıqlı 

əlaqədə insanların geniş istifadə etdikləri tanıma üsuludur. Sifətin tanınması üçün bahalı xüsusi avadanlıq 

tələb olunmur. İdentifikasiya ilə yanaşı bir sıra digər funksiyalar da yerinə yetirən adi videomüşahidə 

kamerası da istifadə edilə bilər. İkincisi, qurğunun işə düşməsi üçün oxuma qurğusu ilə fiziki təmas, nəyəsə 

toxunmaq, müəyyən vəziyyəti almaq, hər hansı frazanı tələffüz etmək tələb olunmur. Tanıma prosesi təbii, 

bəzi hallarda identifikasiya edilənə hiss etdirilmədən baş verir. 

5.Əl imzası da fizioloji xarakteristikalar kimi insanın unikal atributlarındandır. Bundan başqa bu 

istənilən insan üçün daha adi identifikasiya metodudur, çünki barmaq izinin götürülməsindən fərqli 

olaraq kriminalistika ilə assosiasiya yaratmır. Adətən imza haqqında verilənlərin iki emal üsulunu 

fərqləndirirlər: nümunə ilə sadə müqayisə və dinamik verifikasiya [4]. 

Biometrik göstəricilərin unifikasiyasına gəlincə, Unifikasiya – [lat. unus – bir; unio – birlik; facere – 

etmək, yaratmaq] 1)hər hansı bir şeylərin (obyektlərin, xidmətlərin, sənədlərin, müxtəlif növ məhsulların) 

səmərəli şəkildə eyni görünüşə gətirilməsi, hamısının bir tərzə, vahid şəklə, formaya, ümumi bir qaydaya 

yaxud sistemə salınmasıdır; 2)eyni funksiyalı obyektlərin sayının səmərəli azaldılmasıdır [5]. 

Beləliklə, buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, yaradılan istifadəçi interfeysi cəmiyyətin bir çox 

sahələrində, məsələn kriminalistikada, pasportların, vəsiqələrin, plastik kartların daha təkmilləşdirilmiş 

formada həllində geniş şəkildə öz tətbiqini tapacaqdır.  

 

 

 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0dentifikasiya
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%B6z%C3%BCn%C3%BCn_q%C3%BCzehli_qi%C5%9Fas%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Barmaq_izl%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%B6z%C3%BCn_torlu_qi%C5%9Fas%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/1935
https://az.wikipedia.org/wiki/1970
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Videom%C3%BC%C5%9Fahid%C9%99_kameras%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Videom%C3%BC%C5%9Fahid%C9%99_kameras%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Kriminalistika&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0mza
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İNTERNETDƏ ELMİ PUBLİKASİYALARIN AXTARIŞININ AVTOMATLAŞDIRILMASI 

 

Bəşirli N.M. 

Odlar Yurdu Universiteti 

 

İnternetin nəhəng məlumat bazası hər saniyə yeni xəbərlərlə zənginləşir. İnternet genişləndikcə bu 

şəbəkə vasitəsilə dünyanın istənilən nöqtəsində yaşayan insanlarla virtual ünsiyyət qurmaq, məktublaşmaq, 

on-line rejimində keçirilən müxtəlif forumlarda iştirak etmək, kitab, jurnal və qəzetlərin elektron 

versiyalarını oxumaq, alış-veriş etmək, radio dinləmək, televiziya verilişlərinə tamaşa etmək, gündəlik 

hadisələr haqqında operativ məlumatlar almaq mümkündür. Bu xidmətləri əldə etmək üçün insanlar ilk 

növbədə İnternetdəki axtarış sistemlərindən istifadə edirlər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axtariş sistemlərinin müraciətlərin sayına görə fərqi 

Publikasiya dedikdə, informasiyanın nizamlı şəkildə 

müəyyən auditoriyaya hər hansı davamlı (ani olmayan) 

vasitələrin köməyi ilə çatdırılması başa düşülür. Ənənəvi 

olaraq belə vasitə kimi çıxış edən kağız son minillikdə bu 

sahənin yeganə tam hüquqlu lideri olmuşdur. Lakin hər şeyin 

bir sonu olduğu kimi, kağızın əsrlərlə davam edən şəksiz 

hökmranlığı da, yeni elektron publikasiyaların meydana 

gəlməsi ilə sona çatdı.  
İnternet şəbəkəsində informasiyanın sürətli artması 

şəbəkədə lazım olan informasiyanın axtarışını çətinləşdirir. 

Hal-hazırda artan informasiyaların axtarışını asanlaşdırmaq 

üçün təqdim edəcəyimiz iş  ̶  “internetdə elmi publikasiyaların axtarışının avtomatlaşdırılması” mühüm 

əhəmiyyət daşıyır. Ekspertlərin dediyinə görə İnternetlə ötürülən informasiyanın həcmi hər yarım ildə iki 

dəfə artır. Hər gün milyonlarla yeni sənədlər yaranır və axtarış sistemləri olmasa onların İnternetdə axtarışı 

mümkün olmazdı. Qlobal şəbəkədə milyardlarla informasiya resursları içində asanlıqla lazım olanı seçə bilən 

axtarış sistemlərinə tələbat artmaqdadır. İnternetdə müasir axtarış sistemləri fəaliyyət göstərir. Hələ bir-neçə 

il öncə belə bir fikir var idi ki, "İnternetdə hər şey var, lakin lazım olanı tapmaq mümkün deyil". Lakin 

informasiya kataloqlarının, axtarış sistemlərinin və axtarış proqramlarının yaranması ilə vəziyyət 

dəyişmişdir. İndi çox zaman lazım olan informasiyanı İnternetdən tapmaq daha tez olur, nəinki masa 

üzərindəki kitabdan.  

İnternetdə informasiya axtarışı – İnternet mühitində yığılmış sənədlər çoxluğu içində istifadəçinin əldə 

etməyə çalışdığı və bunun üçün daxil etdiyi xüsusi informasiya sorğusuna uyğun gələn faktlar və 

məlumatların axtarışı prosesidir. Problem ondadır ki, İnternet mühitindəki veb-saytlar və səhifələr xaotik 

yerləşir və yüz milyonlarla veb-saytın hamısını nəzərdən keçirmək qeyri-mümkündür. Burada işin aktuallığı 

ön plana çəkilir. Yəni bu problemi aradan qaldırsaq hər zaman lazımi informasiyaları tez əldə etmiş olarıq. 

Bunun üçün bizim axtarış sistemlərinə ehtiyacımız var. 

Axtarış sistemi (Web search engine) və ya informasiya-axtarış sistemi (Information retrieval system) – 

İnternet şəbəkəsində soruşulan informasiyanın axtarışı, toplanması və sistemləşdirilməsi əməliyyatlarını 

yerinə yetirən portaldır. 
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Təqdim edəcəyim işdə məqsəd elmi publikasiyaların axtarışını asanlaşdırmaq və bunun üçün nəzərdə 

tutulmuş bir axtarış sistemini yaratmaqdır. Axtarış sistemləri informasiyanın İnternetdə axtarışının 

avtomatlaşdırılmasıdır və müxtəlif üsullarla həyata keçirilir. 

Nəticə olaraq informasiya axtarışının effektivliyinin yüksəldilməsini söyləyə bilərik. 

 

RƏNGLİ PETRİ ŞƏBƏKƏLƏRİNİN STRUKTURUNUN TƏYİN EDİLMƏSİ 

 

Cabbarlı Ə.A. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Müasir dövrdə Petri şəbəkələri (PŞ) nəzəriyyəsinin riyazi imitasiya modelləşdirilməsi aparatı geniş 

yayılmışdır. Onun əsas üstünlükləri sadəliyindən, yaxşı analitik imkanlarının olmasından irəli gəlir. PŞ 

proseslərə  fəlsəfi yanaşmaya, sistemin elementləri arasında səbəb-hadisə-nəticə bağlılığına əsaslanır. Bu 

yanaşma modelləşdirilən proseslərin müxtəlifliyinə baxmayaraq, onların modelləşdirilməsinin 

inteqrasiyasına gətirir. 

PŞ-nin modelləşdirmə imkanları və effektivliyi  onların tətbiqi ilə təsvir edilən obyektin həm dinamik, 

həm də statik modeli ola bilməsi ilə izah olunur. Paralel proseslərin modelləşdirilməsində PŞ-nin xüsusi rolu 

vardır. Modelləşdirmə prosesi göstərir ki, nəzəri imkanlara baxmayaraq, cox zaman ölcülərin böyüklüyünə 

və mürəkkəbliyinə görə, cevik istehsalat sistemləri, böyük həçmli alətlər toplusu olan emal mərkəzləri kimi 

obyektlərin modelləşdirilməsi zamanı Petri şəbəkələrinin qurulması mümkün olmur. Rəngli Petri 

şəbəkələrinin tətbiqi belə obyektlərin modelləşdirilməsini nəzərə carpaçaq dərəçədə sadələşdirir. Rəngli Petri 

şəbəkələrinin təsvir imkanları adi Petri şəbəkələri ilə eynidir, lakin rəngli Petri şəbəkələri modelləşdirilən 

obyekti təsvir edən zəruri mövqelərin və kecidlərin sayını azaltmağa imkan verir, modelləşdirmə prosesini 

əhəmiyyətli dərəçədə sadələşdirir və sürətləndirir. 

Rəngli Petri şəbəkələri formal olaraq N = ( P, T,  , F, H ,  , , 0 ) toplusu şəklində  təyin olunur. 

Burada P = { p } –boş olmayan sonlu mövqelər coxluğu ; T = { t } –boş olmayan sonlu kecidlər coxluğu;  

= {}- boş olmayan sonlu sayda markerlərin rəngləri coxluğu; F:PT{0,1,2,…} və H:T P {0,1,2,…} – 

uyğyn  olaraq  mövqelər  və  kecidlər  coxluğunun insident funksiyaları;  

 : (P  )  T (0,1)- markerlərin rənglərinin kecidlərin giriş mövqeləri üzrə paylanması funksiyası; 

:T(P )(P)– markerlərin rənglərinin kecidlərin cıxış mövqeləri üzrə paylanması funksiyası; 0 

:P {0,1,2,…}- şəbəkənin başlanğıç markerləşməsidir. 

  və   funksiyaları kecidlərin işləməsi qanununu verir və şəbəkənin fəaliyyəti zamanı rəngli 

markerlərin mövqelər üzrə paylanmasını müəyyən edir. 

Şəbəkənin mövqelərinin markerləşməsi P    ölcülü  matrisi şəklində təsvir olunur. Burada,  i 

(p,) – p mövqeyində    rəngli markerlərin sayını göstərir. 

 və  funksiyalarının verilməsi üsuluna baxaq. Markerlərin rənglərinin kecidlərin giriş mövqeləri 

üzrə mümkün paylanması funksiyası , kecidlərin işləməsi şərtini təsvir edir. Kecidlərin cıxış mövqeləri üzrə 

rənglərin paylanması funksiyası  isə, kecid yerinə yetirildikdən sonra yeni markerləşməni müəyyən edir. 

t T kecidinin yerinə yetirilməsi şərti müəyyən    markerləşməsində aşağıdakı şəkildədir:  

 pik  t  ,  jk   ,   ücün  ( pik , jk )   F ( pik , t );           (1.1) 

t ( ( pi1 , j1 ) , … , ( pin , jn ) ) = 1 ; k = tn,n,1    . 

(1.1) sisteminin şərtləri göstərir ki, t kecidinin hər bir giriş mövqelərində, zəruri sayda müvafiq rəngli 

markerlərin mümkün paylanması mövçuddur. Şərti ödəyən t kecidinin yerinə yetirilməsi nətiçəsində 

) p, i  (  markerləşməsi aşağıdakı düstura əsasən  i+1(p,)  markerləşməsi ilə əvəz olunur: 

i+1 (p,)=i(p,)-t (p,) F (p,t) + t (p,) H (t,p)             (1.2) 
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İSTEHSAL SİSTEMLƏRİNİN İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİNİN ANALİZİ 

 

Camalova P.A. 

Sumqayıt  Dövlət Universiteti  

 

Müxtəlif təyinatlı istehsal sistemlərinin inkişaf mərhələlərini  <<qeyri müəyyənlik dərəcəsi >>  və 

tərkibinin elementlərinin  << müxtəlifliyi>>  nöqtəyi nəzərdən analiz etməklə onların inkişafının (evolyusiya 

yolu ilə) kifayət qədər sadədən çox mürəkkəb sistemlərə kimi inkişaf etdiyinin müəyyən etmək olar (şəkil). 

 
Şəkil . İstehsal sistemlərinin evolyusiya prosesi.  x – qeyri-müəyyənlik dərəcəsi; y – müxtəliflik 

Avtomatik xətlər onu təşkil edən elementlərə görə kifayət qədər eynicinslidir və determinə olunan 

şəraitdə fəaliyyət göstərirlər. 

Çevik texnoloji modullar nisbətən mürəkkəb və səmərəli sistemlərdir və tərkibləri kifayət dərəcədə 

müxtəlif elementlərdən – dəzgahlar, robotlar, proqramla idarə olunan sistemlər və s., ibarətdir. 

Çevik istehsal sistemləri çevik istehsal modullarına daxil olan əsas avadanlıqlardan əlavə anbar, 

nəqliyyat, idarə və planlaşdırma sistemlərindən və lokal kompüter şəbəkələrindən təşkil olunur. Çevik 

istehsal sistemlərinin fəaliyyəti əsasən stoxastik xarakter daşıyır və əvvəlki sistemlərdən fərqlidir. Belə ki, 

onlar ətraf mühit və sistemin daxilində baş verən proseslər haqqında tam və dəqiq informasiyaya malik 

olmurlar. 

Kompüterləşdirilmiş inteqrallaşdırılmış istehsalların tərkibinə çevik istehsal sistemlərindən əlavə 

layihələndirmə, planlaşdırma, istehsalların avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri, lokal hesablama 

şəbəkələri və digər avtomatlaşdırma sistemləri daxil olur.  

İstehsal sistemlərinin sonrakı inkişafı virtual genişləndirilmiş və intellektual və b. növ müssisələr kimi 

yaradılır. 

Təcrübə göstərir ki, mürəkkəb istehsal sistemlərinin abstrakt ifadələrini müxtəlif təyinatlı riyazi 

aparatlarla təsvir etmək olar. Bu məqsədlə müxtəlif modelləşdirmə aparatlarından – sonlu avtomatlar, paralel 

fəaliyyətli asinxron proseslər, produksiya qaydaları , petri şəbəkəkəri kimi analitik üsullardan istifadə edilir. 

Nisbətən mürəkkəb istehsal sistemlərini modelləşdirməklə tədqiq etmək üçün imitasiya 

modelləşdirilməsindən istifadə edilir. 
 

İSTEHLAKÇI BAXIMINDAN İNTERNET-MARKETİNQİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Cavadov  E.S. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Son illərdə internet biznes və sosial həyatda radikal dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. İndi İnternet 

marketinqi əhəmiyyətli bir ünsiyyət vasitəsidir. İnternetdən geniş şəkildə istifadə etməyə başlamağın ən 

vacib səbəbi onu istifadə etmək xərcinin ucuz olmasıdır. Buna görə istehlakçılar internetdən tez-tez istifadə 

edirlər. Buna görə, internet marketinq üçün çox vacibdir. 

Son illərdə, internet istehlakçıların təcrübələrinə təsir edib və buna görə istehlakçı satın alma qərarı 

prosesi çox əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Məlumatın bölüşdürülməsinin son dərəcə asan və 

sürətli olması, bu dəyişikliyin ən vacib səbəblərindən biri olduğu qəbul olunmalıdır. Buna görə də, internetlə 

gələn bütün mühüm dəyişikliklər istehlakçı cəmiyyətinin sosial və fərdi həyatında da təsirli olmuşdur. Bu 

səbəbdən müəssisələr internetlə bağlı sosial və fərdi dəyişiklikləri nəzərə alaraq fəaliyyətlərini 

planlaşdırmalıdırlar. Çünki bugünkü iş şəraitində istehlakçı satınalma prosesini araşdırarkən internetə 

etinasızlıq etmək yanlış olardı. 
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İstehlakçı baxımından internet-marketinq. İnternetin inkişafı biznes-istehlakçı münasibətlərini fərqli 

bir ölçüyə gətirdi. İnformasiya cəmiyyəti ilə əlaqəli olan yeni marketinq anlayışında istehlakçılar mühüm 

mövqeyə gəlmiş və müxtəlif üstünlüklərə malik olmuşlar. Bu gün istehlakçılar asanlıqla və səmərəli almaq 

istədikləri məhsullar haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. 

İstehlakçıların daha çox alternativ axtarışında olması və alınacaq məhsulla bağlı sual və cavabların 

artması istehlakçılara yeni bir ölçü qazandırmışdır. Bundan əlavə, istehlakçı satın alma prosesinin istənilən 

mərhələsində İnternetdən istifadə edə bilər. Məsələn, alternativlər arasında qiymətləri, keyfiyyəti və digər 

xüsusiyyətləri müqayisə etmək və mütəxəssisləri və satıcılara limitsiz sual vermə imkanı kimi üstünlüklər 

İnternetin istehlakçılara verdiyi üstünlükdür. Buna görə istehlakçılar satınalma prosesinin hər mərhələsində 

nəzarəti ələ alırlar və müəssisələrin qarşısında daha əlverişli mövqedədirlər. Bu vəziyyət nəticəsində məhsul 

və xidmətlər istehlakçılara daha keyfiyyətli və uyğun qiymətdə təklif olunur. 

İstehlakçı davranışları. Keçmişdə marketinq rəhbərləri, istehlakçı davranışını satış aksiyalarına səbəb 

olan satın alma qərarı ilə yaxın mənalı qiymətləndirmişlər. Ancaq, müasir dövrdə, müasir marketinq 

fəlsəfəsinə uyğun olaraq satın almadan əvvəl və sonraki davranışların araşdırılması zərurətə çevrilmiş, 

beləliklə, mübadilə (exchange) aktı da zənginlik və dərinlik qazanmışdır. 

İstehlakçı tələblərinin davamlı dəyişiklik göstərməsi və satın alma prosesindəki davranışları müasir 

dövrdə marketinq baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. İstehlakçılarda baş verən bu tələb elastikliyi, daim 

tutulan yeni və fərqli məlumatlardan qaynaqlanır. Çünki istehlakçılar müasir dövrdə olduqca çox seçimə 

malikdirlər. Bu səbəblə müəssisələr mövcud olduqlarını istehlakçılara tez-tez xatırlatmaları lazımdır. Bunun 

üçün müəssisələr üçün izlənəcək ən yaxşı yol, istehlakçıların vaxtlarını ən çox keçirdikləri yerlərdən biri olan 

internet məkanında olmaqdır. Beləliklə, daha çox istehlakçıya daha qısa müddətdə çataraq onların istək və 

ehtiyaclarını ödəmək mümkün olacaqdır. 

 Əvvəllər vaxt keçirmək və sosiallaşmaq məqsədilə aparılan alış-verişin vaxt keçdikcə bəzi 

istehlakçılar tərəfindən sıxıcı bir fəaliyyət halını alması istehlakçı davranışındakı ən əsas dəyişikliklərin 

göstəricisidir. İnternetin sürətlə inkişaf etməsi və internetdən marketinqinin genişlənməsi alış-verişin sıxıcı 

və ya vaxt alıcı olduğunu düşünən istehlakçılar üçün yaxşı bir alternativ olmuşdur. İnternetdən alış-veriş 

edənlərin sayı artdıqca istehlakçıların onlayn satın alma davranışlarının araşdırılması əhəmiyyət qazanmışdır. 

Aparılan araşdırmalarda, internet bazarında potensial online istehlakçıları qazanmaq üçün uğur amili, 

istehlakçıların psixoloji və demoqrafik xüsusiyyətləri kimi qərar vermə proseslərində təsirli olan amilləri 

anlamaqdan keçdiyi görülmüşdür. Satın alma qərar prosesinin dərininə endikdə, istehlakçıların 

xüsusiyyətlərinin əhəmiyyət qazandığı məlum olmuşdur. 

İstehlakçı davranışlarına təsir edən amillər. İstehlakçı davranışları, bir tərəfdən istehlakçının fərdi 

olaraq, ehtiyaclarının və tələbatlarının, öyrənmə prosesinin, şəxsiyyətinin, dərk etmələrinin, mövqe və 

inanclarının təsiri; digər tərəfdən, insanın, üzvü olduğu cəmiyyətdə, mədəniyyət, sosial sinif, istinad qrupu və 

ailə kimi sosial-mədəni amillərin təsiri ilə ortaya çıxır. Bundan başqa, müəssisələrin marketinq səylərinin da 

davranışlara təsiri olur. İstehlakçının satın almaq qərarında sosial, psixoloji və fərdi xarakterdə müxtəlif 

amillərin güclü təsiri vardır. Bunlar, marketoloquna nəzarət edə bilmədiyi, ancaq almaq qərarlarına təsirini 

nəzərə almaq məcburiyyətində olduğu amillərdir. Bu amilləri aşağıdakı kimi sıralaya bilərik: 

 1. Sosial amillər: mədəniyyət və alt mədəniyyət, sosial sinif, istinad qrupları, rollar və ailələr. 

 2. Psixoloji amillər: motivləşdirmə, qavrama, mövqelər, öyrənmə və şəxsiyyət. 

 3. Şəxsi amillər: demoqrafik və hal-vəziyyət amilləridir. 

İstehlakçı davranışlarına təsir edən amilləri iki cür fərqləndirə bilərik. Bu fərqlənməyə görə istehlakçı 

davranışlarına təsir edən amillər fərdi və sosial amillər olmaqla iki əsas qrupa ayrılır və yuxarıda göstərilən 

psixoloji amillər içərisində yer alan məqamlardan bu fərqlənmədə sosial amillərin daxilində danışılır. 

Bununla yanaşı, XX əsrin möcüzəsi deyə təqdim edilən interneti də istehlakçı davranışlarına təsir edən 

amillərə əlavə edə bilərik. 
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QAZLİFT NƏZARƏT VƏ İDARƏETMƏ SİSTEMİNIN OBYEKTLƏ ƏLAQƏ QURĞUSU 

 

Cəbrayılov E.B. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Qazlift nəzarət və idarəetmə qurğusu (QNİQ) neftçıxarma prosesinin avtomatlaşdırılmasında quyuların 

neft və qaz hasilatının hesablanması quyuağzı təzyiqlərə, nəzarət və məlumatların dispetçer məntəqəsinə 

ötürülməsini təmin etmək üçün nəzərdə tutulub. Rabitə qurğusu RS485 və RS232 mikrosxemlər bazasında 

qurularaq iki məftilli fiziki xətt vasitəsilə uzaq məsafədə yerləşən obyekt ilə dispetçer məsafəsi arasında 

informasiya mübadiləsini təmin etmək üçündür. Onun üçün üç rabitə tipindən istifadə olunur və eyni 

zamanda onların ancaq birindən istifadə etmək olar. Bu üç rabitə tipinin hərəsinin özlərinə məxsus 

xüsusiyyətləri vardır. İnformasiyanın ötürülmə sürəti sürəti 4800, 9600, 19200 bit/san-dir.  Qazlift nəzarət və 

idarəetmə sisteminin obyektlə əlaqə qurğusu ilə dispetçer məntəqəsi arasındakı məsafəyə əsasən bu rabitə 

kanallarından biri seçilir. Belə ki, RS232 və RS485 ilə daha yaxın məsafəyə (200-1500 m), simsiz rabitəli 

radiomodem ilə daha uzaq məsafəyə informasiya ötürülməsi təmin edilir. Hər üç rabitə kanalı sabit 5V qida 

gərginliyi ilə qidalanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1. Qazlift nəzarət və idarəetmə sisteminin obyektlə əlaqə qurğusu struktur sxemi 

İKİPİLLƏLİ QAZLİFT QUYULARININ KONTROLLERLİ İDARƏ EDİLMƏSİ 

 

Cəbrayılzadə P.Ə. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Daha dərin quyularda qazlift üsulu ilə ənənəvi neftçıxarma 

zamanı bir sıra çətinliklər yaranır. Bu çətinliklər qaldırıcının 

diametrinin seçilməsi ilə əlaqədar olaraq yaranır. Belə ki, 

qaldırıcının diametri düstur ilə hesablanmış diametrdən aşağı 

götürülərsə, quyunun məhsuldarlığı optimal rejimdəkindən az 

olacaqdır. Əgər, qaldırıcının diametri hesablanan diametrdən çox 

götürülərsə, qaz sərfi çoxalacaqdır və nəticədə quyunun 

fontanvurma dövrü çox tez qurtaracaqdır. Buna görə də bu halda 

ikipilləli quyulardan istifadə edilir. Şəkil 1.-də ikipilləli qazlift 

quyusunun quruluşu göstərilmişdir.  

Əvvəlcə qaz birinci pillənin boruarxasına vurulur və onun 

təzyiqinin hesabına əvvəl birinci pillə, sonra isə ikinci pillə dolur. 

Daha sonra birinci pilləyə qazın verilməsi prosesi dayandırılır və 

ikinci pillənin boruarxasına qazın vurulmasına başlanılır. Nəticədə 

ikinci pillədə olan neft-qaz qarışığı hasil olunmuş olur. Birinci və 

ikinci pillələr bir-birindən əks klapan vasitəsilə ayrılmışdır. Əks 

klapan ikinci pillədən neftin hasil olunması zamanı neftin aşağı 

pilləyə axmasının qarşısını alır. [1] 

Sistemin idarə edilməsi mərkəzi kontroller vasitəsilə həyata 

keçirilir. Qazın pillələrə vurulması üçün kontroller uyğun 

idarəedici təsir ilə uyğun klapanlara təsir edir. Eyni zamanda qazın 

sərfi, klapanların vəziyyəti, hasil olunan məhsulun sərfi və hər 

boruda olan təzyiq haqqındakı məlumatlar kontrollerdə analiz 
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edilir.  

İkipilləli quyularda qaldırıcının 

diametrinin və pillələrin uzunluğunun təyin 

olunması mərhələlərinə baxaq. [2] 

1. Əvvəlcə A.P.Krılovun 

𝑑 = 0.074√
𝛾𝑛 ∙ 𝐿

𝑃1 − 𝑃2
∙ √

𝑄𝐿

𝛾𝑛𝐿 − 10(𝑃1 − 𝑃2)
 

düsturuna əsasən bircərgəli qaldırıcının 

diamteri təyin edilir. Burada Q-quyunun 

məhsuldarlığı, 𝑚3 𝑔ü𝑛⁄ ; 𝑃1-başmaqdakı mütləq 

təzyiq, atm; 𝑃2-buferdə olan mütləq təzyiq, 

atm; L-qaldırıcının uzunluğu, m; 𝛾𝑛-neftin nisbi 

xüsusi çəkisidir. Təyin etdiyimiz diametr, 

məsələn, 2,5′′ 𝑣ə 3′′ qiymətləri arasında olarsa, 

bunlardan birini tətbiq etmək lazımdır. Əgər diametri 2,5′′  olan standart boru qəbul edilərsə, aydındır ki, 

quyunun məhsuldarlığı optimal 

rejimdəkindən az olacaqdır. 3′′ diametrli boru 

qəbul edildikdə isə qazın sərfi çoxalacaqdır 

və nəticədə quyunun fontanvurma dövrü 

vaxtından tez qurtaracaqdır. Bu səbəbdən 

ikipilləli qaldırıcı tətbiq edilməlidir. 

2. Qazın xüsusi sərfini-𝑅0 təyin edirik:                       

𝑅0 =
0.0077𝐿[𝛾𝑛𝐿−10(𝑃1−𝑃2)]

𝑑0.5(𝑃1−𝑃2)𝑙𝑔
𝑃1
𝑃2

   

3. Müəyyən edilmiş qazın xüsusi sərfini 

qaldırıcı boruların başmağındakı 

təzyiqə gətirmək üçün Boyl-Mariott 

qanunundan istifadə edib, 

𝑅1 =
𝑅0𝑃𝑎𝑡𝑚

𝑃𝑏𝑎ş
 

alırıq.  

4. Yuxarı diametrə keçid sərhəddini təyin etmək üçün qazın mütləq xüsusi sərfindən asılı olaraq 

məhsuldarlığın dəyişməsini göstərən qrafikdən istifadə etmək lazımdır. Qrafikdə absis oxu üzərində qazın 

mütləq xüsusi sərf qiymətləri (𝑅1), ordinat oxu üzərində isə 10−1-ə vurulmuş optimal məhsuldarlığın 

qiymətləri verilmişdir (Şəkil 2).  Şəkildəki bütöv xətlər qaldırıcının diametrini, qırıq xətlər isə həmin 

qaldırıcılar üçün neytral zona xətlərini göstərir. Ordinat oxu üzərində Q məhsuldarlığına uyğun olan nöqtəni, 

absis oxu üzərində isə 𝑅1-boruların başmağına gətirilmiş qazın xüsusi sərfinə uyğun olan nöqtəni qeyd edək. 

Yuxarıda götürdüyümüz 2,5′′ 𝑣ə 3′′ diametrli qaldırıcı misalına baxsaq, burada 2,5′′ diametrli borudan 3′′-ə 

keçmə yerini təyin etmək üçün ordinat oxu üzərində götürdüyümüz nöqtədən 3′′ borunun aşağı tətbiqolunma 

sərhəddini təyin edən xətti kəsənədək horizontal çəkirik. Bu kəsişmə nöqtəsindən absis oxunu kəsənədək 

perpendikulyar endirsək həmin nöqtəyə uyğun qazın xüsusi sərfinin 𝑅2 qiymətini alarıq.  

5. Boyl-Mariott qanununa əsasən 3′′  boruya keçid nöqtəsindəki 𝑃′ mütləq təzyiqi aşağıdakı kimi olar. 

𝑃′ =
𝑅0𝑃𝑎𝑡𝑚

𝑅2
 

Burada 𝑃𝑎𝑡𝑚-qiyməti vahidə bərabər olan atmosfer təzyiqidir. 

6. Yuxarı pillənin uzunluğu aşağıdakı məlum düsturun köməyi ilə müəyyən edilir: 

𝐿2 = 𝐿
√𝑃′ − √𝑃𝑞.𝑎

√𝑃𝑏𝑎ş − √𝑃𝑞.𝑎

 

 Onda aşağı pillənin uzunluğu 𝐿1 = 𝐿 − 𝐿2 olar. 

 

Şəkil 3.- də ikipilləli qazlift quyusunun idarə edilməsinin yeni proqramı verilmişdir. [3] Proqramda 

B00, B01 və B02, eyni zamanda B03 və B04 blokları yuxarıdakı proqram kimi işləyir. Proqram B09 düyməsi 

ilə işə düşür. Gain blokunun çıxışında təzyiq 1-6 Mpa aralığında dəyişir. Şmit triggeri isə 1 Mpa təzyiqdə Off 
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vəziyyətindən On vəziyyətinə, 4 Mpa təzyiqdə isə On vəziyyətindən Off vəziyyətinə keçir. Proqrama B10 

sensoru əlavə edilmişdir ki, bu sensor kinci pillənin məhsulla dolduğunu göstərir. İkinci pillədə maye görən 

kimi B10 sensoru siqnal verir və B06 And bloku hesabına B11 çıxışı aktivləşir. Siqnal kəsildikdə isə B08 

Not elementi və B07 And elementi hesabına B12 çıxışı aktiv vəziyyətə keçir.  
 

XƏTTİ PROQRAMLAŞDIRMA FUNKSİYASI ƏSASINDA QƏRAR QƏBULETMƏ 

 

Cəfərli Ə.S. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Şirkət iki növ məhsul istehsal edir: A1 və A2.  Hər bir A1 vahid üçün 4000 dollar , hər bir A2 isə vahid 

üçün 6000 dollar mənfəət verə bilər. Qərar problemi, 2018-ci ilin ilk mövsümündə nə qədər A1 və A2 

istehsalı lazımdır? Məqsəd, iki məhsulun istehsalından maksimum qazanc əldə etməkdir. Lakin şirkətin 

əmək, maddi və marketinq tələblərinə məhdudiyyətləri vardır. A1 bir vahidi istehsal etmək üçün 100 saat 

lazımdır və A2 eyni formada A2 bir vahidi üçün 200 saat lazımdır, lakin ümumi hər ikisinin istehsalına 

birlikdə 100,000 saat lazımdır. A1 və A2 bir vahidinin maddi xərcləri müvafiq olaraq  2000 və 3000 dollardır 

və ümumi maddi büdcə 4,000,000 ABŞ dollardır. Həmçinin, marketinq tələbləri olaraq ən azı 100 ədəd A1 və 

200 ədəd A2 istehsal etməlidir. Bu məhsulun istehsalına baxaq: 

Qərar dəyişənləri: 

X1 = istehsal olunacaq A1 ədədləri; 

X2 = istehsal olunacaq A2 ədədləri. 

Nəticə dəyişən (obyektiv funksiya): 

Ümumi mənfəəti maksimuma çatdırmaq lazımdır:  

z = 4,000 X1 + 6,000 X2. 

Nəzarətsiz dəyişənlər (məhdudiyyətlər): 

İş məhdudiyyəti: 100 X1 + 200 X2 ≤ 100,000 (saat); 

Maddi məhdudiyyət: 2,000 X1 + 3,000 X2 ≤ 4,000,000 (dollar); 

A1 üçün marketinq tələbi: X1 ≥100 (ədəd); 

A1 üçün marketinq tələbi: X2 ≥200 (ədəd). 

Bu xətti proqramlaşdırma problemidir. Onun rəsmi modeli kimi təsvir edilə bilər  

Max  z = 4000x1 + 6000x2 

𝑠. 𝑡.  {

100 𝑥1  +  200𝑥2  ≤  100,000 
2,000 𝑥1  +  3,000 𝑥2  ≤  4,000,000

𝑥1  ≥ 100
 𝑥2  ≥ 200

 

Xətti proqramlaşdırma funksiyası ilə nəticəni almaq olar. 

x1=600 (ədəd) 

x2=200 (ədəd) 

z = 3,600,000 (dollar) 

Biz bu nümunədən gerçək dünya problemini necə modelləşdirmək haqqında öyrənə bilərik. Mövcud 

qərar modelləri onu modelləşdirmə yolunu tapmaqda kömək edə bilər və mövcud qərar dəstəyi alətləri 

tezliklə həll çıxarmaq üçün dəstək verə bilər. 

Bir optimallaşdırma modeli tələb olunan giriş məlumatlarını verməklə, istənilən çıxışı və riyazi 

əlaqələri dəqiq bir şəkildə müəyyən edir.  

 
NEFT EMALI MÜƏSSİSƏSİ ÜÇÜN KOMBİNASİYA EDİLMİLMİŞ  

VƏZİYYƏTLƏR ÜSULU ƏSASINDA QƏRARQƏBUIETMƏ MƏSƏLƏSİNİN HƏLLİ 

 

Cəfərli Ə.S. 

Azərbaycan Dövlət Neft Və Sənaye Universiteti 

 

Biz qərar qəbuletmənin yeni modelinə qərarqəbuledənin xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla faydalılıq 

modelinə baxacağıq. Bu üsulda qərar qəbuledən şəxsin xarakterini (riskə, itki və gəlirə münasibət və s.) 

nəzərə alacağıq. İnsanın xarakteri ilə bağlı informasiyanı modelləşdirmək üçün ehtimalların linqvistik 

qiymətləndirmələrindən istifadə edəcəyik. Aşağıda qeyri müəyyənlik şəraitində qərarqəbuletmədə davranış 
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problemini qısaca formalizə edək. Ətraf mühit və qərar qəbuledən şəxsə aid informasiya imperfekt olduqda 

biz qeyri səlis funksiya və qeyri səlis vəziyyətdən istifadə edirik. 

Fərz edək ki, S qeyri səlis vəziyyətlər fazası(state of nature) X qeyri səlis çıxışlar(outcomes), Y X üzrə 

linqvistik ehtimalların paylanması, A-alternativlər C={C1,C2,..., Cn} qərar qəbul edən şəxsin vəziyyətləridir. 

Ω=S×C ilə “QŞ-təbiət” fəzasını, w=(s,c) ilə bu fəzanın elementlərini işarə edək. Ümumiyyətlə qərar qəbul 

etmə zamanı təbiətin hansı vəziyyətində QQŞ-in hansı vəziyyəti üstün tutması məlum deyil. Yalnız S və C 

arasında ehtimalların paylanması haqqında informasiya var. QQŞ-ə aid informasiyanı onun vəziyyətlərini 

linqvistik ehtimalların paylanmaları kimi ifadə edək: h=p1/c1+p2/c2+...+ pn/cn    burada Pi- linqvistik ehtimal 

və ya inam dərəcəsi , pi/ci QQŞ-in ci vəziyyəti üzrə informasiyadır. Ω-nın ikinci tərtib qeyri müəyyənliyini 

ifadə etmək üçün qeyri səlis qiymətli qeyri səlis ölçüdən  ղ= ղ(B) istifadə edəcəyik. Nəticənin y=f(s,c) 

faydalılığı və ya qiymətliliyi müxtəlif vəziyyətli qərar qəbul edən şəxslər üçün müxtəlif olacaq u=u(f(s,c)). 

Ümumi faydalılıq U f fəaliyyəti üçün h-dan asılıdır. U=U(f,h). 

Kombinasiya edilmiş vəziyyətlər  üsuluna əsaslanmaqla həll edəcəyimiz məsələdə QQŞ-nın aşağıdakı 

vəziyyətlər fəzasına baxaq. 

H={h1, h2, h3} 

h1    -yüksək məsuliyyət,aşağı risk . 

h2   -orta məsuliyyət,orta risk . 

h3   -aşağı məsuliyyət,yüksək risk . 

Təklif olunan kombinasiya edilmiş vəziyyətlər üsulu ilə məsələni həll etək üçün si 𝜖 S,  i=1,2,3 -   

vəziyyətində əvvəlcədən qəbul edilmiş hər bir fj𝜖A, j=1,2,3 fəaliyyətində hk,  k=1,2,3 vəziyyətində u(fj(si, 

hk)) faydalılığı üçün linqvistik qiymətləri təyin etmək lazımdır. 

Faydalılıqların cədvəldə verilən qiymətləndirmələri QQŞ-in vəziyyətinin bu və ya digər alternativə 

təsirini ifadə edir . H1 vəzyyətli  (yüksək məsuliyyət, aşağı risk) QQŞ üçün f1  (yanacaq  profilli plan) oduqda 

təbiətin s1 vəziyyətində (yanacağa tələbat) fəaliyyət faydalılığı maksimal olacaq. f3  üçün faydalılıq (yanacaq 

profilli plan) s1 qiymətində minimaldır.  

Beləliklə QQŞ-n müxtəlif vəziyyətlərində qərar qəbul edən şəxsin necə hərəkət edə biləcəyini müəyyən 

etdik. 

Alınmış nəticə göstərir ki, insanln davranışı keyfiyyətin yüksəldilməsi üçün istifadə oluna bilər.  

  
XLMİNER SİSTEMİNDƏ PRAKTİKİ MƏSƏLƏNİN  

REQRESİYA AĞACINA ƏSASƏN HƏLL EDİLMƏSİ 

 

Cəfərov P.V 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Üniversiteti 

 

Tutaq ki, praktiki məsələ şəklində noutbuklar  üçün proqnozlaşdırma  məsələsi seçilib. Məqsəd 

noutbukların texniki paramertrlərinin əsasında onların qiymətini proqnozlaşdırılmasıdır və alınan və 

nəticələrin analiz edilməsidir. Tətbiqi baxımdan bu marketinqin əsas məsələlərindən biridir, bu da öz 

növbəsində satış prosesinin təkmilləşdirilməsinə kömək edir.Məlumdur ki, noutbukların bir necə vacib 

texniki parametri var: 

1.Çəki;   2.Batareya işləmə vaxtı; 3.Prosessorun tezliyi; 4.Əməli yaddaşın həcmi; 5.Qiymət.  

Aşağıdakı cədvəldə  Sony firmasının istehsalı olan Sony VAİO  noutbuklarının  parametrləri verilib. 

Cədvəl 1 

  Çəki 

Batareya 

vaxtı 

Prosessorun 

sürəti RAM ölçüsü Qiymət 

Laptop Model (kg) (h) (MHz) (MB) (AZN) 

  X1  X2  X3 X4       Y 

Sony VAIO VGN-Z21VRN 1,4 5,3 2530 4096 2 049 

Sony VAIO VGN-Z46XRD 1,4 5 2800 6144 2 250 

Sony VAIO VGN-Z720D 1,5 6 2530 4096 1 930 

Sony VAIO VGN-Z46XRN 1,499 5 2800 6144 2 393 

Sony VAIO VGN-Z690NAX 1,4 5,3 2660 4096 2 299 

Sony VAIO VGN-Z56XRG 1,55 6 2660 4096 1 590 

  

XLminer sistemini tətbiq etmək regression tree bəndini aktivləşdirik. 
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Şəkil 1 Reqresiya ağacı addım 1                                                     Şəkil 2 Reqresiya ağacı addım 2 

Üçüncü mərhələdə  klasterlərin sayı təyin olunur və dendoqram çəkilir. 

 

Şəkil 3 Reqressiya ağacı addım 3                                                              Şəkil 4 Qərarlar ağacı 

Bu ağac İF qaydalarına əsasən təqdim edilir. 

Əgər X1≤1.195 onda Y=1075,33  

Əgər X1≥1.195 və X1≤1,525 və X3≤2730 ondaY=1538,33 

Əgər X1≥1.195 və X2≤ 7 və  X3≤2730 onda Y=2257,2 

Əgər X1≥1.195 və X2>7 və X3≤2730 onda Y=2216,2 

Əgər X1≥1.195 və X1≤1,5 və X2≤5,5 onda X3>2730 onda Y=2590 

Əgər  X1>1,5 və X2≤5,5 və X3>2730 onda Y=2389 

Əgər  X1>1,195 və X2>5,5 və X3>2730 onda Y=2917,6 

 



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

 

44 

 

NOUTBUKLARIN QIYMƏTININ PARAMETRIK REQRESIYA  

MODELININ QURULMASI 

 

Cəfərov P.V 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Üniversiteti 

 

Praktiki məsələ şəklində noutbuklar  üçün proqnozlaşdırma  məsələsi seçilib. Məqsəd noutbukların 

texniki paramertrlərinin əsasında onların qiymətini proqnozlaşdırılmasıdır və alınan nəticələrin analizidir. 

Tətbiqi baxımdan bu marketinqin əsas məsələlərindən biridir, bu da öz növbəsində satış prosesinin 

təkmilləşdirilməsinə kömək edir. 

Məlumdır ki, noutbukların bir necə vacib texniki parametri var: 

1. Çəki; 

2. Batareya işləmə vaxtı; 

3. Prosessorun tezliyi; 

4. Əməli yaddaşın həcmi; 

5. Qiymət 

Aşağıdakı cədvəldə Sony firmasının istehsalı olan Sony VAİO  noutbuklarının  parametrləri verilib. 

 

 

 

Cədvəl 1 

 
Çəki 

Bat

areya 

vaxtı 

Prose

ssorun 

sürəti 

RAM 

ölçüsü Qiymət 

Laptop Model (kg) (h) 

(MH

z) (MB) (AZN) 

 

X1 X2 X3 X4 Y 

Sony VAIO VGN-

Z21VRN 1,4 5,3 2530 4096 
2 049 

Sony VAIO VGN-

Z46XRD 1,4 5 2800 6144 
2 250 

Sony VAIO VGN-

Z720D 1,5 6 2530 4096 
1 930 

Sony VAIO VGN-

Z46XRN 1,499 5 2800 6144 
2 393 

Sony VAIO VGN-

Z690NAX 1,4 5,3 2660 4096 
2 299 

Sony VAIO VGN-

Z56XRG 1,55 6 2660 4096 
1 590 

Sony VAIO VGN-

Z51VRG 1,499 4,1 3060 8192 
2 415 

Sony VAIO VGN-

Z56VRG 1,4 5 2800 6144 
2 867 

Sony VAIO VPC-

W12S1R 1,55 6 2800 6144 
2 430 

Sony VAIO VGN-

P21ZR 1,5 6 2800 6144 
2 620 

 

XLminer sistemini tətbiq etmək üçün verilənləri Ms Exceldə yerləşdiririk və proqnozlaşdırma  

menyusundan multi linear regression bəndini  aktivləşdiririk. 
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Açılan pəncərədən:                                                                 İkinci mərhələdə parametrləri  seçirik: 

Şəkil.1 Multiple Linear Reqressiya addım 1                        Şəkil.2 Multiple Linear Reqressiya addım 2 

 

Və nəticədə alırıq: 

 

 

 

 

 

 

 

Y=179.24X1+177.52X2+0.44*X3+0.15X4-819.94=FPAСПОБР(0.05;4;21) 

Fcrit=2.84 

Fstat=15.78935099 

Fstat >Fcrit 

XƏTTİ AVTOMATİK İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİNİN 

DAYANIQLIQ ŞƏRTLƏRİ 

                                                                                                                 

                                                   Eyvazova X.     

   Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 

 

Əgər sistemin xarakteristik tənliyinin bütün əmsalları müsbətdirsə, istənilən tərtibli sistem dayanıqlı 

olacaqdır. 

Tutaq ki, sistemin tənliyi aşağıdakı kimidir: 

xPHYPG )()(                                     (1) 

Xarakteristik tənlik sistemin xüsusi operatoruna bərabərdir: 

0)( 1
1

10  


nn
nn aPapapaPG              (2) 

Burada x və y - zamana görə dəyişən giriş və çıxış kəmiyyətləridir. 
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Belə tənliyin idarəedilən kəmiyyətə nəzərən həli aşağıdakı cəm şəkilində təsəvvür oluna bilər. 

                        ms YYY                                                          (3) 

Burada  Ys – ümumi halda  x giriş kəmiyyətindən asılı olmayan bircinsli diferensial tənliyin inteqralı; 

Ys – x giriş kəmiyyətindən asılı olan qeyri-cinsli diferensial tənliyin xüsusi inteqralıdır. 

Başqa sözlə, Ys – sistemin sərbəst hərəkətini, daha doğrusu sistemin müvazinət vəziyyətindən 

çıxarılmış hərəkətini, mY  - isə həyəcanın təsiri ilə sistemdə yaranmış məcburi hərəkəti xarakterizə edir. 

Sistemin dayanıqlığı onun sərbəst hərəkətinin xarakterindən asılıdır. 

Əgər müəyyən vaxtdan sonra sistemdə sərbəst hərəkət sönürsö, daha doğrusu 

                  
0)(lim 


tYs

t
                                                             (4) 

Olarsa, onda sistem dayanıqlı olacaqdır. 

Sistemin sərbəst hərəkətinin qiyməti və xarakteri 

                 







n

i

ti
is eCY

1


                                                         (5) 

tn
n

tti
s eCeCeCY




 2
21  

tənliyi ilə təyin olunur. 

Burada 0)(  PGi xarakteristik tənliyin kökləridir. 

Ci – sabit əmsallardır. 

Sərbəst hərəkətin xarakteri köklərin növündən (həqiqi, kompleks, xəyali) və işarəsindən asılıdır. 

                               1) ,ii     onda 





n

i

ti
is eCY

1


                                                        (6) 

            2) ),( tjii    onda )(
1

c

n

i
i

ti
is tSineCY 





          (7) 

             3) ,tji      onda  



n

i
iis tSinCY

1

                                            (8) 

Şək.1-də göstərilmiş qrafiklərdən görünür ki, hansı hallarda sistemin hərəkəti sönən və sönməyən olur. 

Əgər xarakteristik tənliyin bütün kökləri mənfi işarəli həqiqi hissəyə malikdirsə )0(   onda sistem 

dayanıqlıdır (şək. 1 a və 1 b).                                                                                                                                                                

                            
Şəkil 1. Sistemin sərbəst hərəkətinin qrafikləri: 

1 a – xarakteristik tənliyin köklərinin sırf həqiqi halı üçün; 

1 b – kompleks köklər üçün; 1 c – sırf xəyali köklər üçün. 

Əgər xarakteristik tənliyin kökləri müsbət həqiqi hissəyə malikdirsə )0(  , onda sistem 

dayanıqsızdır (Şək. 1a və 1 b). 

Əgər xətti sistem öz kökləri içərisində cüt sırf xəyali kökləri malikdirsə, onda sönməyən rəqslər 

yaranır, sistemin özü isə  d  dayanıqlıq sərhədində olur. (Şək. 1 c). 

Xarakteristik tənliyin kökləri çox vaxt kompleks  müstəvidə nöqtələr şəkilində qrafiki olaraq 

göstərilir. Bu halda müstəvi, köklər müstəvisi adlanır (şək.2)  
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Şəkil 2. Dayanıqsız (şək.2a) və dayanıqlı (şək.2 b) ATS-in kompleks müstəvidə xarakteristik tənliyinin 

köklərinin yerləşməsi. 

Kompleks köklər cüt qoşmna köklər olub həqiqi oxa nəzərən simmetrik yerləşirlər. 

Madam ki, mənfi həqiqi hissəli bütün köklər kompleks dəyişən müstəvidə xəyali oxdan solda 

yerləşirlər, onda xətti sistemin dayanıqlıq şərtini aşağıdakı kimi ifadə etmək olar: 

Xətti sistem yalnız o vaxt dayanıqlı olacaqdır ki, onun xarakteristik tənliyinin bütün kökləri solda 

yerləşsinlər. 

 

PİROLİZ  SOBASININ ÇIXIŞ  TEMPERATURUNUN  

TƏNZİMLƏMƏ SİSTEMİNİN  VƏZİYYƏT TƏNLİKLƏRİ  

 

Əhmədli A.E. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Nöqtəvi sürüşən rejimdə adi sürüşən rejimə nisbətən idarə siqnalının sıçrayışlar tezliyi aşağı olsa da 

hər halda texnoloji proseslərin idarəsində icra orqanları və obyektlərin özləri ətalətli olduğundan 

tənzimləyicinin nöqtəvi sürüşən rejimdə işləməsini nəzərdə tutan qiymətləndirmə alqoritmlərinin sənaye 

tətbiqi məhduddur  Müşahidəedicidə vəziyyət siqnalının yüksək tezlikli dəyişmələri idarə konturundan 

kənarda baş verdiyindən və bu səbəbdən obyektdən keçmədiyindən obyektin yüksək tezliklərə meylli olan 

elementlərinin dinamikasının oyadılması təhlükəsi yaranmır. Texnoloji proseslərin tənzimlənməsində 

funksional imkanları daha geniş olan PİD - tənzimləyicisindən istifadə olunur. Lakin küylənmiş tənzimlənən 

kəmiyyət halında PİD - tənzimləyicinin  tətbiqi məhduddur. Buna əsas səbəb PİD tənzimləyicinin tərkibində 

differensiallayıcı qurğunun olmasıdır. Diferensiallayıcıdan keçən küylənmiş siqnalın tərkibində olan küylər 

«gücləndirilərək» tənzimləyicinin yekun siqnalını idarə üçün yararsız edir. Bu çatışmamazlığı  yg 
 
 

fərq siqnalının dtd /  törəməsinin biləvasitə diferensiallayıcı qurğunun köməyi ilə deyil, müşahidəedicinin 

köməyi ilə qiymətləndirmək yolu ilə alınması nəticəsində aradan qaldırmaq olar.  

Müşahidəedicinin əsas moduluna obyektin modeli daxil olduğundan obyektin modeli məlum 

olmalıdır. Bu məqsədlə sobanın «yanacaq qazı-məhsulun temperaturu» kanalı üzrə ötürmə funksiyası aktiv 

təcrübə üsulu əsasında alınmışdır. Yanacağın sərfinin nominal qiymətinin artırılması nəticəsində alınmış 

qapalı tənzimləmə sisteminin vəziyyət tənliklərini almış olarıq: 

                                                    21 xх  , 

     tgKzKxKxKx TИDT 018,075,175,175,1878,075,1179,0 212

.

 ,  (1) 

                                            ,1xgz  , 

                                             txy  11 , 

                                          0000 21  zxx .                                                       (2) 

Burada DИТ K,К,К -tənzimləmə sisteminin sazlama parametrləridir. 

Müşahidəedicini sintez etmək üçün tərtibi n=2 olan sistemdən istifadə etmək əlverişlidir: 

                                                 21 хх   

jω 

0 

α 

a 
α 

 

b 

jω 

0 



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

 

48 

 

                   tuxxx 018,0ˆ75,1878,0179,0 212 
.

                       (3) 

                                 txy 11  , 

                             












,ˆ

ˆˆˆˆ

1

.

21

хgz

gKzKxKxKu TИDT

                                           (4) 

           
1
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11 ˆˆ
75,1

0
ˆ

878,0179,0

10
ˆ Lsign

k

k
uxdtxd 




























 ,                           (5) 

                                                111 x̂yL̂   

                           000,10 21  zxx ,     00ˆ0ˆ
21  xx . 

Burada  Txxx 21, -vəziyyət vektorudur. 

 

 

AVTOMATLAŞDIRILMIŞ İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİNİN ƏSAS XASSƏLƏRİ 

 

Əhmədli S.A 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri verilənlərin dərin analizinə, qərarlar qəbulunun, sənəd 

dövriyyəsinin və kargüzarlıq informasiya dəstəkləyici sistemlərindən geniş istifadəsinə əsaslanmışdır. AİS 

müəssisənin idarə olunma strategiyası ilə qabaqcıl informasiya texnologiyalarının birləşməsini təmin 

etməlidir.  

Avtomatlaşdırılmış idarəetmə informasiya resurslarına aşağıdakılar daxildirlər: 

 Maddi-texniki resurslar (materiallar, hazır məhsul, əsas vəsaitlər); 

 Maliyyə resursları; 

 Əmək resursları; 

 Biliklər; 

 AİS. 

Ən çox inkişaf etmiş avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri müəssiənin fəaliyyətinin elmi-texniki və 

marketinq hazırlığından tutmuş, məhsulunun və xidmətinin  istehlakçıya çatdırılmasına qədər olan  bütün 

funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün təyin olunmuşdur. Hal-hazırda  AİS əsasən iqtisadi və istehsal 

istiqamətinə malikdir. 

Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri informasiya sistemlərini sahələrə görə maliyyə-idarəetmə, 

istehsal və elm-təhsil kimi 3 sinfə bölmək olar. Maliyyə-idarəetmə sisteminə kiçik inteqrallaşdırma 

altsinifləri daxil olurlar. Bu cür sistemlərin təyinatı  bir və ya bir neçə istiqamətlər üzrə (mühasibatlıq,  satış, 

anbar, kadrlar və s.) verilənlər bazalarının yaradılması, uçot və hesabat məsələlərinin həll edilməsidir. Bu 

qrupun sistemlərindən praktiki olaraq, isdtənilən müəssisə istifadə edə bilər. Maliyyə-idarəetmə sistemləri 

konkret müəssisə  ehtiyaclarına adaptasiya olunmaq üçün daha çevik olurlar. Əksər hallarda “konstruktor” 

rejimi təklif olunur ki, bunun vasitəsilə praktiki olaraq, ya müstəqil şəkildə, ya da həmin sistemi satan 

firmanın köməkliyi ilə verilənlər bazasının cədvəlləri ilə ayrı-ayrı modullar arasında əlaqələr quraşdırmaqla, 

ilkin sistemi tam şəkildə yenidən qurmaq mümkün olur.  

İstehsal sistemlərinə orta və iri inteqrallaşdırılmış sistemlərin altsinifləri daxil olurlar. Onların əsas 

təyinatı, birinci növbədə,  istehsal prosesinin idarəsi və planlaşdırılmasıdır. Dərin işlənməsinə baxmayaraq, 

uçot məsələləri köməkçi rol oynayır, və bəzən, digər modullardan informasiya mühasibatlığa avtomatik daxil 

olduğu üçün, mühasibat uçotunu ayrıca ayırmaq mümkün olmur. 

Bu göstərdiyimiz sistemlər funksional cəhətdən müxtəlif olurlar: birində istehsal modulu yaxşı inkişaf 

etdirilir, digərində isə - maliyyə moduluna daha çox fikir verilir. Bu səviyyədəki sistemlərin müqayisəli 

təhlili və onlıarın konkret halda tətbiqi böyük bir mövzunun yaranmasına səbəb ola bilər. Sistemi tətbiq 

etmək üçün isə maliyyə, idarəçilik və texniki ekspertlərdən ibarət olan bütöv bir komanda tələb edilir. 

İstehsal sistemləri qurulması baxımından daha mürəkkəb olurlar. Bunun isə əsas səbəbi odur ki, bu sistem 
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bütün müəssisənin tələblərini yerinə yetirir və buna görə də müəssisə və proqram istehsalçısı işçilərinin külli 

miqdarda birgə səyləri tələb olunur.  

Sistem tərəfindən müəssisə funksiyalarının mürəkkəbliyinin artması və geniş sahələri əhatə etməsi ilə 

əlaqədar olaraq, texniki platformaya və proqram-texniki platformaya qarşı irəli sürülən tələblər də artır. 

Bütün istehsal sistemləri müəssisənin bütün fəaliyyət dairəsini əhatə edən bir və ya bir neçə səpələnmiş 

verilənlər bazasının köməkliyi ilə işlənilirlər. Əksər hallarda, kliyent-server texnologiyasından və ya 

İnternet-texnologiyadan istifadə olunur. 

Böyük müəssisələri avtomatlaşdırmaq üçün, dünya təcrübəsində iri, orta və kiçik inteqrallaşdırma 

sistemləri siniflərinin qarışıq həllərindən istifadə olunur. Elektron interfeysinin olması sistemlər arasındakı 

qarşılıqlı əlaqəni sadələşdirir və verilənlərin iki dəfə daxil olunmasının qabağını alır. İstənilən kompaniyanın 

idarəedilməsi sistemi alt sistemlərdən ibarət olur. Yəni avtomatlaşdırma dərəcəsinə görə informasiya 

sistemləri əllə işləyən (mexaniki), avtomatlaşdırılmış və avtomatik olmaqla üç qrupa bölünür. Mexaniki 

olduqda bütün əməliyyatlar insanlar tərəfindən, avtomatlaşdırılmış olduqda yarısı insan, yarısı EHM-lər 

tərəfindən, avtomatik olduqda isə texniki vasitələrin köməyi ilə avtomatik olaraq yerinə yetirilir. 

İnformasiya sistemi altsistem adlanan bir neçə hissədən ibarətdir. Altsistem ümumi sistemin müəyyən 

əlamətə görə ayrılmış bir hissəsidir. Altsistemlər informasiya sisteminin bütövlükdə fəaliyyətinin təmin 

edilməsinə xitmət edirlər. Odur ki, onlara təminedici altsistemlər deyilir. Həmin altsistemlərə texniki, riyazi, 

proqram, informasiya, təşkilati və hüquqi təminat altsistemləri aiddir. 

Texniki təminat informasiya sisteminin işləməsinə xidmət edən texniki vasitələr kompleksindən və 

həmcinin həmin vasitələr və texnoloji proseslər üçün uyğun sənədlərdən ibarətdir. Texniki vasitələr 

kompleksinə aşağıdakılar daxildir. 

-hər hansı modelə aid kompüterlər; 

-informasiyanın toplanması, saxlanması, emalı, ötürülməsi və əks etdirilməsi ücün qurğular; 

-kommunikasiya vasitələri (informasiyanı ötürən və qəbul edən qurğular və rabitə kanalları); 

- təşkilati-texniki vasitələr; 

-istismar materialları və s. 

Sənədlərdə texniki vasitələrin ilkin seçimi, onların istismarının təşkili, verilənlərin emalının 

texnologiyası, texnoloji təchizat kimi məsələlər öz əksini tapır. Sənədləri şərti olaraq 3 qrupa bölmək olar: 

- texniki təminata aid dövlət və sahə standartlarnı əhatə edən ümumsistem sənədləri; 

- texniki təminatın həyata keçirilməsinin bütün mərhələlərinə aid metodikanı əhatə edən xüsusi 

sənədlər; 

- texniki təminata aid hesabatların aparılmasında istifadə olunan normativ-arayış sənədləri. 

Texniki təminatın təşkilində əsasən 2 formadan istifadə olunur: mərkəzləşdirilmiş və qismən və ya tam 

mərkəzləşdirilməmiş. Mərkəzləşdirilmiş texniki təminat böyük kompüterlərdən və hesablama 

mərkəzlərindən istifadə olunmasma əsaslanır. Mərkəzləşdirilməmiş texniki təminatda isə funksional 

altsistemlərin bilavasitə istifadəçilərin iş yerlərində quraşdırılmış fərdi kompü-terlərdə reallaşdırılması 

nəzərdə tutulur. 

Daha təkmil və müasir yol texniki təminatın kompüter şəbəkələri bazasında qismən 

mərkəzləşdirilməmiş formada təşkilidir. Bu halda İS-in texniki təminatı bütün funksional altsistemlər üçün 

ümumi xarakter daşıyan verilənlər bazalarım saxlayan böyük kompüterdən (meyn-freymdən) və ayrı-ayrı 

funksional altsistemlərdə quraşdırılmış və onlara aid verilənlərin saxlanması və emalı üçün istifadə olunan 

fərdi kompüterlərdən və kommunikasiya vasitələrindən ibarət olur. 

 

İNTELLEKTUAL SİSTEMLƏRİN  İNKİŞAFINDA SÜNİ İNTELLEKTİN ROLU 

 

Əhmədli S.A 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

 Süni intellekt təxminən 40 ilə yaxındır ki, bir elm kimi mövcuddur. Bu elmin əsas problemi 

kompüterin köməyilə insan kimi davranmağı, mühakimə yürütməyi, qeyri-müəyyən və qeyri-dəqiq mühitdə 

qərar qəbul etməyi bacaran maşının yaradılmasıdır. Süni intellekt termini ilk dəfə 1956-cı ilin yayında 

Stenford Universitetində (ABŞ) keçirilən seminarda Con Makkarti (John McCarthy) tərəfindən işlədilmişdir. 

O bu termini 1950-ci ildə Alan Türinq (Alan Turing) tərəfindən verilmiş kompüter intellekti (computer 

intelligence) anlayışı əsasında irəli sürmüşdür. Əksər hallarda süni intellektin əhatə dairəsinə elə sahələr aid 

edilir ki, orada dəqiq modellər, həll alqoritmi və metodlar yoxdur. 

            Süni intellektin metodları iki xarakrerik xüsusiyyətə əsaslanıb: 
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  1.Simvol şəkilli (hərf, söz, ifadə, işarə, şəkil) informasiyadan istifadə;  

            2.Simvol məntiqindən istifadə ilə axtarış.  

Məsələlərin həllinə görə intellektual sistemlər məsləhət verən, test edən, diaqnostika edən və s. 

sistemlərə bölünür. Hal-hazırda faktiki intellektual sistemlər demək olar ki, bütün sahələrdə istifadə olunur. 

İntellektual sistemlərin ən çox yayılan növü ekspert sistemlərdir. Ekspert sistemlər spesifik “ekspert” 

sahələrində mütəxəssislərin empirik təcrübəyə malik olmağı vacib və olduqda effektivdir. Müasir ekspert 

sistemlər daha aşağı təcrübəyə malik mütəxəssislərin konkret tədqiqat sahəsinə aid məsələlərin həllində 

köməklik edən mürəkkəb proqram kompleksləridir. İntellektual sistemlərin inkişaf edən sahəsi olan ekspert 

sistemlər ənənəvi riyazi model metodları ilə həll olunmayan elm və texnikanın müxtəlif sahələrində 

informasiyanın emalı üçün nəzərdə tutulub. Bu sahələrdə informasiyanın məntiqi emalı və ekspertlərin 

təcrübəsi vacibdir. Ekspert sistemlərin tətbiqini vacib edən bir neçə şərt vardır: 

  başqa işçilərə kömək üçün mütəxəssis çatışmazlığı;  

  kiçik məsələlərin həlli mütəxəssislərin çoxsaylı kollektivini tələb edir ki, bu mütəxəssislər də lazımi 

qədər biliklərə malik deyillər;  

  məhsuldarlığın aşağı düşməsi bir neçə şərtdən asılı ola bilər ki, bu da adi mütəxəssis tərəfindən 

ayrılmış vaxtda başa düşülə bilməz;  

  ən yaxşı və ən pis icraçıların məsələləri həll etmələri arasındakı fərqin böyüklüyü;  

  qoyulan məsələlərin həllinin öhdəsindən daha da yaxşı gələn rəqiblərin mövcudluğu.  

 Bütün ənənəvi süni intellekt sistemləri Hard Computing (“Sərt” - dəqiq hesablama) texnologiyasına 

əsaslanıb ki, bu da onların imkanlarının kifayət qədər məhdudlaşdırıb.  

Biliklərin təqdimatı üçün seçilmiş dildə istifadəçinin sorğusunun yazılışı(məsələ) məntiqi çıxarış 

altsisteminə daxil olur. Məntiqi çıxarış altsistemi biliklər bazasındakı informasiyadan istifadə edərək verilmiş 

məsələnin həlli ümün zəmanəti(göstəriş, rekomendasiya) generasiya edir. ES-nin BB-nın əsasını fakt və 

qaydalar təşkil edir. Məntiqi çıxarış altsistemində biliklər bazasından uyğun qaydanın seçilməsinin hər hansı 

strategiyası realizə olunur. Həllin əks etdirilməsi(təqdimi) və izahı modulu vasitəsilə aralıq və son həllin əks 

etdirilməsi və sistemin istifadəçiyə seçilmiş qərarın əsaslandırılmasının izahı baş verir. Yəni, sistem “necə?”, 

“nə üçün?” kimi suallara cavab verir. Biliklərin əldə edilməsi modulu biliklər bazasını genişləndirir. 

 

RADİOELEKTRON MÜBARİZƏ AVADANLIĞININ İŞLƏNMƏSİ 

 

Əhmədov Ə.N. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universisteti 

 

Radioelektron mübarizə avadanlığı və vasitələri dedikdə,  elektromaqnit rəqslərin generasiya, 

şüalanma, qəbuletmə, güclənmə, çevirmə və qeydiyyatı üçün tə’yin olunmuş apparatura(avadanlıq) və 

qurğuları nəzərdə tutulur . Radioelektron mübarizə(REM) vasitələri konstruktiv tərkibi verici və qəbuledici 

qurğulardan, e’maledici aparatlardan, qeydiyyat və məlumatı əks etdirən aparatlardan ibarətdir. 

Radioelektron vasitələr və bu növ kəşfiyyat üsullarının tarixi bilavasitə tərəflərin müharibə zamanında bir 

daha qabarıq olaraq özünü göstərməkdədir. Belə ki, hər bir zaman istər sülh, istərsə də müharibə şəraitində 

dövlətlər özlərinin radioelektron qorunma və mübarizə sistemlərini işləyib hazırlayırlar ki, bu zaman belə 

sistemlərin vəzifəsi əsasən qarşı tərəfin qoşun növlərinin idarəetmə sistemlərini əngəlləmək, onların elektron 

silah sistemlərinin idarəsini mənimsəmək və özünün bu kimi sistemlərini aktiv olaraq qorumaqdan ibarət 

olur. 

Radioelektron mübarizə (REM) anlayışı böyük məna daşıyır həm də bu anlayış hazırkı məqamda bir 

çox sahələri əhatə edir. XX əsrin hərbi münaqişələri göstərir ki, radioelektron mübarizə (REM) artıq vacib 

spektorlardan birinə çevrilmişdir. Belə ki, düşmənin ərazisindən çox uzaqda yerləşdirilən REM avadanlıqları 

həm müvəqqəti olaraq, həm də uzunmüddətli olaraq (yerləşməsi təyin edildikdən sonra atəş vasitələri ilə 

məhf etməklə) qarşı tərəfin bir sıra həyati vacib idarəetmə sistemlərini məhf edə bilərlər.  

Bundan əlavə REM vasitələrinin, bilavasitə həm də özünün idarəetmə mərkəzlərinə olan düşmən 

vasitələrinin həmləsinin qarşısının alınmasında böyük rolu vardır. Radioelektron mübarizə özündə bir çox 

aspektləri birləşdirməkdədir. Məsələn: Radio elektron kəşfiyyat, qoşun növlərinin elektron qurğu və 

silahlarını əngəlləmək, idarəetməni ələ almaq, təbliğat mübarizəsi, uzaqdan idarəedilən vasitələri çaşdırmaq 

və məhf etmək və s. Əldə olunan məlumatların təhlili və emalı üçün radioelektron vasitələrin işinin başlanğıc 

və sonunun dəqiq bilinməsi, eləcə də onların yerini düzgün müəyyənləşdirməsi çox vacibdir. Bu məlumatlar 

müəyyən bir ərazi zonasında düşmən fəaliyyətinin aktivlik dərəcəsini müəyyən etməyə imkan verir. 
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Bir çox hallarda REM-nin təşkili nə yüksək intellekt, nə də ki böyük maliyyə dəstəyi tələb etmir. 

Mütəxəssis əlində hətta məişətdə istifadə olunan mikrodalğalı soba da REM vasitəsinə çevrilə və 

HARM(High-speed Anti-Radiation Missile) raketlərinin aldadılması üçün istifadə edilə bilər.  Gələcək hərbi 

konfiliktlərdə REM-in rolunun daha da artması şübhəsizdir. Belə ki radiodalğa böyük məlumat massivlərinin 

uzaq məsafəyə böyük sürətlə çatdırılmasını təmin edən yeganə vasitədir.    

Müasir REM vasitələrinin həll etdikləri əsas məsələləri aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək mümkündür: 

-radiorabitə və radioidarə sistemlərinə müdaxilənin qarşısının alınması; 

-hücum vasitələrinin təminatı və müdafiəsi; 

-rəqib radioidarə və radiorabitə sistemlərinə müdaxilə; 

-rəqibin hücum vasitələrinin aldadılması. 

Operativ məlumatların ötürülməsi əsasən radiorabitə ilə təmin edilir. Radiorabitəyə müdaxilə və onun 

qarşısının alınması REM-in əsas məsələlərindən biridir. Hərbi obyektlərin (uçan aparatlar, idarə olunan 

mərmilər və s.) vəziyyət parametrləri əsasən radioidarə sistemləri vasitəsilə təmin olunur. Naviqasiya 

sistemlərinin işinə gizli və ya aşkarlanması çox çətin olan müdaxilə (radioaldatma) və onun qarşısının 

alınması radioelektron mübarizə vasitələrinin həll etdikləri əsas məsələlərdən biridir. REM vasitələrinin 

istifadəsinin yüksək effektivliyini təmin edən ilkin şərtlərdən biri onların xarakteristikalarının məxfiliyidir. 

Əgər  avadanlıq və qurğular  məxfilik tələbinə cavab vermirsə onda onların xarakateristikalarının rəqibdən 

gizlin saxlanılması çətin bir problemə çevrilir. REM vasitələrinin yaradılması funksional radioelektronika 

məsələlərinə aiddir və bu məsələlərin həlli müəyyən üsulların və əldə edilməsi çətin olmayan radioelektron 

komponentlərin  tətbiqi ilə təmin oluna bilər. 

Baxılan işdə radioelektron mübarizənin üsul və vasitələri təhlil edilmişdir. Radioelektron mübarizə 

qurğusunun işlənməsi və qurğunun simulyasiyası və tədqiqinə baxılmışdır. 

 
KADRLARIN UÇOTU VERİLƏNLƏR BAZASININ İNFOLOJİ MODELİ 

 

Əhmədova G.A. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti  

 

Hazırda Respublikamızda kompüterləşdirmə və müasir informasiya texnologiyasının imkanlarından 

istifadə etmə siyasəti tətbiq olunduğu bir dövrdə kadrların avtomatlaşdırılmış uçotu aparılır və bu islahatlarda 

kompüterləşmə xüsusi yer tutur. 

Müasir informasiya sistemləri verilənlər bazası konsepsiyası əsasında qurulur [1]. Verilənlər bazası 

(VB) bir- birilə  qarşiliqli əlaqələndirilmiş, eyni prinsiplərlə və vasitələrlə təsvir olunan, saxlanan və idarə 

olunan, müxtəlif istifadəçilər tərəfindən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunan verilənlər 

toplusudur.Verilənlər adətən fayllarda (cədvəllərdə) saxlanılır. Verilənlər bazası konsepsiyasının əsas 

prinsipləri aşağıdakılardır: 

1. Saxlanılan verilənlərdə təkrarlanmaların aradan qaldırılması. Eyni zamanda verilənlər bir neçə faylda 

aşkar edildikdə həmin verilənlər bir faylda  saxlanılmaqla, digər fayllardan çıxarılır və fayllar arasında 

əlaqə yaratmaqla onlara müraciət təmin olunur. 

2. Verilənlərin mərkəzləşdirilmiş idarə olunması. Faylların fərdi emalından fərqli olaraq, 

mərkəzləşdirilmiş idarəolunma verilənlərin bazaya daxil edilməsi, dəyişdirilməsi, silinməsi və axtarışı 

əməliyyatlarının VB daxilində eyni üsul və vasitələrlə (proqramlarla) aparılmasını nəzərdə tutur. 

İnformasiya sisteminin yaradılmasının vacib mərhələlərindən biri də verilənlər bazasının infoloji 

modelinin yaradılmasından ibarətdir [2]. Bu mərhələdə seçilən informasiya modelinə uyğun olaraq 

konseptual sxem yaradılır.   

Verilənlər bazasının konseptual sxeminin yaradılmasında əsas məqsəd verilənlər bazasına daxil edilən 

informasiyanı istifadəçilər üçün əlverişli və VBİS-in xüsusiyyətlərindən asılı olmayan şəkildə ifadə 

etməkdir. Başqa sözlə, konseptual layihələndirmə mərhələsində istifadəçilərin birinci mərhələdə ifadə 

etdikləri müxtəlif informasiya sintez olunub, lazımi formada təsvir edilir. Nəticədə, verilənlər bazasının 

konseptual sxemi qurulur.   

Mövcud informasiya modelləri içərisində yığcamlığına, reallaşdırma imkanlarına və verilənlər 

üzərində aparılan əməliyyatların mümkünlüyünə görə relyasiya modeli müsbət mənada xeyli fərqlənir. Odur 

ki, müasir verilənlər bazalarının 80-90% bu modeldən istifadə edir. Digər tərəfdən fərdi kompüterlər üçün 

relyasiya modelli verilənlər bazasının idarə edilməsi üçün bir neçə yüksək səviyyəli tətbiqi proqram paketləri 

(dBase, FoxBase, Clipper, FoxPro, Paradox, Access, Oracle və s.) mövcuddur və onların sayı və keyfiyyəti 

ildən – ilə artır. Bu səbəbdən də verilənlər bazasının informasiya modeli kimi relyasiya modeli seçilir.  
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Predmet sahəsinin və istifadəçilərin sorğularının informasiya təhlili nəticəsində verilələr bazasının 

tərkibi və struktur elementləri müəyyənləşdirilmişdir. Relyasiya modelli verilənlər bazasının normallaşdırma 

tələblərinə əməl olunaraq verilənlər bazasının informasiya modeli kimi relyasiya modeli seçilir.  

Predmet sahəsinin və istifadəçilərin sorğularının informasiya təhlili nəticəsində verilənlər bazasının 

tərkibi və struktur elementləri müəyyənləşdirilmişdir. Relyasiya modelli verilənlər bazasının tələb olunan  

normallaşdırma səviyyəsinə qədər normallaşdırma tələblərinə əməl olunaraq verilənlər üçüncü 

normallaşdırma səviyyəsinə qədər normallaşdırılmışdır və nəticədə isə verilənlər bazasının konseptual sxemi 

yaradılmışdır. 

BULUD HESABLAMALARI MÜHİTİ 

 

Əhmədova K.Ə. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Bulud hesablamalar (cloud computing) - hesablama resurslarını yerləşdirmək və belə xidmətləri son uc 

istifadəçilərə təqdim etmək üçün İnternetdən istifadəyə imkan verən texnologiyadır.Bulud hesablamalardan 

istifadə olunması tətbiqi proqramlara xidmət göstərilməsini və verilənlərin saxlanmasını çox yüksək 

etibarlılığa malik sistemlərə həvalə etməyə,praktik olaraq qeyri-məhdud resurslar təqdim etməyə,xidmət 

haqqını dəfələrlə azaltmağa və istifadəçilərə hazır servis təqdim etməyə imkan verir.Bulud texnologiyası 

müəssisələrdə yerləşən server kompüterlərinin yaddaş sisteminin və proqram resurslarının buludlar üzərinə 

köçürülməsini təmin edir, yəni onların ümumi qrup halında birləşdirilməsinə imkan verir. Ümumilikdə, bu 

texnologiya istifadəçinin tələbinə uyğun olaraq onu öz daxili resursları hesabına hesablama və yaddaş 

resursları ilə təmin edir.Bu texnologiya kommunikasiya şəbəkələrinə qoşulmuş çoxsaylı kompüterlərin daxil 

olduğu hesablama konsepsiyalarının müxtəlif növlərini əhatə edir və şəbəkə üzərində qoşulmuş çoxsaylı 

kompüterdə eyni zamanda proqramı işə salmaq imkanına malik paylanmış hesablamaya bənzəyir. 

Bugünki gündə bulud hesablamaları terminin hər kəs tərəfindən qəbul olunan birmənalı tərifi mövcud 

deyil.Əksəriyyət tərəfindən qəbul edilən və mövzu ilə əlaqədar ədəbiyyatlarda ən çox rast gəlinən tərif 

Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Beynəlxalq Standartlar və Texnologiya İnstitutu (NIST) tərəfindən 

verilmişdir : “Bulud hesablamaları ” tənzimlənə bilən hesablama resurslarından ibarət olan ortaq bir hovuza , 

uyğun şərtlər daxilində və istəyə bağlı olaraq hər zaman və hər yerdən əlçatan olan bir modeldir. Və bu 

resurslar xidmət təminatçısının iştirakına ehtiyac duyulmadan dinamik olaraq ehtiyaca uyğun olaraq artırıla 

və azaldıla bilər.  

Bulud hesablamalarının əsas xarakteristikaları aşağıdakılardır: 

1. İstəyə bağlı, öz-özünə xidmət 

Bulud hesablamalarının bu xassəsi xidmət alıcılarının onlara lazım olan hesablama resurslarının həcmini 

xidmət təminatçısı ilə qarşılıqlı əlaqəyə ehtiyac olmadan lazım olduqda artırılması və ya azaldılması 

imkanının mümkünlüyünü göstərir. 

2. Geniş şəbəkə əlçatanlığı 

Bulud hesablamalarının bu xassəsi xidməti alan tərəfə öz hesablama resurslarına istənilən yerdən və 

istənilən platformadan və ya istənilən cihazdan internet şəbəkəsi vasitəsilə rahatlıqla çata bilməsi imkanını 

göstərir.  

3. Ortaq resurslar hovuzu 

Bulud hesablamalarınin bu xassəsi xidmət təminatçılarının xidmət olaraq təqdim etdikləri kompüter 

şəbəkəsi, server, əməliyyat sistemi , VBİS və tətbiqi proqramları və digər hesablama resurslarını birdən çox 

xidmət alıcısı arasında paylaya bilməsi imkanını göstərir. 

4. Dinamik elastiklik 

Burada elastilik dedikdə dinamik olaraq , bir anda arta bilən iş yükünü qarşılaya bilmək məqsədi ilə 

yeni resursların tədarük edilməsi və azalan iş yükü nəticəsindən ehtiyac olmayan resursların ləğv edilməsi 

başa düşülür. 

5. Ölçüləbilən xidmət 

Bulud hesablamalarının bu xassəsi resurslardan istifadənin istər alıcı, istərsə də xidmət təminatçısı 

tərəfindən müəyyən ölçüm mexanizmləri vasitəsilə izlənə bilməsini , yoxlana bilməsini xarakterizə edir 

 

Bulud hesablamalarının xidmət modelləri 3 qrupa bölünür: 

 Saas (Software-as-a-Service) – Xidmət olaraq proqram təminatı 

 PaaS (platform-as-a-Service) – Xidmət olaraq platforma 

 IaaS (Infrastructure-as-a-Service) – Xidmət olaraq infrastruktur 
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Bulud heablamalarının xidmət modelləri bulud xidmətlərinin müştərilərə nə cür təqdim olunduğunu 

təvir edir.Bu modellərin hər birində xidmətlər , müştərilərə aşağıdakı kanallar vasitəsilə təqdim oluna bilir: 

 Saas – Web brauzerlər və digər incə kliyent (thin client) interfeysləri 

 PaaS – xüsusi proqramlaşdırma interfeysləri (API) 

 IaaS – Virtual maşınlar və ya resurslara birbaşa müraciət 

Bu xidmət modellərinin hər biri Gizli (Private) , Açıq (Public) və ya Hibrid (Hybird) bulud 

mühitlərində həyata keçirilə bilər. 

 

 

MAMDANİ MƏNTİQİNİN TƏTBİQİ İLƏ QISAMÜDDƏTLİ 

PROQNOZLAŞDIRMA MƏSƏLƏSİNİN HƏLLİ 

 

Əhmədova N.K. 

Mingəçevir Dövlət Universiteti 

 

1965-ci ildə L.Zadə tərəfindən əsası qoyulan qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsi (qeyri-səlis məntiq 

nəzəriyyəsi), nəzəri və praktiki işlərdə əhəmiyyətli tətbiqlər tapmışdır və tapmaqdadır. Təbii insan dilində 

ifadə olunan anlayışların qeyri-səlisliyi ilə əlaqədar çətinliyi aradan qaldırmaq üçün güclü kəmiyyət 

strukturuna malik olan qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi zaman keçdikcə inkişaf edir və ənənəvi metodlarla 

müqayisədə çox güclü bir alətə çevrilmişdir [4,5].  

Qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi qərar qəbul etmə, planlaşdırma, məntiq, suni intellekt nəzəriyyəsi, 

iqtisadiyyat, idarəetmə nəzəriyyəsi, proqnozlaşdırma və s. kimi çox geniş sahələrdə tətbiq olunur. Bu barədə 

alimlər tərəfindən bir sıra real və əhəmiyyətli problem və ideyalar təklif olunmuş və öyrənilmişdir [1,2,3,4]. 

Bu istiqamətdə linqvistik dəyişənli bir sıra dinamik proseslərlə bağlı görülmüş formal işlərə rast gəlinir. Bu 

növ dinamik proseslər bir çox praktiki işlərdə çox vacib rol oynayır və bu proseslər qeyri-səlis zaman sıraları 

kimi təyin olunur. 

Qeyri-səlis zaman sırası anlayışı ilk dəfə 1993-cü ildə Song və Chissom tərəfindən daxil edilmişdir. 

Riyazi formada qeyri-səlis zaman sıraları aşağıdakı kimi təyin olunur [6, 7]. 

Fərz edək ki,  𝑌(𝑡), (𝑡 = ⋯0,1,2,… ), R həqiqi ədələr çoxluğunda təyin olunmuş  universal çoxluqdur. 

Yəni, 𝑌(𝑡) ⊆ 𝑅. Fərz edək ki, bu universal çoxluqda, 𝑓𝑖(𝑡), (𝑖 = 1,2,… ) qeyri-səlis çoxluqları təyin 

olunmuşdur. Əgər 𝐹(𝑡) çoxluğu öz növbəsində 𝑓𝑖(𝑡) qeyri-səlis çoxluqlarından təşkil olunmuşdursa, onda  

𝐹(𝑡) çoxluğu  𝑌(𝑡), (𝑡 = ⋯0,1,2,… ) universal çoxluğunda təyin olunmuş qeyri-səlis zaman sırası adlanır. 

Qeyri-səlis zaman sıralarının mümkün tətbiq sahələrindən biri qeyri-səlis mühitdə proqnozlaşdırma 

probleminin həllidir. Bu mənada qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsinə əsaslanaraq Mamdani məntiqini tətbiq 

etməklə qısamüddətli proqnozlaşdırma məsələsinin həllini aşağıdakı şəkildə şərh etmək olar.  

1-ci addımda, proqnozlaşdırılan prosesi xarakterizə edən statistik göstəricilər əsasında universal 

çoxluq təyin olunur və bu çoxluq bərabər uzunluqlu intervallara bölünür. Növbəti addımda bölgü nəticəsində 

alınmış intervalların orta nöqtələri seçilir. Daha sonra isə müvafiq surətdə linqvistik dəyişənlər və universal 

çoxluğun bölgüsünə uyğun olaraq linqvistik termlər təyin olunur. Nəhayət, ekspertin bilik və təcrübəsi 

əsasında mənsubiyyət funksiyası seçilir ki (qeyd olunan məsələyə uyğun olaraq addım mənsubiyyət 

funksiyasından istifadə edilmişdir), bunun əsasında linqvistik termləri xarakterizə edən qeyri-səlis çoxluqlar 

qurulur. Növbəti mərhələdə baxılan məsələnin həlli ilə bağlı nəzərdə tutulmuş statistik göstəricilərin hansı 

linqvistik termlərə uyğun olduğu müəyyən edilir və bunun nəticəsində qeyri-səlis keçid qaydaları qurulur və 

onlar təsnifat edilir. Sonra bu siyahıda təkrar olunan keçid qaydaları ləğv olunur və son nəticədə alınmış 

məntiqi keçid qaydaları ayrıca faylda yadda saxlanır. Son nəticədə alınmış qeyri-səlis keçid qaydalarına 

istinad etməklə proqnozlaşdırma prosesinin aparılmasında mühüm rol oynayan qeyri-səlis münasibətlər 

matrisi formalaşdırılır (QSMM). QSMM-nin formalaşdırılması məqsədilə qeyri-səlis keçid qaydalarının 

optimal sayının müəyyən edilməsi şərti əsas götürülərək mövcud qeyri-səlis implikasiyalar içərisindən 

məntiqi çıxarış mexanizmi üçün qeyri-səlis implikasiya seçilir. Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, verilmiş 

qeyri-səlis zaman sırasının proqnozlaşdırılması zamanı orta proqnozlaşdırma xətası minimum olsun. Qeyri-

səlis zaman sıraları əsasında yerinə yetirilən və tətbiq olunan proqnozlaşdırma modellərində QSMM-nin 

hesablanmasında ancaq Mamdani implikasiyasından istifadə edilmişdir və digər implikasiyalara 

baxılmamışdır. Mamdani implikasiyasından istifadə etməklə hər bir məlum qeyri-səlis keçid qaydası 

əsasında QSMM hesablandıqdan sonra, yekun QSMM hesablanır və proqnozlaşdırma prosesi aparılır. 

Cədvəl 1 

            Mingəçevir şəhərində il ərzində doğulan uşaqların sayı    
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İllər 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Doğulan 
uşaqların 

sayı 

1002 1076 1129 1057 1093 1153 1242 1228 1372 1509 1517 1555 1551 1452 1662 1586 1390 

 

Cədvəl 1-də göstərilən statistik informasiya əsasında Mamdani məntiqini tətbiq etməklə Mingəçevir 

şəhərində il ərzində doğulan uşaqların sayının Excel cədvəl prosessorunda proqnozlaşdırılması prosesi 

aparılmış və alınan proqnozlaşdırma modeli Şəkil 1-də göstərilmişdir.  

 

 
Şəkil 1. 

 

Təklif olunan proqnozlaşdırma üsulu 1-tərtibli zamana görə dəyişməyən (time-invariant) qeyri-səlis 

zaman sıraları modeli üçün nəzərdə tutulubdur. Mamdani qeyri-səlis implikasiyası əsasında il ərzində 

doğulan uşaqların sayı üzrə orta proqnozlaşdırma xətası– 4,60% olmuşdur. 

 Göstərilən sınaq proqnozlaşdırma modeli əsasında 2017-ci il üçün doğulan uşaqların sayı ilə bağlı 

proqnozlaşdırma prosesi aparılmış və alınan proqnoz qiyməti Proq=1624 olmuşdur.    

 

 

NEFT EMALI PROSSLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİNDƏ  

ÖLÇMƏ DƏQİQLİYİNİN ARTIRILMASI 

 

Ələkbərli S.C. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Müasir dövrdə neft emali prosslərində yüksəkoktanlı benzinləri almaq üçün katalitik krekinq 

prosesindən geniş istifadə olunur. Katalitik krekinq prosesi təkcə yüksəkoktanlı benzinlərin alınmasında 

istifadə olunmur. O, eyni zamanda istifadə olunan parametrlərin sərf olunmasını 30-35% azaldır. Buna görə 

də hazırda istifadə olunan katalitik krekinq qurğularını intensivləşdirmək və bununla da maksimal benzil 

almaq neft emalı sənayesinin əsas məsələlərindən biridir. Bu məsələni həll edən zaman ölçmə dəqiqliyinin 

artırılması xüsusi diqqət tələb edir.  

Ölçmə dəqiqliyinin artırilması üçün teshihedici süzgəclərdən istifadə oluna bilər. 

Məlumatın ilkin emalı məsələlərində küylənmiş siqnalın əngəllərdən (küylərdən) təmizlənməsi əsas 

məsələlərdən biridir. Bu əməliyyat süzgəclərin köməyi ilə həyata keçirilir.  

Süzülmə prosesi küy siqnalını əngəllərdən təmizləyərək siqnalı söndürməli,faydalı siqnalları isə təshih 

etməlidir. 

Neft emalı proseslərinin idarə edilməsində ölçmə dəqiqliyini artırmaq üçün təshihedici süzgəclərin ən 

geniş istifadə olunan– Butterdort, Bessel, Çebişev, Raised-Cosine, Cauer tiplərinə baxılmışdır. Bu 

süzgəclərin  MATLAB proqram paketindən istifadə edərək hər birinin struktur sxemləri və parametrləri 

müəyyən edilmişdir. İstifadə olunan giriş siqnallarına əsasən süzgəclərin söndürmə əmsalı təyin olunmuş və 

tapılan qiymətlər müqayisə edilərək əlverişli süzgəc seçilmişdir. 

İstifadə olunan süzgəclərin söndürmə əmsalı aşağıdakı cədvəldə əks olunmuşdur. 
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Süzgəcin adı 

Süzgəcin söndürmə əmsalı 

Küyün paylanma funksiyası 

bərabər normal 

Butterdort 1.179 1.202 

Bessel 0.0112 0.04509 

Çebişev 1.307 1.33 

Raised-Cosine 1.008 1.01 

Cauer 1.261 1.274 

Cədvəldən də məlum olduğu kimi Çebişev süzgəcinin söndürmə əmsalı digər süzgəclərlə 

müqayisədə daha kiçikdir. Bu səbəbdən də ölçmə dəqiqliyinin artırılması üçün Çebişev süzgəcindən 

istfadə olunması daha məqsədə uyğundur. 

 

TƏHSİL PLANININ HAZIRLANMASI PROSESLƏRİNİN AVTOMATLAŞDIRILMASI  

ÜÇÜN PROQRAM TƏMİNATININ FORMALAŞDIRILMASI 

 

Ələkbərov R.E. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

İnformasiya sistemi bir layihə kimi yaradılır. Layihənin hazırlanma mərhələləri və idarə olunmasının 

bir çox xüsusiyyətləri predmet sahəsindən və layihənin xarakterindən (texniki, iqtisadi, proqram və s.) asılı 

olmayaraq eyni olur.  

Layihə dedikdə zamana, nəticələrə, məsrəflərə, riskə və təşkilati struktura qarşı irəli sürülmüş tələblər 

nəzərə alınmaqla qarşıda qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün sistemin təsbit olunmuş məqsədyönlü 

əməliyyatları və ya dəyişiklikləri başa düşülür.  

“Dərslərin bölünməsi” işinin layihələndirilməsinin predmet sahələri aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. Dərslərin bölünməsi Haqqında Məlumat: 

2. Fənn müəllimləri Haqqında Məlumat: 

3. Dərslər Haqqında Məlumat 

4. İxtisas haqqında məlumat 

5. Qrup dərsləri haqqında məlumat 

6. Yekun cədvəlin qurulması və təşkili üçün lazımi əlamətlər 

Layihə dinamik obyekt olduğundan onun idarəetmə sistemi kifayət qədər çevik olmalıdır ki, yaradılmış 

layihədə qlobal dəyişikliklər aparmadan modifikasiya imkanı olsun.  

Layihənin əsas texniki-iqtisadi göstəricilərinə aşağıdakılar aiddir: işin həcmi, yerinə yetirilmə vaxtı, 

maya dəyəri, layihənin reallaşdırılmasından əldə edilən iqtisadi səmərəlilik, layihənin sosial və ictimai 

əhəmiyyəti. Tipinə görə layihə texniki, proqram, təşkilati, iqtisadi, sosial və qarışıq ola bilər. 

        Mürəkkəbliyindən və işin həcmindən asılı olmayaraq, hər bir layihə özünün hazırlanmasında və 

inkişafında «layihə hələ yoxdur» vəziyyətindən  «layihə artıq yoxdur» vəziyyətinə qədər bir yol keçir. 

Layihənin hazırlanmasına başlanandan tam bitməsinə qədər addımları mərhələ (faza) adlandırılar. 

Bu mərhələdə aşağıdakı işlər yerinə yetirilir: 

-ideyanın formalaşdırılması və məqsədlərin təyini; 

-layihənin əsas komandasının formalaşdırılması; 

-sifarişçinin və digər iştirakçıların tələblərinin və dəlillərinin öyrənilməsi; 

-mövcud vəziyyətin təhlili və ilkin informasiyanın toplanması; 

-əsas tələblərin və məhdudluqların, tələb olunan material, maliyyə və əmək resurslarının təyini; 

-alternativ variantların müqayisəli qiymətləndirilməsi; 

-təkliflərin hazırlanması, ekspertizadan keçirilməsi və təsdiq edilməsi. 

Ümumiyyətlə görüləcək işin konseptual modelinin qurulmasında əsas və xarici açardan istifadə 

olunur. “Dərslərin bölünməsi” işinin konseptual modelinin qurulmasında əsas açardan istifadə olunur. İD 

bu işdə əsas açar sayılır. Xarici açar VB-nin fayllarını digər fayllarla əlaqələndirmək, sorğulara tam və dəqiq 

cavab vermək üçün istifadə olunur. 

Layihə hazırlandıqdan sonra həmin layihəni sazlamaq və testdən keçirmək lazımdır. İS yaradılmasında 

proqram vasitələrinin sazlanması və testlənməsi mühüm rol oynayır.  Bu mərhələdə aşağıdakılar yerinə 

yetirilir: 

-ayrı-ayrı proqram modullarının sazlanması və testlənməsi; 

-funksional proqram qruplarının (altsistemlərin) sazlanması və testlənməsi; 

-altsistemlərin inteqrasiyası və sistemin bütövlükdə sazlanması və testlənməsi. 
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Sonra bu sistemin istismara verilməsi mərhələsində real şəraitdə sistemin sınaq istismarı yerinə 

yetirilir, sistemin sənaye istismarına hazırlıq işləri görülür. Mərhələdə əhatə olunan əsas işlər bunlardır: 

-yaradılan sistemin istismarı üçün kadrların hazırlanması; 

-İS-in fəaliyyət göstərəcəyi real şəraitdə sınaq istismarı; 

-işçi sənədlərin hazırlanması, sistemin sifarişciyə təqdim edilməsi və istismara verilməsi; 

-layihənin nəticələrinin qiymətləndirilməsi və yekun sənədlərin hazırlanması; 

-mübahisəli halların aradan qaldırılması və layihə işlərinə yekun vurulması. 

Və sonda sistemin müşayiət edilməsində qeyd olunduğu kimi, KİS əsasən proqram məhsulu 

olduğundan, istismara verildikdən sonra müəyyən müddət ərzində (6 aydan 2 ilə qədər) icraçı tərəfindən 

müşayiət olunmalıdır. Bu mərhələdə aşağıdakı işlər görülür: 

 -sifarişçinin tələblərinə sistemin tam cavab verməsinə nəzarət edilməsi; 

-aşkarlanan pozuntuların icraçı tərəfindən aradan qaldırılması; 

-istismar müddəti ərzində sifarişçi tərəfindən yeni fikirlər və tapşırıqlar irəli sürüldükdə, onların təhlil 

edilməsi; 

-qazanılmış təcrübə və alınan yeni təkliflər əsasında sistemin təkmilləşdirilməsi və inkişaf 

istiqamətlərinin təyin edilməsi. 

 

KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ İŞÇİ STRUKTURUNUN TƏŞKİLİ 

 

Əlimov  E.Z. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Lokаl şəbəkələri bir-birindən əsаslı fərqlənən 2 sinfə аyrırlаr: birrаnqlı (eyni hüquqlu) və ierаrхik 

(müхtəlif rаnqlı kompüterlərin şəbəkəsi). 

Birrаnqlı şəbəkələr. Hər birinin unikаl аdı və аdətən pаrolu olаn eyni hüquqlu kompüterlərin şəbəkəsidir. 

Kompüterin аdı və pаrol istifаdəçi tərəfindən əməliyyаt sistemi mühitindən verilir. Birrаnqlı kompüter 

şəbəkələrinin işi bir çoх əməliyyаt sistemi mühitlərindən (məs. LANtastic, Windows’3.11, Novell NetWare 

Lite və s.) təşkil olunаbilər. Bütün bu proqrаmlаr DOS və Windows  mühitlərində işləyə bilir. Belə 

şəbəkələrin proqrаm təminаtı bütün 32- mərtəbəli əməliyyаt sistemlərində (Windows’95 OSR2, Windows 

NT Workstation, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, OS/2) yüksək səviyyədə təmin olunmuşdur. 

İerаrхik şəbəkələr.Ierаrхik lokаl şəbəkələrdə bir və yа bir neçə хüsusi kompüterdən - serverdən 

istifаdə olunur ki, onlаrdа  sахlаnılın  informаsiyа  bütün  istifаdəçilər (klientlər və yа işçi stаnsiyаlаr) 

tərəfindən istifаdə olunа bilər və bu informаsiyаlаr istifаdəçilər tərəfindən dəformаlаşdırılа bilər.İerаrхik 

şəbəkələrdə server əsаs resurslаrı özündə cəmləşdirirvə onlаrı dаimi qoruyur. Hər bir server yаlnız özündən 

dаhа yuхаrı rаnqlı serverin klienti olа bilər. Ierаrхik şəbəkələri bəzən seçilmiş serverli şəbəkələr də 

аdlаndırırlаr. Əlbəttə, server bаşqа kompüterlərə  nisbətən dаhа güclü, dаhа məhsuldаr və müvаfiq 

аvаdаnlıqlа (yüksək sürətli şəbəkə аdаpterləri - LАN Cаrd, şəbəkə printeri, qlobаl şəbəkələr qoşulmаq üçün 

modem və s.) təmin olunmuş, birneçə pаrаlel prosessorlu (müаsir kompüterlərdə bu o qədər dəvаcib deyil), 

böyük və tezişləyən yаddаşlı və s. dаhа üstünpаrаmetrli kompüter olmаlıdı. 

Qlobаl şəbəkələr (Wide Area Networks, WAN) böyük ərаzilərdə - oblаst, region, dövlətlər, kontinent 

və yа bütün Yerkürəsində yаyılmış çoхlu sаydа аbonentlərə хidmət etmək üçün yаrаdılıb. Əlаqə kаnаllаrının 

uzunluğunun böyük olmаsınа görə qlobаl şəbəkələrin qurulmаsı böyük хərclər tələb edir, burаyа kаbellərin 

və onlаrın çəkilmə işlərinin qiyməti, kommutаsiyа аvаdаnlıqlаrının və kаnаlın lаzımi keçirmə zolаğını təmin 

edən аrаlıq gücləndirici qurğulаrın хərcləri, həmçinin böyük ərаzilərdə yаyılmış şəbəkə qurğulаrının işçi 

vəziyyətdə sахlаnmаsı və istismаrı хərcləri də dахildir.Qlobаl şəbəkələr аdətən böyük telekommunikаsiyа 

şirkətləri tərəfindən аbonentlərə  pullu хidmət etmək üçün yаrаdılır. Qlobаl şəbəkələrin qiymətinin bаhа 

olmаsını nəzərə аlаrаq istənilən tip verilənləri: kompüter verilənlərini, telefon dаnışıqlаrı, fаkslаr, 

teleqrаmlаr, televiziyа görüntüləri, teletekst (iki terminаlаrаsındа verilənlərin ötürülməsi), videotekst 

(şəbəkədə sахlаnılаnverilənlərin öz terminаlınа götürmək) və s. verilənləri ötürə bilən vаhid qlobаl şəbəkənin 

yаrаdılmа tendensiyаsı meydаnа gəlmişdir. ISDN- telekommunikаsiyа хidmətinin inteqrаsiyаsı üçün ilk 

teхnoloqiyа 70-ci illərin əvəllərindən inkişаf etməyə bаşlаyıb. Hələlik şəbəkənin hər növü аyrılıqdа fəаliyyət 

göstərirvə onlаrın ən sıх inteqrаsiyаsınа ilk ümumi şəbəkələrin - PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy- 

optik şəbəkələr üçün stаndаrt) və SDH(Synchronous Digital Hierarchy - optik şəbəkələr üçün stаndаrt-sürət 

155,52Mbit/sаn) şəbəkələrinin istifаdəsi sаhəsində nаil olunub, bunlаrın köməyi ilə bu gün аbonentlərin  

kommutаsiyаsı şəbəkələrində sаbit kаnаllаr yаrаdılır. Qlobаl hesаblаmа şəbəkəsi müəssisədə olаn və 
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uzаqlаşdırılmış informаsiyа mübаdiləsinə ehtiyаcı olаn bütün tip аbonentlərin verilənlərini ötürməlidir. 

Bunun üçün qlobаl şəbəkə kompleks хidmətlər göstərməlidir. 

 

 

KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ İŞÇİ STRUKTURUNUN TƏŞKİLİ (MƏRHƏLƏLƏR) 

 

Əlimov  E.Z. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Kompüter şəbəkələrinin mərhələləri 

Birinci mərhələ (1950-1960). 1945-ci ildə ilk elektron hesablama maşınının yaradılması ilə başlayır. 

Təqribən 30 il ərzində (1970-ci illərədək) kompüterlər məhdud sayda insanlar tərəfindən əsasən elmi və 

istehsalat sahələrində istifadə edilmişdir.Çəkisinin ağırlığı, enerji tutumluluğuu və bahalığı ilk Elektron 

Hesablama Maşınlarından demək olar ki, yalnız paket rejimdə istifadə etməyə imkan verirdi  alınması ilə 

məlumatların verilməsi proqramının hazırlanmasını nəzərdə tuturdu.Bu rejim informasiya daşıyıcısında 

məsələnin həlli proqramının hazırlığını nəzərdə tuturdu, EHM-ə proqram və verilənlər daşıyıcıdan daxil 

edilirdi və nəticələr də daşıyıcılara çıxarılırdı. Bu isə EHM-lə istifadəçilərin inkeraktiv rejimininin praktik 

olaraq reallaşmasına imkan vermirdi. Yəni istifadəçi öz əmrlərinə EHM-in reaksiyalarını görmürdü, və 

proqramın işinin son nəticəsi cavab şəklində daşıyıcıda alınırdı. 

Ikinci mərhələ (1960-1970). Bu mərhələdə EHM-in və giriş çıxış terminallarının ucuzlaşması 

həmçinin interaktiv rejimdə istifadəçilərin EHM-lə istifadəsinə imkanların yaradılması baş verdi. Hər bir 

istifadəçi öz əmrlərini dialoq qurğusu – terminal vasitəsi ilə daxil edir, terminalda uyğun cavab ala bilirdi, 

yəni EHM-lə ünsiyyət saxlaya bilirdi. Mərkəzi EHM-in daxili və xarici yaddaşı bütün istifadəçilərə 

hesablama resurslarından paralel istifadə etməyə imkan verirdi. Bu isə 1970-ci illərdən fərdi komputerərin 

yaradılması ilə əlaqədardır. Bu mərhələdə kompeterlər daha geniş tətbiq sahəsi qazandı. Belə ki, 

kompüterlərdən nəinki elm və istehsalatda, həmçinin xidmət və məişət sahəsində də geniş istifadə edilməyə 

başladı. Artıq kompüterlər adi məişət cihazları-radio, televizya, maqnitafon və s. kimi evlərə daxi oldu . 

Ücüncü mərhələ (1960....). Bu mərhələ - uzaq məsafələrdə(yüzlərə və minlərlə kilometrə 

mümkündür.) kompüterlərin birləşməsi mərhələsidir. Belə birləşməyə təkan vermək üçün kifayət qədər 

uzaqda yerləşən terminallar ilə böyük EHM-ləri birləşdirmək lazım idi. Həmin vaxt telefon şəbəkəsinin 

sürətlə inkişaf edən bu cür məsələlərin həlli üçün istifadə olunmuşdur. İlkin olaraq məlumatların ötürülməsi 

sürəti ötürülməsinin analoq texnologiyadan istifadə etməklə kifayətlənirdi, lakin artıq 60-ci illərin 

sonlarından başlayaraq rəqəmsal məlumatların ötürülməsi kanallarını geniş tətbiq olunmağa başlayıb.Məhz 

bu zaman qurulan əlaqələri ilkin şəbəkələrin təşəkkülündə əsas mərhələ hesab etmək olar. Rəqəmsal 

kanalların ötürmə qabiliyyətinin genişləndirilməsi, yeni texnologiyaların yaranması və məlumatların 

ötürülməsinin inkişafı indiyədək davam edir. Beləliklə, tarixən məhz ilk dəfə WAN (Wide Area Network) 

qlobal şəbəkəsinin tərkib yaranıb. Müasir dünyada GAN (Global Area Network) termini göstərmək üçün, 

ərazicə paylanmış şəbəkələrini (WAN) birləşdirən ümumdünya şəbəkəsinin geniş tətbiq edilir 

Dördüncü mərhələ (1970-ci illər - bizim günlər). Bu mərhələ - 70-cı illərdə baş verən lokal 

şəbəkələrin LAN (Local Area Network), eyni zamanda texnoloji sıçrayış olan mikroprosessorların yaranması 

ilə əlaqədardır. CBİS-in kəskin ucuzlaşması kompüterlərin, onların enerji tutumunu və qabaritlərinin 

azalmasına gətirib çıxardı. Meydana çoxlu sayda müəssisə və təşkilatlarda ümumi məsələlərin həlli üçün öz 

aralarında birləşməsi zərurəti yaranan kompüterlərin istifadəsi çıxdı. 

 

YIĞMA ZAMANI ÇEŞİDLƏMƏNİN AVTOMATLAŞDIRILMASI 

 

Əliyev C.P. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Avtomatların yığma mövqelərində real şərtlərdə öz oxuna perpendikulyarlıqdan tıxacın qıraqlarının 

sapması xətaların  mövcudluğu ilə  rastlaşmaq lazım olur,  və təkanverən 3 oxları və s.nisbi olmayan 

paralelliklər prizmalar 4 yönəldən səthləri. Qiymətdən və bu xətaların  istiqamətindən asılı olaraq tıxacın 

qırağı  üzrə  S-ın zərbə impulsunun əlavəsi dəyişkən olacaq. Burada qeyri-mərkəz zərbəsinin hadisəsiylə , 

hansı ki, tıxac müəyyən trayektoriya üzrə  qarışacaq, Δp yaranan inersiya səhvinin ölçüsünə öz ilkin oxundan 

əyilərək, əlaqə yaratmanın anına qədər mərhələdə o valla onun qarışdırılması ilə rastlaşmaq lazım olur. 
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Hadisəyə baxaraq, nə vaxt ki, S-ın zərbə impulsu A nöqtəsində qoyulmuşdur və zərbə vaxtı hərəkətin 

miqdarının dəyişikliyi haqqında teoremdən istifadə edərək, i, yalnız ani güclərin impulsları nəzərə alınır: 

;      

harda,  m- tıxacın çəkisi  

v- zərbədən sonra tıxacın O ağırlıq mərkəzinin alacağı sürət 

J0- O ağırlıq mərkəzinə nisbətən  bir çox tıxacların ətalət anı 

ω- O nöqtəsinin  ətrafında tıxacın fırlanmasının bucaq sürəti 

DH- TIXACIN XARICI SƏTHININ  DIAMETRI 

S-ın zərbə impulsunun qiyməti  önəmli ölçüdə zərbə dəqiqəsində, onun kütləsindən, həmçinin k 

elastikliyinin əmsalının qiymətindən (mənasından) hərəkət edən sistemin sürətindən asılıdır.Δp xətasının  

analitik təyini   S-ın zərbə impulsunun  nöqtəsinin qeyri-müəyyənliyinə və elastikliyin əmsalının qiymətinə  

görə təsəvvür edilmir. Buna görə xətanın  təyini Δp eksperimental metodla həyata keçirmək olar. Avtomatik 

yığım  avadanlığının planlaşdırılması vaxtı çox zaman səhvin qiymətinin təyini Δp əhəmiyyətli deyil, və 

məhdudiyyət o minimuma qədərdir. 

Təkanverən tərəfindən tıxacın sonrakı yerdəyişməsi vaxtı ox boyunca o valla  0,5δс< Δ∑<ε zamanıda 

əlaqədə olur Δ∑ oxların ümumi nisbi yerdəyişməsinin kompensasiyasına tərəf onların yönəldən tiyənin 

ağızları üzrə  detalların nisbi sürüşməsini başlanır. Əgər yığılan detalların əlaqə yaratması dəqiqəsində Δ∑ E 

oxlarının daha çox mümkün nisbi qarışdırması olacaq, onda  onların qıraq  səthləri  üzrə  detalların 

pərcimləməsi baş verəcək . Yönəldən tiyənin ağızlarının səthləri  və qoşulan səthlər  üzrə  tıxacın və valın 

nisbi sürüşməsi dövrlərində mümkün hüdudlara qədər Dt-ın sonrakı kompensasiyası olur. Detalların 

avtomatik birləşməsinin prosesinin təminatı üçün Δ∑ daha az E olmalıdır. Əks təqdirdə valda tıxacın 

pərcimləməsi olacaq. Onların əlaqə yaratmasından sonra detalların avtomatik birləşməsinin həyata 

keçirilməsi şərtləri bir-biri ilə qoşulan detalların parametrlərindən və yığımın avtomatlaşdırmasının tətbiq 

edilən vasitəsindən , həmçinin yığım mövqeyində yığılan detalların qoşulan səthlərinin oxlarının məkan nisbi 

vəziyyətindən asılıdır. Bu halda yığım mövqeyində qoşulan səthlərin oxlarının  nisbi vəziyyətinə mümkün  

hadisələr aiddir, nə vaxt ki, baza detalının oxu yuxarı və ya aşağı birləşdirilən detalın oxları yerləşdirilmişdir, 

baza detalının oxu üfüqi səthdə birləşdirilən detalın oxları nisbətən qarışdırılmışdır, baza və birləşdirilən 

detalların oxları qarışdırılmışdır və iki koordinat səthində (əyilmiş və s.) 

Bəzi hallarda qoşulan detalların oxlarının yerdəyişilməsinin səhvinin kompensasiyası qoşulan səthlər 

üzrə detalların əlaqə yaratmasının anına qədər edilmiş olmalıdır,  qoşulan səthlərin  mümkün zədələrinin 

qarşısını almağa icazə verir. 

Tsikilli sistemlərdə proqramlaşdırılan kontrollerlər, Gemo proqram paketi vasitəsilə çeşidləmənin 

kontakt planının qurulması müasir dövrdə çox aktualdır. 

 

KOMPYUTERLİ TƏLİMİN PEDAQOJİ ƏSASLARI 

 

Əliyev X.V. 

Lənkəran Dovlət Universiteti 

       

Təlimin nəzəri əsaslarını öyrənən didaktika nəyi öyrətmək və necə öyrətmək suallarına cavab verir. 

İ.H. Pestalotsi didaktikanın mühüm anlayışlarından biri olan təlim məsələlərindən bəhs edərək yazırdı ki, 

bilik almaq prosesi əvvəlcə dolaşıq müşahidələr dəryasından müəyyən müşahidələrə ayrılır, sonra muəyyən 

müşahidələrdən aydın anlayışlar, bunlardan isə dəqiq anlayışlar yaranır. Didaktikanın aşağıdakı iki mühüm 

vəzifəsi var: 

    -təlim prosesini və onun reallaşması şəraitini təsvir və izah etmək; 

    -təlim prosesinin ən mükəmməl təşkilini, yeni texnologiyasını işləyib hazırlamaq 

Şagird təlim prosesində  idrakın bütün mərhələrindən keçir: 

     İdrak yolu – Canlı seyr – Mücərrəd təfəkkür – Praktika 

Təlimin yolu – Qavrama – Anlama – Tətbiq etmə - Möhkəmlətmə 

Pedaqogika elmi biliyə təcrübədə yoxlanılmış cisim və hadisələrin insan beynində inikası kimi tərif verir. 

Bacarıq bilikləri tətbiq edə bilməkdir. Pedaqogika elmi təlimin doqmativ, illüstrativ-izahlı, 

proqramlaşdırılmış, problemli və s. Tiplərini müəyyən edir. Bunların arasında kompyuterli təlim çox 

əhəhmiyyətlidir.  
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Kompyuterlər xüsusi öyrədici proqramlarla təhciz olunaraq, didaktiv vəzifələrin həllinə yönəldilir. 

Kompyuterin təlimdə iki funksiyasi var: öyrənmə obyekti və öyrənmə vasitəsi olmaq. Kompyuterin təlim 

prosesində rolu ilk növbədə təlimin fərdiləşdirilməsi prinsipində özünü biruzə verir.  

Kompyuterin problemli təlimdə böyük rolu var. Kompyuterli təlim humanistləşmə prinsipini həyata 

keçirməyə xidmət edir. Kompyuter təlim nəticələrinin yoxlanılması və qiymətləndirilməsində səmərəli 

vasitədir. Kompyuterli təlimdə verbal-məntiqi proseslərin formalaşdırılması, formal sistemlələ iş 

vərdişlərinin möhkəmləşdirilməsi, diqqətin son nəticənin düzgün alınmasına yönəldilməsi və s. kimi 

faktorlar müsbət rol oynayır. 

Son illər Azərbaycanda həyata keçirilən təhsilin inkişafı proqramı təbiət-riyaziyyat ixtisası 

istiqamətində bu elmlərin daha geniş və dərindən öyrənilməsini nəzərdə tutur. Kompyuterin köməyi ilə eyni 

vaxtda bir neçə münasib məsələ həll etmək mümkündür. Bunun üçün məsələ həllinin aşağıdakı mərhələləri 

mövcuddur: 

1.Məsələnin qoyuluşu. 

2.Məsələnin riyazi təsviri, həll üsulunun seçilməsi və əsaslaşdırılması. 

3.Alqoritmin tərtib edilməsi (sözlərlə və ya blok-sxemlə). 

4.Hər hansı proqramlaşdırma dilində ilkin proqramın tərtib edilməsi. 

5.Proqramın sazlanması. 

6.Proqramın yerinə yetirilməsi və nəticələrin alınması. 

7.Nəticələrin təhlili. 

Beləliklə, istənilən məsələnin kompyuterdə həlli prosesində keçilən bütün mərhələlərə nəzər yetirərək, 

aşağıdakı nəticəyə gələ bilərik. Kompyuterin özü məsələni həll etmir, o sadəcə olaraq əvvəlcədən verilmiş 

hesablamaları yerinə yetirir. Həndəsə dərslərində kompyuter texnikasından istifadə şagirdlərdə alqoritmik 

düşüncə tərzini formalaşdırır, məsələ həllində hesablamalara sərf olunan vaxta qənaət edir, dərsdə əyaniliyin 

artmasına səbəb olur. 

 

MƏRKƏZİ İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİNİN ELEKTRİK AVADANLIQLARININ 

MÜHAFİZƏSİNDƏ VƏ İŞİNİN OPERATİV İDARƏ EDİLMƏSİNDƏ ROLU 

 

Əliyev M.Q. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Müasir dövürdə avtomatik idarəetmə nəzəriyyəsinin metod və üsullarının praktiki məsələlərin həlli 

üçün inkişaf etdirilməsi çox vacibdir. Hazırkı mərhələdə avtomatik idarəetmənin və informatikanın metod və 

üsullarının Matlab/Simulink kompyüter proqram paketində realizasiyası geniş vüsət almışdır.  

Müdafiə etdiyim iş əsas 2 hissədən ibarətdir, nəzəri və praktiki hissədən. Avtomatika sistemlərinin 

başlıca üstünlüyü odur ki, insan əməyindən istifadəni azaldır.Həmçinin, enerjiyə, materiala qənaət, 

keyfiyyəti, dəqiqliyi artırmaq üçün istifadə edilir. Müasir dövrdə avtomatika deyəndə ilk ağla gələn 

anlayışlar SCADA, DCS, PLC, rele, kontaktor və s. anlayışlarıdır.Son dövrlərin avtomatik idarəetmə 

sistemlərində adı çəkilən avadanlıq və sistemlərdən geniş istifadə edilir. SCADA – Supervisory Control And 

Data Acquisition (Dispetçer Nəzarəti və Verilənlərin Toplanması) deməkdir.SCADA sistemi komputer 

texnologiyalarının avtomatikaya tətbiqi kimi başa düşülməlidir.Bu sistemlə artıq komputer vasitəsilə 

proseslərə aktiv müdaxilə etmək mümkündür.Mərkəzi komputerə qurulmuş proqram vasitəsilə bu 

fəaliyyətlər daha çox sadələşmişdir. PLC – Proqrammable Logic Controller (Proqramlanabilən Məntiqi 

Kontroller) SCADA sisteminin başlıca elementlərindən biridir.Əvvəlki illərdə və həmçinin hazırkı dövrdə də 

geniş istifadə edilən rele, zamanlayıcı, sayıcı avadanlıqları özündə birləşdirən PLC öz kompaktlığı, asan 

proqramlana bilməsi və s. ilə populyarlıq və üstünlük qazanmışdır. PLC – lər və ya hər hansı kontroller 

funksiyası yerinə yetirən cihazlar bir növ sistemdə “beyin” rolunu oynayır.Prosesdə cihazlardan (sensor, açar 

və s.) gələn informasiyanı emal edərək yazılmış proqrama əsasən çıxış əldə edilməsinə xidmət edir.İnsanda 

da beyin bu funksiyanı yerinə yetirir.Müxtəlif hiss orqanlarından gələn informasiyaları (siqnalları) emal edir 

və həyat boyu qazanılmış reflekslərə (proqrama) əsasən hər hansı hərəkətin və ya hissin əmələ gəlməsinə 

xidmət edir. PLC çox sayda rele, kontaktor, zamanlayıcı, sayıcını və s. virtual şəkildə istifadə etməyə imkan 

yaradır.Bununla, yanaşı avtomatikada real rele, kontaktor, zamanlayıcı və s. istifadə edilir.Bu real 

avadanlıqlardan ibarət olan sistemlərlə PLC sistemlərini qarşı – qarşıya qoysaq, görərik ki, PLC sisteminin 

bir çox üstünlüyünün olmasına baxmayaraq, proqramın icrası üçün müəyyən bir zaman aralığına (dövr) 

ehtiyac olması rele sistemi qarşısında PLC sisteminin bir çatışmazlığıdır.Qalan demək olar ki, bütün 

meyarlara görə PLC sisteminin aşkar üstünlüyü görünür. Müasir avtomatika sistemlərində hər iki prinsip 
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kombinasiya şəklində istifadə edilir.Avadanlıqlar panellərdə yerləşdirilir və aralarındakı kabel bağlantıları 

yerinə yetirilir. PLC avadanlıqlarının yerləşirildiyi panellər PLC panelləri, rele, kontaktor, zamanlayıcı və s. 

avadanlıqların yerləşirildiyi panellər isə MCC (Motor Control Cabinet) panellər adlandırılır.Bəzən isə, hər 

iki tip avadanlıqlar eyni panellərdə yerləşdirilir. Hər hansı avtomatika sisteminin qurulması üçün 

layihələndirmə, montaj və proqramlama kimi əməliyyatlar yerinə yetilir. Layihələndirmə prosesində işlərin 

gedişatı ilə bağlı cizgilər və sənədlər hazırlanır, hesabatlar təşkil edirilir.Bildiyimiz kimi müasir dövrümüzdə 

səbayenin istənilən yerində ən mürəkkəb məsələləri belə avtomatlaşdırılmış texnoloji prosseslər vasitəsilə 

həll etmək mümkündür. Bu səbəbdən 20ci əsrin sonlarından başlayaraq nəhəng texnologiya şirkətləri 

avtomatik idarəetmə sistemlərini mükəmməlləşdurmək, modernizasiya etmək və yeniləmək barəsində bir 

birilərilə dözülnəz rəqabətə girdilər. Günümüzdə də sənayedə texnoloji prossesləri avtomatik idarəetmə 

sistemləri həyata keçirə bilir lakin bu artıq günün tələblərinə cavab vermir. Bu məqsədlə SCADA sistemi 

yaradılmış və bu sistem vasitəsilə sistemdə  baş verən prossesləri həm uzaqdan idarə etmək həmdə 

monitorinq prosseslərini eyni anda həyata keçirmək mümkündür. Bu həm vaxta qənaət həm də insan 

faktorunun azaldılmasına olan təsiri ilə özündən əvvəlkiləri sürətlə qabaqlamış oldu.  

- Sözünü etdiyim praktiki hissədə mən Siemens şirkətinin həyata keçirdiyi və hal hazırda dünyanın 

yarıdan çox hissəsində yekdilliklə istifadə edilən proqram təminatı olan Step 7 proqramından istifadə 

edəcəyəm. Proqram əsas 2 hissədən ibarətdir: proqramlama hissəsi (SİMATİC Manager) və vizualizasiya 

hissəsi(WinCC flexible). Bu məqsədlə bizə sənayedə istifadə edilən müxtəlif təyinatlı sensorlar yardım 

edəcək. Həmin sensorlar müxtəlif  informasiyaları kompüterin anlayacağı dilə (Binary Digit) çevirərək 

məlumatı bizim hazırladığımız proqramda emal edəcək və emal nəticəsində əldə edilmiş son nəticəni çıxışa, 

öz təyinatı üzrə göndərəcək. 

- Bu sistem təkcə uzaqdan idarə və ya monitorinq ilə digərlərindən fərqlənmir , həm də avadanlıqların 

mühafizəsinə və işinin operativ yerinə yetirilməsinə də nəzarət edir. Bunun üçün proqram təminatında 

avadanlıqlar haqqında biliklər bazası formalaşdırmaq lazımdır. Belə ki, biz həmin avadanlığın bütün 

parametrlərini biliklər bazasına yükləməklə avadanlıq haqqda təsəvvür formalaşdırmış oluruq. Bu səbəblə də 

hər hansı q.qapanmalar vəya digər gözlənilməz qəzalar zamanı avadanlıq heç bir ziyan görməmiş olur. 

 

 

OPC TEXNOLOGİYANININ AVTOMATLAŞDIRMA SİSTMLƏRİNDƏ  

TƏTBİQİ XÜSUSİYƏTLƏRİ  

 

Əliyev N.Ə. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

İnsan gücünə arxalanan istehsaldan avtomatikaya söykənən, daha idarəli bir istehsala keçid nəticəsində 

sənayedə istehsal sürəti və keyfiyyəti xeyli artmışdır. İnkişaf edən sənayedə istifadə edilən cihazların da 

inkişafıyla sistemlərdən məlumat mebadiləsi etmək kompleks bir hala gəldi. Avtomatlaşdırma sistemləri 

arasındakı xəbərləşmədə, cihazların müxtəlifliyinin çox olması səbəbindən hər bir cihaz üçün ayrı bir 

proqramın yazılması, bununla birlikdə bu cihazların yenilənən hər bir versiyası üçün yeni bir proqramın 

yazılması səbəblərindən yaranan bir xəbərləşmə çətinliyi meydana gəldi. Sistemi kompleks hala gətirən və 

hər hansı bir problem olduğunda və ya yeni bir həllə ehtiyac duyulduğunda zaman itkisinə gətirib çıxaran bu 

problemləri həll etmək üçün bir araya gələn bəzi şirkətlər OPC (müddət idarəsində obyektlərin bağlanması 

və əlaqələndirilməsi) standartını inkişaf etdirdilər. Bu səbəblə OLE for Process Control (OPC) - Proses 

Rəhbərliyində Obyektlərin əlaqələndirilməsi standartları ortaya çıxmış və fərqli kontrollerlərin  xəbərləşməsi 

üçün server- müştəri arxitekturası əsasında işlənib hazırlanmışdır. OPC texnologiyası indiki vaxtda bir çox 

şirkətdə çox həssas proseslərdə belə istifadə edilə bilər. 

Sənaye avtomatlaşdırma sahəsində çalışanlar üçün fərqli marka cihazlardan tək bir mühitə 

məlumatların köçürülməsi, ya da cihazların bir-biriylə xəbərləşməsi çox zaman bir maneə olmuşdur. Cihaz, 

sistem istehsalçısı firmaların sənaye xəbərləşməsində özlərinə xas protokollar istifadə etmələri bu vəziyyətin 

başlıca səbəbidir və həm istehsalçılar, həm də son istifadəçilər bundan mənfi təsirlənir. OPC anlayışı bu 

sahədəki maneələri aradan qaldırmaq üçün sənaye avtomatlaşdırma sistemləri və sənaye xəbərləşmə 

sistemləri istehsalçıları ilə avtomatlaşdırma firmalarının bir araya gəlməsiylə ortaya çıxmışdır.  

OPC, Microsoftun Obyekt əlaqələndirilməsi və yerləşdirilməsi (OLE) / Komponentli Obyekt Modeli 

(COM) standartına dayanır. OLE / COM, Microsoftun fərqli tətbiqləri arasında inteqrasiyanı hədəfləyən 

obyekt əsaslı bir texnologiyadır. OPC isə OLE əsaslı bir xəbərləşmə standartıdır və fərqli avtomatlaşdırma 

səviyyələri arasında sürətli və etibarlı bir keçid təmin edir. OLE texnologiyasının istifadəsiylə OPC, istər 
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rəhbərlik qatındakı bir tətbiq olsun, istərsə də proses nəzarətində istifadə olunan  bir tətbiq olsun, fərqli 

tətbiqlər arası məlumat mübadiləsini, təyin etdiyi üsul və obyektlərlə, standart bir şəkildə reallaşmasını təmin 

edir. OLE xəbərləşmənin infrastrukturunu hazırlayarkən, OPC ilə bu təməllərin üzərinə məlumat axınının 

sürətinin müəyyən edilməsi və zaman biliklərinin də məlumata əlavə olunması kimi avtomatlaşdırma 

mərkəzli xüsusiyyətlər əlavə olunur.  

OPC bir protokol deyildir, lakin OPC, funksiyaları məlumatların bağlana bilməsinə söykənən, standart 

hala gəlmiş bir yanaşmadır. Yəni müştəriyə istifadə olunan cihazdan müstəqil, standart bir interfeys təqdim 

edir. Bu standart xüsusiyyətlər OPC Dərnəyi tərəfindən dəstəklənir. OPC Dərnəyinin meyarlarını təyin etdiyi 

bu yeni standart ilə məlumat mübadiləsi etmək istədiyimiz proqram - aparat məhsulunun daxili rabitə 

quruluşunu bilməyimizə ehtiyac qalmamışdır. Bütün avadanlıq və proqram təminatı istehsalçıları, öz 

sistemlərinin daxili quruluşunu başqaları ilə paylaşmaq məcburiyyətində qalmadan, tək standart bir 

interfeyslə xarici dünyaya açıla bilmək imkanı əldə etdilər. Beləcə OPC geniş bir istifadə sahəsi tapdı. OPC, 

məlumat istehsal edən (PLC / DCS) ilə məlumatları istifadə edən (HMI) vahidlər arasında aralıq təbəqədir. 

Hər iki vahid, bir-birlərinin daxili strukturları haqqında çox bir məlumatı olmadan belə, məlumat alış-

verişinə icazə verir. Bununla birlikdə artıq geniş istifadə olunan bəzi avadanlıqlar üçün, fərqli OPC server 

istehsal edən firmaların varlığı, istehsalçı firmaya olan asılılığı aradan qaldırdı.  Qısaca OPC standartını 

dəstəkləyən bir məhsul, OPC-ə uyğun hər hansı bir məhsulla birbaşa xəbərləşə bilmə imkanı tapdı. 

 

 

 

OSİ VƏ TCP/ İP MODELLƏRİNDƏ XÜSUSİ NÜANSLAR 

 

Əliyev N.N. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Bütün şəbəkə kurslarına girişin ortaq cəhəti müxtəlif şəbəkə modellərinin, o cümlədən, OSİ (Open 

Systems İnterconnection - açıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqəsi) və TCP/ İP (Transport Control Protocol/ 

İnternet Protocol - nəqliyyata nəzarət protokolu/ internet protokolu) modellərinin nəzərdən keçirilməsidir.  

Hər iki model müasir zaman protokollarını təsvir edərkən istifadə olunduğuna görə bu məqalədə hər iki 

modeldən, onların səviyyələrindən və bir-biri ilə necə əlaqədar olmasından bəhs olunur. Qeyd edək ki, OSİ 

və TCP/ İP modelləri paralel olaraq, müstəqil şəkildə fərqli təşkilatlar tərəfindən inkişaf etdirilmişdir. OSİ 

modeli Beynəlxalq Standartlaşdırma təşkilatı (İSO) və Beynəlxalq Teleqraf və Telefon Məsləhətçi komitəsi 

(CCİTT) tərəfindən, TCP/ İP isə ABŞ Ətraflı Araşdırma Layihələrinin Müdafiəsi agentliyi (DARPA) 

tərəfindən inkişaf etdirilmişdir. OSİ ideal modeli təmsil etdiyi halda, TCP/ İP dünyadakı real modeldir. 

Başqa sözlə desək, TCP/İP lazım olan standart səviyyəli şəbəkə modelinə uyğundur.  

OSİ modeli 7 səviyyədən ibarətdir: 1. Fiziki 2. Kanal 3. Şəbəkə 4. Nəqliyyat  5.Seans 6. Təqdimetmə 

7. Tətbiq  

TCP/ İP modeli 4 səviyyədən ibarətdir : 1. Mühitə daxil olma 2. Şəbəkə 3. Nəqliyyat  4. Tətbiq 

TCP/ İP modeli də OSİ modeli kimi eyni trendə malikdir, lakin ondan fərqli olaraq daha az səviyyədən 

ibarətdir.  İnternet və əksər kommunikasiya vasitələri  internet protokolu “İP” istifadə etdiyinə görə TCP/İP 

modeli müasir şəbəkələrin tətbiqində daha geniş istifadə olunur.  

TCP/ İP və OSİ modellərinin səviyyələr sayı fərqli olduğuna görə OSİ modelinə uyğun olan 

protokolların TCP/ İP modelində cəmlənməsi üsulunda fikir ayrılığı mövcuddur. Bütün şəbəkə protokolları 

OSİ və TCP/İP modellərinin konkret hansısa səviyyəsinə aid edildiyi halda, bəzi protokollar vardır ki, onlar 

sanki iki səviyyə arasında aralıq mövqedə yerləşir. Buna misal olaraq “ARP” protokolunu göstərmək olar. 

Bu protokolun 2.5-ci səviyyəyə aid olduğunu iddia edənlər də vardır. Bu protokol ip ünvanın kimə aid 

olduğunu təyin etmək üçün 2-ci səviyyədə göndərilən brodkastdır. Aydın məsələdir ki, “İP” 3-cü səviyyənin 

protokoludur. Başqa sözlə desək, “ARP” protokolu 2-ci səviyyədə enkapsulyasiya olan paket vasitəsilə 3-cü 

səviyyənin işinə xidmət edir.  Belə protokollara əlavə olaraq “İCMP”-ni də göstərmək olar. 
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VPN TEXNOLOGİYASININ FAYDALARI 

 

Əliyev N.N. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

VPN texnologiyasının əsas faydaları aşağıdakılardır: 

 Gizlilik; 

 Verilənin bütövlüyü; 

 Autentifikasiya; 

 Təkrar istifadədən müdafiə. 

Gizlilik - bu o deməkdir ki, yalnız nəzərdə tutulan tərəflər göndərilən məlumatı başa düşə bilər. Yəni 

veriləni gizlin ələ keçirə bilmiş hər hansısa tərəf paketləri görə bilər, lakin paketin məzmunu şifrələndiyinə 

görə onu deşifrələyə bilmədikcə başa düşə bilməz. Verilən DES, 3DES, AES, RSA və s. alqoritmlər 

vasitəsilə şifrələnə bilər. 

Verilənin bütövlüyü – əgər iki cihaz VPN üzərindən bir-biri ilə əlaqə saxlayırsa, göndərilən verilən 

haqqında daha önəmli bir faktor da onun sondan-sona dəqiqliyindən əmin olmaqdır. Əgər hücum edən VPN 

seansına bitlər və ya paketlər yoluxdurursa, veriləndəki bu dəyişiklik təyin oluna bilinməsə verilənin 

bütövlüyü anlayışı mənasız olar. Bunu təyin etmək üçün verilən göndərilməzdən qabaq nəzarət kodu 

yaratmaq, sonda isə veriləni əldə edən tərəfdə onu bu kod ilə qarşı-qarşıya qoyaraq yoxlamaq olar. Verilənə 

MD5 və ya SHA alqoritmləri tətbiq edərək belə nəzarət kodu (checksum) əldə etmək olar. 

Autentifikasiya – VPN tuneli ona görə yaxşıdır ki, veriləni şifrələmək və ötürülən zaman dəyişikliyə 

məruz qalmadığını yoxlamaq mümkündür . Lakin VPN tunelin hər hansısa bir kənar şəxsə deyil, həqiqətən 

də nəzərdə tutulan tərəfin cihazına qoşulduğunu təsdiqləmək lazımdır. Nəzərdə tutulan tərəfi bir neçə üsulla 

autentifikasiyadan keçirmək olar. 

Təkrar istifadədən müdafiə - əgər hücum etmək niyyəti olan şəxs VPN trafikini izləyib hər hansısa 

paketi ələ keçirə bilsə, bu paketi istifadə edərək özünü yalandan autentifikasiyadan keçmiş cihaz kimi təqdim 

edə bilər. Belə halların qarşısını ala bilmək üçün VPN tətbiqlərinin çoxunun təkrar istifadədən müdafiə 

funksiyası vardır. Bu o deməkdir ki, VPN paketi bir dəfə göndərilib hesaba alınıbsa, eynilə həmin paket VPN 

seansında ikinci dəfə etibarlı deyil. 

 

 

BİRFAZALI MAYENİN MƏSAMƏLİ MÜHİTDƏ HƏRƏKƏTİNİN  

PARALEL HESABLAMALAR ÜSULU İLƏ KOMPÜTER MODELİNİN QURULMASI 

 

Əliyev S.N. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Birfazalı mayenin məsaməli mühitdə hərəkətinin modelləşdirilməsi neft hasilatı proseslərinin 

təkmilləşdirilməsi və məhsuldarlığın arıtırılması baxımından çox aktualdır. Bu proseslərin riyazi modeli 

adətən xüsusi törəməli qeyri-xətti tənliklər sistemindən ibarət olur. Neft hasilatı proseslərinin 

avtomatlaşdırılması zamanı yüksək dəqiqlikli həllin tələb olunması qısa vaxt ərzində çoxlu sayda məchuldan 

ibarət məsələnin həll olunmasını labüd edir. Bunun üçün də yüksək məhsuldarlığa malik hesablama 

sistemlərinin istismarı tələb olunur. Hesablama resurslarına qoyulan yüksək tələblər həm də baxılan 

proseslərin qeyri-stasionarlığı və üçölçülü olması ilə, həmçinin plastın fiziki xarakteristikalarının qeyri-

bircins olması ilə əlaqədardır [1-3]. 

Baxılan məsələlər yalnız yüksək sürətli hesablama sistemlərində həll oluna bilər. Ən çox yayılmış həll 

üsulu məsələnin dekompozisiya olunması, yəni paralel şəkildə bir-birindən asılı olmadan hesablana biləcək 

hissələrə bölünməsi üsulları istifadə olunur [4]. 

Birfazalı mayenin məsaməli mühitdə süzülməsi Darsi qanununa tabe olur: 

�⃗⃗� = −
𝑘

𝜇
(∇𝑃 − 𝜌𝑔 ),                                                                              (1) 

burada  k– layın mütləq keçiriciliyi, μ–flüidin dinamik özlülüyü, P–flüidin təzyiqi, g⃗ –qravitasiya sahəsinin  

intensivliyidir [5].  Məsələnin dekompozisiyası, yəni paralelləşdirilməsinin həyata keçirmək üçün mayenin 

hərəkət etidiyi yuxarıdan, aşağıdan və yan səthlərdən məhdud olan plast çoxu sayda hissələrə bölünür və hər 

bir hissədə məsələlər paralel olaraq həll olunur.  



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

 

63 

 

 Təklif olunan üsul əsasında alqoritm tərtib olunmuş və C dilində OpenMP texnologiyasının 

multithread (çox axınlı) proqramlaşdırma aləti vasitəsilə paralelləşdirilmişdir. OpenMP texnologiyası ümumi 

yaddaşa malik çoxprosessorlu sistemlərdə multithread proqramlaşdırmanın həyata keçirilməsi üçün 

komplyatorlar çoxluğudur [6]. 

Verilmiş məsələnin həlli 4-nüvəli Intel Core 2 Duo X6800 klasterində müxtəlif sayda thread üçün sınaqdan 

keçirilmiş, əldə olunan nəticələrin dəqiqliyi və zaman sərfiyyatının azaldılması eksperimentlər vasitəsilə 

əsaslandırılmışdır.  

RABİTƏ XƏTTİNİN KEÇİRTMƏ QABİLİYYƏTİ 

 

Əliyev V.V. 

Mingəçevir Dövlət Universiteti 

 

Son zamanlar şəbəkənin kliyentləri və serverləri arasındakı rabitə kanallarının keçirtmə qabiliyyətinə 

yüksək tələblər qoyulur. Bu müxtəlif səbəblərə görə baş verir: kliyent kompüterlərinin məhsuldarlığının 

artırılması; şəbəkədə istifadəçilərin sayının artması; çox iri həcmli fayllarda saxlanan multimedia 

informasiyası ilə işləyən tətbiqlərin yaranması; real zaman miqyasında işləyən xidmətlərin sayının artması. 

Keçirtmə qabiliyyəti – şəbəkənin əsasını təşkil edən texnologiyanın standartı ilə təyin olunan trafikin 

emalı üçün maksimum mümkün olan sürətdir. Keçirtmə qabiliyyəti zaman vahidi ərzində şəbəkə və ya onun 

bir hissəsi ilə ötürülən maksimal verilənlər həcmini əks etdirir. 

Şəbəkənin keçirtmə qabiliyyəti fiziki ötürmə mühitindən (mis kabel, optik lif kabeli, burulmuş cüt 

əsaslı kabel) və verilənlərin ötürülməsi üçün istifadə olunan üsuldan (Ethernet, FastEthernet, ATM 

texnologiyaları) asılıdır. Əksər hallarda şəbəkənin keçirtmə qabiliyyəti şəbəkənin xarakteristikası kimi deyil, 

şəbəkənin əsasını təşkil edən texnologiyanın xarakteristikası kimi istifadə olunur. Şəbəkə texnologiyası üçün 

bu xarakteristikanın vacibliyi, xüsusən, onun texnologiyanın adında əks olunması ilə vurğulanır, məsələn, 10 

Mbit/s sürətli Ethernet. 

Şəbəkənin keçirtmə qabiliyyəti şəbəkənin yüklənməsindən asılı deyil, o, şəbəkədə istifadə olunan 

texnologiya ilə təyin olunan sabit göstəriciyə malikdir. 

Bir neçə texnologiyanı birləşdirən heterogen şəbəkənin müxtəlif hissələrində keçirtmə qabiliyyəti 

fərqli ola bilər. Şəbəkənin təhlili və sazlanması zamanı onun ayrı-ayrı elementlərinin keçirtmə qabiliyyəti 

haqqında məlumat əldə olunmalıdır. Şəbəkənin müxtəlif elementləri tərəfindən verilənlərin ötürülməsi 

ardıcıl aparıldığına görə şəbəkədə istənilən mürəkkəb yolun keçirtmə qabiliyyəti marşrutu təşkil edən 

elementlərin ən minimal keçirtmə qabiliyyətinə bərabər olacaqdır. Mürəkkəb yolun keçirtmə qabiliyyətinin 

artırılması üçün ilk növbədə ən ləng elementlərə fikir vermək lazımdır. Bəzən şəbəkənin ümumi keçirtmə 

qabiliyyəti anlayışından istifadə olunur. O, zaman vahidi ərzində şəbəkənin bütün qovşaqları arasında 

ötürülən informasiyanın orta həcmi kimi təyin olunur. Bu göstərici şəbəkənin ümumi keyfiyyətini 

xarakterizə edir. 

Rabitə xəttinin keçirtmə qabiliyyəti ilə işləyərkən nəzərə alınmalıdır ki, maksimal göstəricilərin və 

sürətlərin əldə edilməsi çox nadir hallarda mümkün olur. Buna səbəb olaraq rabitə xətlərindəki maneələri, 

avadanlığın işində yaranan səhvləri göstərmək olar. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, keçirtmə qabiliyyəti 

qismən xidməti məlumatların ötürülməsinə də sərf olunur. 

Telekommunikasiya şəbəkələrinin əsas vəzifəsi kompüter şəbəkəsinin bütün abunəçi sistemləri 

arasında informasiya mübadiləsinin təmin edilməsidir. İnformasiya mübadiləsi telekommunikasiya 

şəbəkələrinin əsas tərkib hissəsi olan rabitə kanalları vasitəsilə yerinə yetirilir. 
Fiziki mühit (rabitə xətləri) və şəbəkənin bir qovşağından digərinə, və ya kommutasiya qovşağı və 

abunəçi sistemi arasında informasiya siqnallarının ötürülməsini yerinə yetirən verilənlərin ötürülməsi 

avadanlığı rabitə kanalını təşkil edir.  

Rabitə kanalı və fiziki birləşdirici rabitə xətti fərqli anlayışlardır. Ümumi halda bir rabitə xətti əsasında 

tezlik, faza və digər bölünmə növü əsasında bir neçə məntiqi kanal təşkil oluna bilər. 

Rabitə xəttinin keçirtmə qabiliyyəti verilənlərin ötürülməsinin maksimum mümkün olan sürətini təyin 

edən və bit/s vahidi ilə ölçülən xarakteristikadır.  

Rabitə xəttinin keçirtmə qabiliyyəti rabitə xəttinin xarakteristikalarından (amplitud-tezlik 

xarakteristikası, keçirtmə zolağının eni, sönmə) və ötürülən siqnalların spektrindən asılıdır. Spektr, öz 
növbəsində, fiziki və ya məntiqi kodlaşdırma qaydasından, yəni diskret informasiyasının siqnallar şəklində 

təsvirindən asılıdır. Kodlaşdırma qaydasına görə rabitə xəttinin keçirtmə qabiliyyəti fərqli olur. 
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Xəttin keçirtmə qabiliyyətinə fiziki kodlaşdırma ilə yanaşı, məntiqi kodlaşdırma da təsir göstərir. 

Məntiqi kodlaşdırma fiziki kodlaşdırmadan əvvəl yerinə yetirilir. O, informasiyanın ilkin bitlər ardıcıllığının 

eyni informasiyanı daşıyan, lakin əlavə xassələrə malik olan yeni ardıcıllıq ilə əvəzlənməsindən ibarətdir., 

Məntiqi kodlaşdırma, bir qayda olaraq, ilkin bitlər ardıcıllığının daha uzun ardıcıllıq ilə əvəz olunması ilə 

müşahidə olunur. Bu isə faydalı informasiyanın ötürülməsi vaxtına mənfi təsir göstərir. 

Xəttin keçirtmə qabiliyyəti və onun keçirtmə zolağı arasında müəyyən əlaqə mövcuddur. Rabitə 

xəttinin keçirtmə zolağı fasiləsiz tezliklər diapazonu kimi təyin olunur. Burada çıxış siqnalının 

amplitudasının giriş siqnalının amplitudasına nisbəti əvvəlcədən təyin olunmuş qiyməti aşmır. Təsbit 

olunmuş qayda ilə fiziki kodlaşdırma zamanı xəttin keçirtmə qabiliyyəti aparıcı periodik siqnalın tezliyi 

artaraq yüksəlir, belə ki, bu yüksəlmə zaman vahidi ərzində ötürülən informasiyanın həcminin artımı ilə 

müşahidə olunur. Lakin siqnalın tezliyinin artması nəticəsində onun spektrinin eni də artır, yəni siqnal xəttin 

keçirtmə zolağı ilə müəyyən olunan təhriflərlə ötürülür. Xəttin keçirtmə zolağı və ötürülən informasiya 

siqnallarının spektrinin eni arasında uyğunsuzluq nə qədər böyük olsa, siqnalların təhrif olunma dərəcəsi o 

qədər çox olar və qəbuledici tərəfindən siqnalın səhv tanınması ehtimalı artar. Nəticədə informasiyanın 

ötürülmə sürəti nəzərdə tutulan qiymətdən aşağı olur. 

Fiziki kodlaşdırma qaydasından asılı olmayaraq K.Şennon tərəfindən xəttin keçirtmə zolağı və onun 

maksimum mümkün olan keçirtmə qabiliyyəti arasında əlaqə müəyyən olunmuşdur: 

C=Flog2(1 + Pf /Ps), 

burada C – xəttin maksimum mümkün olan keçirtmə qabiliyyəti (bit/s), F – xəttin keçirtmə zolağının eni 

(Hs), Pf – faydalı siqnalın gücü, Ps – küyün gücüdür.  

Buradan göründüyü kimi, nəzəri olaraq təsbit olunmuş keçirtmə zolağına malik xəttin keçirtmə 

qabiliyyətinə məhdudiyyət qoyulmur. Lakin təcrübədə ötürücünün gücünün mühüm dərəcədə artırılması və 

ya xətdə küyün gücünün aşağı salınması hesabına xəttin keçirtmə qabiliyyətinin artırılması kifayət qədər 

çətin olmaqla yanaşı, çox baha başa gəlir. Bundan başqa, keçirtmə qabiliyyətinə bu güclərin təsiri düz 

mütənasib deyil, loqarifmik asılılıq ilə məhdudlaşır. 

Naykvist tərəfindən təklif olunan nisbət böyük təcrübi tətbiq tapmışdır: 

C=2Flog2 M, 

burada M – ötürülən siqnalın informasiya parametrinin müxtəlif vəziyyətlərinin sayıdır. 

Rabitə xəttinin maksimum mümkün olan keçirtmə qabiliyyətinin təyini üçün istifadə olunan Naykvist 

nisbətində xətdə küyün olması aşkar şəkildə nəzərə alınmır. Lakin informasiya siqnalının vəziyyətlərinin 

sayının seçilməsində onun təsiri dolayı olaraq əks olunur. Məsələn, rabitə xəttinin keçirtmə qabiliyyətinin 

artırılması üçün verilənlərin kodlaşdırılması zamanı 2 və ya 4 səviyyə deyil, 16 səviyyə istifadə oluna bilər. 

Lakin küyün amplitudası qonşu 16 səviyyə arasındakı fərqi aşdığı halda qəbuledici ötürülən verilənləri 

davamlı olaraq təyin edə bilməyəcəkdir. Buna görə də siqnalın mümkün vəziyyətlərinin sayı faktiki olaraq 

siqnalın və küyün gücünün nisbəti ilə məhdudlaşır. 

İnformasiya siqnalının vəziyyətlərinin sayı qəbuledici tərəfindən həmin vəziyyətlərin davamlı 

tanınması imkanlarını nəzərə almaqla artıq seçildiyi halda Naykvist düstürü ilə kanalın keçirtmə 

qabiliyyətinin sərhəd qiyməti təyin olunur. 

 
ANDROİD ƏMƏLİYYAT SİSTEMLİ MOBİL TELEFONLARDA BLUETOOTH 

TEXNOLOGİYASI VASİTƏSİLƏ İNFORMASİYA MÜBADİLƏSİNİN YARADILMASI 

 

Əliyev Y.A. 

AMEA, İdarəetmə Sistemləri İnstitutu 

 

Müasir dövrümüzdə Bluetooth texnologiyası, məlumatların ötürülməsi üçün kiçik məsafələrdə işləyən 

beynəlxalq naqilsiz kommunikasiya standartıdır. Bu texnologiyanın əsas məqsədi, cihazları bir-birinə 

bağlayan kabellərin əvəz olunmasıdır. Printer, kompüter, faks, klaviatura və praktiki olaraq istənilən 

rəqəmsal qurğu Bluetooth texnologiyasının hissəsi ola bilər. Bluetooth texnologiyası, 1994-cü ildə Ericsson-

nun mobil qurğulara və kompüterlərə aksesuarların simsiz qoşulma ideyası ilə yaranmışdır. Bluetooth adı, X 

əsrdə bir-birinə düşmən danimarkalı tayfaları birləşdirmiş kral Harald Blatandın ləqəbindən götürülmüşdür. 

Blatand Danimarka dilindən tərcümədə “mavi diş” mənasına gəlir. 

Bluetooth texnologiyasının bir neçə üstünlüyü vardır: 

 az enerji aparır və ucuz qiymətə simsiz əlaqə yaratmaq olur 

 mobil cihazlara yeni yanaşma 

 GSM və Wi-Fi bağlantısı tələb etmir 
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 istifadəsi çox rahatdır 

 iki Bluetooth qurğusu yaxınlıqda olduqda, onlar arasında avtomatik olaraq əlaqə yaratmaq 

mümkündü 

Bluetooth texnologiyasından istifadə edərək, android proqramı digər bluetooth cihazlarını skan edə 

bilər, RFCOMM kanalları yarada bilər, məlumatların ötürülməsini həyata keçirə bilər və s. 

Android Studio mühitində yaradılmış proqramın 

interfeysi şəkil 1-də göstərilmişdir. İki qurğu arasında əlaqə 

yaratmaq üçün klient-server texnologiyasından istifadə 

olunmuşdur. Bir qurğu server yuvasını (socket) açmalı, digəri 

qurğu isə server cihazının MAC ünvanından istifadə edərək 

əlaqə yaratmalıdır. Həm server cihazı həm də klient cihazı 

tələb olunan BluetoothSocket-i müxtəlif yollarla əldə edir. 

Server cihazı və klient cihazı eyni bir RFCOMM kanalına 

BluetoothSocket ilə qoşulur. RFCOMM bluetooth protokolu 

olub, TCP-yə bənzər sadə və etibarlı məlumat axınını təmin 

edir.  

Proqramda informasiya mübadiləsi aşağıdakı kimi 

aparılır: 

1. Cihazlar arasında əlaqənin olması üçün ilk növbədə 

cihazlarda Bluetooth mövcud olmalıdır. “Aç” 

düyməsini klikləyərək, hər iki cihazda bluetooth-u 

aktiv hala gətirmək lazımdır. 

2. Bir cihazdan digər cihaza sorğuların göndərilməsi üçün 

, Bluetooh-u aşkar oluna bilən etmək lazımdır. 

3. Aşkar oluna bilən qurğunu tapmaq üçün hər iki cihaz “Axtar” düyməsini klikləyərək, axtarışı həyata 

keçirtməlidir. 

4. Aşkar oluna bilən cihaz, interfeysdə yerləşdirilmiş listdə ekranda görünəcəkdir. Hər iki cihaz, həmin 

listdə lazım olan qurğunun adı üzərində klikləməlidir. “Əlaqəni başlat” düyməsi ilə digər qurğuya 

sorğu göndərmək lazımdır. 

5. Nəhayət, iki cihazdan biri “Əlaqəni başlat” düyməsi ilə əlaqəni yaratmalıdır. 

 

KOMPÜTER ŞƏBƏKƏSİNİN TƏŞKİLİ ÜSULLARI  

 

Əliyeva A.R. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

İki və daha çox kompüterin vahid kompüter şəbəkəsinə birləşdirilməsi üçün çox vaxt mis 

ekranlaşdırılmış elektrik məftillər əsasında kabel sistemləri tətbiq edilir (Cupper cable). Həmçinin optik lifli 

kabel sistemləri də mövcuddur (Fiber-optic cable), onlar elektrik kabelləri ilə müqayisədə daha çox buraxma 

qabiliyyətinə və az itkilərə malikdir, lakin onlar bahadır. Buna görə də optik lifli kabel birləşmələri 

informasiya axınını böyük məsafələrə, məsələn, rayonlar və şəhər arasında və ya şəhərlərarası və ya 

beynəlxalq şəbəkənin yaradılması zaman   daha böyük sürətlə ötürmək lazım gəldikdə tətbiq edirlər. Sadə 

birləşməyə alternativ kimi radiorabitə və infraqırmızı şüalanmaya əsaslanan rabitə çıxış edə bilər. Lakin bu 

rabitə növləri hələ geniş yayılmamışdır.  

Elektrik kabel sistemləri iki tip kabel istifadə edir. Birinci tip 50 Om dalğa müqavimətli 

ekranlaşdırılmış koaksial kabeldir, ikinci isə burulmuş cüt kabeldir .  

Burulmuş cüt kabel öz aralarında burulan iki təcrid edilmiş mis məftildir, lakin belə birləşdirmə növü 

təmiz şəkildə iki kompüter arasında əlaqə üçün uyğundur və yalnız xüsusi kommutasiya şkaflarında 

birləşdirmə üçün istifadə edilir.  

Kompüterlər arasında əlaqə üçün ümumi təcrid edilmiş bir neçə burulmuş cütdən (3, 4, 1000 və daha 

artıq) ibarət olan kabellər istifadə edilir. Burulmuş cüt ekranlaşdırılmış (STP - Shielded Twisted Pair) və 

ekranlaşdırılmamış (UTP - Unshielded Twisted Pair) ola bilər. Ekranlaşdırılmış burulmuş cütün tətbiq edilən 

ekran tipindən asılı olaraq çoxlu sayda növləri ola bilər. Ekranlaşdırılmış burulmuş cütlər, 

ekranlaşdırılmamışlarla müqayisədə böyük manelərdən müdafiə qabiliyyətinə maikdir, lakin çox bahadırlar. 

Çox vaxt  Ethernet kabel sistemi üçün 4 burulmuş cütlü beşinci kateqoriya ekranlaşdırılmamış kabel tətbiq 

edilir.  
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İki kompüterin əlaqəsi üçün kabel birləşdirməsi və telefon xətti vasitəsilə modemin köməyi ilə 

birləşdirmə kimi daha sadə birləşdirmə üsulları istifadə etmək olar. Bundan başqa, mövcud telefon və 

elektrik məftili, habelə məftilsiz rabitə istifadə edən texnologiyalar mövcuddur və fəal inkişaf edir.  

Birbaşa kabel birləşməsini COM (Communication Port) və ya LPT (Line PrinTer) kommunikasiya 

portunun kompüterinin ana platasına qoyulmuş məlumatların ötürülməsi üçün istifadə edir. Müasir 

kompüterlərdə USB (Universal Serial Bus – universal ardıcıl şin) şinin köməyi ilə iki və daha çox 

kompüterin əlaqə imkanı da yaranmışdır. COM portları 115 Kbit/san qədər sürətlə RS-232C protokoluna 

əsasən məlumatların asinxron mübadiləsini təmin edir. Müasir kompüterlər sürətli iki istiqamətli giriş – çıxış 

qurğulardır və DMA (Direct Memory Access – yaddaşa birbaşa giriş) ilə işi təmin edir. USB 1.1 şinin 

köməyi ilə birləşdirilmiş kompüterlər arasında məlumatların ötürülmə sürəti 12 Mbit/s  və USB 2.0 üçün 480 

Mbit/s  qədər çata bilər. Belə birləşmələrin üstünlüklərinə onların sadəliyini və qurulmasına az xərcləri aid 

etmək olar, çatışmazlıqlarına isə adətən bir neçə metrlə məhdudlaşan əlaqənin kiçik uzaqlığı və birləşmə 

vasitəsilə məılumatların ötürülməsinin aşağı sürətini aid etmək olar.  

Əgər mənzildə və ya ofisdə telefon quraşdırılmışdırsa, o zaman bir kompüterdən digərinə 

məlumatların ötürülməsi üçün modem (modulyator – demodulaytor sözünün ixtisarla forması) istifadə etmək 

olar. Modemlər bilavasitə kompüterin ana platasının bağlayıcısında quraşdırılan daxili (Internal) və COM-

port və ya USB şini vasitəsilə kompüterlə bağlı olan xarici (External) olur. Müasir modemlərin əksəriyyəti 

33,6 Kbit/san qədər məlumatların ötürülmə sürətini, qəbulun sürətini isə 56  Kbit/san qədər təmin edir. Belə 

əlaqə növünün üstünlüklərinə praktik olaraq qeyri-məhdud uzaqlığı aid etmək olar (telefonla zəng etmək 

mümkün olan istənilən yer), çatışmazlıqlarına isə ötürülmənin aşağı sürətini, bu da telefon əlaqəsinin 

keyfiyyətindən çox asılıdır.  

 

MÜXTƏLİF KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİN QURULMASI ÜÇÜN  

ZƏRURİ OLAN AVADANLIQLAR 

 

Əliyeva A.R. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Kabel və ya telefon xətti və modemin köməyi ilə iki və daha çox kompüterin birləşməsini kompüter 

şəbəkəsi hesab etmək olar, bu zaman onların arasında məlumatlar mübadiləsi mümkün olur. Bir otaqda və ya 

binada yerləşən və aralarında əlaqəli olan kompüterləri lokal kompüter şəbəkəsi adlandırırlar (LAN - Local 

Area Network). Belə şəbəkəyə qoşulan kompüterlərin sayı tətbiq edilən kabel sisteminin və şəbəkə 

avadanlığının imkanları ilə məhdudlaşır. Birləşmə zamanı bir neçə lokal kompüter şəbəkəsi kampus 

şəbəkəsini yaradır (CAN - Campus Area Network), məsələn, bir müəssisənin və ya tədris müəssisəsinin 

korpuslarının və ya binaların qonşuluğunda yerləşən lokal şəbəkələr. MAN (Metropolitan Area Network) 

şəhər miqyaslı şəbəkədir, bu şəbəkəyə bir neçə kampus və ya müəssisələrin və təşkilatların lokal şəbəkələri 

qoşula bilər. WAN (Wide Area Network) iri miqyaslı şəbəkədir, bu şəbəkə bir neçə şəhəri,vilayəti və ya 

diyarı əhatə edə bilər .(Global Area Network) qlobal kompüter şəbəkəsidir, bu şəbəkə bir neçə iri miqyaslı 

kompüter şəbəkələrinin , məsələn, ölkə miqyasında birləşməsidir. Və nəhayət, bütün şəbəkələrin şəbəkəsi 

İnternetdir, onun tərkibinə Ümumdünya Kompüter Hörümçək toru (World Wide Web), elektron poçt sistemi 

və digər informasiya saxlama və ötürülmə sistemləri daxildir. Şəbəkə imkanlarının həyata keçirilməsi üçün 

iki və ya daha çox kompüterin lokal şəbəkəyə birləşdirilməsi zəruridir. Hansı birləşmə üsulunu 

seçməyinizdən asılı olmayaraq əlavə avadanlıq olmadan keçinə bilməzsiniz. Əgər siz əlaqə üçün birbaşa 

kabel birləşməsi istifadə edəcəksinizsə,  çoxkanallı kabel və onun СОМ-a və ya LPT kompüterlər portuna 

qoşulması üçün bağlayıcılar tələb edilir. Adətən DB-9 və ya DB-25 tipli bağlayıcılar istifadə edilir. Əgər 

sizin telefon xəttiniz varsa, o zaman digər kompüterə və ya İnternetə qoşulmaq üçün sizə modem lazımdır, 

onu sərbəst СОМ-a və ya USB-porta qoşmaq və ya ana platada yuva quraşdırmaq lazımdır, bundan sonra 

modemi İnternetlə və ya digər kompüterlə birləşməyə sazlamaq lazımdır. Nəhayət, əgər siz öz evinizin 

girişində, evdə və ya ofisdə lokal kompüter şəbəkəsi yaratmaq istəyirsinizsə, o zaman sizə şəbəkə kartları, 

zəruri uzunluqda kabel tələb olunacaq, habelə şəbəkənizin uzunluğundan və şaxələnməsindən asılı olaraq 

xablar, keçidlər və repiterlər tələb oluna bilər. Lokal şəbəkə məhdud ərazi hüdudlarında bir neçə kompüter 

arasında yüksək sürətli məlumat mübadiləsini təmin edən kommunikasiya sistemidir. Ondan fərqli olaraq, 

qlobal şəbəkə (Wide Area Network, ixtisarla - WAN) yüzlərlə və minlərlə kilometrlərlə uzana bilər. 

Kompüter şəbəkələrinin hər iki növü proqram təminatında bir çox ümumi cəhətlərə malikdir, lakin istifadə 

edilən telekommunikasiya kanalları və əlaqə avadanlıqları ilə fərqlənir.  
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  PROMETHEAN” İNTERAKTİV ELEKTRON LÖVHƏNİN  

TƏDRİS  PROSESLƏRİNDƏ TƏTBİQİ  

 

Əliyeva A.S. 

Mingəçevir Dövlət Universiteti. 

 

Təqdim olunan məruzədə interaktiv elektron lövhənin tədris prosesində səmərəli istifadəsinin təşkili 

metodikası təklif edilir. Təhsil fasiləsiz bir prosesdir və bu gün Azərbaycanda əsas  problemlərdən biri 

təhsilin dünya standartları səviyyəsinə çatdırılmasıdır. Hal –hazırda bu prosesdə uğurla iştirak etmək 

üçün  müasir tələblərə cavab verən təhsilə malik olmalıyıq. Təhsilimiz daim təkmilləşdirilməlidir və bu təhsil 

işçilərinin  üzərinə düşən böyük vəzifədir. Məktəblərdə müasir kurikuluma əsaslanaraq qurulan dərslərdə 

interaktivlik və yeni informasiya və kommunikasiya texnologiyalardan istifadə üstünlük təşkil 

etməlidir.  İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf etdiyi bir dövrdə müəllim daha 

keyfiyyətli, səmərəli dərs təşkil etmək üçün elektron dərslərə üstünlük verir. Elektron dərslərin tətbiqi  geniş 

vüsət almış və şagirdlərin maraq obyektinə çevrilmişdir. Elektron dərslər vasitəsilə şagirdlərin informasiya 

əhatəsi daha da genişlənir və əlçatılmaz  obyektlər şagirdlərin canlı müşahidəsinə çevrilir, şagirdlərin xəyal 

etdikləri hadisələr reallaşır. Təhsildə informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi - 

zamanın tələbidir. Dərslərdə İKT-nin imkanlarından, xüsusilə də interaktiv elektron lövhədən geniş 

istifadə olunması tədris prosesini daha yaddaqalan, maraqlı etməklə yanaşı, şagirdlər tərəfindən mövzunun 

daha dərindən dərk edilərək mənimsənilməsinə, həmçinin təhsilin keyfiyyətinin artmasına, sərbəst 

işlərin çoxalmasına, öyrənməyə marağın artmasına zəmin yaradır.   

Hal-hazirda məktəblərdə Təhsil Nazirliyi tərəfindən paylanılmış Böyük Britaniyanın “Promethean”  

şirkəti tərəfindən istehsal olunan “ActivBoard” interaktiv elektron lövhələrindən. “Promethean – 

ActivBoard” intekativ eltron lövhənin istifadəsi dərsin keyfiyyətini artırır. Fəal təlimə əsaslanan dərsin 

təşkilində “Promethean ActivBoard” yəni - “Ağıllı lövhələr” müəllimin əvəzolunmaz köməkçisidir. “Ağıllı 

lövhə”- informasiyanın eşidilmə və göstərilmə cəhətindən daha yaxşı başa düşülməsi üçün hazırlanmış 

interaktiv ağ lövhədir.  

“Promethean ActivBoard” interaktiv elktron lövhəsindən istifadə etmək üçün ilk növbədə kompüterə 

xüsusi proqram yüklənir. Bu lövhənin üstün cəhətlərindən biri də müxtəlif ölkələrdən olan müəllimlər 

“Promethean Planet” onlayn icmasına üzv olaraq bilik və bacarıqlarını daha da artıra bilər, həmçinin burada 

yerləşdirilmiş hazır interaktiv elektron resursdan istifadə imkanı əldə edirlər. 

“Promethean ActivBoard” interaktiv elektron lövhə müəllimə tədris edəcəyi mövzunun üsul və 

vasitələrini seçməkdə geniş imkanlar verir. “Promethean” interaktiv elektron lövhəni istifadə etmək üçün ilk 

öncə kompüterə interaktiv elektron lövhə proqramı olan “Activİnspire” proqramını yükləmək lazımdır. 

 “Activİnspire” proqram təminatının geniş imkanları var. Bu  proqram təminatı müxtəlif fənləri tədris 

etmək üçün geniş imkanlar açır. “Activİnspire” proqramı müəllimə tədris prosesində interaktiv lövhənin 

bütün imkanlarından istifadə etməyə şərait yaradır. “Activİnspire” proqramının üstünlüklərindən biri də onun 

aşağı və yuxarı sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuş yaş interfeysləri seçiminin təqdim olunmasıdır. 

Proqramın ümumi resurslar qovluğunda təqdim olunan müxtəlif mövzularda, ayrı-ayrı fənlərin tədrisində 

istifadə edilə bilən çoxsaylı şəkillər, fonlar, səs effektləri, şablonlar, rəngləmələr, pazllar, interaktiv 

tapşırıqlar, didaktik oyunlar, dərslərin qurulmasında lazım olan müxtəlif alətlər (düymələr) maraqlı 

tapşırıqlar yaratmaq üçün əlverişli vəsaitələr vardır. Bu vəsaitlərin müvafiq başlıq altında qovluqlarda 

yerləşdirilməsi müəllimə istədiyi resursu tez bir zamanda tapmağa imkan verir. Həmçinin müəllim öz 

hazırladığı resursları "Mənim resurslarım” bölməsində müvafiq adla yaratdığı qovluqda saxlaya və ondan 

gələcək dərslərində də istifadə edə bilər. 

“Activİnspire” proqramı vasitəsi ilə elavə funksiyalardan istifadə etməklə müəllim “fasilitator” rolunu 

oynayaraq istiqametləndirici olub, şagirdin tədqiqatçı olmasına şərait yarada bilir, məsələn, “sehrli qələm”, 

“konteyner”, “gizlilik” kimi funksiyalar şagirdin araşdırma nəticəsində doğru cavab tapmasına kömək edir. 

Bununla da şagird təkcə cavabın tapılması deyil, eləcə də problemin tədqiqi prosesində iştirak etdiyi üçün 

dərsi daha yaxşı anlayır ve  yadda saxlayır. İnteraktiv elektron löhvədə müəllim dərsi izzah edərkən 

“obyektlərin”, “şəkillərin” ölçüsünü böyütməklə arxa sıralarda əyləşən şagirdərin dərsdə aktivliyini, 

diqqətinin cəmlənməsini təmin edir.   

İnteraktiv elektron lövhəyə məlumat kompüterdən proyektor vasitəsilə ötürülür. Lövhə üzərində 

işləmək üçün isə xüsusi sensor qələmdən-“ActivPen” istifadə olunur. Bu sensor qələmlə lövhə üzərində əks 

olunan şəkil, mətn və obyektləri idarə etmək mümkündür. İEL-in üstün cəhətlərindən biri də odur ki, lövhə 
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üzərində təkcə sensor qələmlə deyil barmağı toxundurmaqla da işləmək olur. Bu cəhət dərsdə müəllimə qrup 

şəklində oyunlar və yarış keçirmək imkanı yaradır. 

Məruzədə nümunə kimi orta məktəblərdə informatika fənninin tədrisi prosesində interaktiv lövhələrin 

istifadəsi ilə bağlı məsələləri araşdırılır və tədris prosesini təşkil edəcək metodik sistemi işlənmişdir. 

İnformatika dərsində şagirdlərə elə informatika bacarığı öyrədilməlidir ki, onlar digər fənlərin tədrisində də 

informasiya və komunikasiya texnologiyalarından səmərəli istifadə edə bilsinlər. Tədris prosesində interaktiv 

lövhədən istifadə edilməsi dərsin əsas prinsiplərindən biri olan əyanilik prinsipini təmin etməsidir. Əyani 

vəsaitlərin elektron lövhədə  tətbiqi  mövzunu sonradan xatırlamağı və yadda saxlamağı asanlaşdırır. 

Lövhənin yaddaşına elektron dərsliklər, videoroliklər, elektron təqdimatlar və tədris olunan mövzularla bağlı 

müxtəlif elektron təhsil resursları yerləşdirilir. Eyni zamanda, birbaşa internetə bağlanmaq funksiyası 

üstünlük kəsb edir. İstənilən dərs  vəsaitinin, proqramların elektron versiyası yuklənir və tədris  prosesində 

istifadə olunur. 

Tədris olunan dərslərin elektron versiyası  yaddaşa yazılır, dərsdən sonra  şagird arzusuna uyğun 

olaraq, həmin dərsin video yazısını özünə  götürə bilir. 

 

İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİNDƏ KOMPÜTER SAVADLILIĞININ  

FORMALAŞMASININ AKTUAL PROBLEMLƏRİ 

 

Əliyeva M.M. 

Gəncə Dövlət Universiteti 

 

Müasir dövrdə elmi-texniki tərəqqi, qlobal informasiya mübadiləsi şəraitində informasiya cəmiyyəti 

formalaşmış oldu. 

İnformasiya cəmiyyəti, ilk növbədə işlək informasiya resurslarının formalaşmasının şərtləndirir.  

İşlək informasiya resurslarının  inteqrativ mühiti, “informasiya” cəmiyyətində bazis rolunu 

oynamaqla, insanların informasiya Kommunikasiya texnologiyaları sahəsində kompetensiyalara, bilik və 

bacarıqlara malik olmasın şərtləndirir. ı. 

İnformasiya cəmiyyətində informasiya mədəniyyətinin formalaşması, öz növbəsində komputer 

savadlılığının formalaşması ilə sıx surətdə əlaqədardır. 

 Komputer savadlılığı nformasiyanın əldə olunması və istifadə olunması üçün zəruri kompensiyaların, 

bilik və bacarıqların mövcudluğunu nəzərdə tutur. 

Elmi ədəbiyyatda informasiya savadlılığı ilə bağlı məsələlər müxtəlif aspektlərdə tədqiq 

olunmaqdadır. 

Ölkəmzdə Komputer savadlılığı nformasiyanın əldə olunması və istifadə olunması ilə bağlı məsələlər 

bir sıra aparıcı tədqiqatçılar Məxsusi olaraq, Akademik R.M.Əliquliyevin tərəfindən, tədqiq olunmuşdur. 

 K. Əliquliyevin K.Ş. Mahmud ilə birgə dərc etdirdikləri “Insanların informasiya cəmiyyətinə hazırlığı 

və onlarda informasiya cəmiyyətinin formalaşdırılmasının bəzi aspektləri” adlı məqaləsində informasiya 

savadlılğına informasiya Kommunikasiya texnologiyaları sahəsində kompetensiyalara, bilik və bacarıqlara 

dair bir sıra mühüm məsələlər tədqiq olunmuşdur. 

, Akademik R.M.Əliquliyevin tərəfindən Baxılan məqalədə informasiya savadlılığı sahəsində təhsil 

standartları sisteminin aşağıdakı istiqamətlər nəzərdən kecirilmişdir. 

Birinci standart. 

 Konkret məsələni və ya problemi həll etmək üçün informasiya tələbatını formalaşdırmağa imkan 

verən bilik və bacarıqlar: 

- verilmiş məsələnin həlli üçün informasiya tələbatının ümumi xülasəsini hazırlamaq; 

- əsas tərif və terminləri aşkara çıxarmaq; 

- həmin problemlər üzrə ümumiləşdirilmiş informasiyanın təhlili, sahə terminoloji lüğətlərin, tezaurusların, 

beynəlxalq və ölkə klassifikatorlarının öyrənilməsi əsasında informasiya tələbatının formalaşdırılmasını 

dəqiqləşdirmək; 

- qoyulmuş məsələnin həllinin informasiya təminatı üçün vacib olan əsas, ilkin informasiya mənbələrini 

müəyyən etmək; 

- qoyulmuş məsələnin həllinin informasiya təminatı üçün lazım olan ikinci dərəcəli və yaxud əlavə 

informasiya mənbələrini (analitik tədqiqatların nəticələrini) müəyyən etmək; 

- informasiya tələbatının formalaşdırılmasını dəqiqləşdirmək. 

İkinci standart 
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.h üquqi və etik normaları nəzərə almaqla, informasiya bazarında fəaliyyət göstərməyə imkan verən 

bilik və bacarıqlar: 

- intellektual mülkiyyətə dair hüquqları bilmək; 

- müəllif materiallarından istifadə etməyin qanuni üsullarını bilmək; 

- informasiya resurslarına çıxış hüquqlarına dair qanunvericiliyi bilmək; 

- dövlət sirrinə və məxfi informasiyaya aid edilən informasiya resurslarının qorunmasına dair 

qanunvericiliyi bilmək; 

- informasiya sistemlərinin, texnologiyalarının sertifikatlaşdırılmasına dair qanunvericilikdə nəzərdə 

tutulanları bilmək. 

Üçüncü standart. 

 Əldə edilən informasiyanın dəyəri: 

- dünya informasiya resurslarının strukturunu və ümumi xüsusiyyətlərini bilmək; 

- metainformasiya (informasiyanın emal üsulları və ya informasiyanın necə əldə edilməsi barədə 

informasiya) mənbələrini bilmək; lazım olan məlumatları təqdim edən informasiya agentliklərini tapmaq 

bacarığı; 

- lazımi informasiyanın axtarış planını işləyib hazırlamaq və onun əldə olunmasının dəyərini 

qiymətləndirmək bacarığı; 

- professional bazalarda informasiya axtarma vərdişləri; 

- İnternetin əsas axtarış sistemlərində sorğu dillərinin mənimsənilməsi; 

- axtarışın nəticələrinin tamlığının, doğruluğunun və həqiqiliyinin qiymətləndirilməsi; 

- zəruri hallarda axtarış strategiyasının yenidən nəzərdən keçirilməsi. 

Dördüncü standart. 

 Əldə edilən informasiyanın qiymətləndirilməsi üçün bilik və bacarıqlar: 

- informasiyanın tamlığının, dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi prinsiplərini və meyarlarını bilmək; 

- mənbədən alınmış informasiyanın həqiqiliyinin qiymətləndirilməsi prinsiplərini bilmək; 

- müxtəlif mənbələrdən alınmış informasiyanı müqayisə etmək; qərəzli informasiyanı seçmək bacarığı; 

- yeni bilikləri artıq mövcud olanlarla müqayisə etmək; 

- əldə edilmiş informasiyanın qarşıya qoyulmuş məqsədə uyğunluğunu müəyyən etmək bacarığı; 

- əldə edilən informasiyanın faydalılığını müəyyən etmək bacarığı; 

- zəruri halda əlavə informasiyaya tələbatı müəyyən etmək bacarığı; 

Beşinci standart. 

 Konkret məsələnin və ya problemin həlli üçün toplanmış informasiyadan istifadə edilməsi: 

- qoyulmuş məqsədə uyğun olaraq hesabatın, analitik arayışın strukturunu hazırlamaq bacarığı; 

- nəticələrin və təkliflərin əsaslandırılması üçün müxtəlif informasiya resurslarından əldə edilmiş 

informasiyadan düzgün istifadə etmək bacarığı; 

- hesabatların hazırlanması üçün müasir informasiya texnologiyalarından istifadə etmək bacarığı; 

- hesabatlarda və analitik arayışlarda mətnlərin, cədvəllərin, şəkillərin tərtibat qaydalarını bilmək; 

- mövcud standartlara və qaydalara uyğun şəkildə ədəbiyyat siyahısının və rəsmi İnternet resurslarının 

mənbələrinin siyahısını tərtib etmək və mətndə bu mənbələrdə müvafiq istinadları göstərmək bacarığı. 

 

KOMPÜTER CİNAYƏTKARLIĞI 

 

Əliyeva R. 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 

Bu gün biz qlobal qarşılıqlı əlaqələr dünyasında yaşayırıq. Biz bir an içində dünyanın o biri başındakı 

insanlarla söhbət edə, yaxud böyük məbləğdə pul əməliyyatları həyata keçirə bilirik. Fərdi kompüterlərin 

sayının görünməmiş surətlə artması, İnternetə sərbəst çıxış və yeni kommunikasiya qurğularının sürətli 

inkişafı həm asudə vaxtın keçirilməsi, həm də biznesin aparılması üsullarını dəyişdirdi. Eyni zamanda qara 

niyyətli insanlar üçün də yeni imkanlar açıldı, yeni cinayət üsulları meydana çıxdı. Bəşəriyyət yeni cinayət 

növü ilə kibercinayətkarlıqla qarşılaşdı. Təəssüf ki, həm texnologiya, həm də peşəkar kadrların çatışmazlığı 

səbəbindən əksər hallarda hüquq mühafizə orqanları bu cinayətkarlarla “bacara bilmir”. Kibercinayətkarlıq 

dedikdə, İnternet, yaxud başqa kompüter şəbəkələrindən istifadə olunmaqla törədilən cinayətlər nəzərdə 

tutulur. “Kibercinayətkarların”  hücum obyektləri, əsasən, banklar, birjalar, İnternet-mağazalar olur. 

Cinayətin həyata keçirilməsində kompüterlər, yaxud şəbəkələrdən aşağıdakı kimi istifadə oluna bilər: 
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- Kompüter, yaxud şəbəkə cinayət aləti ola bilər, başqa sözlə, cinayətin həyata keçirilməsində 

onlardan istifadə oluna bilər; 

- Kompüter, yaxud şəbəkə cinayətin hədəfi (“qurbanı”) ola bilər; 

- Kompüter, yaxud şəbəkə cinayətli məqsədlərə çatmaq üçün yardımçı vasitə ola bilər. 

Kompüterlər yenicə meydana çıxanda “xaker” sözü hörmətlə çəkilirdi. 

Əməliyyat sisteminin daha yaxşı işləməsi üçün onun nüvəsinin bir hissəsini yenidən yazan, yaxud 

hamının unutduğu administrator parolunu “ləğv edən” komputer dahilərini belə adlandırırdılar. Qeyri-

standart düşünmə qabiliyyətlərinə və ən mürəkkəb problemləri nağıllı həllini tapdıqlarına görə bu, onlara 

hörmət əlaməti idi. Lakin zaman ötdükcə bu söz əsl mənasını itirdi, çünki “xakerlərin” heç də hamısı öz 

ənənəvi işləriylə kifayətlənmədilər. Onların bəziləri pis mühafizə olunmuş kompüter sistemlərinə girməyə və 

bununla da “bunun mümkünlüyünü sübut etməyə” başladılar. Başqaları isə hər hansı mühüm informasiyanı 

oğurlamaq məqsədilə sistemləri “sındırmaqla” məşğul oldular. “Xaker” termininin öz mənasını itirdiyini 

görən komputer ictimaiyyəti əlavə terminlər daxil etdilər.  

Müəlliflik hüququ. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının dinamik inkişafı və kompüterlərin 

çox sürətlə insanların həyatına daxil olması ilk vaxtlar qanunvericilərin buna hazır olmadığını göstərdi. Bir 

müddət kompüter proqramlarının hüquqi müdafiəsi məsələsi açıq qaldı. Lakin getdikcə bu boşluqlar 

doldurulmağa başlandı. Belə ki, hazırda kompüter proqramları (kompilyatorlar, redaktorlar, verilənlər bazası 

və s.) əmtəə məhsulu statusu almışdır və onlar da intellektual mülkiyyət kimi qorunur. 

Kompüter proqramlarının müəlliflik hüququnun tanınması üçün onların hər hansı qurumda 

qeydiyyatdan keçirilməsi vacib deyil. Proqrama müəlliflik hüququ avtomatik olaraq onun yaradılması  

zamanı meydana çıxır. Proqramın yaradıcısı öz hüquqlarını elan etmək üçün proqramın ilk buraxılışında üç 

elementdən ibarət olan müəlliflik hüququnun qorunması işarəsindən istifadə edə bilər: çevrənin içərisində, 

yaxud mötərizədə “C” hərfi – c, (C). 

Proqramın müəllifi öz proqramını istənilən yolla çoxaltmaq və yaymaq, eləcə də dəyişdirmək üçün 

müstəsna hüquqa malikdir. Proqramın nüsxəsinə qanuni yolla sahib olmuş qurum, yaxud istifadəçi 

proqramın işləməsi üçün istənilən hərəkəti edə, o cümlədən onu kompüterin yaddaşına yaza və saxlaya bilər. 

Bununla belə, lisenziyalı proqram təminatının gizli olaraq üzünün çıxarılması və istifadəsini qadağan edən 

qanunları bilmək və onlara əməl etmək lazımdır. Proqramın sahibi onun müəlliflik hüququnu pozan 

qurumlara, yaxud istifadəçilərə qarşı məhkəmə iddiası qaldıra və ona dəymiş ziyanın ödənilməsini tələb edə 

bilər. 

 
BİNA AVTOMATLAŞDIRILMASINDA İSTİFADƏ OLUNAN AVADANLIQLAR 

 

Əlizadə M.H. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Bina avtomatlaşdırılması  prosesi çoxlu sayda qurğulardan ibarət mürəkkəb bir kompleksdir. Bu 

kompleksin effektli şəkildə idarə edilməsi çox səviyyəli məsələ olub, müxtəlif aparat və proqram 

vasitələrinin köməyi ilə hayata keçirilir.Texnoloji prosesin idarə edilməsi piramidal struktura əsasında həyata 

keçirilir. İstifadə olunacaq avadanlıqlar səviyyələrə bölünür. Hər bir səviyyə özündə yuxarıdakı və aşağıdakı 

səviyyələrlə əlaqədar olur. Sadələşdirilmiş halda avtomatlaşdırma piramidasını aşağıdakı kimi göstərmək 

olar. 

Bina avtomatlaşdırılması sistemi bu səviyyələrin bir-birinə inteqrasiyası ilə qurulur. Hər aşağı səviyyə 

yuxarı səviyyəyə informasiya(siqnal) ötürür. Üst səviyyə aşağı səviyyəni idarəetmə hüququna malik olur. Bu 

məsələni aydınlaşdırmamış əvvəlcə  hər səviyyəyə aid elementləri  və onların xüsusiyyətləri sistemdə rolu 

barədə danışaq. 

Ən aşağı səviyyəyə aid olan vericilər və icra mexanizmləri bir-başa prosesdən məlumat alan və birbaşa 

prosesə təsir edən avadanlıqlardır.  

Vericilər-avtomatik idarəetmə sistemində duyğu orqanları rolunu oynayır. Yəni idarə olunan sistemdə 

tənzimlənən və idarə olunan parametrlərin dəyişməsini müəyyən edir və siqnal şəklində (analoq və ya diskret 

siqnal şəklində) sistemin başqa avadanlığına çeviricilərə və ya birbaşa PMK-nın girişlərinə göndərir. 

Vericilərin bir neçə növü temperatur, təzyiq, nəm, səviyyə və axın vericiləri bina avtomatlaşdırılmasında 

vacib elementlərdən biridir. 

İcra mexanizmləri-birbaşa sistemə fiziki təsir edən cihazlardır. Bunlara mühərriklər, qızdırıcılar, 

damperlər, klapanlar, hidroforlar və s. aiddir. 
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Piramidanın ikinci səviyyəsini sahə şinləri təşkil edir. Bu səviyyə bir neçə PMK və xüsusən bir neçə 

mühərrik sürücülərinin arasında informasiya mübadiləsini təşkil edir. Bunlardan "FieldBus", "CAN", 

"Modbus", "LON", "BACNet", “ProfiBUS” daha çox tətbiq olunanıdır. 

Piramidanın əsasını təşkil edən üçüncü səviyyə idarəetmə səviyyəsidir.Bu səviyyə sistemin beyni 

adlanır. Sistemin idaretmə məntiqi bu səviyyədə yerləşir. Bu səviyyənin əsas elementi Proqramlaşdırılan 

Məntiq Kontrolleridir (PMK). 

Piramidanın son səviyyəsi mərkəzi nəzarət və idarəetmə funksiyasını yerinə yetirir. Başqa bir deyişlə 

Maşın İnsan İnterfeysi (HMİ-human machine interface) adlanır. Bütün bunlara daha geniş binanın qızdırılma 

ventilyasi sisteminin qurulmasında baxaq. 

Binanın qızdırılma, ventilyasiya HVAC sisteminin   optimal idarə olunması temperatur və təzyiq 

dəyərlərini avtomatik idarə etmə sistemi vasitəsilə ehtiyaca uyğun tənzimlənməsi, istifadə olunmayan 

otaqları da isitmə soyutma mühitinə gətirərək istifadəçinin rahatlığını təmin etmək, eyni vaxtda həm də enerji 

sərfiyyatını məhdudlaşdırmaqdan ibarətdir. Bütün sistemi idarə oluna bilən alt sistemlərə bölmək və 

bölünmüş alt sistemlərin inteqrasiya olunmuş mərkəzi alt sistemə birləşdirməkdən ibarətdir. 

Ümumiyyətlə  binanın qızdırılma, ventilyasiya HVAC sisteminin qurulmasında iki əsas faktor böyük 

rol oynayır.   

1. Sistem üçün lazım olan enerjiyə qənaət edən avadanlığın seçilməsi və sistemin bu kriteriyaya uyğun 

layihələndirilməsi. 

2. Sistem işlədiyi zaman  prosesə nəzarət sisteminin qurulması. 

 

İNTERNETƏ PEYK VASİTƏSİLƏ DAXİLOLMA TEXNOLOGİYALARI 

 

Əsgərli H. 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 

Müasir insan informasiyanın əksəriyyətini İnternet vasitəsilə əldə edir. Şəbəkədəki verilənlərin həcmi 

durmadan artır. Ona görə də onları ötürən kanalın buraxma zolağının da artırılması tələb olunur, lakin burada 

əsas problem qarşıya çıxır. Ənənəvi modemin qoşulması – verilənlərin ötürülməsi prosesində verilişin 

maksimal sürətini 50-60 Kbit/san həddində məhdudlaşdırır. Reallıqda isə bu rəqəm daha az olur. Verilənlərin 

internet vasitəsilə ötürülməsi sürəti aşağı olaraq qalır, istifadəçilərin tələbatı isə kəskin olaraq artır. Nəticədə 

ciddi problem – verilənlərin ötürülməsi kanalı bütün sistemin “dar” yeri kimi qalır. Bu problemi həll etmək 

üçün internetə naqilsiz daxilolma texnologiyaları istifadə edilir. İstifadəçi daimi olaraq provayderlə 

birləşməni təmin edən yaxındakı baza stansiyasına radiokanal vasitəsilə qoşulur (yəni telefon xətti əvəzinə 

abonent qurğusu və kiçik ölçüyə malik qəbuledici- ötürücü antena istifadə olunur ki, onun vasitəsilə internet 

şəbəkəsinə daxil olma nöqtəsi olan şanı ilə rabitə təmin edilir. Hal-hazırda internetə peyk vasitəsilə 

daxilolma texnologiyaları xidmətindən istifadə məsələləri də geniş yayılmaqdadır. Peyk vasitəsilə işləmə 

zamanı iki əsas sxemdən istifadə edilə bilər: 

- Simmetrik sxem; 

- Asimmetrik sxem; 

Birinci variantda  müştəri həm peykə sorğunu göndərir, həm də peykdən verilənləri qəbul edir. Bu cür 

sxem, həm müştəri avadanlığı, həm də tariflərin yüksək olması nöqteyi-nəzərindən çox baha başa gəlir. Bu 

variant, əsasən rabitə infrastrukturu inkişaf etməmiş, çətin gedilən uzaq rayonlarda tətbiq edilə bilər. 

İkinci variantda peykdən yalnız informasiyanın qəbulu prosesi yerinə yetirilir, sorğuların göndərilməsi 

prosesi isə yerüstü aşağı sürətli rabitə kanalları ilə - məsələn, internet provayderi ilə yerinə yetirilir. Bu 

variant simmetrik sxemlə müqayisədə ucuz başa gəlir – məlumatı ötürmək üçün bahalı peyk avadanlığı tələb 

olunmur, informasiyanın peykdən qəbulunda isə adi “tarelka”lardan (peyk antenası) DVB kartı ilə istifadə 

etmək mümkün olur. Bu halda çıxan sorğuların ötürülməsi üçün adi modem istifadə oluna bilir. 

DVB kart (Digital Video Broadcast – rəqəməli videonun ötürülməsi) İSA və ya PCİ kartıdır və 

peykdən qəbuledici antena ilə gələn rəqəm siqnalını emal edə bilir. 

Hesablamalar yolu ilə müəyyən edilmişdir ki, internetdə işləmə zamanı çıxan trafikin həcmi – 

təxminən 10 dəfə daxil olan trafikdən az olur. Adətən, internetdə işlərkən istifadəçidən şəbəkəyə həcmi o 

qədər də çox olmayan yalnız idarəedici informasiya gedir. Çıxan trafiki aşağı sürətli yerüstü kanalla 

göndərmə və daxil olan peyk vasitəsilə yerinə yetirmə zamanı son nəticədə yüklənmə sürətində ən azı on 

dəfə uduş əldə etmək imkanı yaranır  



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

 

72 

 

Praktikada peykdən verilənlərin boşaldılması sürəti 400 Kbit/san-yə, ayrı-ayrı hallarda isə (məsələn, 

Shoutcast Stream, Digital Download rejimlərində) 2,5 Mbit/san –yə də çata bilər. Beləliklə, o qədər də çox 

olmayan ilkin məsrəflərlə istifadəçi internetə yüksək sürətli, həcminə və vaxtına görə məhdudiyyətsiz daxil 

olma imkanı əldə edir. 

Avropa ölkələri Europe OnLine (EOL), NTV İnternet (NTVi) və StarSpeeder provayderlərinin 

xidmətlərindən istifadə edir. 

Son olaraq qeyd etmək istərdim ki, naqilsiz rabitə texnologiyalarının gələcək inkişafı həm 

mikroelektronikanın nailiyyətlərinə, həm də sistemə kompüter texnikası vasitələrini (Software – SW- 

proqram təminatı) geniş şəkildə daxil edilməsinə əsaslanır. 

 
 

DATA MINING – IN POTENSIAL İMKANLARI 

 

Əsgərov K.K. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Bu araşdırmada istifadə olunan biliklər məlumat bazasından alınır. Toplanmış məlumatlar daha sonra 

süzülür və əsaslandırıcı proses üçün formal və səmərəli məlumatlara çevrilir. Araşdırmanın məqsədi üçün 

giriş addım kimi hər bir məhsul və ya məhsulun satış halında qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsini tətbiq etmək 

lazımdır. Göstəriş performansının təhlili üçün tək məhsul və ya məhsul qrupu ölçmə meyarları faktorunun 

kriteriyaları ümumi satış, şans faktoru, model satış sayı,yeni məhsul satışı və s ilə xarakterizə olunur. Qeyri-

səlis məntiqdə üç gizli qat var və qeyri-səlis məntiq dinamik bir qərar masası ilə həyata keçirilir. Qeyri-səlis 

məntiq tətbiq edildikdən sonra bütün göstəriş ölçmə meyarları, 0-dan 1-ə qədər intervalında rəqəmlərlə ifadə 

olunur. Bundan sonra performans kriteriyaları orta üsullarla sadə məntiqlə birləşdirilir ki, əgər hər bir 

kriteriya sıfırdan böyükdürsə, o zaman orta üsulla nəticə sıfıra yaxın rəqəmə çevrilir. Nəticə göstərişini 

proqnozlaşdırmaq üçün Göstərici Düzləndirmə formulu, hansı ki, vaxt seriyası modeli əsasında formalaşan 

formul ilə proqnozlaşdırıldı. Nəticədə son məlumat əvvəlki və köhnə məlumata nisbətən daha effektiv olur. 

Bu nəticə cari vəziyyətlə uyğunlaşır və məhsulun göstəriş qaydalarına uyğun olaraq yerinin formalaşmasına 

kömək edir.  

Proqnozlaşdırmanın bir neçə yolu var. Vaxt seriyası proqnozlaşdırma metodları tarixi məlumatların 

analizinə əsaslanır (vaxt seriyası: ardıcıl zamanlarda və ya ardıcıl dövrlərdə ölçülmüş müşahidələr). Növbəti 

məlumat nöqtələrini proqnozlaşdırmaq üçün məlumatlardakı keçmiş nümunələri istifadə edə biləcəyini 

ehtimal edir. . Proqnozlaşdırmanın populyar yolu sadə və ağırlıqlı hərəkətli ortalamalar, tək, ikiqat və üçlü 

göstəriş düzəldirmələridir. Bunlar arasında, üçlü göstəriş düzəldirilməsi bu vəziyyətdə daha həssas və 

effektlidir, çünki üç nəzarət sabitdir, yəni baza, meyil və mövsümi təsir. Üç sabitin dəyəri üç aylıq və ya 

aylıq seqmentasiya ilə bir neçə ilədək olsa da, vaxt seqmentinin təsirinin xüsusi vaxt müddəti ilə idarə 

olunması ilə nəticələnə bilər. Bu sistemin ən mühüm hissəsidir ki, hər bir göstəriş yerində nümayiş etdirilən 

məhsulun fərdi faktorlara çevrilə biləcək amillərlə müəyyənləşdirilir. Bütün sistem proqram mühəndisliyinin 

əsas modelini təqib edərək inkişaf etmişdir. Proses bir qeyri-müəyyənliklə nəzərdən keçirilmişdir, təhlilin 

sonrasında önəmli məlumatların alınması üçün ətraflı sistem analizi, hansı ki, iş modelinin tələb analizi 

mərhələsində diaqnoz edilmişdir. Fiziki-iqtisadi əsaslandırma bu ətraflı sistem analizinin iş modeli əsasında 

aparılmışdır. Daha dəqiq nəticə vermək üçün dəqiq məlumat və rəqəmsal analiz üçün məlumatların 

yığılmasına ehtiyac qalacaqdır. Cari vəziyyətdə bu tədqiqat bu mövzuda araşdırma edənlərə  təsirli olacaqdır. 

 

 

QEYRİ-SƏLİS MƏNTİQ ƏSASINDA QƏRARI DƏSTƏKLƏMƏ SİSTEMLƏRİ 

 

Əsgərov K.K. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 
Data Mining süni intellekt, statistik və riyazi üsullardan istifadə edərək, verilənlər bazasında saxlanılan 

böyük miqdarda məlumatların araşdırılması yolu ilə yeni əlaqələr, nümunələr və tendensiyaların aşkar 

edilməsi prosesidir. Data Mining həmçinin böyük həcmli xammal məlumatlarından gizli məlumatların əldə 

edilməsi prosesidir, yəni məlumatdan gizli, əvvəllər bilinməyən və potensial faydalı informasiyanın şifrəsiz 

çıxarılması prosesidir. Data Mining-nin alternativ adı məlumat bazasında məlumatın kəşf edilməsi, 

məlumatların çıxarılması, məlumat və modelin təhlili və s. Rəqabət üstünlüyünə nail olmaq üçün 
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araşdırmanızı və ya elmi fəaliyyətinizi əks etdirən faydalı məlumatların toplanması vacibdir. Məlumatların 

toplanması və geniş verilənlər bazasında idarə edilməsi üçün qurulmuş güclü sistemlər böyük və orta 

səviyyəli şirkətlərdədir. Belə ki, bu məlumatları müvəffəqiyyətə çevirmək çətinliyi, topladığınız 

məlumatlardan öyrəndiyiniz sistem haqqında məlumat əldə etmənin çətinliyidir.  

- Qərarı Dəstəkləmə Sistemləri qərar qəbul etmə prosesində qərar qəbul edənlərə köməklik göstərən 

kompüterləşdirmə vasitələridir. Bu sistem qərar qəbul etmə prosesinin inkişafına sürətli şəkildə öz töhfəsini 

verir. QDS rasionallıq konsepsiyası ilə sıx bağlıdır ki, buda öz növbəsində ağlabatan bir şəkildə yaxşı qərar 

qəbul etməyinə köməklik göstərir. Sistem əsas qərar çıxarmaq üçün şirkətin məhsulunu və xidmət 

səviyyəsini, müxtəlif istiqamətlərdən məhsulların paylanılmasını, müxtəlif zaman və məkanlarda hesablama 

proseslərini, təxmin edilən müddətdə fərdi məhsul və ya xidmət üçün məhsulun proqnozlaşdırılmasını, tərtib 

edilməsi və nəhayət tələbat, potensial və resurs əsasında istehsalın cədvəlini nəzərə alaraq açar qərarını verir. 

İşin əsas hədəfi və məqsədi dinamik qərar qəbul etmək üçün bir sistem yaratmaqdır. Məhsulun istehsal 

dövründən asılı olan fərdi xüsusiyyətlərdən ibarət olan qrafik təhlili məhsulun modelini təhlil etmək və 

inkişaf etdirmək üçün hazırlanmışdır. Sistem yerli və qlobal baxış  baxımından nəzərdən keçirilmişdir. 

-  Bir qərar vermə sisteminin inkişafı üçün düzgün bir yanaşma olmalıdır, hansı ki, mürəkkəb bir mühitdə 

qərar vermə qabiliyyətinə malik olsun. Qeyri-müəyyənlik təlimatlarının ehtimalı avtomatik olaraq qərar 

qəbul edən müvafiq sistemi müəyyən edir. Sistem mücərrəd biliklərinin müxtəlif vəziyyətlərdə yenidən 

işlənib hazırlanmasına, təlimatların hazırlanması və bağlanmasına imkan verir. Radiasiya məlumatları 

müxtəlif mənbələrdən toplanandan və süzüləndən sonra, formal və səmərəli məlumatlara əsaslandırılmışdır. 

Məlumatlar statistik metod tərəfindən işləndikdən sonra istifadə olunur. Bu sistem, modelin istənilən 

məhsulu istehsal etməsi və ya paylanmış bir kanalın saxlanılması üçün də tətbiq oluna bilər. 

 

 

ALTERNATİV ENERJİ MƏNBƏLƏRİNDƏN İSTİFADƏ SƏMƏRƏLİLİYİNİN 

ARTIRILMASI 

 

Əsgərova N.M. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Mədən yanacaq (bərpa olmayan) növləri adından bəlli olduğu kimi qədimdən məlumdur. Şimal dəniz 

neft yataqları təxminən 150 milion il, Böyük Britaniya kömür yataqları isə 300 milion il əvvəl formalaşmağa 

başlamışdır. Mədən yanacaq növlərindən insanlar qədim zamanlardan istifadə etmələrinə baxmayaraq onun 

sənaye inqilabına gətirib çıxaran genişmiqyaslı hasilatı son 200 ili əhatə edir. Qısa müddət ərzində mədən 

yanacaqlarının həddindən çox  istehlakı iqlimə olduqca ciddi təsir etmişdir. Mədən yanacaqlarının 

istehlakının iqlimə mənfi təsiri və  potensial dağıdıcı nəticələrə gətirib çıxarması artıq mübahisə mövzusu 

deyildir. Belə ki, keçən əsrdən dəniz səviyyəsinin davamlı yüksəlməsi və son on illər ərzində onun ikiqat 

artması, 1880-ci ildən fasiləsiz olaraq temperaturun qalxması, okeanın istiləşməsi və onun 30 %-ə kimi 

oksidləşməsi, buz örtüyünün əriməsi və s. bu kimi dəlillər qlobal istiləşmənin əlamətləridir. Bu birbaşa 

mədən yanacaqlarının yandırılması nəticəsində azad olmuş karbon qazının ətraf mühitə təsirinin nəticəsidir. 

СО2-nin səviyyəsi uzun zaman ərzində 180 ppm - 290 ppm arasında dəyişdiyi halda  sənaye inqilabından 

sonra, yəni 65 ildən çox bir müddət ərzində 300 ppm-dən 400 ppm-ə kimi dəyişmişdir. 

Hər il qlobal yanacaq istehlakı mədən yanacaqlarının ekvivalenti kimi 11 milyard ton neftə bərabərdir. 

Mədən yanacaqlarının ehtiyatlarının məhdud olduğu aydındır. O da aydındır ki, bəşər tarixi baxımından 

mədən yanacaq mənbələri qısa müddət ərzində tükənəcəkdir  

Məhz bununla əlaqədar olaraq, insanlar hal-hazırda əsas diqqəti bərpa olunan enerji mənbələrinə 

yönəltmişlər. Ətraf mühitdə mövcüd olan və ya dövri olaraq əmələ gələn enerji axınlarından istifadə əsasında 

işləyən enerji mənbələrinə bərpa olunan enerji mənbələri deyilir. Bərpa olunmayan enerjidən fərqli olaraq 

bərpa olunan enerjiyə insanların məqsədyönlü fəaliyyətinin nəticəsi kimi baxıla bilməz. Bərpa olunan enerji 

mənbələrinə əsasən aşağıdakı enerji mənbələri aid edilir: 

1.Günəş enerjisi 

2.Külək enerjisi 

3.Qabarma, çəkilmə və okean dalğalarının enerjisi(çayların enerjisi) 

4.Geotermal enerjisi 

5.Biokütlə enerjisi 
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Bu enerji mənbələri təbiətdə tükənməz olduğu üçün və onlardan istifadə atmosferə demək olar ki, 

zərər vermədiyi üçün getdikcə bu enerji mənbələrinin istifadəsi artırılır. Statistik məlumatlara əsasən hal-

hazırda inkişaf etmiş ölkələrdə bərpa olunan enerji mənbələrinin payına ümumi istehsal olunan enerjinin 

13.5 % düşür. Cədvəldə dünya üzrə bərpa olunan enerji mənbələrində alınan enerjinin miqdarı verilmişdir:  

 

N                            BEM-in növü Güc, GVt 

1. Külək elektrik stansiyaları 318 

2. Fotoelektrik qurğuları 139 

3. Biokütlə enerji qurğuları 88 

4. Kiçik su elektrik stansiyaları 75 

5. Geotermal enerji qurğuları   12 

 

Cədvəldən göründüyü kimi hal-hazırda bərpa olunan enerji mənbələrindən alınan ən çox enerji külək 

elektrik stansiyalarının payına düşür. Ən böyük enerji ehiyatına malik olan Günəşdən alınan enerji miqdarı 

isə 2-ci yerdə durur. Günəş enerjisindən tələb olunan enerjini almaq üçün adətən fotoelektrik 

çeviricilərindən, günəş kollektorlarından istifadə olunur. İndi isə enerjinin ekoloji təmiz və regenerativ üsulla 

alınmasının perspektivli sahələri araşdırılır. 

Bərpa olunan enerji mənbələrinin səmərililiyini artırmaq üçün “Hibrid sistemlər”in inkişafına daha 

çox diqqət ayırmalıyıq. Hibrid sistemlər adlanan enerji stansiyalarında günəş, külək, bioqaz və s.-dən eyni 

vaxtda enerji almaq mümkündür. Belə ki, günəşli havalarda fotoelektrik çeviricilərin, kollektroların 

köməyilə enerji alınırsa, küləkli havalarda artıq külək pərləri işə düşür və ya günəş və küləkdən tələb olunan 

qədər enerji almaq mümkün olmadıqda bioqaz və digər bu kimi enerji mənbələrində istifadə olunaraq 

fasiləsiz istilik və elektrik enerjisi hasil edə bilərik.  

Elm  və texnika inkişaf etdikcə insanlar təkcə yerdə yox kosmosda da alternativ enerji mənbələri 

axtarmağa başlamışlar. Qeyd etmək lazımdır ki, kosmosda elə enerji daşıyıcıları tapıla bilər ki, onu yerə 

çatdırmaq iqtisadi cəhətdən səmərəli ola bilər. Məsələn, Ay səthinə yaxın olan qatlarda Helium-3 aşkarlanıb 

ki, buna yerdə rast gəlinmir. Ehtimallara görə Helium-3-dən istilik-nüvə enerjisinin alınması digərlərinə 

nisbətən sadə olmalıdır. Hesablamalara görə Yer kürəsindəki bütün insanların illik enerji tələbatını ödəmək 

üçün bir neçə kiloqram Helium-3 kifayət edir. 

Ölkəmizdə isə günəş və külək elektrik stansiyası əsasən Bakı və Bakı ətrafı sahələrdə quraşdırılıb. Ən 

çox küləkli ərazi Abşerona yarımadası olduöu üçün külək elektrik stansiyaları məhz burda üstünlük təşkil 

edir. Ümumiyyətlə ölkəmizdə ildə təqribən 1 milyard 5 milyon kVt/saat bərpa olunan enerji mənbələrinin 

hesabına enerji istehsal olunur. Onun 93 faizi hidroenerji hesabındır.Təqribən 7 faizi küləkdir, qalanı isə 

bioenergetika və günəş hesabına olur. Ümumi enerji istehsalının təqribən 8 faizi bərpa olunan enerji 

mənbələrinin hesabınadır, yerdə qalan 92 faizin istilik elektrik stansiyalarının hesabına istehsal olunur. Bu  8 

faiz ildən- ildə artacağı, 2020-ci ildə 25 faizə çatacağı gözlənilir.  

Azərbaycan Respublikasında sənaye, kənd təsərrüfatı və sosial xidmət sahələrinin sürətli inkişafı 

biokütlədən istifadə etməklə enerji istehsalı üçün yeni imkanlar açır. Ölkədə biomaddələrin aşağıdakı 

mənbələri mövcuddur: 

o yanma qabiliyyəti olan sənaye tullantıları; 

o meşə təsərrüfatı və ağac emalı sahələrinin tullantıları; 

o kənd təsərrüfatı məhsulları və üzvi birləşmə tullantıları; 

o məişət və kommunal sahələrinin tullantıları; 

o neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş sahələrdən alınan tullantılar. 

Bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə etməklə biz nə əldə edirik: 

 Ekoloji cəhətdən təmiz elektrik enerjisi hasil etmiş oluruq; 

 Bərpa olunmayan enerji mənbələrinə qənaət etmiş oluruq; 

 İqdisadi səmərəliliyi daha da artırmış oluruq. 
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STOXASTİK ŞƏBƏKƏ MODELİNDƏ ALTERNATİV ŞƏBƏKƏ QRAFİKLƏRİNİN 

NİZAMLANMASI HAQQINDA 

 

Əzimova A.M. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Eksperimentin alternativ variantlarını təsvir etmək üçün bəzən stoxastik şəbəkədən, başqa sözlə “və / 

və ya “tipli şəbəkədən istifadə olunur. Bu yanaşma ilə eksperimentin gedişatını  proqnozlaşdırmaq 

mümkündür. Bəzən xüsusi hesablama üsullarını tətbiq etmədən eksperimentin gözlənilən variantlarını 

qurmaq olar. Lakin onların sayı həddən artıq çox olduqda xüsusi üsulların hazırlanması tələb olunur.Ehtimal 

nəzəriyyəsinə görə bu variantların hər biri təsadüfi hadisədir. Bunların hər birini aşkar surətdə 

müəyyənləşdirərək, sonra müəyyən əlamətə görə nizamlamaq əlverişli deyil. Ən böyük ehtimal variantını 

dərhal müəyyən edən səmərəli bir üsul vardır. Bundan başqa ehtimalına görə II , III və s. alternativləri 

qurmaq, daha doğrusu nizamlamaq mümkündür. Stoxastik şəbəkəni G=(X,A) ilə işarə edək. Burada X- 

düyünlər çoxluğu, A- tillər çoxluğudur.Alternativ şəbəkə qrafiklərini  
qGGG ,...,, 21  ilə işarə edək. P(Gj ) ilə 

Gj  şəbəkə qrafikinin baş vermə ehtimalını işarə edək. Gj=(Xi , Ai) qrafikləri aşağıdakı əlamətlərə malikdir. 

1. Onların başlanğıc və sonuncu düyünləri G qrafının başlanğıc və sonuncu düyünləri eynidir; 

2.Hər bir dziyunktiv düyünlər qrupundan yalnız bir düyün Gi-ə daxildir. 

Məsələ 1: Elə 𝐺1
′ , 𝐺2

′ , … , 𝐺𝑞
′  qrafiklərini qurmaq tələb olunur ki, )(...)()( 21 qGPGPGP   şərti 

ödənilsin.Yəni bu qrafiklər ehtimallarının azalma ardıcıllığı ilə nizamlanmış olsun.Fərz edək ki, G 

şəbəkəsinin tillərinə bunlara insident olan işlərin başvermə ehtimalları yazılıb: )( jiaP - bu parametr aji tilinə 

uyğun ehtimalı göstərir. Onda  



jji Aa

jij aPGP )()(  bərabərliyi doğrudur.Alternativ qrafiklərin 

nizamlanmasını G qrafının ağactipli obrazı vasitəsilə yerinə yetirmək olar.Bu ağacı D ilə iaşrə edək.Bu 

yanaşma ilə hər bir Gi qrafının obrazını Di ilə işarə edək. Onda təbii məsələ yaranır. 

Məsələ 2 : Fərz edək ki, D=O(G)-yəni D ağacı verilmiş ilkin G qrafının obrazıdır.D=(X,B). Burada D,Y,B 

müvafiq surətdə G,X,A elementlərinin obrazıdır.Onda Di ağacının başvermə ehtimalını P(Di) ilə işarə etsək, 

aşağıdakı məsələ alınar:  

Elə qDDD  ,, 21  ağaclarını qurmaq tələb olunur ki, )(...)()( 21 qDPDPDP   şərti ödənilsin.I və 

II məsələnin ekvivalentliyindən alınır ki, )()( jj DPGP 
 
təklif olunan üsul aşkar D ağacı üzərində yerinə 

yetirilə bilər.Lakin bu zaman kompüterin yaddaşından qənaətlə istifadə olunmayacaq.Ona görə də 

alternativlərin qeyri-aşkar ağac üzərində qurulmasına nail olmaq lazımdır.Təklif etdiyimiz alqoritmlərin iş 

prinsipi belə konsepsiyaya əsaslanır ki, hər bir Di elementinin qurulması üçün bütövlükdə D ağacının 

mövcudluğu vacib deyil.Onun yalnız kafi hissəsinin topologiyası haqqında informasiyanın olması vacibdir. 

 

ÇEVİK PROSESLƏRİN İNFORMASİYA MODELLƏŞDİRİLMƏSİ 

 

Əzimzadə Z.V. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Çevik proseslər kimi qəbul olunan istehsalat modullarının avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsində  

problem  kimi  qarşıya  qoyulan  məsələ   intellektual  idarə olunma  üçün  toplanılan informasiya 

çoxluğunun hansı dərəcədə yararlı olmasıdır. Çevik  proseslər və ya bu tip çevik istehsalat modullarının 

layihələndirilməsində əsas məsələlərdən  biri də ilkin informasiiya  əsasında qurulan biliklər bazasının tətbiqi 

ilə düzgün sistemli təhlillərin aparılmasıdır.  

İnformasiya modelləşdirilməsində məqsəd tədqiq olunan çevik proseslərin informasiya şəklində əks 

etdirilməsindən ibarətdir  və  aşağıdakı  müddəaları əsas kimi qəbul etmək  olar. 

1. Tədqiq olunan obyektin təyini; 

2. Şəxsi təsvirlər; 

3. Formalaşmış fikirlər; 

4. Elmi mətn.  

İnformasiya modellərini - təsvir üsulu, qurulma məqsədi, kompüter modeli kimi əlamətlərinə  görə  isə  

iki sinfə ayrımaq  olar: 



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

 

76 

 

1. Formal dillərlə təsvir olunan modellər; 

2. Qrafik üsullarla təsvir olunan modellər. 

Formal dillərlə təsvir olunan modellərə aşağıdakıları aid etmək olar: 

- riyazi dil vasitəsilə təsvir olunan modellər; 

- cədvəl vasitəsilə təsvir olunan modellər; 

- formal dil (deklarativ və ya prosedur )  vasitəsilə təsvir olunan modellər; 

- məhdudlaşdırılmış təbii dil vasitəsilə təsvir olunan modellər . 

Qrafik üsullarla təsvir olunan modellərə isə aşağıdakıları daxil etmək olar : 

- sxem üsulu ilə təsvir edilən modellər; 

- dioqramlarla təsvir edilən modellər ; 

- qrafiklərlə təsvir edilən modellər; 

- sxem, dioqram və qrafiklərdən birgə istifadə etməklə təsvir edilən modellər. 

İnformasiya  modellərinə  çevik  proseslərin  struktur  təsvirini,  istehsalata daxil olan komponentlərin 

sayı və xarakteristikalarını,  müəssisənin istehsalat planının cəbri tənliklər sistemi şəklində təsvirini, hər 

hansı verilənlər bazasının konseptual modelini daxil etmək olar. 

Modelləşdirilən obyektin təbiətinə görə informasiya modellərini iki sinfə  bölürlər. 

- determinləşdirilmiş; 

- ehtimallı. 

Determinləşdirilməş modellərdə obyektin dəyişilməsi və ya  inkişafı müəyyən qanunlarla baş verir və  

həmin  qanunlar  məlum  olur. Bu isə çevik istehsal sistemlərində daha perpektivli tətbiq kimi özünü göstərir. 

Ehtimallı modellərdə obyektin dəyişilməsi  və  ya  inkişafı  qanunauyğunluqlarla  deyil,  müəyyən 

ehtimalla baş verir. Məsələn, statistik qeyri-müəyyənliyin və qeyri-səlis informasiyanın emalı ilə xarakterizə   

olunan   çevik istehsal proseslərinin  komponentlərinin hərəkət trayektoriyaları    üçün   qurulan   modellər. 

Çevik istehsal sistemlərində qurulan informasiya  sistemi verilənlər  bazası ilə əlaqəni sadələşdirir ki, 

bu da bazada icra olunan modifikasiyanı sürətləndirir. 

  

 

ANALYSYS  OF MULTIOBJECTIVE OPTIMAL CONTROL PROBLEM 

 

Gasimova E. 

Azerbaijan State Oil and Industry University 

 
The studies devoted to solving optimal control problems for dynamic economic models have a long 

history. The models of economic growth attracted a large interest in the area of mathematical economics. A 

single-product dynamical macroeconomic model was first suggested by Kantorovich. He also suggested a 

principle of differential optimization for the developed model. Leontyev suggested a single-product dynamic 

macroeconomic model in which gross domestic product is divided into productive consumption, gross 

investment and non-productive consumption.  

The existing approaches to solving optimal control problems suffer from a series of disadvantages. 

From one side, the existing approaches are not developed to deal with uncertainty inherent in economic 

dynamics but are based classical mathematical formalism. Mainly, there exist two type of uncertainty related 

to economic dynamics: probabilistic and possibilistic (fuzzy). Modelling of probabilistic uncertainty requires 

the use of very restrictive assumptions including availability of good statistical data. Modelling of fuzzy 

uncertainty is more realistic task and allows to describing imprecise evaluation of variables of interest 

coming from human expertise. 

However, multicriteria problems attracted a high practical interest in various other fields, including 

economics, social sciences etc. As a result, nowadays multicriteria decisions are one of the most important 

issues both theoretical and practical analysis.  

In the present paper we consider an analysis multi-criteria optimal control problem for a single product 

dynamic macroeconomic model. 

Macroeconomic model can be described by the following FDE: 

 1 2

1
(1 )

dx
a u x u

dt q
   

 (1) 
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Here x  is a fuzzy variable describing imprecise information on capital, i.e. fuzzy value of capital, 
1u  

is a fuzzy value of GDP (the first control variable), 
2u  (the second control variable) is a fuzzy value of a 

non-productive consumption, , , 0a q   are coefficients related to the productive consumption, net capital 

formation and depreciation respectively. Let us consider a multiobjective optimal control problem of (1) 

within the period of planning 0[ , ]t T  with four objective functions (criteria): 
1J  – profit, 

2J  – reduction of 

production expenditures of GDP, 3J  – a value of capital at the end of period 0[ , ]t T , 
4J  – a discount sum of 

a direct consumption over 0[ , ]t T . The considered fuzzy multiobjective optimal control problem is 

formulated below: 

0 0 0

1 2 2 1 3 4 2sup( ( ) ( ) ( ) , ( ) ( ) , ( ) ( ), ( ) ( ) ( )

T T T

t t t

J p t u t dt J c u t dt J K T J t u t dt
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Here ( )p t  is a price of production unit produced at the time t , ( )t  –  discount function, 0[ , ]t T  is 

the optimization period, 0c const   .  

 

XÜSUSİ TİP MOBİL ROBOTUN-KVADROTORUN  

İDARƏETMƏ OBYEKTİ KİMİ İDENTİFİKASİYASI 

 

Hacıyev M.Ə. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Müasir sənaye sahələrində, maşınqayırma, atom energetikasında , neftçıxarmada, elmi-tədqiqatda, 

kənd təsərüfatında , hərbi və antiterror əməliyyatlarının aparılmasında müxtəlif  robototexniki-mexatron 

qurğulardan geni istifadə olunur. Mürəkkəb texnoloji proseslərin (əlçatmaz şəraitdə ölçmə, çəkiliş və.s) İnsan 

həyatının təhlükəsizliyini təmin etməklə əməliyyatların aparılması üçün insansız uçan qurğuların (İUQ) 

yaradılması geniş vüsət almışdır. Belə əməliyyatların -texnoloji proseslərin aparılması üçün hərəkətini 

(uçuşu) idarəedilən mexatron qurğudan , məsələn , kvadrotordan istifadə olunur. Əksər belə İUQ yarım 

avtomatik rejimdə-operatorun komanda qurğuları ilə həyata keçirilir. Lakin bir-sıra hallarda İUQ uçuşunun 

trayektoriyasının planlaşdırılması və idarə olunması intellektual və avtomatik alqoritmlər əsasında həyata 

keçirilməsi tələb olunur. Bu tələbi yüksək keyfiyyətlə həyata keçirmək üçün uçan robotun məsələn 

kvadrotorun idarəetmə obyekti kimi riyazi modelinin struktur və parametrik identifikasiyasımühüm 

məsələdir. 

1.Kvadrotorun həndəsi və riyazi modeli 

Kvadrotor  insansız uçan aparat (İUA) olub iki kəsişən (“plyus” formalı) balkalarin-ramanın uclarında 

quraşdırılmış sabit cərəyan mühərriklərindən (SCM) ibarətdir. Kvadrotorun həndəsi modelini şəkil 1 -dəki 

kimi təsvir etmək olar . Şəkildən göründüyü kimi, qarşı-qarşıya olan mühərriklər bir-birinin əksinə 

fırlanırlar. Belə fırlanma SCM-lərində yaranan impuls momentlərinin kompensasiyasını təmin edir. Şəkildən 

göründüyü kimi hər bir mühərrik pərlərinin fırlanması nəticəsində şaquli qaldırıcı (dartıcı) qüvvəyə malikdir  

( ). Bunların sayəsində kvadrotor havaya qalxır müəyyən edilmiş trayektoriya üzrə uçur [1,2]. 
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Şəkil 1 .Kvadrotorun həndəsi modeli 

Kvadrotorun avtomatik idarəetmə obyekti kimi riyazi modelini təyin edərkən onu  üç blokdan ibarət struktur 

kimi təsvir etmək lazımdır (şəkil. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

  Şəkil 2. Kvadrotorun idarəetmə obyekti kimi strukturu 

2.Kvadrotorun dinamik modeli 

Kvadrotorun sərt mexaniki modul kimi m-kütləli bircins materialdan ibarət olub həndəsi mərkəzdə  ağırlıq 

qüvvəsi təsir edən qurğu üçan robotdur. Onun fəzada altı sərbəstlik dərəcəyə malikdir. Kvadrotorun dinamik 

modelini tərtibi əsasən Eyler-Laqranj yanaşması əsasında müəyyənləşdirilir[2,3]. 

 

Burada  – kvadrotorun cari kordinatlar vektorudur.  –inersiya matrisi,  –

koriolis və mərkəzqaçmaqüvvələrimatrisi,  –qravitasiya (ağırlıq) qüvvələrimatrisi,  –

aerodinamikmüqavimətqüvvələrivektoru, - idarəediciqüvvələrvektorudur. 

 

SUYUN TƏMİZLƏNMƏSİ PROSESİNİN  

AVTOMATİK İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ 

 

Heybətov S.H. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Bu işin məqsədi qeyri-səlis qrupların nəzəriyyəsinə əsaslanan idarəetmə üzrə qərar qəbul edən çirkab 

sularının təmizlənməsini dəstəkləmək üçün informasiyanın işlənməsi metodları və alqoritmlərini 

təkmilləşdirməkdir. Bu işdə aşağıdakılar olmuşdur:  

   - Kompüterləşmə obyektinin parametrlərinin öyrənilməsi;  

   - obyektin obyekt-hadisə modelinin yaradılması;  

   - qərarların dəstəklənməsi sistemlərinin inkişafı və həyata keçirilməsi. 

     Problemin riyazi modeli 
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     Bioloji təmizlənmə prosesi Şəkil 1-də göstərilir.  

 
Şəkil 1 - Bioloji təmizlənmə prosesinin ümumi görünüşü 

     1 - Təmizlənməmiş su, 2 - Havalandırıcı, 3 - orta tənzimləyici, 4 - təmizlənmiş su, 5 - hava 6 - 

kompressor 7 – sonuncu boru, 8 - pompa, 9 - aktivləşdirilmiş çöküntü ,aktivləşdirilmiş çirkli, həmçinin 

bioloji təmizlənmənin keyfiyyəti: temperatur, qida ehtiyatı, çirkli qarışıqda həll olmuş  oksigenin tərkibi, pH, 

toksinlərin olması [6]. Havalandırma tanklarında kifayət qədər performans texnoloji və əməliyyat rejimi ilə 

əsasən müəyyən edilir:  

Çöküntü yüklərinin təsirinin azaldılması və təkrarlanan çökmə çirkli və təmizlənmiş suyun effektiv 

ayrılmasına mane olan dozaların artması ilə təmizlənmənin keyfiyyətinin azaldılması. Suda çirkləndiricilərin 

ilə işləmə dozası arasında optimal nisbətin pozulması onun çökmə xüsusiyyətlərindəki pozğunluğa və 

nəticədə çöküntü indeksinin artmasına gətirib çıxarır.  

Biyokimyəvi müalicənin təhlili aşağıdakı əsas proses modullarının ayrılmasına və 

müəyyənləşdirilməsinə imkan verir: havalandırıcı, kompressor stansiyası, nasos quraşdırması. Hər bir proses 

modulunda fiziki prosesləri təsvir edən əsas əlaqələri nəzərə alın. Ən mürəkkəb texnoloji modul 

havalandırıcı. Kütləvi balans tənliyi mikroorqanizmlərin formasını alır: 

 

V * (dc x dt) = Q IL * a xr - (Q + Q IL ) * c x + V * (μ * c x - b * c x ) 

 

Harada V - kanalizasiya həcmi; c x - havalandırıcılarda mikroorqanizmlərin konsentrasiyası; c xr - 

dönüş çöküntülərində mikroorqanizmlərin konsentrasiyası; Q - giriş axını (axını) təmizləmə; Q IL - axın 

(axın) dönüş çöküntüsü; b - mikroorqanizmlərin ölümünün xüsusi indeksləri; mikroorqanizmlərin μ - spesifik 

artım templəri çirkləndiricilərin konsentrasiyasından asılıdır: 

 

μ = μ 
^
 * s (K + s) (2) 

 

     Μ 
^
 - mikroorqanizmlərin maksimal artım sürəti; K – havalandirmanın dizaynına asılı olan sabit bir 

parametr; s - havalandırıcılarda çirkləndiricilərin konsentrasiyası.  

Havalandırmada çirkləndiricilər üçün balans tənliyi aşağıdakı kimi yazıla bilər: 

 

V * ds dt = Q * s i - Q IL * s - (Q + Q IL ) * s - V * μ Y * c x (3) 

 

Harada i i - kanalizasiya axınındakı çirkləndiricilərin konsentrasiyası; Y - bərpası dərəcəsi.  

Suyun təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulan mövcud avtomatlaşdırma alətləri əsasən məlumat toplamaq 

və saxlamağa yönəldilmişdir. Süni zəkaya əsaslanan qərarların qəbul edilməsi prosesini avtomatlaşdırmağın 

zəruriliyi barədə nəticə. Tullantıların təmizlənməsi üçün mövcud qərarların dəstəklənməsi sisteminin 

təmizlənmə prosesinin bütün xüsusiyyətlərini və bu sahədə mütəxəssislərin təcrübəsi və təcrübəsi ilə 

birləşdirməyin zəruriliyini nəzərə almır. 

 

ELOU AVT QURĞUSUNUN K-1 KALONUNUN KONTROLLERLİ  

İDARƏETMƏ  SİSTEMİNİN FUNKSİONAL VƏ TEXNİKİ QURULUŞLARI 

 

Həsənli A.İ. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

ELOU AVT qurğusu neftin ilkin emalı üçün olub, bir neçə ardıcıl və paralel qoşulmuş rektifikasiya 

kalonları və digər köməkçi avadanlıqlardan ibarətdir. Xammal - neft elektrik duzsuzlaşdırma  qovşağından 

(ELOU) keçərək duzlardan təmizlənir, sobada qızdırılaraq K-1 kalonuna verilir. Həmin kalonda neft qeyri-

stabil benzinə və benzinsizləşdirilmiş neftə ayrılır. Qeyri-stabil benzin K-1 kalonunun yuxarısından çıxaraq 
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qurğunun stabilləşdirmə qovşağına, benzinsizləşdirilmiş neft isə K-1 kalonunun aşağısəndan çıxaraq 

atmosfer-vakuum qovşaqlarına verilir.  

K-1 kalonunun məqsədi xammal-neftin tərkibindən benzini mümkün qədər daha çox çıxarmaqdır. 

Yəni elə texnoloji rejim tapılmalı və saxlanılmalıdır ki, K-1 kalonundan alınan qeyri-stabil benzinin çıxımı 

daha çox olsun. Beləliklə, idarəetmənin əsas funksiyaları aşağıdakılardır: 

- kalonun texnolji rejiminə nəzarət; 

- kalonun optimal iş rejiminin təyini; 

- kalonun optimal iş rejiminin saxlanılması. 

Göstərilən funksiyaları həyata keçirmək üçün müəyyən texniki vəsaitlərdən istifadə edilir. Bu texniki 

vəsaitlərə daxildir: 

- vericilr və icra mexanizmləri; 

- ötürücü və çevirici vəsaitlər; 

- tənzimləməni həyata keçirən vəsaitlər; 

- optimal iş rejimini təyin edən vəsaitlər; 

- texnoloji rejimə nəzarəti həyata keçirən təqdimat vəsaitləri. 

Vericilər texnoloji parametrlərin cari qiymətlərini mütənasib elektrik siqnalına çevirir.  İcra 

mexanizmləri elektrik siqnalı şəklində idarəedici təsirləri maddə və enerji axınına çevirir. Ötürücü və 

çeviricilər vericilər və icra mexanizmləri ilə tənzimləyicilər və təqdimat vəsaitləri arasında əlaqə yaradır. 

Tənzimləyicilər texnoloji parametrlərin təyin olunmuş qiymətini saxlayır. Optimal rejimi təyin edən vəsaitlər 

prosesin riyazi modellərindən və riyazi üsullardan istifadə edərək  texnoloji parametrlərin benzinin daha çox 

çıxımını təmin edən qiymətlərini hesablayır. Nəhayət, təqdimat vəsaitləri texnoloji parametrlərin cari 

qiymətlərini prosesi idarə edən operativ personala çatdırır. 

Hazırda həm adi,  həm də intellektual verici və icra mexanizmlərindən, ötürücü və ceviricilər kimi 

müasir informasiya texnologiyası vasitə və üsullarından istifadə edilir. Müasir texnoloji proseslərin idarə 

edilməsində tənzimləyici funksiyasını kontrollerlər həyata keçirirlər. Optimallaşdırma məsələsi kompüter 

vasitəsilə həll edilir. Təqdimat vasitəsi kimi vizuallaşdırmanı həyata keçirən operator panellərindən istifadə 

edilir. 

WINCC FLEXBLE VASİTƏSİLƏ İDARƏETMƏNİN  

VİZUALLAŞDIRILMASININ SİMULYASİYALI TƏDQİQİ 

 

Həsənli X.M. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Kontrollerli tənzimləmə sistemləri qarşılıqlı əlaqədə olan iki hissədən -bilavasitə tənzimləməni yerinə 

yetirən kontroller və idarəetməni vizuallaşdıran operator panelindən ibarətdir. Hazırda müxtəlif 

vizuallaşdırna sistemləri vardır ki, onlardan biri də WinCC Flexible-dir.  Simatic Manacerin tərkibində real 

obyektlərlə işləmək üçün 5 müxtəlif tipli tənzimləyici blok olsa da, idarəetmə obyektinin ötürmə funksiyasını 

realizə etmək üçün blok onun kitabxanasına (library) daxil edilməmişdir.  

Simatic Manacer  -WinCC mühitində ikinci tərtibdən böyük olmayan idarəetmə obyektinin ötürmə 

fuksiyasını realiz etmək üçün aşağıdakı işləri yerinə yetirmək zəruridir: 

- dinamik obyektlərin modellərini realizə edən blokun yaradılması; 

- blokların real zaman miqyasında işləməsini təmin etmək.  

Dinamik obyektlərin modellərini realizə edən blokun yaradılması üçün diferensial tənliklərin AHM-də həlli 

üsulunda istifadə edilir.Bunun üçün cəmləyici və inteqrallayıcılardan istifadə edilir. Step 7-nin 

kitabxanasında cəmləyici funksiyasını yerinə yetirən bloklar vardır. Lakin, onun kitabxanasında 

inteqrallayıcı blok yoxdur. Bu məqsədlə xüsusi ineqrallayıcı blok yaradıb, ondan istifadə etmək olar. Xüsusi 

yaradılmış inteqrallayıcı funksional blok (FB1) kimi LAD dilində proqramı tərtib edilmişdir. Həmin blokdan 

istifadə edərək ikinci tərtibdən yüksək olmayan istənilən dinamik manqanın ötürmə funksiyasını ralizə edən 

funksional blok (FB2) yaradılmışdır. 

Tənzimləyici kimi isə Step 7-nin kitabxanasında olan FB41 fasiləsiz tənzimləyici blokdan istifadə edilir. 

Sənaye şəraitində FB41 bloku OB30-OB38 təşkilati blokları tərəfindən çağırılır. Bu bloklar tənzimləyicinin 

CYCLE parametrində verilən vaxta görə periodik olaraq işləməsini təmin edir. Əgər simulyasiya proqramı 

gələcəkdə sənayedə tətbiq ediləcəkdisə, onda o  OB30-OB38 bloklarından istifadə edilməklə hazırlanmalıdır. 

Tənzimləmə sisteminin simulyasiyasının mahiyyəti virtual cihazlar vasitəsilə müxtəlif rejimlər (açıq, 

qapalı) yaratmaq, tənzimləyicilərin tapşırıq qiymətlərini dəyişməklə tənzimləmə dövrələrinin tələb olunan 

idarəetmə keyfiyyətlərini təmin etmələrini tədqiq etməkdir. 
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ÇOX NÜVƏLİ PROSESSORLAR ÜÇÜN PROQRAMLARIN İŞLƏNMƏSİ VƏ TƏDQİQİ  

 

Həsənov A.A. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Müasir dövrdə texnologiyanın sürətlə inkişaf etdiyindən və böyük həcmli informasiyaların bir nüvəli 

prosessorlarla emalı prosesi həddindən artıq çox vaxt aldığından, müasir dövrdə bu yol verilməzdir. Bu 

məsələnin həll etmək üçün prosessordakı nüvələrin sayını artırmaq lazımdır. Belə halda informasiyanın 

emalı prosesi paralel şəkildə həyata keçirilir və bununla da paralel texnologiyalı sistemlərin istifadəsinə 

imkan yaranır. Paralel texnologiyalı sistemlər son illərdə aktual məsələlərin həllinə yönəldilən model 

metodları kimi meydana gəlir. Paralel kompüter strukturları və sistemləri gündəlik mövcud metodlar 

daxilində daha yeni həll üsulları  təqdim edir.  Çox nüvəli prosessorlar tətbiqini həyata keçirməkdən ötəri 

müxtəlif proqramlar istifadə edilməkdədir.Bunlar da ən öndə olanı OpenMP sistemidir.   

OpenMP Solaris, IBM AIX, HP-UX, GNU / Linux, Mac OS X və Windows əməliyyat sistemləri 

üzərində çoxlu prosessor arxitekturası üzərində Fortran,C++, C proqramlaşdırma dillərində çoxlu 

platformada paylaşılan yaddaşlı çoxlu sayda işləməyi dəstəkləyən bir tətbiq inkişaf etdirmə interfeysidir. 

OpenMP  qeyri-kommersiya məqsədi güdməyən, OpenMp Architecture Review Board (OpenMP ARB) adlı 

beynəlxalq bir birlik tərəfindən idarə olunur. OpenMP standart masaüstü kompüterlərdən super kompüterlərə 

çatana qədər paralel tətbiqləri inkişaf etdirmək üçün programçılara sadə və uyğun bir interfeys verən 

genişlənən və daşına bilən bir model istifadə edir. Paralel proqramlaşdırmanın hibrid bir modeli ilə 

yaradılmış bir proqram həm OpenMP, həm də MPI istifadə edərək bir kompüter üzərində işləyir, ya da 

paylaşımsız yaddaş sistemləri üçün OpenMP-nin inkişaf etmiş versiyalarını istifadə edərək istifadəçidən daha 

da müstəqil şəkildə işləyə bilir. OpenMP çoxlu əməliyyatlar prosesidir. Çoxlu əməliyyatlar, əsas iş 

əməliyyatının məhz müəyyən bir sayda köməkçi iş əməliyyatlarını dayandırması və bir vəzifəni  onlar 

arasında paylaşdırma olan paralelləşdirmə metodudur. Əməliyyatlar bir-birinin ardı ilə paralel şəkildə 

işləyirlər. Paralel işləyəcək olan kodun bir hissəsi müvafiq olaraq qeyd olunur. Bu qeyd olunan kod 

hissəsinin icrası əvvəl əməliyyatların o kod hissəsinə girmələrinə səbəb olacaq ön prosessor təlimatıdır.  Hər 

bir əməliyyat onlara bağlı bir ID-yə malikdir. omp_get_thread_num () funksiyası ilə bu ID əldə edilir. 

Əməliyyat ID-si bir tam rəqəmdir və əsas əməliyyatın məhz ID-si sıfırdır.Paralelləşdirilmiş kodun icra 

edilməsindən sonra əməliyyatlar əsas əməliyyata təkrar geri qayıdırlar. Proqramın sonuna qədər bu prosses 

belə davam edir. Cari olaraq hər bir əməliyyat kodu paralelləşdirilmiş hissəsini bir-birindən müstəqil şəkildə 

emal edir. İş bölgüsü strukturları əməliyyatlar arasında bir vəzifə bölüşdürmək üçün istifadə edilir, belə ki, 

hər bir əməliyyat kodu özünə ayrılan hissədə işləyir. Həm vəzifə paralelləşdirmə, həm də məlumatların 

paralelləşdirmə OpenMP istifadə edilərək bu üsulla aparılır. 

 

PARALEL ALQORİTMLƏRİN TƏDQİQİ VƏ QURULMASI 

Həsənov A.A. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Paralel alqoritmlərin tədqiqi və qurulması sahəsində işləri iki böyük istiqamətə bölmək olar: Aydın 

olmayan paralelizm. Bu istiqamət onların ardıcıl propotipləri əsasında (alqoritm ardıcıllığının avtomatik 

paralelsizləşdirilməsi) paralel alqoritmlərin avtomatik generasiyası metodlarını öyrənir. 

1) Aydın paralelizm. Paralel arxitekturlu EHM – da realizə olunmağa istiqamətləndirilmiş 

hesablamaların təşkili metodlarının işlədilməsi 

Hesablama alqoritmlərinin avtomatik paralelsizləşdirilməsi sahəsində tədqiqatlar əvvəlcə işlənmiş 

metodlarının böyük həcminin olması ilə, ardıcıl HM müxtəlif məsələlərin həlli üçün alqoritm və 

proqramların olması ilə zəruridir. Paralel EHM – da onların realizə olunması paralel EHM – nın düyümləri 

üzrə hesablama  və verilənlərin paylanması ilə əlaqəli modifikasiyanı tələb edir. Bu prosesi onun uzunluğunu 

maksimum azaltmaq və tədqiqatçı mütəxəssisləri konkret EHM – NİN spesifikası ilə tapşırıqdan xilas etmək 

üçün avtomatlaşdırılmalıdır. 

Avtomatik paralelsizləşdirilmə yeni hesablama proqramlarının yaradılması zamanı böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. Ardıcıl alqoritmlər rahat və təbiidirlər, ona görə ki, adamlar fikirəşməyi və hərəkət etməyi ardıcıl 

edirlər.Bununla belə, istənilən müasir EHM müəyyən dərəcəli paralelizmə malikdirlər. Personal EHM da çox 

nüvəli prosessorları meydana çıxmasına imkan verir. Deyək ki, ən yaxın gələcəkdə bütün EHM lər paralel 



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

 

82 

 

olacaqlar.Belə hallarda istifadəçi proqramların yerinə yetirilməsi üçün onların çoxu ardıcıldırlar, EHM-dan 

istifadə avtomatik paralelizləşdirmə metodlarının tətbiqi olmadan mümkün deyil.   

Paralelsizləşdirməni ifadə səviyyəsində və əmr səviyyəsində fərqləndirirlər. Birinci halda istifadə 

hesablamanın nizamın dəyişmək üçün riyazi və məntiqi əməliyyatların (assosiativlik, kommutativlik, 

distributivlik) xassələrindən istifadə olunur. Əgər belə dəyişmə nəticəsində istifadənin fraqmentlərinin bir-

birindən asılı olmadıqda  məlum olsa onda onları eyni vaxtda (paralel) hesablamaq olar. 

Paralel hesablamalarla iş zamanı, onlar ardıcıl proseslərdən kökündən fərqlənirlər, spesifik məsələ 

paralel proseslərin razılaşdırılmış işinin təminidir. (sinxronlaşdırma). Razılaşdırılmış iş birincisi, verilənlər 

çoxluğunun korrekt istifadəsindədir, onlarla eyni vaxtda paralel alqoritmlərin bir neçə fraqmenti işləyir, 

ikincisi, paralel budaqların bir – birinə qarşılıqlı təsiri zamanı paralel budaqların maneəsiz yerinə 

yetirilməsindədir. 

ÇEŞİDLƏMƏ ALQORİTMLƏRİNİN ANALİZİ 

 

Həsənova H. 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 

Müasir dünyada hər gün həyat sürətlənir, bütün mümkün informasiya axınının həcmi daha sürətlə  

böyüyür. Müxtəlif təbiətli informasiyaların saxlanması məqsədilə verilənlər bazasından istifadə edilir. Əgər 

verilənlər bazası millionlarla elementlərdən ibarət olarsa, onda onlarla işləmək ya çox çətin olur, ya da heç 

praktik olaraq mümkün olmur. Bu həcmdə olan verilənləri itirməmək üçün çeşidləmədən istifadə edilməməsi 

praktik olaraq mümkün deyil, o, müqaisəli dərəcədə tez və keyfiyyətcə lazımı informasiyanın ilkin 

nizamlanmış yığımdan seçilib ayrılmasına imkan yaradır. Beləliklə, çeşidləmə alqoritmləri, xüsusilə də 

informasiyanın emalında, mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu oblastda texniki məsələlərin həllinin aktuallığı bu gün də çox önəmlidir. Donald Knut “Nizamlama 

və axtarış” kitabında sübut edir ki, nizamlama alqoritmləri verilənlərin kompyuterdə  emalının  bütün 

proseslərinin tam yarısını əhatə edir. Müəllif bunu 3 əsas səbəblə əlaqələndirir: 

 nizamlama alqoritmləri çox böyük tətbiq dairəsinə malikdir 

  nizamlama alqoritmləri çox tez-tez ehtiyac olmadan da tətbiq oluna bilir 

  Çox da mükəmməl olmayan nizamlama alqoritmlərindən istifadə etmək olar.  

Praktiki olaraq bütün məsələlərdə çeşidləmə və axtarış elementləri iştirak edir.  Çeşidlənmiş 

elementlər telefon-məlumat kitablarında, başlıqlarda,  kitabxanalarda, lüğətlərdə və digər tətbiq sahələrində 

öz əksini tapır. 

Çeşidləmə bu və ya digər məsələnin realizasiyasında  alqoritmin qurulmasının müxtəlif üsulları ilə 

əlaqəli ola bilər. Onlardan bəziləri müəyyən mənada optimal  olur, əksəriyyəti isə hansısa xüsusiyyətinə görə 

digərləri ilə müqaisədə müəyyən üstünlüyə malik olur.  

Alqoritmin seçilməsi verilənlərin strukturundan çox asılıdır. Çeşidləmədə tətbiq olunan metodlar iki 

qrupa ayrılır: faylların çeşidlənməsi və massivlərin çeşidlənməsi. Hər iki qrupun verilənlərini bəzən daxili, 

bəzən də xarici çeşidləmə kimi xarakterizə edirlər. Çünki massivlər kompyuterin daxili (operativ) yaddaşında 

yerləşirlər (yaddaşın bu cür növünə sürətli ixtiyari müraciət mümkündür), baxılan fayllar isə daha çox 

“xarici” yaddaşda, başqa sözlə, mexaniki hərəkət edən yaddaş qurğularında (disklərdə, lentlərdə) yerləşirlər. 

Çeşidləmə alqoritmlərinin əsas effektivliyi aşağıdakılardır: 

 Sürət; 

 Yaddaşa qənaət; 

 Alqoritmin realizasiyası zamanı proqramist tərəfindən istifadə olunan zaman müddətinin 

qısaldılması. 

Axtarış — axtarış kriteriyalarına cavab verən verilənlərin altçoxluqlarınin aşkara çıxarılması 

məqsədilə müəyyən verilənlər çoxluğunun emalıdır. 

 Bütün axtarış alqoritmləri iki qrupa bölünür: 

 Verilənlərin nizamlanmamış altçoxluqlarında axtarış; 

 Verilənlərin nizamlanmış altçoxluqlarında axtarış; 

Nizamlılıq – çeşidlənmiş açar sahəsinin mövcudluğudur.  

         Sortirovka (çeşidləmə) – hansısa kriteiyaya görə verilənlərin altçoxluğunda elementlərin 

nizamlanmasıdır (yerdəyişməsidir). Kriteriya olaraq daha çox müəyyən ədədi sahə qəbul olunur, bu sahə açar 

adlanır. Açar sahəsinə görə elementlərin nizamlanmasında fərz edilir ki, hər bir növbəti elementin açar sahəsi 

əvvəlkindən böyük deyil (azalmaya görə çeşidləmə).  Hər bir növbəti elementin açar sahəsi əvvəlkindən 

kiçik deyilsə, onda artma üzrə çeşidləmədən söhbət gedir.  



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

 

83 

 

Çeşidləmənin məqsədi — verilənlərin emalı zamanı çeşidlənmiş çoxluqda elementlərin axtarışını 

asanlaşdırmaqdan ibarətdir [1].  

Məlum çeşidləmə alqoritmlərinin analizi çox faydalıdır, belə ki, onlarda alqo-ritmlərin qurulmasının 

praktiki olaraq bütün üsulları istifadə olunur. Çeşidləmə alqoritmlərinin qiymətləndirilməsi üçün adətən 

vaxtın, çeşidlənən elementlərin N sayından, funksional asılılığından istifadə edilir. Adətən, alqoritm N-nin 

böyük qiymətlərində maraq kəsb edir, amma bir qayda olaraq praktikada operativ yaddaşa qənaət etməyə 

imkan verən, əlavə massivlər tələb etməyən çeşidləmə üsulları lazım olur. 

Alqoritmin effektivliyi çoxsaylı faktorlardan asılı olur: 

- Çeşidləmədə neçə element iştirak edir;  Bütün elementlər əlçatan sahədədir və ya əlçatan intervala 

yerləşdirilə bilərmi; Elementlər hansı dərəcədə çeşidlənib; Çeşidlənən elementlərin qiymətlərinin diapazonu 

və paylanması neçədir; Elementlər artıq fayla və massivə yazılıbmı;  Elementlərin periodik olaraq 

kənarlaşdırılması və ya əlavə olunması nəzərdə tutulubmu; Elementləri paralel olaraq müqayisə etmək 

olarmı. 

Kifayət qədər ümumi, yaxşı alqoritm N-yazının çeşidlənməsinə NlogN-ə bərabər proporsional vaxt 

sərf edir. Bu zaman məlumatlardan logN-ə yaxın «keçmə» tələb olunur. 

Belə bir məsələyə baxaq. 

 

        Sonra biz sözlərin açarlarını, azalmayan ardıcıllıqla, çeşidləyirik (yazılmış nömrələri ilə birgə). Bütün 

eyni açarlar çeşidlənmiş sözlər ardıcıllığı şəklində bir-birinin ardınca yerləşəcək. Biz alınmış ardıcıllığa 

baxırıq, üst-üstə düşən açarları axtarırıq və onlara yazılmış nömrələrlə lüğətdə uyğun söz-anaqramları 

tapırıq.  

Timsort  çeşidləmə  alqoritmləri.    Timsort – müxtəlif yanaşmalrı özündə birləşdirən hibrid çeşidləmə 

alqoritmidir. 

Timsort, bütün «qabarcıqlar» və «yerdəyişmələr» üsullarlından fərqli  olan və nisbətən yeni —  2002 –

ci ildə Tim Peters tərəfindən (onun şərəfinə belə də adlanır) tərtib edilmiş bir üsuldur. Özündə nizamlanmış 

altmassivləri birləşdirən verilənlər massivində Tim Peters alqoritmi digər çeşidləmələr üçün özünü daha 

yaxşı aparır. Bu üsul artıq Python, OpenJDK 7 və Android JDK 1.5-lər üçün standart alqoritmə çevrilmişdir. 

Vikipediyadan aşağıdakı cədvələ nəzər yetirmək kifayətdir ki, bunun nə üçün belə olduğunu anlaya bilək. 

Alqoritm məhz o ideyaya əsaslanır ki,  real həyatda nizamlanmış verilənlər massivi özündə əsasən 

nizamlanmış alt massivləri saxlayır (massivin artma və ya azalma istiqamətində olması vacib deyil). Bu elə 

həqiqətdə də həmişə belədir. Bu cür verilənlər üçün Timsort  bütün digər alqoritmləri geridə qoyur [3].  

         Məsələ 2. Lüğət verilir. Lüğətdəki bütün anaqramları tapmalı (eyni hərflərdən qurulmuş sözləri). 

 

         Həlli.  Lüğətdə hər bir sözə uyğun nömrə qoyuruq. Əvvəlcə hər bir sözdə hərfləri məsələn, 

azalmayan ardıçıllıqla çeşidləyirik. Hansısa “açar” alırıq, beləki, bu açar bütün söz-anaqramlarla üst-

üstə düşür (məsələn,  'kar' və 'rak' eyni bir açarla  'kra' açarı ilə təsvir olunur).  

    

http://algolist.manual.ru/olimp/sor_sol.php#a7
http://algolist.manual.ru/olimp/sor_sol.php#a7
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http://algolist.manual.ru/olimp/sor_sol.php#a7
http://algolist.manual.ru/olimp/sor_sol.php#a7
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http://algolist.manual.ru/olimp/sor_sol.php#a7
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          Bu aloqritmdən mürəkkəb riyazi açıqlama gözləmək də düzgün deyil. Məsələ ondadır ki, həqiqətdə 

Timsort — bütünlüklə müstəqil alqoritm olmayıb hibrid alqoritm hesab olunur. O, bir neçə digər alqoritmin 

məxsusi ideyalarını saxlamaqla, onların  effektiv kombinasiyasını özündə birləşdirir.  Alqoritmin 

mahiyyətini qısa olaraq belə şərh etmək olar: 

1. Xüsusi alqorutm üzrə giriş massivi fiksə olunmuş uzunluğa malik altmassivlərə bölünür. 

2. Hər bir altmassivi adi  yerləşdirməklə çeşidləmə , qabarcıqlar   və ya digər dayanıqlı çeşidləmə 

üsullarından biri ilə çeşidləyirik. 

3. Modifikasiya olunmuş yerdəyişmə üsulu ilə çeşidləmənin köməyilə  nizamlanmış altmassivləri  bir 

massivin altında toplayırıq. 

Əsas mahiyyət məhz alqoritmin 1-ci punktunda və Modifikasiya olunmuş yerdəyişmə üsulu ilə 

çeşidləmənin köməyilə aparılan 3-cü punktdan alınır. 

 

C++ PROQRAMLAŞDIRMA DİLİNDƏ DƏYİŞƏNLƏR ÜZƏRİNDƏ ƏMƏLLƏR 

 

Həsənova Z.Y.  

Lənkəran Dövlət Universiteti 

 

Biz dəyişənlər üzərində onların tipindən asılı olmayaraq aşağıdakı hesab və müqayisə əməllərini apara 

bilərik: *, -, +, /, %  

Uyğun olaraq vurma, çıxma, toplama, bölmə və qalıq əməllərini bildirir. Dəyişənlər üzərində hesab 

əməlləri; 

Tutaq ki bizə int tipindən olan x,y,z dəyişənləri verilib.  

int x,y,z;  

Onlara müxtəlif qiymətlər mənimsədək:  

 x = 786; 

 y = 93; 

İndi tutaq ki, z -ə x -in y -ə nisbətini  mənimsətmək istəyirik. 

Kod aşağıdakı kimi olar:  

z = x/y ;  

Qeyd edək ki, bu əməliyyatda istifadə olunan bütün dəyişənlər tam tipli (int) olduğundan, bölmənin 

qalıq hissəsi atılır. Əgər  x -in y -ə nisbətinin qalıq hissəsini tapmaq lazım gəlsəydi, onda qalıq - '%' 

operatorundan istifadə etməliyəm:  

z = x%y;  

Bu zaman z tam tipli dəyişən olduğundan qalığın 0-dan kiçik hissəsi atılır. Əgər bölmə əməliyyatının 

nəticəsini heç bir ixtisarsız, tam şəkildə almaq istəyiriksə, onda int əvəzinə double və ya float tipli 

dəyişənlərdən istifadə  

etməliyik.  

double = q; 

q = x/z; 

Aşağıdakı proqramı kompilyasiya edib yerinə yetirək:  

#include <iostream> 

int main(){ 

int x,y,z,h; 

double q,p,f; 

// x,y -e bezi qiymetler menimsedek  

x=238;  

y=45; 

z=x/y; 

std::cout<<" 238 / 45 in tam hissesi = "<<z<<"\n"; 

// h -a x-in y-e nisbetinin qaliq hissesini menimsedek  

h = x%y; 

std::cout<<" 238 / 45 in qaliq hissesi = "<<h<<"\n"; 

// Indi ise q,p -ye bezi qiymetler menimsedek  

q = 132.258; 

p = 43.91; 

// f-e q/p -ni menimsedek  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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f = q/p; 

std::cout<<q<<" / "<<p<<" = "<<f<<"\n";    

} 

Proqramı kompilyasiya edib yerinə yetirək  

C:\cpp\prog2\Debug> 

C:\cpp\prog2\Debug>./prog2.exe 

238 / 45 in tam hissesi = 5 

238 / 45 in qaliq hissesi = 13 

132.258 / 43.91 = 3.01202 

C:\cpp\prog2\Debug> 

C:\cpp\prog2\Debug> 

 

RƏQƏMSAL KOMUTASİYA SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ VƏ TƏDQİQİ 

 

Hidayətzadə N.F. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Bu işdə rəqəmsal kommutsiya sisteminə baxılmışdır. İlk öncə kommutasiya sözünün nə mənaya 

gəldiyinə baxaq. Kommutasiya dedikdə, sistemin girişi və çıxışı arasındakı informasiyanın ötürülməsi üçün 

lazım olan zaman müddəti ərzində birləşmənin yaradılması başa düşülür. Kommutasiya növləri, əsasən, iki 

hissəyə ayrılır: 

1) Məlumatların kommutasiyası sistemi; 

2) Kanalların kommutasiyası sistemi. 

Məlumatların kommutasiyası sistemi dedikdə, yazılı məlumatın verilişi zamanı yükə xidmət göstərən 

cihazların növbəsinin və istifadəsinin azaldılması nəzərdə tutulur. Bu birləşmədə informasiya verilişinin tam 

və ya hissələrlə verilməsini nəzərdə tutacaq bir şey qeyd olunmur. İnformasiyanın ötürülməsi prosesi eyni 

uzunluğa malik olan məlumat blokları şəklində aparılarsa, buna paket kommutasiyası deyilir. 

Kanalların kommutasiyası sistemində giriş ilə çıxış arasındakı birləşdirici yol, informasiyanın tam 

ötürülməsi üçün kifayət edən zaman müddətində yaradılmış olur. Kanal kommutasiyasının üstünlüklərindən 

biri informasiyasının real zamanda ötürülməsidir. 

Ötürülən informasiyanın təsvir olunma formasından asılı olaraq kommutasiya sistemləri analoq və 

rəqəmli olmaqla iki hissəyə ayrılır. Rəqəm kommutasiyasi sistemi də öz növbəsində, birkordinatlı və 

çoxkordinatlı olmaqla iki hissəyə ayrılır.  

Birkoordinatlı kommutasiyasında birləşdirici yollar bir-birindən yalnız bir fərqləndirici əlamətə görə 

ayrılmış olduğu halda, çoxkoordinatlı kommutasiya sistemlərində istifadə edilən bir neçə əlaməti, məsələn, 

fəza-S və zaman-T göstərmək olar. Kommutasiya funksiyasını yerinə yetirmək üçün bir sıra avadanlığa 

ehtiyac duyulur ki, bu avadanlıqların əsas tərkib hissələri bunlardır: siqnallaşma, idarəetmə, kommutasiya. 

Bu üç funksiyanı birləşdirən – avtomatik telefon stansiyasıdır(ATS).  

ATS-in əsas vəzifəsi stansiyasının girişi və çıxışı arasındakı informasiyanın ötürülməsi üçün lazım 

olan elektrik dövrəsini qurmaqdan ibarətdir. 

Kommutasiya sistemi nöqteyi-nəzərindən kommutasiya sahəsi üç pilləyə bölünə bilər: 

1. Aşağı pillə - birləşdiricilər; 

2. Orta pillə - kommutasiya matrisi; 

3. Yuxarı pillə - aralıq yollar sistemi 

Birləşdiricilər dedikdə, sistemli texniki cəhət əsas tutularaq bir girişə və birdən çox çıxışa malik olan 

kommutator başa düşülür. Kommutasiya matrisi, kommutasiya sahəsinin girişi və çıxışını özünəməxsus 

qaydada birləşdirir. Aralıq yollar dedikdə isə müxtəlif cür kommutasiya qurğu və avandanlığını (xüsusən 

ATS-ləri) bir birilə əlaqələndirən birləşdirici yollar başa düşülür. 

Rəqəmli kommutasiya funksiyasını yerinə yetirən kommutasiya sistemi rəqəmli kommutasiya sistemi 

(RKS) adlanır və bu kommutasiya növləri, adətən, elektron cihazlar üzərində qurulur. Əgər hər hansı telefon 

stansiyası RKS əsasında qurulubsa, onda bu stansiyalar “rəqəmli AŞaTS” və ya “rəqəmli ATS” adlanır. 
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İQTİSADİ İNFORMASİYA VƏ ONUN AVTOMATLAŞDIRILMIŞ TEXNOLOGİYASI 

 

Hüseynli M.Ə. 

Sumqayıt  Dövlət Universiteti 

 

İqtisadi sahələrdə idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsinə qədər iqtisadi informasiya  mürəkkəb  

çevrilmələrə  məruz  qalır  ki, bu da həll olunan məsələlərin predmet sahəsinin, informasiya münasibətlərinin   

müxtəlifliyi ilə bağlı olan  ümumi mərhələlərlə əlaqələndirilir. 

İqtisadi informasiya bilavasitə istehsal prosesində (məhsullar və xidmətlər istehsalı) yaranır və bu 

prosesin texniki – iqtisadi parametrlərini əks etdirir. İqtisadi informasiya istehsal kommersiya proqramlarının 

icrasını  həyata keçirməyə imkan verən verilənlərdir. 

Obyektin informasiya sisteminin girişi uçot məlumatlarını xarakterizə edir ki, bu məlumatlarda 

sənədləşdirilmiş və sənədləşdirilməmiş ola bilər. Qeyd edək ki, sənədləşdirilmiş məlumatlar mühasibat 

uçotunda, sənədləşdirilməmiş məlumatlar isə operativ uçotda əks olunur. Avtomatlaşdırılmış texnologiya 

əsasında qurulan bu təsnifat uçot məlumatlarının yığılması üçün texniki vasitələrin seçilməsinə  əhəmiyyətli  

təsir  edir.  

Sənədləşdirilmiş, başqa sözlə mühasibat informasiyasının yığılmasının təşkili və bu məqsədlə texniki 

vasitələrin seçilməsi istehsalın texnoloji xüsusiyyətlərindən asılıdır.   

Məlumatların sənədləşdirilən yığımı texnologiyası onların maddi daşıyıcılar üzərində  qeyd 

olunmasını nəzərdə tutur. Burada əsasən iki variant mümkündür: 

-müvafiq işçilər (uçotu və s.) tərəfindən məlumatların toplanılması, sonradan fərdi kompüterə  daxil  

edilməsi; 

-ilkin sənədlərin avtomatlaşdırılmış tərtibi. Başqa sözlə, hər bir bitkin təsərrüfat əməliyyatının fərdi 

kompüterlərin köməyi ilə ilkin sənədlərinin tərtibi. 

Burada ən perspektivli istiqamət avtomatlaşdırılmış sisteminin yaradılması, “intellektual” 

proqramların tətbiq edilməsidir. 

Müvafiq texnologiyanın həyata keçirilməsi zamanı aşağıdakılar təmin olunur: 

- lokal və ya qlobal şəbəkələr üzrə toplanan iqtisadi verilənlər  ilə istifadəçi və sistem arasında 

informasiya mübadiləsinin təşkili; 

- istifadəçiyə  zəruri olan informasiya (verilənlər) proqramlarının axtarışı; 

-qəbul edilmiş informasiyanın kompüterdə emalı və nəticələrin təxirə salınmadan istifadəçiyə 

çatdırılmasıdır. 

Dialoq rejimində icra olunan iqtisadi informasiya mübadiləsinin iki növünü fərqləndirirlər: passiv 

dialoq və fəal dialoq.  

Passiv dialoq zamanı istifadəçi sorğu (xəbər) göndərir. Bunun müqabilində komputer-server cavab 

(xəbər) verir. İnformasiyanın emalından sonra passiv dialoq rejimində cavablar (xəbərlər) kimi təşkil olunan 

iqtisadi verilənlər müvafiq müştəriyə göndərilə bilər. 

İnformasiyanın emalından  sonra fəal dialoq rejimində məlumatlar istifadəçi və server tərəfindən 

göndərilir, başqa sözlə fəal mübadilə baş verir. 

Passiv dialoq rejimində “sorğu-cavab” təşkil forması digər formalara nisbətən üstünlük təşkil edir. Bu 

zaman hazır proqramlar üzrə istifadəçiyə lazım olan informasiyanın axtarışı, işlənməsi (emalı) ötürülməsi 

təmin olunur. Fəal dialoq rejimində bir sıra öyrədən sistemlər informasiya mübadiləsinə cəlb olunur. Bu 

rejimdə proqramlaşdıran sistemlərin tətbiqi də nəzərdə tutulur. Hazırda istifadə olunan dialoq işlənmə 

rejimləri iqtisadi xəbərlərin formal dildə verilməsi ilə səciyyəvidir.  

Qurulan avtomatlaşdılmış  texnologiya  əsasında  idarəolunan  obyektin vəziyyətini xarakterizə edən 

iqtisadi informasiyanın ümumi həcminin 80-85% -i emal olunur.  

 

ELEKTRON XİDMƏTLƏRİN TƏTBİQİNİN PLANLAŞDIRILMASI  

VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MEYARLARININ ANALİZİ 

 

Hüseynov D.R. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

İnsan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində elektron xidmətlərin növlərini görmək mümkündür. Elektron 

xidmət (e-xidmət) exidmet.justice.gov.az internet portalı vasitəsilə istifadəçilərə təqdim olunur. Bu xidmətlər 
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əhalinin fəaliyyətlərini səmərəli şəskildə təşkil etmələri üçün geniş imkan yaradır. İrəliləyən dövrlərdə bu 

tipli xidmətlərin insanların fəaliyyətində daha vacib amilə cevriləcəyi aşkardır.  

Elektron xidmətlər məhfumu müxtəlif sahələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının 

(İKT) istifadəsinin birbaşa tətbiqini özündə ehtiva edir. Bununla yanaşı, e-xidmətin dəqiq tərifini təmin 

etmək üçün tədqiqatçılar müxtəlif təriflərdən istifadə edirlər. Bu fərqli təriflərə baxmayaraq bir çoxları iddia 

edə bilər və bununla da həmçinin bir çoxları razı olar ki, bu xidmətlərdə texnologiyanın rolu böyükdür. 

Texnologiya bu xidmətlərin istifadəçilərə birbaşa çatdırılmasında əvəzsiz bir rola malikdir. Elektron 

xidmətlər bir çox servis elementini özündə cəmləşdirir, bunlara müştəri dəstəyi, xidmətlərə nəzarət və.s kimi 

elementlər aiddir. 

Elektron xidmətlərin bir çox üstünlükləri mövcüddur, bunlar aşağıdakılardır: 

 Daha çox müştəri bazasına giriş; 

 bazarın genişləndirilməsi; 

 yeni bazarlara giriş maneələrinin azaldılması və yeni müştərilərin qazanılması xərcləri; 

 müştərilərə alternativ kommunikasiya kanalı; 

 müştərilərə xidmətlərin artırılması; 

 şirkətin imicinin artırılması; 

 rəqabət üstünlüklərinin qazanılması və.s 

Elektron hökümət ideyası ilk dəfə İKT üzrə Milli Strategiyada qeyd olunmuşdur, bu ideya öz 

növbəsində 2004-cü ildə İnformasiya və Telekommunikasiya Nazirliyinin əsasını qoydu. Strategiyada 

göstərilən məqsədlərə nail olmaq üçün, Nazirlik “Elektron Azərbaycan” adlı dövlət proqramını 2005-2008 və 

2010-2012-cil illər ərzində həyata keçirdi. İlk dövlət proqramının məqsədi ölkədə informasiya cəmiyyətinin 

bünövrəsini qurmaq idi, ikinci proqramda isə əsas məqsəd elektron hökümətə keçidi asanlaşdırmaq oldu. 

İkinci dövlət proqramının bir parçası olaraq İKT-nin dövlət idarəetmə orqanlarında istifadəsi həmçinin 

elektron xidmətlərin inkşafının dörd əsas istiqamətdən biri kimi qeyd olunurdu. Bu istiqamət üçün sadalanan 

vəzifələr müəyyənləşdirilmişdir: 

1.  Birləşdirilmiş məxfi multiservis şəbəkə torunun istifadə olunması, həmçinin vahid informasiya 

məkanının yaradılması;  
2.  Ictimai məlumat bazalarının inteqrasiyası və inkşafı, həmçinin ictimai müəsissələr arasında 

təhlükəsiz məlumat ötürülməsi üçün istifadə olunan yüksək səviyyəli mexanizmlər. 

3. “Elektron Hökümət” konsepsiyasının istifadəyə verilməsi eyni zamanda  elektron xidmətlərin “tək 

pəncərə” prinsipi vasitəsilə istifadəçilərinə təqdim edilməsi. 

 

SÜRƏTLİ KOMMUTASİYA DÖVRƏLƏRİ ÜÇÜN İDARƏETMƏ SİSTEMİ 

 

Hüseynov F.K. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Hazırkı işdə sürətli kommutasiya dövrələri üçün idarəetmə sisteminə baxılmışdır. Kommutasiya 

dedikdə elektrik dövrələrinin istənilən qoşulma-açılma növü (qoşulma, açılma, bir dövrədən başqasına 

keçirilmə) başa düşülür. Kommutasiya prosesinin reallaşması üçün kommutasiya cihazlarından istifadə 

olunur. Kommutasiya cihazı elə bir qurğudur ki, idarəetmə siqnalı daxil olduqda həmin qurğu onun 

girişlərinə və çıxışlarına birləşən elektrik dövrələrinin qoşulmasını, açılmasını, bir dövrədən başqasına 

keçirilməsini təmin edir. 

Elektrik dövrəsinin kommutasiya cihazında qoşulması və ya açılması kommutasiya elementi vasitəsilə 

həyata keçirilir. Ən sadə halda kommutasiya elementi qoşulma üçün nəzərdə tutulan bir kontaktdan ibarətdir. 

Kommutasiya cihazına müxtəlif naqilli xətlər qoşula bilər. Onların keçiriciliyi eyni vaxtda kommutasiya 

olunan məftillərin sayı ilə müəyyən olunur. Müxtəlif naqilli xətləri (iki məftilli, üç məftilli və s.) 

kommutasiya etmək üçün bir neçə kommutasiya elementi tələb olunur. Onlar kommutasiya qrupunda 

birləşirlər. Kommutasiya qrupunun elementləri idarəedici siqnalın təsiri altında eyni vaxtda bir vəziyyətdən 

başqa vəziyyətə keçirlər. 

Biz elektrik dövrələrinin kommutasiya şərtləri ilə əlaqədar olan məsələlərə, elektrik dövrələrinin 

kommutasiya şərtlərinin ümumi xarakteristikasına, elektrik dövrələrinin kommutasiya aparatları vasitəsilə 

açılmasına baxırıq.  

Kommutasiya dövrələrinin struktur və tipik sxemləri işlənilmişdir. Elektrik dövrəsindəki bütün 

dəyişmələrdə – qoşulma, açılma, qısa qapanma, hər-hansı bir parametrin qiyməti dəyişdikdə və s. – elektrik 

dövrəsində keçid prosesləri meydana gəlir. Keçid prosesləri ani olaraq baş verə bilməz, çünki dövrənin 
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elektromaqnit sahəsində toplanmış enerji ani olaraq dəyişə bilməz. Beləliklə, sarğacın maqnit sahəsində və 

ya kondensatorun elektrik sahəsində toplanmış enerjinin qiymətinin dövrənin yeni vəziyyəti üçün enerjinin 

qiymətinə uyğun olmaması keçid prosesinə səbəb olur. 

Keçid proseslərində həddindən artıq böyük gərginliklər, ifrat cərəyanlar, elektromaqnit rəqsləri 

meydana gələ bilər. Onlar qurğunun işini poza, hətta onu sıradan çıxara bilər. Digər tərəfdən, keçid 

proseslərinin faydalı praktiki tətbiqi də olur, məsələn, müxtəlif tipli elektron generatorlarında. 

Bundan başqa yaranan ifrat böyük gərginliklər və cərəyanlar elektrik dövrələrinin mövcud olduğu 

idarəetmə sistemlərində keçid proseslərinin göstəricilərini pozulması, ümumiyyətlə sistemin əvvəldən 

nəzərdə tutulan idarə etmə alqoritmi və digər göstəricilərinə təsir edərək, səhv nəticələrin yaranmasına şərait 

yaradır. 

Beləliklə, göstərilən dövrələrin kommutasiyasını idarəetmə prosesinin keyfiyyətini yüksəltməyə imkan 

verən üsul və vasitələrin tətbiq olunması zərurəti meydana çıxır. 

 

 

ÇEVİK İSTEHSAL MODULUNUN PRODUKSİYA QAYDALARI İLƏ 

MODELLƏŞDİRİLMƏSİ 

 

Hüseynov G.Ə. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Praktiki mənada produksiya elm və texnikanın müxtəlif sahələrində, o cümlədən gündəlik 

münasibətlərdə geniş istifadə olunan,<<situasiya – fəaliyyət >>, << səbəb – hərəkət >> və s. kimi cütlüklərlə 

təsvir olunan qayda kimi göstərilir. 

Göründüyü kimi məna etibarı ilə produksiya << Əgər – Onda >> implikasiyasına yaxın və uyğun 

ifadələrlə təsvir olunur. 

Produksiya qaydalarına əsaslanan sistemlər üç əsas komponentdən ibarətdir: qlobal verilənlər bazası, 

produksiya qaydaları çoxluğu ( biliklər bazası), idarə sistemi və aşağıdaki kimi fəaliyyət göstərir.  

İdarə sistemi müəyyən strategiya ilə biliklər bazasından elə lazım olan produksiyaları seçir ki, onların 

təsiri ilə son məqsədə çatana kimi qlobal verilənlər bazası ardıcıl olaraq  X(t) vəziyyətindən X(t+1) 

vəziyyətlər çoxluğuna keçsin. 

Produksiya sisteminin fəaliyyətini formal şəkildə aşağıdakı kimi göstərmək olar:  

Xi(t+1)=f(x(t), Ui(x)), 

burada Ui € U;  U – produksiya qaydaları coxluğu. 

Çevik istehsal modulunda qlobal verilənlər bazası onun mexatron qurğularının müxtəlif mövqelərində 

quraşdırılmış sensorlardan toplanmış informasiyalardan formalaşdırılan situativ biliklər çoxluğundan təşkil 

olunur. 

Produksiya qaydaları çoxluğu, yəni biliklər bazası ekspertlər tərəfindən, onların təcrübə və 

intuisiyalarına əsaslanaraq VƏ, VƏ YA, İNKAR tipli məntiqi əlaqələr  və          << Əgər – Onda >> 

implikasiyalarından istifadə edilməklə formalaşdırılan produksiya qaydaları çoxluğundan ibarətdir. 

Beləliklə, ÇİM-in produksiya sistemi aşağıdakı kimi fəaliyyət göstərir: qlobal verilənlər bazasında cari 

situasiya aşkarlandıqdan sonra, biliklər bazasından müəyyən strategiya ilə seçilmiş uyğun produksiya 

qaydaları çevik istehsal modulunu son məqsədə çatmaq üçün ardıcıl olaraq yeni vəziyyətlərə çevirir. 

 

ASİMMETRİK KRİPTOSİSTEMLƏR 

 

  Hüseynova G. 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 

 Müasir kriptoqrafiyanın predmeti informasiyanı mühafizə etmək üçün istifadə edilən  informasiya 

çevirmələridir. Kriptoqrafiya konfidensiallığı, bütövlüyə nəzarəti, autentikasiyanı (həqiqiliyin yoxlanması) 

və müəlliflikdən imtinanın qeyri-mümkünlüyünü təmin etmək üçün tətbiq edilir.  

Kriptoqrafiya sistemləri birinci və ikinci dünya müharibəsi illərində sürətli inkişaf etdi. Müharibədən 

sonrakı illərdə hesablama vasitələrinin yaranması kriptoqrafiya metodlarının hazırlanmasını və 

təkmilləşdirilməsini sürətləndirdi. Ümumiyyətlə, kriptoqrafiyanın tarixi son dərəcə maraqlıdır və ayrıca 

müzakirəsi  lazımdır. Kriptoqrafiyaya mövzusuna aid olan yaxşı kitab kimi  S.Q. Bariçevin "Основы 

современной криптографии" -Баричев С. Г. [1] –kitabını tövsiyə etmək olar. 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nformasiya
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İndiki dövrdə informasiya sistemlərində (İS)  kriptoqrafik metodlardan istifadə edilməsi nəyə görə 

aktualdır? 

Bir tərəfdən, dövlət, hərbi, kammersiya və xüsusi xarakterli böyük həcmli informasiyaların ötrülməsini 

təmin edən, yad şəxslərin girişinə imkan verməyən kompyüter şəbəkələrindən, xüsusilə də, İnternet qlobal 

şəbəkəsindən istifadənin genişlənməsidir. 

Digər tərəfdən, yeni güclü kompüterlərin yaranması (meydana çıxması), şəbəkə və neyron 

hesablamaların texnologiyalarını, daha yaxın vaxtlara qədər praktik olaraq mümkünsüz hesab edilən, 

kriptoqrafiya sistemlərinin diskreditasiyasını mümkün etmişdi. 

Bütün bunlar həmişə tədqiqatçını yeni kriptosistemlərin yaradılmasına cəlb edir. 

Müasir kriptoqrafiyanı dörd böyük sinfə bölürlər [1, s.8] 

1) simmetrik kriptosistemlər; 

2) açıq açarlı kriptosistemlər; 

3) elektron rəqəmsal imza sistemi (ERİ); 

4) açarlarla idarəetmə sistemi. 

Kriptoqrafiya metodlarından istifadənin əsas istiqamətləri – əlaqə kanalı ilə (məsələn, elektron poçt 

ilə) məxfi informasiyanın ötürülməsi, verilən məlumatların orjinallığının idarə edilməsi, informasiyanın 

daşıyıcılarda (sənədlər, məlumat bazaları) şifrlənmiş şəkildə saxlanılmasıdır. 

 Şifrləmə proseduru adətən müəyyən kriptoqrafik alqoritmdən və açardan istifadəni nəzərdə tutur.  

Kriptoqrafik alqoritm – məlumatların çevrilməsinin müəyyən üsuludur. Açar isə çevirmə üsulunu 

konkretləşdirir. Müasir kriptoqrafiya o prinsipdən çıxış edir ki, kriptoqrafik çevirmənin məxfiliyi yalnız 

açarın məxfi saxlanması ilə təmin edilməlidir. 

Beləliklə, kriptoqrafiya informasiyanı elə dəyişdirməyə imkan verir ki, onu  yalnız açarı bildikdə bərpa 

etmək mümkündür. 

Kriptoqrafiyada istifadə olunan bəzi əsas terminlərin mənası ilə tanış olaq [1, s.9]. 

Alfavit- informasiaynın kodlaşdırılması üçün istifadə edilən işarələrin sonlu çoxluğu. 

Mətn – alfavitin nizamlı elementlərindən ibarət yığım. 

Müasir  İS-də istifadə olunan alfavitlərin nümunəsi kimi aşağıdakıları göstərmək olar: 

- 33Z -rus alfavitinin "ё"-dan başqa bütün 32 hərfi; 

- 256Z  ASCII standart kodlarına  daxil olan simvollar; 

-  1,02 Z  ikilik alfavit; 

- Səkkizlik və ya onaltılıq alfavit. 

Şifrələmə-bu ilkin açıq mətnin şifrələnmiş mətnə çevrilməsi prosesidir. 

Şifrənin açılması-şifrələmənin əksi olan prosesdir. Şifrələnmiş mətn şifrələnmə açarı ilə ilkin mətnə 

çevrilir. 

Kriptoqrafik sistem açıq mətnin T çevrilmələr ailəsini təsvir edir. Bu ailənin üzvləri indeksləşdirilirlər 

və ya k  simvolu ilə işarə edilirlər. k parametrini adətən açar adlandırılır. kT  çevrilməsi k  açarının uyğun 

alqoritmi və qiyməti ilə təyin edilir. 

 Açar-mətnin şifrələnməsi və şifrənin açılması üçün lazım olan zəruri informasiyadı [1,s.10]. 

K  açarlar fəzası-açarın mümkün qiymətlər yığımıdı. 

Kriptosistemlər simmetrik və asimmetrik (və ya açıq açarlı) olurlar. 

Simmetrik  kriptosistemlərdə şifrələmə, həm də şifrəaçma üçün eyni bir açardan istifadə olunur. 

Açıq açarlı sistemlərdə iki açardan-açıq və bağlı (gizli) açarlardan istifadə olunur ki, onlar da bir-biri 

ilə riyazi əlaqəlidir. 

İnformasiya açıq açarın köməyi ilə şifrlənir ki, bu da bütün arzu edənlərə əlçatandır, amma şifrə 

məlumatı alana məlum olan bağlı açarın köməyi ilə açılır.  

Açarların bölgüsü terminləri və açarları idarə etmə informasiyanın emalı sisteminin proseslərinə 

aiddir.   

Mətnə onun kriptoqrafik çevrilməsini birləşdirmə elektron rəqəmli imza adlanır. Bu da başqa istifadəçi 

tərəfindən alınan mətnin müəllifliyin və orjinallığın yoxlanmasına imkan verir. 

Kpiptodayanıqlıq şifrin xarakteristikası adlanır. Bu da açarı bilmədikdə onun şifrəsinin açılma 

dayanıqlığını müəyyən edir.  Kriptoqrafik  dayanıqlılığın  bir neçə göstəricisi var: 

1)  bütün mümkün açarların miqdarı; 

2)  bu və ya digər uğurlu kriptoanalitik hücumların orta müddəti.   

  İnformasiyanın qorunması məqsədi ilə şifrələmənin səmərələliyi açarın sirrinin və kriptoqra- 

fik şifrəsinin qorunmasından asılıdır. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Alqoritm
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İndi isə bu məqalədə nəzərdə tutulan assimmetrik kriptosistemlər üzərində dayanaq və onlar haqqında 

qısa məlumat verək.  

Assimmetrilk və ya ikiaçarlı sistemlər çox geniş yayılmış kriptoqrafik sistemlər sinfindən biridir. Bu 

sistemlər öz aralarında bir-biri əlaqəli olan şifrələmə və şifrənin açılması üçün müxtəlif açarlardan istifadə 

edilməsi ilə xarakterizə olunur. Bu asılılıq belədir  ki, bir açarı bilərək o biri açarı qurmaq hesablama nöqteyi 

nəzərindən çox çətindir. 

Açarlardan biri (məsələn, şifrələmə açarı) hamı üçün əlverişli ola bilər. Bu halda isə, əlaqə üçün 

ümumi gizli açarın alınması mənasını itirir. Əgər şifrənin açılması açarı hamı üçün əlverişli edilərsə, onda 

alınmış sistemin bazasında ötrülən məlumatların yoxlanması sistemini qurmaq olar. Özü də çox hallarda 

açarlardan biri hamı üçün əlverişli edilir. Belə sistemlər həmçinin açıq açarlı kriptosistemlər adını almışdır 

[1, s.63]. 

Açıq açarlı kriptosistem üç alqoritmlə təyin edilir: açarları generasiyası, şıfrələmə və şifrənin açılması. 

Açarların generasiyası alqoritmi açıqdırsa, hər kəs təsadüfi r sətrinə düşə bilər və (
21 ,kk ) açarlar cütünü ala 

bilər. 

Açarlardan biri (məsələn, 1k ) dərc olunur, açıq açar adlanır, gizli adlanan ikinci açar isə, sirr 

saxlanılır. 
1kE  şifrələmə və 

2kD şifrəni açma alqoritmləri mmED kk ))((
12  

istənilən açıq mətni üçündürlər.  

İndi isə, bu sistemdə cinayətkarın (qanunsuz) hipotetik hücumuna baxaq. Rəqibə 1k  açıq açarı 

məlumdur, ancaq uyğun gizli 
2k açarı məlum deyil. Rəqib d kriptoqramını ələ keçirir və )(

1
mEd k -də 

olan m məlumatını tapmağa çalışır. Bir halda ki, şifrləmənin alqoritmi açıqdır, rəqib sadəcə n uzunluğunun 

bütün mümkün məlumatlarını seçə bilər və hər bir belə məlumat üçün   kriptoqramına aid  im -

ni  hesablaya bilər və id -ni d ilə müqayisə edə bilər. Onda dd i  üçün açıq mətnlə axtarılan məlumat 

olacaqdır. Əgər bəxti gətirərsə, onda açıq mətn kifayət qədər tez tapılacaqdır. Pis halda seçim tərtibi )(2 nTn

olan zaman ərzində yerinə yetiriləcək. Burada  uzunluğu n olan məlumatın şifrələnməsi üçün tələb 

olunan zamandır. Əgər məlumat uzunluğu 1000 bit olan tərtibdə olarsa, onda belə seçim praktikada heç bir 

ən  güclü kompyüterlərdə həyata keçirilə bilməz. 

Biz kriptosistemə mümkün hücum üsullarından yalnız birinə və tam seçimin adi alqoritmi adlanan açıq 

mətnin axtarışının sadə alqoritminə baxdıq. Həmçinin başqa ad da istifadə edilir: «gobud qüvvələr üsulu». 

Açıq mətnin axtarışının başqa sadə alqoritmi-duymaqdır. Bu aşkar alqoritm çox da böyük hesablamalar tələb 

etmir. Amma böyük uzunluqlu mətnlərdə kiçik ehtimalla işləyir. Nəhayət rəqib kriptosistemə müxtəlif 

üsullarla hücum edə bilər. Və bu zaman müxtəlif  daha  

təkmil açıq mətn alqoritmlərindən istifadə edə bilər. 

Nümunə üçün şifrələmənin El-Qamal kriptosistemi klassik assimmetrik sistemi haqqında danışaq. 

El-Qamal kriptosistemi loqarifma probleminə əsaslanan açıq açarlı kriptosistemdir. Sistemə həm 

şifrələmə alqoritmi, həm də rəqəmli imza alqoritmi daxildir. 

 Sistemin parametrlər çoxluğuna dərəcələri p modulu üzrə pZ  elementlərin böyük sayını doğuran p  

sadə ədədi və g  tam ədədi daxildir. A-istifadəçisində a gizli açarı və y açıq açarı vardır ( ). 

Fərz edək ki, B-istifadəçisi m- məlumatını A-istifadəçisinə göndərmək istəyir. B-istifadəçi əvvəlcə p-dən 

kiçik təsadüfi k-ədədini yığır. Sonra )(mod1 pgy k  və ))(mod(2 pymy k -ni hesablayır. Burada   

işarəsi "və ya"nı istisna edir. B- istifadəçi A-istifadəçisinə   21, yy  
- cütünü göndərir.  Şifrəni alan A-

istifadəçisi -ni hesablayır.  

  əməli p-modulu üzrə vurma ilə əvəz edilirsə,  bu sxemin variantı məlum olur. Bu o mənada 

əlverişlidir ki, birinci halda mətni (və ya xeş-funksiyanın qiyməti) həmin uzunluqlu bloklara ayırmaq 

lazımdır. İkinci halda bu tələb olunmur və mətn blokunu əvvəlcədən p-ədədinin uzunluğundan kiçik qeyd 

olunmuş verilən uzunluğa gətirmək olar.   

 

 

 

 

 

 

 

)(
1 iki mEd 

)(nT

)(mod pgy a

21 )(mod( ypym a 
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RESPUBLİKA KİTABXANALARINDA YENİ İNFORMASİYA 

TEXNOLOGIYALARININ TƏTBİQİ  VƏ  DİNAMIK İNKŞAFI 

Hüseynova L. 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

Ölkəmizdə kitabxanaçılıq sahəsi dövlətin diqqət və qayğısı ilə əhatə olunub. 20 aprel 2007-ci il tarixdə 

Prezident cənab İlham Əliyev “Azərbaycanda kitabxanalarının fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında” 

Sərəncam  imzalayaraq 2008-2013-cü illərdə Azərbaycanda kitabxanalarının inkişafı, o cümlədən elektron 

kataloqun yaradılması ilə bağlı müvafıq göstərişlərini verib və bunun nəticəsi kimi “Dövlət Proqramının” icrasına 

başlanılıb. Proqram çərçivəsində Azərbaycan kitabxanalarında elektron kataloqların və elektron kitabxanaların 

yaradılması, milli irsin rəqəmsallaşdırılaraq qlobal şəbəkədə təbliğ olunması, kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin 

avtomatlaşdırılması və s. önəmli məsələlər öz əksini tapıb. 

Sərəncamda və Dövlət Proqramında qarşıya qoyulan tələblər imperativ xarakter daşıdığından,  müvafiq 

strukturlardan qarşıya qoyulan vəzifələrin icra olunmasının tələb etdiyindən, elektron kataloqların və elektron 

kitabxanaların yaradılması mexanizmi, metodları, texnologiyası məhz kitabxanaçılar, kitabxanaçılıq üzrə 

mütəxəssislər tərəfindən müəyyənləşdirilməli, ən yaxın gələcəkdə Azərbaycan kitabxanalarında ənənəvi kataloq 

sistemi tamamilə elektronlaşdırmalıdır. Azərbaycan  kitabxanalarında elektron kataloqların yaradılması tarixini 

araşdırmaq, bu sahədəki cari vəziyyəti, kitabxanalarımızın hazırki maddi-texniki durumunu öyrənmək, 

problemləri aşkarlamaq, elektron kataloqların inkışaf perspektivlərini müəyyənləşdirmək, prosesin sürətlənməsi 

üçün zəruri olan yenilikləri təklif etməkdən ibarətdir. Bunun üçün aşağıdakı vəzifələr müəyyənləşdirilib: 

- Müvafıq sahədə dünya təcrübəsini öyrənmək və paralellər aparmaq. 

- Azərbaycan kitabxanalarında kommunikasiyalaşma və kompyuterləşmənin forma və səviyyəsini aşkara 

çıxarmaq; 

- Azərbaycan kitabxanalarında elektron kataloqların yaradılması tarixini, mexanizmini, prinsip və 

metodlarını araşdırmaq, meydana gələn problem və nöqsanları müəyyənləşdirib aradan qaldırmaq; 

- Ənənəvi kataloq sisteminin elektronlaşdırılmasının perspektivlərini müəyyənləşdirmək, prosesin elmi-

nəzəri konsepsiyasını hazırlamaq; 

- Kitabxanaların hibridləşməsində elektron kataloq sisteminin rolunu müəyyənləşdirmək; 

- AZMARC-n yaradılması işini sürətləndirmək; 

- Elektron  kataloqların  inkişafna nail olmaq üçün kitabxanalarda RFID (radiotezliklə identifikasiya) və 

Mobil texnologiyaların tətbiqinin zəruriliyini əsaslandırmaq; 

- Ölkə üzrə toplu elektron kataloqun yaradılması yollarını müəyyənləşdirmək, oxucuların rəqəmsal 

imkanlarını bərabərləşdirmək üçün təcrübi və nəzəri təkliflər irəli sürmək; 

- MAKİS-in yaradılması üçün tövsiyələr vermək; 

- Nitqin mətnə çevrilməsi sistemi ilə elektron kataloqun yaradılmasını təşkil etmək; 

- Mətnin nitqə çevrilməsi sistemi ilə kor və görmə qabiliyəti zəif olan oxucuların elektron kataloq və 

elektron kitabxanaya əlyetərliyini təmin etmək. 

İlk dəfə olaraq Azərbaycan kitabxanalarında elektron kataloqların yaradılması tarixi əsaslı şəkildə 

araşdırılıb, iri kitabxanalarımızın müvafiq sahədəki təcrübəsi öyrənilərək ümumiləşdirilib, elektron kataloqların 

yaradılması üçün yeni mexanizmlər və metodlar təklif olunub, prosesə çəkilən xərclərin və itirilən vaxtın 

azaldılması üçün səmərəli təkliflər irəli sürülüb. Aparılan tədqiqat nəticəsində aşağıdakı elmi yeniliklər əldə 

olunub: Elmi-təsviri və müqayisəli-təhlil metodlarından istifadə etməklə Azərbaycan kitabxanalarında elektron 

kataloqların yaradılması tarixi və inkişaf mərhələləri öyrənilib; 

SERVER SİSTEMLƏRİ 

Xeyirova S.V. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

Məlum olduğu kimi müasir dövrdə informasiya texnologiyaları demək olar ki, həyatımızın bütün 

mərhələlərində bizi müşayət edir. Durmadan inkişaf etməkdə olan sistem və şəbəkə texnologiyaları demək olar ki, 

bütün müəssisə və təşkilatlarda optimal xərclərlə yüksək nəticələrə nail olunması məsələlərini qabarıq şəkildə önə 

çıxartmaqdadır.  

Server – böyük həcmdə informasiyanın emalı üçün nəzərdə tutulmuş və sutka boyu xüsusi informasiya 

xidmətlərinin fasiləsiz işini təmin edən xüsusi kompüterdir. Server- istifadəçilərin internet şəbəkəsinə çıxışının 

təmin olunması və idarə edilməsi, elektron məktubların göndərilməsi və qabul edilməsi, məlumatların 

saxlanılması və onlardan istifadə qaydalarının müəyyən edilməsi kimi işləri yerinə yetirir. 

Active Directory – başqa sözlə Mərkəzi İdarəetmə Sistemi. Active Directory vasitəsi ilə şəbəkədə olan 
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bütün obyeklarə (istifadəçi, kompüter, printer, fayl, qovluq və s.) vahid mərkəzdən həm nəzarət etmək həmdə bu 

obyekləri idarə etmək mümkündür. 

File Server – böyük həcmdə yaddaşa malik və fayl əməliyyatlarının (faylların yazılmazı/oxunması) icrası 

üçün optimallaşdırılmış xüsusi kompüterdir. Fayl Serverin əsas təyinatı istənilən formatda olan (doc, xls, mp3, 

jpg, pdf və s.) faylları saxlamaq və onların təhlükəsizliyini təmin etməkdir. İri şəbəkələrdə fayl server xüsusi 

“şəbəkə əməliyyat sistemi ” vasitəsi ilə idarə olunur. 

İNTERNET Server (Gateway, router, firewall) – müxtəlif şəbəkələri birləşdirən və bu şəbəkələr arası 

informasiya mübadiləsinə nəzarət edən xüsusi cihaz və yaxud proqram təminatıdır.  

Əsas təyinatı aşağıdakılardır: 

 Lokal şəbəkə istifadəçilərinin İNTERNET şəbəkəsinə mərkəzləşdirilmiş çıxışını təmin etmək (lokal 

şəbəkə ilə İNTERNET şəbəkəsini birləşdirmək); 

 İNTERNET şəbəkəsindən lokal şəbəkəyə qanunsuz müdaxilə cəhtlərinin (şəbəkə hücumları) qarşısını 

almaq 

 Istifadəçilərin İNTERNET şəbəkəsindəki fəaliyyətinə nəzarət etmək 

 İNTERNET trafikini viruslardan təmizləmək 

Proxy (vasitəçi) Server– Istifadəçilərin digər şəbəkə xidmətlərinə, dolayı çıxışını təmin edən şəbəkə 

proqramıdır. Əsas təyinatı aşağıdakılardır: 

 Lokal şəbəkədəki kompüterlərin İNTERNET -ə çıxışını təmin etmək 

 Təkrar müraciət edilən veb səhifələrin daha tez yüklənməsini təmin etmək 

 İNTERNET –dən qəbul edilən məlumatları sıxaraq trafikə qənaət etmək 

 Lokal şəbəkəni kənar müdaxilələrdən müdafiyə etmək 

 Lokal istifadəçilərin İNTERNET –dən istifadəsinə nəzarət etmək 

Print Server – təşkilatlarda printerin kollektiv istifadəsinə imkan yaradan xüsusi cihazdır. Print server 

vasitəsi ilə bir printerdən həm simli həm də simsiz (wi-fi) şəbəkənin istifadəçiləri ortaqlı istifadə edə bilərlər. 

Bundan başqa şəbəkəyə qoşulmuş adi kompüterdəndə print server kimi istifadə etmək mümkündür. Bunun üçün 

proqram təminatı vasitəsi ilə kompüterə qoşulmuş printerlərə, şəbəkə vasitəsi ilə digər istifadəçilərin istifadə edə 

bilməsi üçün icazə vermək lazımdır. 

Mail server– elektron məktubların bir kompüterdən digər kompüterə ötürülməsini təmin edən xüsusi 

kompüter proqramıdır. Bir çox hallarda şirkətlər digər təşkilatların (İNTERNET provayderin, Hosting 

provayderin) “mail server” –indən istifadə edirlər. Lakin təşkilatda şəxsi mail serverin quraşdırılmasının bir sıra 

üstünlükləri var. Bu üstünlüklərdən aşağıdakıları sadalamaq olar: 

 Elektron məktubların göndərilməsinə və qəbuluna tam nəzarət edə bilmək imkanı 

 İstənilən sayda poçt qutusu yaratmaq 

 Limitsiz sayda elektron məktub göndərmək 

 Göndərilən və qəbul edilən bütün məktubların ehtiyyat surətinin çıxartmaq (mail backup) 

DƏNƏVƏR MATERİALIN XIRDALANMASI PROSESİNDƏ SƏNAYE ŞIN SİSTEMİ 

Xalıqov Q.S. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi qurularkən tətbiq edilən idarəedici və idarə 

olunan qurğular arsında vahid komunikasiyanı təşkil etmək zərurəti yaranır. Bu problem müasir dövrdə sənaye 

şəbəkələri- şin sistemləri vasitəsilə aradan qaldırılır. Şin sistemləri açıq və qapalı struktura malik olduqlarından, 

avtomatlaşdırma prosesində tətbiq edilən qurğuların bu şin sistemini dəstəkləməsi tələb olunur. Dənvər 

materiallların xırdalanması prosesində  istifadə etdiyimiz qurğular SİEMENS firmasının məhsulları olduğundan, 

vahid şəbəkə kimi PROFİBUS sistemindən istifadə edilmişdir. 

PROFİBUS istehsalat, bina və proseslərin avtomatlaşdırılmasında geniş miqyasda  tətbiq  edilən  açıq  tipli  

sənaye şəbəkəsi standartıdır. İstehsalçı və alıcılar arasındakı əlaqələr EN 50 170 və EN 50 254 standartları 

vasitəsilə təmin edilir. PROFİBUS müxtəlif istehsalçıların qurğuları arasında xüsusi interfeys tənzimlənməsi 

olmadan komunikasiyanı təşkil etməyə imkan verir. Həmçinin PROFİBUS standartı həm yüksək sürətli kritik 

tətbiqlərdə, həm də kompleks komunikasiya tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində istifadə edilə bilər. 

PROFİBUS DP və FMS olmaqla iki funksional komunikasiya protokolu (komunikasiya profilləri) təklif 

edir. Tətbiq olunduğu sistemlərdən asılı olaraq ötürmə texnologiyası RS 485, İEC 1158-2 və ya fiber- optik 

ötürmə üsulu seçilə bilər. PROFİBUS komunikasiya profilləri istifadəçilərin ümumi ötürmə mühiti vasitəsilə öz 

məlumatlarını ardıcıl ötürmə üsullarını müəyyən edir. 
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 DP - ən çox istifadə edilən komunikasiya profilidir. Bu, xüsusən avtomatika sistemləri və paylanmış 

periferiya qurğuları arasında yüksək sürət, keyfiyyət və aşağı qoşulma xərcləri ilə məlumat mübadiləsini təmin 

edir. DP həmçinin istehsalatın avtomatlaşdırılmasında istifadə edilən ənənəvi 24 V paralel siqnal ötürməsi ilə 

yanaşı 4-20 mA və ya Hart vasitəsilə də siqnalın ötürmə mühitini dəstəkləyir. 

 Profibus PA (Process Automation - prosesin avtomatlaşdırması) - adi və ya ex-zonlarda (partlayış 

təhlükəsi olan zonalar) yerləşdirilmiş sahə səviyyəsinin avadanlığıyla verilənlərin mübadiləsi protokoludur. 

Protokol IEC 61158-2-in beynəlxalq standartının tələblərə cavab verir. Bir xətt şininə və ya halqaşəkilli şinə 

tənzimləyiciləri və qurğuları qoşmağa icazə verir.  

 FMS – sahə səviyyəsində şəbəkənin intellektual (Master) qurğuları arasında məlumat mübadiləsini təmin 

edən universal protokoldur. 

 RS 485 ötürmə texnologiyası PROFİBUS sistemlərində fiziki səviyyədə ən çox istifadə edilən 

texnologiyadır. Ötürmə sürəti 9.6 kbit/s – 12 Mbit/s arasında dəyişir. Sistem tapşırığı qəbul etdiyi anda 

şindəki bütün qurğular üçün vahid ötürmə sürəti seçilir. Bu texnologiyanın istifadəsi standart olaraq 32, 

təkrarlayıcı qoşulduqda isə 126 qurğunun şinə qoşulmasına icazə verir. Seçilən kabelin maksimal uzunluğu 

ötürmə sürətindən asılıdır. Şəbəkə yaradılarkən kabel üçün buraxıla bilən parametrlər aşağıdakılardır. 

 Daxili müqavimət – 135-165 Om 

 Tutum – < 30 pF/m 

 Dövrə müqaviməti – 110 kOm/km  

RS 485 ötürmə texnologiyasından əlavə olaraq proseslərin avtomatlaşdırılmasında istifadə edilən 

sinxron ötürmə texnologiyası 31.25 kbit/s ötürmə sürətini təmin edir və İEC 1158-2 standartı ilə müəyyən 

edilir. Bu fiziki səviyyədən PROFİBUS kimya və petrokimya müəssələri üçün FİSCO modelinə əsaslanan 

strukturundan istifadə edir. 

DP komunikasiya profili  PMK/PK kimi mərkəzi idarəetmə qurğuları ilə giriş-çıxış qurğuları, 

klapanlar, sensorlar kimi paylanmış sahə qurğuları arasında sürətli məlumat mübadiləsini təmin etmək üçün 

inkişaf etdirilmişdir. Bu məlumat mübadiləsi tsiklik xarakter daşıyır. Tsiklik məlumat mübadiləsi EN 50 170 

standartına əsasən yerinə yetirilir. 

BULUD TEXNOLOGİYALARI 

Xeyirova S.V. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

Bulud texnologiyaları – istifadəçiyə xidmət şəklində İnternet və ya lokal şəbəkə vasitəsilə əlyetərli 

olan proqram-aparat təminatıdır. Bulud texnologiyaları müəyyən resurslara (hesablama resurslarına, proqram 

və məlumatlara) uzaq məsafədən müraciət etmək üçün rahat interfeysdən istifadə etməyə imkan verir. 

İstifadəçi kompüteri, bu halda, şəbəkəyə qoşulmuş adi terminal rolunu oynayır. 

Bulud texnologiyaları  konsepsiyası kompüter texnologiyalarının infrastrukturunun və proqram 

təminatının bilavasitə şəbəkə mühitində yaradılmasını və istifadə edilməsini təmin edir. Bu texnologiyanın 

köməyi ilə istifadəçinin məlumatları bulud sistemlərində saxlanılır, emal edilir və eyni zamanda brauzerlərin 

köməyilə, emal proqramlarının işə salınması və nəticələrə baxılması təmin edilir. Bulud texnologiyaları 

sisteminin infrastrukturu, kompüterlərin hesablama və yaddaş resurslarının klasterləşməsi və 

virtuallaşdırılmasından geniş istifadə etməklə, verilənlərin emal və yadda saxlanması mərkəzlərinin 

yaradılmasını təmin edir. 

Bulud sözü faylların olduğu mövqeyi işarə edir. Bu texnologiyanın qabaqcıl təcrübələri internet 

pravayderləri tərəfinnən ehtiyat nüsxə məqsədilə təqdim olunan buludlardır. Məsələn Google kimi böyük 

şirkətlər Google Docs kimi online verilənlərlə işləməyə imkan verən tədbiqlər yaratmış və inkişaf 

etdirmişlər. Həmçinin Microsoft, İntel kimi böyük texnologiya şirkətləri də bu texnologiyanı informasiya 

istifadəçilərinə təqdim etmişdir. Bulud texnologiyası istifadəçilərin lokal mövqelərində hər hansı bir proses, 

proqram, verilənlərin daxil edilməsi və ya servis infrastrukturu lazım olmadan alınacaq xidmətin təmin 

olunmasını əhatə edən informasiya xidmətidir. Beləliklə istifadəçilər istədikləri xidmətdən öz aparatlarında 

heç bir infrastrukutur yaratmadan istifadə edə bilirlər. Bu nəzəriyyə informasiya texnologiyalarındakı bir 
zərurətin yerini doldurmuşdur. İnformasiya məhsullarında proqramların həcminin artması nəzərə alınarsa 

yeni infrastruktur yaratmaq kimi əlavə xərc və vaxt tələb edən amillərin ortadan qalxmasını təmin edən bu 

sistem internetdə real zamanda əməliyyat apara bilmək imkanını artırır. 

Bulud texnologiyası internet texnologiya xidmətləri üçün əsası internet protokollarına əsaslanan yeni 

bir xidmət servisi olaraq xarakterizə olunur. Bu sistem sayəsində proqramlarla həyata keçirilən bir çox 

texnoloji əməliyyat artıq internet üzərindən virtual olaraq həyata keçirilir. Bu İnternetlə birlikdə məsafədən 

asılı olmayaraq öz fayl və ya informasiyalarımızla əldə etmək və onlarla işləməyə bilməkçün bir texnikadır. 
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Onlayn qurulan şəbəkə bazalı vasitələr və üsullar vasitəsiylə şəbəkə fliterləri bir çox proqramın bir yerə 

yığıldığı və kompüterlər arası əməliyyat edilə bilən bir sahəyə çevrilmişdir. 

Bulud texnologiyası şəbəkə sensorları ilə internet səhifələrinə qoşulur və əməliyyatların İnternet 

üzərindən istifadə edilməsini təmin edir. Bu proqramlar və faktların uzaq bir mövqedə yerləşən serverlərdə 

daxilolmaya icazə verməsi ilə mümkün olur. Bu istismar iki ümumi çərçivəyə malikdir. Bunlardan ilki geniş 

olaraq istifadə edilən proqramlarla yaradılan faylların hər hansı bir yerdə göstərilməsini təmin edən onlayn 

tədbiqlərdir. Məsələn, Microsoft Ofis ilə yazılan bir mətn sənədinin bu proqram olmayan bir kompüterdə 

internet vasitəsi ilə əldə edilməsi bu cür prosesdir. Sistemin ikinci tərəfi isə onlayn funksional 

altproqramların yaradılmasıdır. Bunun üçün səhifə təkrarlanması tələb etməyən və mövqe dinamikliyini 

təmin edən bir sistem olan AJAX inkişaf etdirilmişdir. 

 

“BLOCKCHAIN” TEXNOLOGİYASININ ELEKTRON 

 HÖKÜMƏT SİSTEMLƏRİNƏ TƏTBİQİ 

Xəlilov M.N. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Hökumətlə vətəndaş arasında sadə, rahat və effektiv qarşılıqlı əlagə, müasir informasiya cəmiyyətində 

ümumi bir gözləntiyə çevrilmişdir. Elektron hökumət həlləri - ümumdünya miqyasında qərar qəbuletmə 

proseslərinin avtomatlaşdırılması əsasında - bu gözləntiləri təmin etməklə, cəmiyyətin hər bir üzvü üçün 

hökumət və sosial kommunikasiyalarda səmərəliliyin yaranmasına xidmət edir. Elektron hökumət paylanmış 

idarəetmə sistemində fundamental dəyişikliklər edir və sənədlərin idarə edilməsi və emal ilə bağlı bütün 

funksiyalarını təsir göstərir.  

Bir çöx ölkələrdə, elektron hökumət infrastrukturunun və xidmətlərinin yaradılması istiqamətində 

diqqətəlayiq irəliləyişə nail olmuşdular. Bu nailiyyətlər, əsasən, sürətlə inkişaf edən informasiya və 

kommunikasiya texnologiyaları (İKT) səbəb olmuşdur. Bu ölkələr arasında ən çox vətəndaşların elektron 

hökümətdə iştiraki - Şərqi Avropadadır.  

Bir sıra texnologi həllər arasında,sürətinə, məlumat təhlükəsizliyinə və etibarlıq dərəcəsinə görə 

fərglənən, elektron hökümət üçün yaradılan, bir neçə innovativ yenilik təklif olunmuşdur. 

Əslində, bir blockchin sistem, iştirakçıları tərəfindən həyata keçirilən bütün əməliyyatlar haqqında 

məlumatları qeyd edən şəffaf paylanmış məlumat bazasıdır [1]. Elektron hökumət kontekstində isə, bu, 

vətəndaşlar dövlət orqanları arasındakı bütün qarşılıqlı təsirlərin nəticələrinə dair məlumatları saxlayan bir 

texnologiya deməkdir. 

 
Mühüm olaraq, məlumatlar, sistemin bütün üzvləri tərəfindən bir-birinə bağlıdır, şifrələnir, saxlanılır 

və edilən dəyişiklikləri əks etdirmək üçün avtomatik olaraq yenilənir. İstifadəçilər sistemindəki məlumatların 

düzgünlüyünü təsdiqləyən kollektiv notarius kimi çıxış edir və sui-istifadədən, planlaşdırma kimi 

cəhdlərindən qoruyurlar [3]. Blockchain texnologiyası, bəzi insanların cəmiyyət və dövlət suverenliyinə 

zərər verdiyi korrupsiyalı tətbiqlərlə məşğul olmasına səbəb olan eqoistik motivlərə nəzarət kimi çıxış edir. 

Həmçinin bütün iştirakçılara bərabər şəkildə tətbiq olunan qaydalara riayət etmək üçün güclü bir təşviq 

görsədib, beləliklə kollektiv məsuliyyət ruhunu yaradır. 

[1]. Satoshi Nakamoto “Bitcoin: A peer to peer Electronic cach system” - 2008. 

[2]. M.Swan “Blockchain: Blueprint for a new economy” -2015 

[3]. G.Zyskind, O. Natan “Decentrylizing privacy: Using blockchain to ptotect personal data” -2017 

[4]. MJ. Moon “The evelution of e-government among municipalities: rethoric or reality” - 2002 

[5]. A Tat-Kei Ho “Reinventing local governments and the e-government initiative” -2002 
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LOKAL HESABLAMA ŞƏBƏKƏLƏRİNİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ  

 

İbrahimli Ə.R. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti  

  

Lokal kompüter şəbəkələri LAN (ing. Local Area Network) — eyni mühitdə və çox böyük olmayan 

ərazidə (bir otaq, bir bina, bir müəssisə və s. daxilində) qurulan şəbəkə. Bu şəbəkələrdə kompüterlərarası 

məsafə adətən 1-2 km-dən çox olmur. Lokal kompüter şəbəkələri müxtəlif topologiya (struktur) üzrə qurulur. 

Şin topologiyası 

Şin topologiyalı lokal şəbəkə 

Şin topologiyalı lokal şəbəkələr ən sadə struktura malikdirlər. Bu topologiyada bütün kompüterlər 

paralel olaraq şinə qoşulurlar. Şin, kompüterləri bir-birinə bağlayan kabel sistemidir. İnformasiya paketlər 

şəklində şinlə hər iki tərəfə ötürülür. 

Şin topologiyalı lokal şəbəkələrdə şinin (kabel sisteminin) etibarlılığı yüksək olmalıdır. Şin 

topologiyalı lokal şəbəkələr IEEE 802.3 standartı əsasında qurulurlar. Şin topologiyalı lokal şəbəkələrə 

nümunə olaraq Ethernet 10 BASE-2, 10 BASE-5 şəbəkələrini göstərmək olar. Burada 10 – şəbəkənin 

sürətini (Mbit/san) göstərir. 

Halqavari topologiyası 

Halqavari topologiyalı lokal şəbəkə 

Halqavari topologiyalı lokal şəbəkələrdə hər bir kompüter(işçi stansiya) bir-biri ilə halqavari şəkildə, 

yəni birinci kompüter ikinci ilə, ikinci kompüter üçüncü ilə, üçüncü kompüter dördüncü kompüter ilə və s., 

sonuncu kompüter isə birinci kompüterlə birləşdirilir. Nəticədə halqavari topologiya əldə edilir. Bu 

topologiyalı şəbəkədə məlumatlar müəyyən bir istiqamətdə (məsələn, saat əqrəbi istiqamətində) bir 

kompüterdən qonşu kompüterə ötürülmək şərti ilə lazımi ünvana (kompüterə) çatdırılır. Bu tip şəbəkələrdə 

əsasən marker prinsipindən istifadə edilir. Markeri əldə edən kompüter məlumat göndərmək hüququna malik 

olur.  

Ulduzvari topologiyalı lokal şəbəkə 

Ulduzvari topologiyalı lokal şəbəkələr mərkəzi qovşaq üzərində qurulur. Hər bir kompüter mərkəzi 

qovşaq ilə ayrıca xətlə birləşdirilir. Kompüterlər arasında informasiya mübadiləsi mərkəzi qovşaq vasitəsi ilə 

həyata keçirilir. 

Mərkəzi qovşaq kimi xab, kommutator və ya xüsusi server kompüteri istifadə oluna bilər. 

 

Token Ring lokal şəbəkəsi 

Token Ring şəbəkəsi – IEEE təşkilatı tərəfindən standartlaşdırılmış, lokal şəbəkələrin digər bir 

arxitekturasıdır. O, Ethernet və digər şəbəkə texnologiyaları ilə ümumi xassələrə malikdir. Token Ring 

şəbəkəsinin topologiyası halqadır, lakin xaricən ulduzu xatırladır. Bu onunla bağlıdır ki, ayrı-ayrı abunəçilər 

şəbəkəyə birbaşa deyil, xüsusi konsentratorlar və ya çoxstansiyalı müraciət qurğuları vasitəsilə birləşirlər. 

Ona görə də şəbəkə fiziki olaraq ulduz-halqa topologiyasını təşkil edir. 

 

SƏNAYE MANİPULYATORUNUN PRİNSİPİAL QURĞUSU 

 

İbrahimli F.R. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

İndiki dövrdə elmin sənayesində və sosial sahədə effektiv həlləri tələb edən problemlər mövcuddur. 

Məhz bu problemlərə aiddir: insanın yüksək ixtisas tələb etməyən monoton və bircinsli əməkdən azad 

edilməsi, yüklərin daşınması ilə əlaqəli əmək, yüksək gərginliklə iş, intensiv elektromaqnit şüalarla iş, 

kimyəvi, fiziki və bioloji yüksək təhlükəli mühitlərdə iş. Bu problemlərin həlli robototexnikaya əsaslanır.  

Sənaye robotu – manipulyatordan və onun hərəkətini idarəedən qurğudan ibarət avtomatik maşındır, 

hansı ki, istehsalatın əsas və köməkçi məsələlərin həlli üçün nəzərdə tutulub. 

Manipulyator – fəza korroziya mexanizmindən və naqillər sistemindən ibarətdir, hansı ki, insanın əl 

hərəkətlərinə oxşar olan proqramlaşdırılmış avtomatik qurğu və ya əməliyyatçı-insanın nəzarəti altında 

hərəkətləri (manipulyasiyaları) yerinə yetirir. 

Sənaye robotları sənaye istehsalatı prosesində əsas və köməkçi texnoloji əməliyyatları yerinə yetirən 

zaman insanı əvəz etmək üçün nəzərdə tutulub. Bu zaman mühim ictimai məsələ həll olunur – sağlamlıq 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngilis_dili
https://az.wikipedia.org/wiki/Komp%C3%BCter
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nformasiya
https://az.wikipedia.org/wiki/Ethernet
https://az.wikipedia.org/wiki/Komp%C3%BCter
https://az.wikipedia.org/wiki/Saat
https://az.wikipedia.org/wiki/Komp%C3%BCter
https://az.wikipedia.org/wiki/Komp%C3%BCter
https://az.wikipedia.org/wiki/Komp%C3%BCter
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nformasiya
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Xab&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Kommutator&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Server
https://az.wikipedia.org/wiki/Token_Ring
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üçün təhlükələrlə və ya ağır fiziki əməklə əlaqəli olan işlərdən, həmçinin də yüksək ixtisaslaşma tələb 

etməyən sadə bircins əməliyyatlardan insanların azad edilməsi. 

Manipulyatorun kinematik zəncirinin strukturu fəzada verilmiş istiqamətdə obyektin tələb olunan 

hərəkətini təmin etməlidir. Bunun üçün lazımdır ki, manipulyatorun tutqacı minimum altı koordinat üzrə 

hərəkət etmək ixtiyarında olmalıdır: üç xətti və üç bucaq. Manipulyasiya nöqtəsində M nöqtəsinə baxaq, 

hansı ki, tutqacın mərkəzi ilə üst-üstə düşür. Obyektin vəziyyəti 0x0y0z0 sükunət (baza) koordinat 

sistemində M nöqtəsinin radius vektoru ilə və bu nöqtədə başlanğıcla �̅� vahid vektorunun istiqaməti ilə təyin 

olunur. Fəzada nöqtənin vəziyyəti riyazi olaraq üç koordinat sisteminin biri ilə verilir:  

düzbucaqlı dekart koordinatlarla xM, yM, zM; 

sferik koordinatlarla �̅�M, θM, ψM; 

silindirik koordinatlarla �̅�sM, θM, zM; 

Fəzada obyektin vəziyyəti �̅� istiqamət vektoru baza koordinat sistemi oxları ilə əmələ gətirən α, β və γ 

bucaqları ilə verilir. Şəkil 1-də fırlanan kinematik cütlərlə manipulyasiya obyektinin koordinatları ilə altı 

hərəkətli manipulyatorun sxemi verilib. 

 
Şəkil 1. Altı hərəkətli manipulyatorun kinematik sxemi. 

 

YENİ NƏSL TELEKOMMUNİKASİYA ŞƏBƏKƏLƏRİNİN (NGN) QURULMASINDA  

İSTİFADƏ OLUNAN TEXNOLOGİYALARIN ANALİZİ 

 

İbrahimli R.Ə. 

Azərbaycan Texnologiya Universiteti 

 

          Yeni nəsl telekommunikasiya şəbəkələrinin (NGN – Next Generation Networks) qurulmasında bir sıra 

texnologiyalar istifadə olunur. Bu texnologiyalardan IP (Internet Protocol –internet protokol)), ATM 

((Asynchronous Transfer Mode-verilişin asinxron rejimi) və MPLS (Multiprotocol Label Switching –nişana 

görə çoxprotokollu kommutasiya) texnologiyaları analiz edilir. 

IP-telefoniya öz universallığı sayəsində ən geniş yayılmış müasir şəbəkə texnologiyasıdır. Bu 

texnologiya şəbəkənin bütün sahələrində istifadə olunur, həm aşağı sürətli daxilolma kanallarına, həm də 

yüksək sürətli  IP xətlərinə yaxşı uyğunlaşıb; tətbiqlər, nəqliyyat protokolu və əməliyyat sistemləri üçün 

vahid universal interfeys təmin etməklə daxilolma inteqratoru rolunu oynayır. IP- texnologiyası vahid 

platformada bütün trafik növlərini birləşdirir. IP- telefoniya verilənlərin ötürülməsi şəbəkələri üzrə telefon 

danışıqlarını yaratmaq üçün perspektiv üsuldur.Onun istifadə olunması zamanı istifadəçilərə ən ucuz telefon 

danışıqları təqdim olunur. Şəbəkələrdə IP əsasında bütün verilənlər-səs, mətn, vidio, kompüter proqramı 

yaxud digər formalı informasiyalar paket şəklində verilir. Bu şəbəkənin istənilən kompüteri və terminalı 

özlərinin  nadir IP ünvanlarına malik olurlar və verilən paketlər başlıqda göstərilən bu ünvanla 

marşrutlaşırlar. Verilənlər eyni zamanda çoxlu istifadəçilər və proseslər arasında eyni bir xətlə verilə bilirlər. 

Problem yaranan zaman IP-şəbəkəsi zədəli sahəni dolanmaqla marşrutu dəyişə bilir. Bu zaman IP protokolu 

siqnallaşma üçün ayrılmış kanal tələb etmir. 

IP-şəbəkəsi üzrə səs verilişi prosesi bir neçə mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələdə səsin 

rəqəmlənməsi həyata keçirilir. Sonra rəqəmlənmiş verilənlər analiz edilir və alıcıya ötürülən paketlərin fiziki 

həcmini azaltmaq məqsədi ilə emal olunur. Bir qayda olaraq, bu mərhələdə lazım olmayan pauzalar və fon 
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küyü, eləcə də kompressiyalar  yox edilir. Sonrakı mərhələlərdə alınan verilənlər ardıcıllığı paketlərə bölünür 

və ona protokol informasiyası-alıcının ünvanı, paketin sıra nömrəsi və səhvlərin korreksiya olunması üçün 

əlavə verilənlər daxil edilir. Bu zaman paketin yaranması üçün, onu bilavasitə şəbəkəyə göndərənədək, 

paketlərin vacib sayının müvəqqəti yığılması baş verir. Alınan paketdən verilən informasiyanı çıxarmaq da 

bir neçə mərhələdən ibarət olur. Nə vaxt ki, səs paketləri alıcının terminalına gəlir, onda əvvəlcə sıra nömrəsi 

yoxlanılır. IP-şəbəkəsi çatdırılma vaxtına zəmanət vermir və böyük sıra nömrəsinə malik olan paketlər erkən 

gələ bilərlər, bundan başqa alıcının alma vaxt intervalı da dəyişə bilər. Ardıcıllığı və sinxronlaşmanı bərpa 

etmək üçün  paketlərin müvəqqəti yığılması baş verir. Lakin hər hansı paketlər çatdırılma zamanı itə bilər, 

yaxud çatdırılma zamanı onların gecikməsi buraxıla bilən səviyyəni aşa bilər. Adi şəraitdə qəbul terminalı 

səhv yaxud itirilmiş paketlərə təkrar sorğu verə bilər. Lakin səs verilişi gecikməyə çox kritikdir, ona görə də 

bu halda alınan paket əsasında itirilən paketləri təqribən bərpa etmək imkanı verən apraksimasiya alqoritmi 

işə düşür, yaxud bu itgilərə əhəmiyyət verilmir, onların yerləri isə təsadüfi şəkildə doldurulur.  

Bu şəkildə alınan paketlər ardıcıllığı qəbul edilir və bilavasitə səs informasiyasını alıcıya verir. 

Beləliklə, böyük ehtimalla, alınan informasiya verilən informasiyaya tam uyğun gəlmir. Lakin artıqlığın  

müəyyən həddində səs informasiyası belə itgilərlə barışmağa imkan verir. 

ATM (Asynchronous Transfer Mode-verilişin asinxron rejimi) universal transport şəbəkəsinin 

texnologiyası olub, müxtəlif növ informasiyalarin şəffaf şəkildə verilməsi xidmətinə imkan verir. ATM 

şəbəkələrində yüksək sürət mövcuddur, ona görə ATM tək səsin və təsvirin ötürülməsi üçün deyil, həmçinin 

son zamanlar TCP/IP ilə birləşməklə qeyribərabər trafikin ötürülməsi üçün istifadə edilir. Texniki nöqteyi 

nəzərincə belə sürətli dəyişmə protokollar, artıq yüklənmə ilə mübarizə, trafikin idarə edilməsi və onun 

parametrlərinin təyin edilməsində, xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi sahəsində çoxlu maraqlı problemlər 

qoyur.Bu zaman vəsaitlərin buraxma qabiliyyətləri kifayət qədər olur və gecikməyə həssas olan trafiklərin öz 

vaxtlarında çatdirilmasina zəmanət verilir.ATM texnoıogiyasının əsasını istənilən trafiklər üçün verilənlərin 

qeyd edilmiş ölçülü xanalar şəklində ötürülməsi durur. Xananın uzunluğu 53 baytdir, onun 48 bayti informa-

siya sahəsinə 5 bayti isə başliğa ayrılır [1,4]. 

MPLS arxitekturunun işləməsini izah edək [2-4].  Verililən FEC-sinif (Forwarding Equivalence Class, 

verilənlərin hərəkətinin  FEC-sinif ekvivalentliyi) verilənlər paketinin çatdırılması üçün əvvəlcə LSP-yol 

(Label Switched Path-LSP-nişana görə kommutasiya olunan yol) adlanan şəbəkədə marşrut təyin edilməlidir, 

həmçinin həmin yol üçün xidmətin keyfiyyətinin parametrləri qurulmalıdır. Xidmətin keyfiyyətinin 

parametrləri ilk növbədə ayrılan yolların resusları ilə təyin edilir. İkinci növbədə isə növbənin və verilənlər 

paketinin FEC- sinifi üçün hər bir LSR marşrutlayıcıda qurulan qayda ilə paketlərin atılmasının (Label 

Switching Router, LSR-nişana görə kommutasiya edən marşrutlayıcı) təşkili yerinə yetirilməlidir. Bu 

məsələləri həll etmək üçün marşrutlayıcılar arasında informasiya mübadiləsini aparmaq üçün iki protokol 

lazımdır. OSPF kimi protocol daxili marşrutlama üçün istifadə olunur və marşrutlamanın yerinə yetirilməsi 

haqqındakı məlumatları mübadilə edir. Paketlərə təyin edilmiş FEC-sinif nişan qoyulmalıdır. Şəbəkə 

operatoru marşrutu aşkar şəkildə göstərməlidir və ona uyğun olan nişanları qoymalıdır. Marşrutu təyin etmək 

üçün və qonşu LSR-marşrutlayıcılar arasında nişanları qurmaq üçün ya LDP protokolu (Label Distribution 

Protocol – nişanları paylayan protokol) və ya RSVP protokolu istifadə oluna bilər. 

2. Paket MPLS-domenə giriş sərhəd LSR-marşrutlayıcısı ilə daxil edilir. LSR-marşrutlayıcısı bu 

paketə müəyyən FEC-sinifini və müəyyən LSP-yolunu təyin edir. Paketə uyğun nişanı əlavə edir və paketi 

hərəkət etdirir.  

3. MPLS-domenə nişanlanmış paket qəbul olunur, hər bir marşrutlayıcı giriş nişanını silir və paketə 

uyğun çıxış nişanını vurur. Bu paketi LSP-yolundakı  növbəti LSR-marşrutlayıcıya göndərir.  

4. Çıxış sərhəd LSR-marşrutlayıcısı nişanını çıxarır, IP-paketinin başliğını oxuyur və paketı sonuncu 

alıcıya göndərir. 

MPLS – nişanının formatı 32-dərəcəli sahədən ibarətdir.  

 

 

KABEL XƏTTLƏRİNİN, PARAMETRLƏRİNİN NƏZARƏT - DİAQNOSTİKA SİSTEMİ 

 

İbrahimov İ.E. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Yeni informasiya texnologiyalarının tətbiq olunduğu müasir kommunikasiya  sistemlərində aparılan 

işlərin dəqiqlik və keyfiyyəti bu sistemlərdə məlumatın öturülməsi kanallarının texniki xarakteristikalarından 

əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Bu kommunikasiya sistemlərində kabel xətləri ətraf mühitin temperatur, 
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təzyiq, nəmlik və s. kimi təsirləri ilə yanaşı, həmçinin əyilmə, dartılma və s. kimi  müxtəlif mexaniki təsirlərə 

də məruz qalır. Bu sistemlərdə istifadə olunan rabitə kabellərində baş verən nasazlıqlar məsələn, naqilin 

sıradan çıxması, xəttlərin öz aralarında qısa qapanması kommunikasiya sistemlərinin işinin effektivliyinin 

azalmasına səbəb olur. Bu səbəbdən kabel və onun parametrinə nəzarət olunması əsas hal kimi önə çıxmış 

olur. 

Kommunikasiya sistemlərinin kabel rabitə xətlərinin keyfiyyətinə avtomatik nəzarət olunması həmin 

sistem və proseslərdə aparılan işlərin dəqiqlik və etibarlılığının, ümumiyyətlə istifadə olunan sistemlərin 

səmərəliliyinin artırılmasına şərait yaratmış olur. 

Kommunikasiya sistemlərinin kabel xətlərinin metroloji parametrlərinə nəzarət - diaqnostika 

sisteminin metod  və cihazlarına aid elmi materialların təhlili göstərir ki, hal-hazırda kabel xətlərinin 

parametrlərinə (qısa zamanda sıradan çıxması, qısa - qapanma halları, izolyasiya zədəsi və s.) tam avtomatik 

nəzarət edən qurğular çox geniş yayılmamışdır.  

Kabel xəttləri üzrə aparılan nəzarət - diaqnostika sistemi bir növ tibbi diaqnostika sisteminə bənzərdir. 

Beləki, aparılan kabel nəzarət - diaqnostika testləri vasitəsi ilə, rahat bir şəkildə ümumi kabel xəttinin 

vəziyyəti barədə mühüm məlumatlar əldə etmək mümkündür. Lakin arzu olunan hərşey barədə nəticə almaq 

və istənilən şəraitdə tətbiq etmək çox zaman mümkün olmur. Kabel xəttləri üzrə nəzarət - diaqnostika 

sisteminin yüksək dəqiqliklə işləməsi və lazım olan məlumatı əldə etmək baxımından bu sistemlər bir sıra 

aşağıda göstərilən hallardan asılıdır: 

1) sistem harada tətbiq olunur; 

2) sistem hansı şəraitdə və nə zaman tətbiq olunur; 

3) hansı diaqnostika metodundan istifadə olunur; 

4) nəticə olaraq hansı işlər görülüb. 

Kabel rabitə xəttlərində nəzarət - diaqnostik sistemin tətbiq olunması yəni, rabitə xətlərinin 

zədələnmələrinin xarakter və yerinin təyin olunmasının avtomatlaşdırma effektivliyi və dəqiqliyini 

artırmaqla yanaşı, bircinsliyi pozulmuş kabel xətləri ilə nəql edilən ölçü məlumatını bərpa və ya korreksiya 

etməyə, imkan verir.  

Bu cihazların, həmçinin kabel rabitə xətlərinin zədələnmə yerlərinin mövcud təyin etmə metod və 

vəsitələrinin, kabellərin əsas texniki və elektrik xarakteristikalarını, nəzarət cihazının tətbiq olunduğu sahə və 

istismar şəraitini nəzərə almaqla təhlili göstərir ki, kabel xətlərinə nəzarət onların avtomatlaşdırılması üçün 

ən münasib, geniş tətbiq edilən metod R5 tipli seriyalı cihazlar əsasında əks olunmuş  siqnalı sonradan 

rəqəmli emal etməklə impuls ölçmə prinsipidir. Bu qurğular  içərisindən ən sadə olanları  isə  astana 

elementlərinin iştirak etdiyi qurğulardır. 

 Göründüyü kimi müşahidə olunan rabitə kanalına impulsun gondərildiyi anda sayğac sxemi işə düşür. 

Daha sonra isə, sayğacdakı hesabat  sıradan çıxma başverən yerdən impuls siqnalının gəlib çatması ilə 

sonlandırılır.  Astana elementlərindən hansısa birinin işə salınmasından  sonra, geri gələn impulsun hansı 

polyarlıqda olması barədə qeyd olunan qeyri bircinsliyin xarakteristikası müəyyənləşməsi mümkün olur. 

Bundan başqa, kabel diaqnostik cihaz kimi AV-50/70R cihazın qeyd edə bilərik. Cihazın sadə 

quruluşlu və etibarlı olması əsas üstünlüyü sayılır. Texniki hissəsinə 7071/5 - tipli standarta malik olan ARÇ 

modulu, K594PA1- inteqral-mikrosxem, rəqəmli qeydedici kimi isə, indikator daxildir. Cihaz kabel 

xəttlərində nəzarət edilən çıxış parametrlərinin miqdarını artırmağa və ölçünün onların dəqiqliyini 

yüksəltməyə imkan verir. 

Kabellərin texniki vəziyyətinin analizinin müasir diaqnostik - nəzarət metodları vasitəsi ilə zədələnmə 

halların müəyyən olunması, uzunluğuna görə problemli hissələri aşkar etmək, habelə elektrotexniki 

avadanlıqların qalıq resursunun proqnozlaşdırmaq mümkündür. 
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İNTERNET ŞƏBƏKƏSİNƏ QOŞULAN TƏŞKİLATLARIN KOMPÜTER ŞƏBƏKƏSİNDƏ 

İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ PROBLEMİNİN ANALİZİ 

 
İbrahimova M.M. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Müasir cəmiyyətin demokratik, intellektual, mədəni, biznes və iqtisadi inkişafında İnternetdə 

yerləşdirilən informasiya resurslarının sürətlə artan həcmləri və çeşidləri, onlayn rejimdə təqdim olunan 

informasiya xidmətlərinin rəngarəngliyi böyük rol oynayır. Dünyanın məzmunlu texnologiya ilə sürətli 

inkişafı hər gün kompüter texnologiyasından və şəbəkədən daha çox asılı olur. Lakin bu asılılıq birdən-birə 

yaranmamışdır. Gündən-günə kompüter texnologiyasının maliyyələşdirilməsi və əhəmiyyətli dərəcədə 

inkişaf etməsi təəccüblü deyildir ki, bu texnologiya insan fəaliyyətinin bütün sahələrinə praktik olaraq nüfuz 

etmişdir.   

 informasiya və ona xidmət edən infrastrukturun sahibi və ya istifadəçilərinə ziyan vurmağa səbəb olan təbii 

və ya süni xarakterli, təsadüfi və ya qəsdli təsirlərdən informasiya və ona xidmət edən infrastrukturun 

mühafizəli olmasıdır 
[1]

. İnformasiyanın mühafizəsi – informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasına 

yönəlmiş tədbirlər kompleksidir. 

Təhdid dedikdə kiminsə maraqlarına ziyan vurmağa səbəb ola bilən potensial mümkün hadisə, şərait, 

hərəkət, proses və s. nəzərdə tutulur. 

Təhlükə dedikdə sistemə dağılma, verilənlərin üstünün açılması və ya dəyişdirilməsi, xidmətdən imtina 

formasında ziyan vurulmasına səbəb ola bilən istənilən hal, şərait, proses və hadisələr nəzərdə tutulur. 

Təhlükələri müxtəlif siniflərə ayırmaq olar. Meydana çıxma səbəblərinə görə təhlükələri təbii və süni 

xarakterli təhlükələrə ayırırlar. Süni xarakterli təhlükələr də öz növbəsində bilməyərəkdən və qəsdən 

törədilən təhlükələrə bölünür. Təsir məqsədlərinə görə təhlükələrin üç əsas növü ayırd edilir: 

 İnformasiyanın konfidensiallığının pozulmasına yönələn təhlükələr; 

 İnformasiyanın bütövlüyünün pozulmasına yönələn təhlükələr; 

 Əlyetənliyin pozulmasına yönələn təhlükələr (DoS hücumlar, Denial of Service – xidmətdən imtina). 

 Konfidensiallıq informasiyanın subyektiv müəyyən olunan xassəsidir. Verilən informasiyaya müraciət 

icazəsi olan subyektlərin siyahısına məhdudiyyət qoyulmasının zəruriliyini göstərir. Konfidensiallığın 

pozulmasına yönələn təhlükələr məxfi və ya gizli informasiyanın üstünün açılmasına yönəlib. Belə 

təhlükələrin reallaşması halında informasiya ona müraciət icazəsi olmayan şəxslərə məlum olur. 

 Bütövlük – informasiyanın təhrifsiz şəkildə mövcudolma xassəsidir. İnformasiyanın bütövlüyünün 

pozulmasına yönələn təhlükələr onun dəyişdirilməsinə və ya təhrifinə yönəlib ki, bunlar da onun 

keyfiyyətinin pozulmasına və tam məhvinə səbəb ola bilər. İnformasiyanın bütövlüyü bədniyyətli 

tərəfindən qəsdən və ya sistemi əhatə edən mühit tərəfindən obyektiv təsirlər nəticəsində pozula bilər. 

 

ELMİ-TƏDQİQAT PROSESLƏRİNDƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ ROLU 

 

İbrahimova S.A. 

Odlar Yurdu Universiteti 

 

İbtidai təhsildən doktorluq səviyyəsinə qədər informasiya texnologiyaları sinifdə və xaricində olan 

öyrənmə prosesinin ayrılmaz bir parçası halına gəldi. İnformasiya texnologiyaları informasiya tapmaq, 

toplamaq və təşkil etmək üçün istifadə edilərkən, ənənəvi kağız əsaslı materiallar artıq geridə qalmışdır. 

İnformasiya texnologiyalarından yeni məlumatları əldə etmək və bunları yaymaq üçün geniş miqyasda 

istifadə edilir.  

Bu məqalənin məqsədi "İnformasiya Texnologiyaları elmi-tədqiqat prosesinə necə təsir edir və bu 

prosesə informasiya texnologiyaların istifadəsini tətbiq etmək nəyə görə vacibdir?" sualına cavab verməkdir. 

Başqa sözlə, bu məqalə tədqiqat prosesinin hər bir mərhələsində müxtəlif tədqiqat texnologiyalarının necə 

istifadə edildiyini və həmin vasitələrin elmi-tədqiqatların daha səmərəli yerinə yetirilməsində nə dərəcədə 

effektiv olduğunu, nəticədə belə mürəkkəb bir prosesin necə baş verdiyini aşkar etmək üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. 

İnformasiya Texnologiyalarını qeyd edərkən ilk öncə ağla gələn kompüterlərdir. Kompüterlər, elmi-

tədqiqatların tərtib edildiyi və təhlil edildiyi yolları dəyişdi. Elm adamları, mühəndislər,  tədqiqatçılar və s. 

tədqiqat layihəsi ilə bağlı məlumatların üzərində işləmək üçün böyük miqdarda informasiya toplayır və 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nformasiya
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nformasiya_t%C9%99hl%C3%BCk%C9%99sizliyi#sitat_qeyd-1
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bunun üçün  əsasən kompüterlərdən istifadə edirlər. Kompüterlərdən istifadə, daha düzgün və dəqiq tədqiqat 

nəticələri əldə etməyi təmin edir.  

Aşağıdakı (1) sxemə nəzər yetirsək görərik ki, kompüterlər elmi-tədqiqat prosesi üçün lazım olan bir 

sıra sahələrdə tətbiq edilir. 

 

Elmi-tədqiqatlarda istifadə olunan kompüterlər məlumatların insan gözü ilə mümkün olmayan 

yollarla və sürətlə təhlil etmək imkanına malikdirlər. Torpaq nümunələrindən kimyəvi maddələrə və hətta 

nəfəs aldığımız havaya qədər müxtəlif birləşmələrdə iştirak edən elementlərin miqdarını faizlərlə təhlil edə 

bilərik.  

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1. 

Bundan əlavə, bu şəkildə istifadə edilən kompüterlər məlumat nümunələrindəki tendensiyaları 

müəyyən edə bilər. Məsələn, tədqiqatdakı məlumatların kompüter təhlili müəyyən kimyəvi maddələrin 

parçalanması və ya müəyyən bir dərman tətbiq edildikdə yaxşılaşmış xəstələrin sayının faizlərlə 

göstəricilərini təyin edə bilər. 

Elmi-tədqiqat məlumatın etibarlı olub olmadığını və ya müəyyən bir molekulun strukturunun sabit 

qalacağını müəyyən etmək üçün tez-tez mürəkkəb riyazi tənliklərin həll edilməsini tələb edir. Elm adamları 

bu cür suallara cavab vermək üçün xüsusi proqramlar yaza bildikləri zamandan bəri kompüterlər bu 

hesablama prosesində tamamlayıcı bir parçadır. Bu, insanın səhv etmə ehtimalını aradan qaldırır və tədqiqat 

qurumlarına milyonlarla dollara başa gələcək, hətta ən az qüsurlu məlumatların həcminə görə yaradılmış bir 

məhsulu təqdim edir. 

Elm adamları və tədqiqatçılar gələcəkdə məlumatın özünü necə göstərəcəyini modelləşdirmək üçün 

kompüter proqramlarından istifadə edə bilərlər. Bu cür proqramlar iqlim nümunələrinin, torpaqların eroziya 

səviyyəsinin, bədəndə dərmanların absorbsiya edilmə dərəcəsininin və s. proqnozlaşdırılmasında  nəzərdə 

tutulur. Alimlər və mühəndislər təhlükəsiz istismar və istehlakı təmin etmək üçün tikinti strategiyalarını və 

ya məhsulların kimyəvi tərkibini bu yolla düzəldə bilərlər. 

Bu məqalə hazırda tədqiqat prosesində texnologiyadan istifadə edilərək təhlil edilib və tədqiqatçılar və 

tələbələrə tədqiqat apararkən daha çox məhsuldarlıq, anlayış və uğurlar əldə etmək üçün köməkçi ola bilər. 

 
 

ETHERNET TEXNOLOGİYASININ XARAKTERİSTİKASI 

 

İmamverdiyeva S.R.  

Azərbaycan Dövlət Texniki Universiteti 

 

Müasir dövrdə kompüter şəbəkələri həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilərək insan fəaliyyətinin 

demək olar ki, bütün sahələrinə tətbiq edilir. Şəbəkə dedikdə informasiya mübadiləsi və resurlardan birgə 

istifadə məqsədilə hər hansı bir üsulla birləşdirilmiş kompüter və başqa  qurğular qrupu nəzərdə 

tutulur(1,247). Ethernet  şəbəkəsi anlayışı 2 ifadədən: Earth (yer kürəsi) + Net (tor, şəbəkə) sözlərinin 

birləşməsindən əmələ gəlmişdi. Bu şəbəkə sistemi ilk dəfə Bob Metcalfe tərəfindən yaradılmışdır. Belə ki, o, 

ilk əvvəl 1973-cü ildə  Alto Aloha Network adlanan sistemin adını  “Ethernet” adlandırdı. Buna əsas səbəb 

isə texnologiyanın sadəcə Alto kompüterlərində deyil, bütün kompüterlərdə çalışa biləcəyini vurğulamaq idi 

(2, 33). Ethernet standartı özü isə 1980-ci ildə qəbul edilib. Bu şəbəkə texnologiyasının əsas prinsipi 

verilənlərin ötürülməsinin ortaq mühitinə təsadüfi giriş metodudur. Sonralar Digital, Xerox və İntel şirkətləri 

tərəfindən 1995-ci ildə Fast Ethernet, 1998-ci ildə Gigabit Ethernet, 2002-ci ildə 10G Ethernet 

standartlaşdırılmışdır. 

Ethernet hazırda ən geniş yayılmış lokal şəbəkə texnologiyasıdır. İDC-nin (İnternational Data 

Corporation) məlumatına görə bütün şəbəkələrin 80%-i Ethernet bazasında qurulmuşdur. Bütün əməliyyat 

sistemi və protokollar steki Etherneti dəstəkləyir. Onun üstünlüyünü səbəbləri aşağı qiymət, asan tətbiq, 

yüksək etibarlılıq, çeviklik, genişlənmə imkanları və idarəetmə alətlərinin əlyetənliyidir. Ethernet 
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texnologiyasında məlumatların ötürülməsi mühitinə daxil olan zaman konfliktlərə icazə verilməsi metodu 

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) adlandırılır. Verilənlərin, məlumatların 

ötürülməsi 10 Mbit/san sürətlə baş verir. Bu kəmiyyət Ethernet şəbəkəsinin buraxma qabiliyyətidir. 

Ethernet texologiyasında məlumatların ötürülməsi paketlər formasında həyata keçirilir. Bu formanın 2 

əsas faydası vardır. Birincisi böyük həcmli faylın ötürülməsi zamanı bir kompüter bütün şəbəkəni uzun 

müddət məşğul etməmiş olur. Ikincisi, əgər faylın 1 biti belə ötürülmə zamanı zədələnərsə, bütün faylın 

yenidən göndərilməsinə ehtiyac qalmır.  

Ethernet şəbəkəsində məlumat paketinin hər birində 4 əsas məlumat vardır: 

1. Qəbul edənin MAC addresin                     2. Göndərənin MAC addresi 

3. Göndəriləcək məlumatın özü                    4. CRC (zədə kontrol) kodu (2,34) 

Ethernet texnologiyasının ilk şəbəkələri koaksial kabeldə yaradılmış, sonralar verilənlərin müxtəlif 

ötürmə mühitlərini istifadə etməyə imkan verən fiziki səviyyənin digər spesifikasiyaları müəyyən edilmişdi. 

Ethernetin müasir dövrdə müxtəlif  tipləri, parametrləri mövcuddur ( bax cədvəl 1-ə) 

 

Cədvəl 1 

Ethernet lokal şəbəkələrinin əsas xarakteristikaları 

 

 Parametrlər 

Topologiya Seqmentin max 

uzunluğu 

Kompüterlər arası 

məsafə 

Kabelin tipi 

10 BASE 2 Şin 185 m >0.5 m Nazik koaksial RG-58 om 

10 BASE 5 Şin 500 m 2.5m və onun misli Qalın koaksial RG-11 om 

100 BASE T Ulduz 100 m 100 m UTP 5 

100 BASE F Nöqtə-nöqtə >1000 m >1000 m Optik 

Mənbə: (3,128). 

Ethernet şəbəkəsinin performansı ötürülən faylın ölçüsü və şəbəkədə istifadə olunan tezlikdən asılır. 

Aşağıdakı şəkildə 80386/25 MHz-lik serverdən 80386/16 MHz-lik işçi stansiyaya müxtəlif həcmli faylların 

gondərilməsi göstərilmişdir. 100 KB və daha kiçik ölçülü fayllar üçün WLAN və Ethernetin performansları 

demək olar ki, eynidir. Ancaq faylın həcmi artdıqca Ethernetin daha üstün performansa sahib olduğu açıqca 

görünür. Şəkil 1-də  WLAN və Ethernet tipli şəbəkələrdə informasiya ötürülməsinin zamanla əlaqəsi 

göstərilmişdir  

 
Şəkil 1.Naqilsiz şəbəkələrin zamanla əlaqəsi (4, 176) 

Beləliklə, bugün simsiz şəbəkələrin populyarlığına baxmayaraq 40 ildən artıq bir  dövrdə satışı və 

istifadə olunma sayına görə fərqlənən Ethernet texnologiyasının işlənməsinin araşdırılması hələ də öz 

aktuallığını qoruyur. 

 
AĞAC VƏ QRAFLARIN EMALI ALQORİTMLƏRİNƏ AİD NÜMUNƏLƏR 

 

Suqra İmanlı 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 
Bu fəsildə biz qraf və ağaclardan istifadə edən bir neçə klassik alqoritmə baxacaq , onların rekursiv və 

iteraiv variantlarını müqaisə edəcəyik. 
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 Ağacda asılı olmayan maksimal çoxluqlar 

Əgər verilmiş qraf ağacdırsa, onda asılı olmayan çoxluq 

haqqında məsələ dinamik proqramlaşdırma vasitəsilə çox effektiv 

həll olunur. Ümumiyyələ biz PQ strukturlu ağacla işləyəcəyik. Bu 

cür ağaclar alt çoxluqlardan (nəsillər) təşkil olunur [1,2]. 

PQ-ağac — yerdəyişmələr qrupunu təsvir etmək üçün verilənlərin 

strukturudur. Bu kök planar ağacdır. Asılı (sallaq) təpələr yeri 

dəyişdirilmiş elementləri göstərir. Digər təpələr ya P, ya Q ilə işarə 

edilmişdir. P təpəsi 3 nəslə, Q təpəsi 2 nəslə malikdir.  PQ- ağacında daxili siyahıların təsviri mümkündür : 

[1 (2 3 4) 5] . 

       Ağacdan yerdəyişmələrin axtarışı üçün istifadə olunur. Ağacda dolaşmada müntəzəm olaraq 

məhdudiyyətlər qoyulur. Belə məsələlər DNK-ların təşkilində və qrafın planarlığının yoxlanılmasında  

xüsusi diqqət mərkəzinə çəkilir [25]. 

Ümumiyyətlə, yolların axtarışı (ing. Pathfinding) — termini informatikada , suni intellektdə geniş tətbiqə 

malikdir. Bu axtarışdan kompyuter proqramlarında iki nöqtə arasındakl ən yaxşı, optimal marşrutun 

tapılması üçün istifadə olunur.  

Məsələnin optimal altstrukturu [3] 

         Ağacın strukturu özü məsələnin həlli haqda bizə informasiya verir. Ona görə də, biz ağacın kökü olaraq  

ixtiyari təpəni qəbul edə bilərik. Tutaq ki, altağacın təpələrinin maksiml asılı olmayan çoxluqlrının ölçüsü 

verilib [4]. 

        Asanlıqla görünür ki, əgər biz maksimal asılı olmayan altçoxluğa u təpəsini daxil ediriksə, onda onun 

gücü 1 vahid böyüyür,  lakin onun “övladlarını” biz götürə bilmirik (beləki, onlar u təpəli tillərlə birləşiblər); 

əgər biz bu təpəni daxil etmiriksə, onda maksimal asılı olmayan çoxluğun gücü bu təpənin övladlarının asılı 

olmayan çoxluqlarının ölçülərinin cəminə bərabər olacaq. Məsələnin həllini almaq üçün qalır bircə 2 variant 

içərisindən maksimumun seçilməsi. Aşağıdakı alqorimdə grandchild bütün təpələrdə  «nəvələri» , child isə 

təpənin hər cür nəsillərini ifadə edir [5]. 

Psevdokod. 

Hesab edirik ki, u təpəsində saxlanılır : 

  function get_independent_set(Node u) 

  {        

      əgər I(u) artıq sayılmışdırsa, onda I(u)-u qaytarmalı 

      // əgər u təpəsini götürməyəcəyiksə, onda alacağımız çoxluğun gücü 

      children_sum = 0 

      // Əgər u təpəsi götürülərsə, çoxluğun gücü   grandchildren_sum = 0 

      // bütün uşaqlar üzrə dövrün qurulması 

      for i := 1 to child_num do 

       children_sum=children_sum+ get_independent_set(children[i]) 

      // bütün nəvələr üzrə dövrün qurulması 

      for i:= 1 to grandchildren_num 

         grandchildren_sum = grandchildren_sum + get_independent_set(grandchildren[i]) 

      // xatırladaq ki, yenidən sayma aparmaq olmaz 

      I(u) = max(1 + grandchildren_sum, children_sum) 

 I(u)-qaytarmalı 

  } 

 get_independent_set(r) –in çağrılması məsələnin cavabını verir. Alqoritmin yerinə yetirilmə vaxtı O(|V| + 

|E|) -ə bərabərdir. 

 Sintaksis analiz ağacının generasiyası [6] 

             Bu və ya digər  hesabi ifadə üç üsulla yazıla bilər: 

1. Yazının infikis üsulu (Əməliyyatın işarəsi operandlar arasında yerləşir): 

((a / (b + c)) + (x * (y - z))) 

Orta məkəb kursundan bizə məlum olan bütün hesabi ifadələr məhz belə yazılır. 

2. Yazının prefiks üsulu  (əməliyyatın işarəsi operanddan əvvəl yazılır): 

+( /(a, +(b,c)), *(x, -(y,z))) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pq-tree-5-leaves.png?us
https://ru.wikipedia.org/wiki/O-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5
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Bizə məlum olan funksiyaların yazılışında prefiks üsuldan istifadə olunur, məsələn,  sin(x), tg(x), 

f(x,y,z) və s.. 

3. Yazının postfiks üsulu (əməliyyatın işarəsi operanddan sonra yazılır): 

((a,(b,c)+ )/ ,(x,(y,z)- )* )+ 

Bu yazılış üsulu çox az yayılıb, misal olaraq n! (faktorial) göstərmək olar. 

Düşünürəm ki, hesabi ifadənin sintaksis  analiz ağacının növü bu ifadənin yazılış üsulundan asılı deyil (şəkil 

1 ), beləki, onu yazının forması deyil, əməliyyatların icra ardıcıllığı müəyyənləşdirir. Lakin ağacın qurulması 

prosesi, əlbəttə ki, ifadənin yazılış üsulundan asılıdır. Ardında biz  sintaksis  analiz ağacının bütün üç 

variantına baxacağıq. 

 

 

Şəkil 1. Sintaksis  analiz ağacı və  onun elementlərinin təsvir üsulu  

type ukaz = ^tree; 

tree = record 

symbol: char; 

left: ukaz;  

right: ukaz;       

                       end.    

 

ÖLÇMƏNİN VƏ NƏZARƏTİN TƏŞKİLİNDƏ PRİNSİPLƏRİN ROLU 

 

İskəndərov N.Ş. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Bildiyimiz kimi, hər bir müəssisədə keyfiyyəti idarəetmə sistemi qurulan zaman diqqət edilən 

məsələlərdən biri də həmin müəssisədə istifadə edilən ölçmə vasitələrinin düzgünlüyünün təmin edilməsidir. 

Çünki, düzgün olmayan ölçmə vasitəsi müəssisənin məhsul tsiklində zay məhsulların artmasına gətirib çıxara 

bilir. Məhz bu səbəbdən ölçmə və nəzarətin düzgün aparılması təmin edilməlidir. Ölçmə və nəzarət təşkil 

edilən zaman aşağıdakı prinsiplərə əməl edilməlidir. 

İnversiya prinsipi məhsulun hazırlanmasından başlayaraq, onun istismarına qədər olan bütün 

mərhələlərdə müxtəlif forma və vəziyyətlərə düşməsinə əsaslanır. Məhsul əvvəlcə emal obyektinə, sonra 

nəzarət və ölçmə obyektinə, sonra isə istismar obyektinə çevrilir. Buna gorə də  inversiya prinsipi texnoloji, 

ölçmə və istismar prosesləri arasında əlaqə yaradır. 

Birinci mərhələdə detal texnoloji sistemin qapalı zəncirinin hissəsi olur. İkinci mərhələdə ölçmə 

vasitəsi ilə birlikdə qapalı sistemə daxil olur. Üçüncü  mərhələdə hazır detal maşının kinematik sisteminin 

tərkibinə daxil olur. İnversiya prinsipini konstruktor maşını layihələndirərkən, texnoloq hazırlayarkən, met-

roloq, nəzarət və ölçmə vaxtı nəzərə almalıdır. 

Teylor prinsipə görə detalın həndəsi parametrlərinin qarşılıqlı yerləşməsində və formasında xətalar 

vardırsa, onda onun ölçülərinin uyğunluğu o halda mümkündür ki, keçən və keçməyən hədlərin qiymətləri 

müəyyən edilmiş olsun. Ölçmə vasitələri ilə nəzarət obyektlərinin qarşılıqlı əlaqəsi nöqtə, xətt və səth üzrə 

ola bilər. 

Abbe prinsipinə görə ölçmələrin minimum xətaları nəzarət edilən həndəsi element və müqayisə 

elementi bir xətt üzərində yerləşdikdə alınır. Bu prinsipdən ölçmə vasitələrinin sxem və konstruksiyasının 

seçilməsində, dəzgahların layihələndirilməsində geniş istifadə edirlər. Lakin nəzarət edilən obyekt və 

nümunə elementinin bir xətt üzərində ardıcıl yerləşməsi ölçmə vasitələrinin hüdud ölçülərinin böyüməsinə 
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gətirib çıxarır. Ona görə, bir sıra hallarda, müqayisə elementlərinin paralel yerləşməsindən istifadə edilir. Bu 

halda isə ölçmələrin minimum xətalara malik olması şərti gözlənilməlidir. 

Lingli ötürmələrin parametrlərinin seçilməsi prinsipində ötürmə nisbətinin sabitliyini və dəqiqliyini 

gözləmək lazımdır. Lingli ötürmənin əsas xüsusiyyəti kürə ilə müstəvinin birləşdiyi nöqtədə sürüşmə 

əlaqəsinin olmasıdır. Burada  linglərin tipləri, sayı, oynağın növü müəyyən edilməlidir. Əgər kürə dönmə 

həlqəsində yerləşibsə ötürmə sinuslu, dönmə  həlqəsinin irəliləyən qarışıq  həlqədə  yerləşmiş kürəsinin 

toxunduğu müstəvi varsa, tangensli adlandırılır. Tangensli lingin xətası sinuslu lingin xətasindan iki dəfə 

çoxdur. Sistematik xətanın təsirini azaltmaq üçün  lingin hər iki qolunu eyni tipli  hazırlamaq lazımdır. 

Nəzarət funksiyaları ilə proseslərin idarə edilməsi funksiyalarının birləşdirilməsi prinsipindən  

sənayedə geniş    istifadə olunur. Nəzarət funksiyaları ilə texnoloji proseslərin funksiyalarının birləşdirilməsi 

yüksək məhsuldarlıqlı avtomatlardan istifadə etməyə imkan verir. Bu prinsip nəinki əsas, eyni zamanda əlavə 

keyfiyyət parametrlərinə də nəzarət etməyə imkan verir. Proseslərlə avtomatik nəzarət etmə mümkünlüyü bu 

prosesləri fasiləsiz idarə etmə sistemlərini yaratmağa, onların istiqamətlərini nəzərdə tutulmuş 

qanunauyğunluqla  yaxşılaşdırmağa, idarəetməni yalnız parametrlərə görə deyil, onların qiymətlərinə, 

xarakterlərinə və dəyişmənin ardıcıllığına görə yerinə yetirməyə imkan verir. Nəzarət sisteminə idarə etmə 

funksiyalarının verilməsi, onları məhsulların çeşidlərə ayrılmasından azad etmir. 

Nəzarət vasitələrinin istehsal proseslərinin idarə  edilməsində istifadə etmək qəza hallarının  aradan 

qaldırılmasında, onları yaradan səbəblərin qarşısının alınmasında, ətraf mühütin qorunmasında geniş tətbiq 

edilir. Bu prinsipin tətbiqi zamanı enerji sərfi azalır, operator vəzifələri  ixtisara düşür, istehsal prosesinin 

bütövlükdə avtomatlaşdırılmasına şərait yaranır. Bununla əlaqədar olaraq nəzarət vasitələrinə kompyüterlərin 

və mikroprosessorların qoşulması imkanı yaranır, alınan məlumatların işlənməsi və analizi sürətlənir. Əlavə 

parametrlərə nəzarət texnoloji proseslərə tez və sürətli düzəlişlər etməyə imkan verir. 

 

ÖLÇMƏ TEXNİKASININ VƏ ELEKTRON QURĞULARIN  

KOMPÜTERLƏŞDİRİLMİŞ  

TƏDRİS KOMPLEKSİ 

 

İskəndərova G.Ş. 

Odlar Yurdu Universiteti 

 

“Cihazqayirma mühəndisliyi” (kod İPF-B08) və “Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşma” 

(kod İPF-B15) ixtisaslaşmalarının tədris proqramına uyğun olaraq, “Elektronikanın əsasları”  və “ Elektrik 

ölçmələri” üzrə praktik laboratoriya dərslərinin keçirilməsi tələb olunur. 

Ölçmə texnikasının inkşafı elm və texnikanın müxtəlif sahələrində növbəti istiqamətləri əhatə edir: 

ölçmə üsullarının keyfiyyətinin artması, xətaların azalması, qurğuların etibarlılığı və ölçülərinin kiçilməsi. 

Bu da sistemli yanaşmanın növbəti inkşafına və  avtomatlaşdırılmış qurğuların yaradılmasına təkan verir. 

Hazırda laboratoriya dərsləri “Multisim ” proqram kompleksii vasitəsilə virtual və ya elektroradio 

qurğular və elektrik ölçmələri texnikası ilə maketlər üzərində keçirilir. Multisim-modelləşdirmə, analoq və 

rəqəmsal komponentlər üzərində qurğuların elektron sxemlərinin yığilması və analizi sistemidir. Bu sistemdə 

komponentlər  və elementlər yığımı, virtual testerlər, generatorlar, ossilloqraflar, elektrotexniki detalların 

hazır modelləri var. 

 
 

Şək.1. Multisim proqram kompleksinin menyusu. 
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Multisim proqram kompleksi, elektron sxemlərinin  layihələndirilməsinin əsas mərhələlərini effektiv 

şəkildə reallaşdırmağa, xüsusilə prinsipial elektrik sxeminin hazırlanmasına və modelləşdirilməsinə imkan 

verir. Komponentlərin seçimi panelində onun  korpusunun növünü təyin etmək mümkündür.  Proqramın əsas 

üstün xüsusiyyətləri ölçmə qurğularının sınaq istifadəsinin mümkünlüyüdür ki, bu da öz görünüşünə görə 

real anoloji və daxili xarakteristikalara uyğun gəlir. Yıgılan sxemin müxtəlif nöqtələrində siqnalı müşahidə 

etmək mümkündür. 

                    

 
 

Şək.2. Multisim proqramında düzbucaqlı siqnalın parametrlərinin ölçülməsi sxemi. 

 

 

 

Şək.3. Generatorların parametr və iş rejimlərinin quraşdırılması. 

 

Mövzu tədris proqramına uyğun olaraq, rəqəmsal və analoq elektrik ölçmə texnikasının və müxtəlif 

növ elektron qurğularının praktik öyrənilməsi üçün kompüterləşdirilmiş kompleksi işləyib hazırlamağa 

imkan verir. 

Bu cür kompleks müxtəlif qurğu və cihazları öyrənməklə yanaşı, bu bazada informasiya ölçmə 

sistemini qurmağa imkan yaradır. 

Kompleksin praktik öyrənilməsi “Multisim” sistemi ilə tanışlıqdan və nəzəri istifadə edilən elektron 

qurğular və elektrik ölçmə texnikası ilə tanışlıqdan başlayır.  

Tədris metodu hasil olunan virtual elektroradio elementlərin, elektron qurğuların yaradılması təsvir 

olunan laboratoriya işlərinə uyğun tədqiqat aparılması kompüterdə verilən qrafiklərin qurulması zamanı 

aldığımız verilənlərin təsdiq olunmasıdır. 

Alınan eksperimental verilənlərin nəticələrinə əsasən tələbə -tədqiqatçı elektron qurğularının işə 

yararlı olmasının təsdiqini alır,eksperimentin verilənlərinə əsasən ölçmə xətalarını təsdiqləyir və onların 

istehsal verilənləri ilə müqayisə edir.  

Elektron qurğularının və ölçmə texnikasının kompüterləşdirilmiş tədris kompleksinin i.l’nib 

haz;rlanması elektronika və ölçmə texnikasının tədrisi prosesini optimallaşdırmaq vasitələri sahəsində əsas 

yer tutur. 
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PROBLEM-ORİYENTASİYALI SİSTEMLƏRDƏ TƏTBİQ SAHƏSİ    

MODELİNİN TƏSVİRİ  ÜSULLARI 

 

İslamova T.M. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

  Son illərdə riyazi metodların insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində geniş tətbiqi proqram 

fondlarındakı tətbiqi proqramların sayını nəzərə çarpacaq dərəcədə artırmışdır. Eyni zamanda iqtisadiyyatın, 

təşkilatı idarəetmənin, elmi tədqiqatların, tibbi və digər sahələrin kompüterləşdirilməsi, son istifadəçilərin, 

başqa sözlə, müxtəlif ixtisaslı mütəxəssislərin kompüterlə bilavasitə əlaqəsini tələb edir. Bu mütəxəssislərin 

əksəriyyəti tətbiqi riyaziyyatı və proqramlaşdırmanı bilmirlər və yaxud onların elementləri ilə bu və ya digər 

dərəcədə tanışdırlar. Bundan başqa cəmiyyətin hesablama texnikası vasitələrindən istifadə etməklə 

idarəetməyə və informasiyaların işlənməsinə olan sosial və iqtisadi tələbatı durmadan yüksəlir. Bununla 

əlaqədar olaraq, elə əlverişli və istifadə üçün sadə proqram sistemlərinin yaradılması problemi ortaya çıxır 

ki, son istifadəçilər öz müxtəlif məsələlərini kompüterdə həll edə bilsinlər. Fərdi kompüterlərin çox geniş 

yayılması bu problemin aktuallığını daha da artırmış oldu. 

Problem - oriyentasiyalı sistemlərin yaradılmasında məqsəd tətbiqi problemlərin həlli texnologiyasının 

məlum mərhələlərini avtomatlaşdırmaqla kompüterləri bu və ya digər tətbiq sahələrinin mütəxəssislərinə 

yaxınlaşdırmaqdır. 

Problem-oriyentasiyalı sistemlərin fərqli cəhəti ondan ibarətdir ki, bu sistemlərdə tətbiq sahəsinin 

elementlərini və onlar arasındakı münasibətləri şərh etmək üçün formal aparat vardır. Tətbiq sahəsinin 

elementlərinin və onlar arasındakı əlaqələrin şərhi çoxluğu tətbiq sahəsinin modelini təşkil edir. Tətbiq 

sahəsinin modelinin belə formallaşdırılması istifadəçiləri məsələlərin həlli alqoritminin qurulması 

zərurətindən azad edir və bununla da sistemin istifadəçiləri kontingentini genişləndirməyə imkan verir. 

Tətbiq sahəsinin modellərinin müxtəlif üsullarının istifadə olunduğu problem – oriyentasiyalı 

sistemlərin yaradılması baha başa gəldiyindən belə sistemlərin sayının çox böyük sürətlə artması səbəbindən 

tətbiq sahəsi modellərinin təsnifatının aparılması, məsələlərin həllinin planlaşdırılmasının tipik 

prosedurlarının seçilməsi və göstərilən sistemlərin komponentlərinin  generasiyası məsələlərinin vacib və 

aktual olduğu aşkar görünür. 

Belə sistemlərin istifadəçiləri uyğun tətbiq sahəsindən məsələ həll edərkən, adətən yalnız məsələnin 

şərtini qısa və dürüst şərh etməlidirlər. Bəzi problem oriyentasiyalı sistemlərdə istifadəçilərə imkan verilir ki, 

məsələnin şərtini hissə-hissə şərh etsinlər və şərti məsələnin həlli prosesində alınan nəticələrə əsaslanaraq 

dəqiqləşdirsinlər.  

Məsələnin həlli planının qurulması, tətbiq sahəsi modelinə və həll olunacaq məsələnin şərtinə əsasən 

sistem fayllarında saxlanılan modulların birləşdirilməsi problem-oriyentasiyalı sistemin xüsusi alt sistemi  

tərəfindən yerinə yetirilir.  

Problem –oriyentasiyalı sistemdə həll olunan məsələ tətbiq sahəsi dilində şərh olunduğundan ixtisası 

proqramçı olmayan istifadəçi (hər hansı tətbiq sahəsindən olan mütəxəssis) üçün məsələnin qoyuluşunu 

formallaşdırmaq, kompüterdə məsələni həll etmək üçün proqram yazmaq və icra etməkdən xeyli sadədir.  

Problem - oryentasiyalı sistemlər yaradılarkən qarşıya çıxan əsas problemlərdən biri də tətbiq 

sahəsinin obyektləri arasındakı mühüm əlaqələri əks etdirən və sistemin giriş dilində verilən məsələnin 

qoyuluşundan onun həlli planının qurulmasına, yəni modullar ardıcıllığının seçilməsinə effektiv şəkildə 

keçməyə imkan verən tətbiq sahəsinin modelini şərh etmək üçün formalizmin seçilməsidir. Tətbiq sahəsinin 

modelini şərh etmək üçün hesablama modelləri, marşurut qrafları, həll cədvəlləri,  hesablama sxemləri, 

aksiomatik modellər böyük müvəffəqiyyətlə istifadə olunurlar. 

 
DATA MINING TEXNOLOGIYASININ HƏLL ETDİYİ MƏSƏLƏLƏR 

 

İsmayılov E.A. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Data Mining –iri həcimli verilənlər arasında  qeyri-trivial uyğunluqların üzə çıxarılması deməkdir. 

Data Mining – termini hərfi mənada “verilənlərdən biliklərin qazılıb çıxarılması”, “səmərəli informasiyanın 

axtarıb tapılması” və  qeyri-trivial uyğunluqların üzə çıxarılması əsasında  qərarların qəbul edilməsi 

deməkdir. Data Mining -Böyük həcmli verilənlərin içərisindən faydalı və yeni informasiyanın tapılmasından 

bəhs edir. Data Mining istifadə sahəsi  qeyri-məhdud. Data Mining hər bir sahədə lazımdır, harada ki 
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verilənlər vardır. Bu cür istehsalatlarda təcrübə göstərir ki, Data Mining istifadəsi nəticəsində faydalı iş 

əmsalı 100% çata bilər. Məsələn, iqtisadi effekt 10-70 dəfə ilkin xərclərini 350 dən  750 min dollara qədər 

üstəliyir.  

Data Mining-in metodlarına və alqoritmlərinə aşağıdakilar aiddir: 

süni neyron şəbəkələr; 

həll etmə ağaclar; 

simvol qaydaları; 

yaxın qonşu və k-yaxın qonşu metodları; 

bayes şəbəkələri; 

xətti reqressiya; 

korrelyasiya-reqressiya analizi; 

klaster analizinin iyerarxik metodları; 

assosiativ qaydaların axtarış metodları, o cümlədən , Apriori alqoritmi; 

məhdud seçim metodu; 

təkamül proqlaşdırma və genetik algoritmlər; 

vizuallaşdırma metodları və s. 

DATA MİNİNG – verilenlərin intellektual təhlili deməkdir. DATA MİNİNG texnoloqiyasinin əsasını 

qanunauyğunluqları əks etdirən şablonlar (nümünələr) konsepsiyası təşkil edir.  

DATAMİNİNG-ə aşağıdaki məsələlər aiddir:  

  1) Təsnifat, 

  2) Klasterləşdirmə, 

3) Assosiyasiya, 

4) Ardıcılıq, 

5) Proqnozlaşdırma və b. 

1) Təsnifat (Classification) – Data Mining-in sadə və qeniş yayılmış məsələdir. Bu məsələnin həlli 

nəticəsində tətqiq olunan verilənlər toplusunun obyektlərin (sinfləri) xarakterizə edən əlamətlər təyin edilir. 

Həmin əlamətlərə görə yeni obyekt bu və ya diqər sinfə aid etmək olar. 

2 ) Klasterləşdirmə (Clustering). Bu məsələ təsnifat məsələsinə nisbətən mürəkkəbdir , ona görə  ki, 

obyektlərin sinifləri əvvəlcədən bəlli olmur. Klasterləşdirmənin mahiyyəti obyektlərin əlamətlərini təyin 

etmək və onları həmin əlamətlərə görə siniflərə ayırmaqdan ibarətdir.  

3) Assosiyasiya (Assosiations) məsələsinin həllində  verilənlər toplusu ilə  ifadə olunmuş və bir- biri 

iləəlaqəli olan hadisələrdə  olan qanunauyğunluqları axtarıb üzə çıxarılır.  Qanunauyğunluqların axtarışı bir 

neçə hadisə arasındsa aparılır. 

4) Ardıcılıq (Sequense) və ya ardıcıl assosiyasiya (sequential assosiation) hadisələr arasında vaxta görə 

qanunauyğunluqları  tapmaq üçün tətbiq edilir. Bu məsələ assosiyasiya məsələsinə oxşayır, lakin burada 

məqsəd eyni vaxtda baş verən hadisələr arasında qanunauyğunluqları tapmaq deyil , vaxta görə bir-biri ilə 

bağlı olan hadisələr arasındaki qanunauyğunluqları  tapmaqatdır.  

5) Proqnozlaşdırma (Forecasting)  məsələsinin yerinə yetirilməsi nəticəsində retrospektiv verilənlər 

arasında müəyyən göstəricilərin buraxılan və ya gələcək qiymətlərin təyin edilir.  Bu cür məsələlərin həlli 

üçün riyazi statistika metodlarından, neyron  şəbkələrdən və s. istifadə edilir. 

 

 

QƏRARLAR AĞACI ƏSASINDA TƏSNİFAT MODELI 

 

İsmayılov E.A. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

“Qərarlar ağacı’’quruluşunda təsnifat modeli intuiktivdir və həll edilən məsələnin başa düşülməsini 

asanlaşdırır. Ağacın qurulmasında alqoritmlərin işinin nəticəsi “qara qutunu” xatırladan neyron şəbəkəsindən 

fərqli olaraq istifadəçi tərəfindən asan şərh edilir. ”Qərarlar ağacı”nın bu xüsusiyyəti yeni obyektin müəyyən 

sinifinə aid edilməsi zamanı vacib olmaqla bərabər təsnifat modelinin şərh olunması zamanı həm də 

faydalıdır. ”Qərarlar ağacı’’ imkan verir ki,konkret bir obyektin bu və ya digər sinifinə aid edilməsini 

anlayasan və izah edəsən. ”Qərarlar ağacı’’ məlumatlar bazasından qaydaları təbii dildə ayırmaq imkanı 

yaradır. “Qərarlar ağacı” qərarlar qəbul edilməsi, məlumatların intellektual təhlili (Data Mining) sistemində 

çox gözəl bir vasitədir.Qoyulmuş məsələdə əsas tələb odur ki, əldə olunmuş biliklər riyaziyyatçı olmayan 

istifadəçi üçün aydın olsun. Məsələn, “əgər, onda” kimi məntiqi konsturiksiyalar asan başa düşülür. Bu 
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biliklər o zaman fayda verər ki, onlar istifadə zamanı müəyyən səmərə versin. Data Miningin alət vasitəsi 

qismində XL Miner mühiti seçilmişdir. XL Miner-də həyata keçirilən təhlilin universal metodları onun ən 

geniş aspektlərdə istifadəsinə imkan yaradır.   

Qərar ağacı üsulu, təsnifat və təxmin problemlərini həll etmək üçün ən məşhur üsullardan biridir. 

Bəzən bu Məlumat mədənçiliyi üsuluna qərar ağacları, təsnifat ağacları və reqressiya ağacları da deyilir. 

Bağlı olduğu halda, yəni hədəf dəyişən, qərar ağacı üsulunu istifadə edərək ayrı dəyərlər alır, təsnifat 

problemi həll edilər. Asılı dəyişən davamlı dəyərlər alırsa, qərar ağacı bu dəyişənin müstəqil dəyişənlərə 

asılılığını təyin edir, yəni ki təxmini problemini həll edir. 

Ən sadə formatda qərar ağacı qaydaları iyerarxik və tutarlı bir quruluşda təmsil etmənin bir yoludur. 

Belə bir quruluşun təməli bir sıra suallara "Bəli" və ya "Xeyr" cavabını verir. Kök orjinal problemdir, ağacın 

daxili düyünü müəyyən bir vəziyyəti nəzarət etmək üçün düyündür. Sıra, bir sonrakı suala gəlir, vs, həllin 

düyünü olan ağacın son düğümüne ulaşılıncaya qədər. İkili ağaclar, qərar ağaclarının ən sadə, ən xüsusi 

halıdır. Digər hallarda, cavabın və bu səbəbdən ağacın daxili düğümünden çıxan budaqları ikidən çox ola 

bilər. Modeli hazırlama mərhələsində, əslində bir təsnifat ağacı yaradılan və ya müəyyən qaydalar dizisi 

yaradılır. Model istifadəsi mərhələsində, yaradılan ağac və ya müəyyən bir müştəri üçün bir dizi qayda olan 

kökdən bir küncdən birinə qədər olan yol, soruşulan suala cavab üçün istifadə edilər. Qayda, "if: then:" 

şəklində təmsil edilən məntiqli bir quruluşdur. Ağacın daxili düyünləri bazası öznitelikleridir. Bu atributları 

öngörme və ya bölmə atributları adı verilir. Bir ağacın və ya Düyünlərin son düğümlerine, asılı kategorik 

değişkenin dəyərləri olan sinif yazıları adı verilir. Ağacın daxili düyünlər gedən hər budağı bölmə 

Yüklemeler tərəfindən qeyd olunur. İkincisi, yalnız müəyyən bir node bir bölmə xüsusiyyətinə müraciət edə 

bilər.  

 

EXPLORATION OF THE AZERBAIJAN GDP COMPONENTS 

 

İsmayilov İ. 

Azerbaijan Sate Oil and Industry University 

 
In this work, the role and importance of GDP in our economy was assessed, its calculation rules, 

statistical indicators for GDP of Azerbaijan, and lastly information about calculation using computer 

simulation and regression analysis. We compared the GDP of Azerbaijan and the statistical data, and 

analyzed the data system. Research is macroeconomic as it identifies areas of influence and therefore 

relevant and practical. Furthermore, I expressed my knowledge not only on the Azerbaijani economy but also 

on the methods of calculating GDP in other countries' economies. 

Research of scientific innovations included: 

– System of National Accounts role was defined in socio-economic processes; 

– Gross Domestic Product role was defined in important in the development of macroeconomic 

indicators in the country; 

– Short-term forecast of regional GDP volume defined. 

– In generally, the impact of economic forming of Gross Domestic Product was estimated in the 

international sphere... 

In discussed  work, I want to say that scientific innovation: sufficient financial reserves and system 

approach to organizing indicators this reserves is the main issue - It's decided, like this forming right budget 

system, we can benefit economic experience of foreign countries. 

Research work consist of 3 section. In the first section the sum of the studies related to the calculation of 

GDP and its components are defined in general. In the second part, important characteristics, elements and 

calculation methods of GDP are given in general. Finally, in the last part of the  work Computer Simulation 

and the analysis of GDP for prognosis the results using the analysis of the regression is included. 
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DİSTANT TƏHSİL TEXNOLOGİYALARININ 

PEDAQOJİ TƏHSİLDƏ İSTİFADƏ OLUNMASININ AKTUAL PROBLEMLƏRİ 

 

İsmayılova N.R. 

Gəncə Dövlət Universiteti 

 

Bu gün distant təhsil beynəlxalq səviyyədə təsdiq olunnan təhsil standartlarına cavab verən təhsil 

sisteminin qurulmasına imkan yaradır:  

Ənənəvi təhsildən fərqli olaraq, distant təhsil forması çoxaspektlidir və daha çox zəhmət tələb edir. 

İnternetin və ümumiyyətlə informasiya texnologiyalarının inkişafı ilə bağlı olan distant təhsilin 

Azərbaycanda inkişafı ali təhsil arzusunda olan bir çox insanlara bu imkanı verməklə yanaşı, bir sıra 

problemlərin dərk olunmasını tələb edir. 

 Fərdi kompyuterin, internetə çıxışın və daim yeni informasiya resurslarının əldə olunmasının 

vacibliyi, distant təhsil almaq arzusunda olan hər kəsə bu imkanı vermir.  

Bir sıra ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələrin qiyabi və ya distant təhsili müəllimlə ünsiyyəti minimuma 

edirməyə imkan verir, lakin praktiki məşğələlərə ehtiyac olan tibb universitetlərində və ya bir sıra texniki 

universitetlərdə təhsil alan gənclərin biliyinin cəmiyyətin sağlamlığı və ya təhlükəsizliyi ilə birbaşa əlaqəli 

olduğuna görə bu təhsil sistemi yolverilməzdir. 

O cümlədən, cəmiyyətin formalaşması, intellektual səviyyəsinin inkişafı pedaqoji kadr 

hazırlığından  asılı olduğundan distant təhsilin bu sahəyə tətbiqi ciddi problemlərin yaranmasına səbəb olur. 

Hətta əməkdaşlıq üçün ideal şərait yaradılsa belə, müəllim-tələbə arasında  canlı ünsiyyət minimuma 

düşəcək ki, bu da öz növbəsində hazırlanan pedaqoji kadrların niqt mədəniyyətinin, danışıq və davranış 

qaydalarının formalaşmasının qarşısını alacaq. 

Əksinə, əyani təhsil alan tələbələr əksəriyyəti üçün ali təhsil stimuldur və ali məktəb də hazırlanan 

kadrların minimum bilik səviyyəsinə zəmanət verə bilər.  

DT prosesinin müxtəlif modelləri üçün pedaqoji kadr hazırlığı problemi həll olunmadan DT-in 

formalaşmasından  söhbət gedə bilməz. Azərbaycanda pedaqoji kadr hazırlayan ali məktəblərin bu cür 

mütəxəssislərin hazırlanması üçün proqramı yoxdur. Bu o deməkdir ki, pedaqoji kadrların hazırlanması 

problemi vaxtında həll olunmasa, DT prosesinin yaradılması üçün göstərilən səylər boşa gedəcək. Bir çox 

dünya ölkələrində Litva, Finlandiya, ABŞ, Böyük Britaniya, Kanada və s. ölkələrdə artıq bu sahədə müəyyən 

təcrübəyə malikdirlər. 

Distant təhsilin yaradılması zamanı aşağıdakı proseslər üçün texniki təminatın baxılması vacibdir. 

 ETR üçün ekspert sistemin yaradılması; 

 Bütün tədris-metodik materialların vahid bazada yerləşdirilməsi; 

 Köməkçi internet resurslarının: saytların, bloqların və portalların yaradılması; 

 Tələbələrin şəbəkə vasitəsi ilə tədris-metodik materiallarını əldə etməsini təmin etmək; 

 Ali məktəbin kitabxanasına girişin təmin edilməsi; 

 Konsultasiyaların keçirilməsi üçün tələbələr ilə şəbəkə vasitəsiylə operativ   əlaqənin təmin edilməsi; 

Bu şərtlər daxilində iki alt sistemdən ibarət informasiya sisteminin yaradılması zərurəti meydana 

çııxr.   

1-ci alt sistem bütün tədris-metodiki materialların hazırlanmasına dəstək məqsədi daşıyır. Bu alt 

sistem bütün iş proseslərini idarə etməyə, VB və kursun fənlərini tədris edən müəllimlərin, texniki heyyətin 

çalışdığı bir neçə işçi stansiyanı özündə cəmləşdirən kifayət qədər güclü serverə malik olmalıdır. Serverdə 

VB təhlükəsizliyi təmin olunmalı və ehtiyat surətlərin çıxarılması, infomasiyanın kompyuterə daxil edilməsi 

üçün skanerlər və ERT-nin hazırlamasına imkan verən avadanlıqlar olmalıdır. 

2-ci  alt sistem distant təhsil zamanı tələbələrin sistemə girişini təmin etməlidir. Onun əsas elementi 

təhsil müəssisəsinin internetə bağlanmış şəbəkə serveri ilə əlaqəsi olan VB      şəbəkəsinin olmasıdır. 

Serverdə həmçinin tələbərlə operativ əlaqənin qurulması üçün gələn və gedən elektron məktublara , 

sənədlərə nəzatətin qurulması vacibdir.     

Əlbəttə baxılan məsələnin həlli kifayət qədər maliyyə vəsaiti tələb edir və bu prosesin tam olaraq 

dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi mümkün olmaya bilər. Dünya təcrübəsi göstərir ki, xarici 

investisiyaların cəlb olunması və təhsil müəssisələrinin səylərinin birləşdirilməsi, birgə on-line formların, 

audio-video konfransların və s. keçirilməsi məsələnin həllinə kömək ola bilər. Həm də unutmaq lazım deyil 

ki, DT ödənişlidir və bir müddət sonra özü çəkilən xərcləri çıxara bilər. 
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VERİLƏNLƏRİN EMAL MƏRKƏZLƏRİNDƏ YADDAŞ RESURSLARININ  

PAYLANMASI MODELİ 

 

İsmayılova S.B. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

VEM-də yaddaş resurslarının statik bir bölgü əsasında paylanması bu resursların 30-40 faizinin 

istifadəsiz qalmasına gətirib çıxarır[1]. Bu halda ehtiyacı olan istifadəçilər ya başqa yerlərdə resurs axtarırlar, 

yada uzun müddət gözləməyə məcbur olurlar. İstifadəsiz qalan yaddaş  resursları istifadəçilərə verildiyi 

halda müəyyən gəlir gətirə bilərdi. Təklif edilən stoxastik model bu məsələnin texniki və proqram həllinə 

!!!əlmişdir. Təklif olunan model imkan verir ki, emal mərkəzinin mövcud yaddaş resurslarını istifadəçilər 

arasında optimal paylamaqla sistemə daha çox istifadəçini cəlb edək, bu da Markov prosesinin 

əlamətlərindən biridir. Buna bəzən yaddaşı olmayan proses deyilir. 

Markov prosesinin ikinci əsas əlaməti sonlu sayda vəziyyətlərin ola bilməsidir. Baxılan halda da tələb 

oluna biləcək müxtəlif həcmlərin (vəziyyətlərin) sayı sonludur. Belə ki, mövcud M sayda istifadəçidən hər 

hansı kiçik zaman intervalında (zamanında) 0,1,2,...,M sayda istifadəçi yaddaş üçün müraciət edə bilər. 

Prosesin vəziyyətlərini təyin edən yaddaş həcmləri də bu kombinasiyalardan asılıdır. Məlumdur ki, M  

istifadəçidən n saydasını CM
n= 

𝑀!

𝑛!(𝑀−𝑛)!
 üsul ilə seçmək olar. Yəni M sayda istifadəçidən istifadəçilərin sayı 

n olan CM
n
 müxtəlif kombinasiyalar yaratmaq olar. n ∈ [0;M] olduğundan bütün mümkün kombinasiyaların 

sayı Nyuton binomuna görə aşağıdakı kimi olar[2]. 

K = CM
0
 + CM

1 
+ ... + CM

n 
+ ... + CM

M
 

Yəni mümkün olan müxtəlif vəziyyətlərin sayı K = 2
M

  olar ki, bu da sonlu ədəddir. Beləliklə, Markov 

prosesinin bu şərti də ödənilir. Əgər n-ci (n ∈ [1;M]) kominasiyaya uyğun həcmi Vn-lə işarə etsək prosesin 

vəziyyətlər fəzasını  

{Vn | n ∈ [1;K]} 

çoxluğu təyin edər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, {Vn | n ∈ [1;K]} çoxluğunda bir-birinə bərabər və ya çox yaxı olan |Vn – Vk| < 

∆𝑉 şərtini ödəyən həcmlər varsa, onlardan ancaq birini saxlamaqla K sayını azaltmaq olar. Bu məqsədlə 

Erotosfen xəlbirinə bənzəyən bir alqoritm tətbiq etmək olar. Alqoritmi rekursiv şəkildə belə vermək olar: 

∀ r ∈ [1, 𝐾] üçün Vr-dən başlayaraq hər bir element r-ci elementlə tutuşdurulur. 

İxtiyari j>r üçün Vj = Vr olsa j-ci element aradan çıxarılır. Qalan qlementlərin sayını yenə də K işarə 

edirik. Proses r=K qiyməti alana qədər davam edir.  

Yaddaşın dinamik paylanmasını təmin etmək üçün hipervizorlar tətbiq edilən sistemlərdə yaddaşın 

istifadəçilər arasında dinamik bölünməsi prosesini analiz edək. Yaddaşın dinamiki bölünməsi prosesini 

Markov prosesi kimi modelləşdirək. Qeyd etmək lazımdır ki, telekommunikasiya sistemlərində, kütləvi 

xidmət sistemlərində və ümumiyyətlə, elm və texnikanın müxtəlif sahələrində baş verən problemləri 

modelləşdirmək üçün Markov prosesləri tətbiq edilir. Tutaq ki, yaddaşa təlabat irəli sürən və əvvəlcədən 

nəzərdə tutulmuş istifadəçilərin sayı M-dir. Bu zaman m-ci (m ∈ [1,M]) istifadəçi Vm həcmdə yaddaşdan 

istifadə edir. Beləliklə, istifadəçilər tərəfindən tələb olunan yaddaş həcmləri: V1,V2,...,VM-dir. Biz hər hansı t 

– anında istifadə olan yaddaş həcmini Vt ilə işarə etsək:  

Vtmin = 0, Vtmax =∑ 𝑉𝑚𝑀
𝑚=1  

 
 

MANİPULYATORUN İDARƏETMƏ OBYEKTİ KİMİ İDENTİFİKASİYASI-PARAMETRİK 

RİYAZİ MODELİNİN QURULMASI VƏ MODELLƏŞDİRİLMƏSİ 

 

İsmayılzadə S.E. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Müasir dövrdə sənayedə, kosmosun, okeanların, tədqiqində, hərbi əməliyyatların və antiterror 

əməliyyatların aparılmaslnda müxtəlif tip mobil robotlardan, uçan robotlardan, sualtı robotlardan, 

manipulyasiyalı robotlardan və s. mexatron qurğulardan istifadə olunr. Manipulyasiyalı robotlar istifadə 

olunan birləşmələrinin növünə görə çevik/elastik və qeyri-elastik ola bilərlər. Həm elastik, həm qeyri-elastik 

manipulyasiyalı robotlar qeyri-müəyyən şəraitdə, informasiya çatışmazlığı şəraitində fəaliyyət göstərirlər. Bu 
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şəraitdə fəaliyyət göstərən robotların idarəetmə sistemlərinin yüksək keyfiyyətli olması ilə yanaşı, həm də 

intellektual olmaqları tələbləri qoyulur. 

İdarəetmənin yüksək keyfiyyətli olmasının təmin edilməsi bilavasitə yerinə yetirilən əməliyyatlarla 

(pozisiyalanmanın dəqiqliyi, əməliyyatın dəqiqliyi, mexaniki emal proseslərində, detalların yığılması) 

əlaqədardırsa, idarəetmənin intellektual olması isə bilavasitə iş rejimlərinin (robotun iş rejiminin) qeyri-

müəyyən şəraitdə səhnənin və manipulyasiya obyektinin dəyişməsi ilə əlaqədardır (maneələr dinamik 

dəyişdikdə isə hökmən intellektuallıq tələb olunur).  Onu da qeyd edək ki, son zamanlarda robotların (mobil, 

istərsə də manipulyasiyalı) inkişafı çox geniş yayılmışdır. 

İdarəetmənin intellektuallaşdırılması “Soft Computing” paradiqmaları (Neyron şəbəkələri nəzəriyyəsi, 

Genetik alqoritmlər, Ehtimallı mühakimələr) əsasında realizə etmək olar. 

Manipulyasiyalı robotların riyazi modeli (dinamik modeli) Eyler-Laqranj yanaşması əsasında təyin 

oluna bilər. Bu yanaşma əsasında manipulyasiyalı robotların (uçan robotların, mobil robotların) riyazi modeli 

qeyri-xətti differensial tənliklə yazılır [1-3].  

Elmi ədəbiyyatların araşdırmaları əsasında qeyd edə bilərik ki, bu robotların qeyri-xətti modelləri 

xəttiləşdirilir və xəttiləşdirildikdən sonra onun idarəetmə sistemi sintez olunur (layihələndirilir). Bir sıra 

hallarda manipulyatorun dinamik hərəkətini qeyri-səlis modellər şəklində yazmaq olar [1,2].  

Təqdim olunan bu işdə bir elastik birləşməli manipulyatorun riyazi modeli tərtib olunub, onun qeyri-

səlis məntiq şəklindəki linqvistik qaydalar şəklindəki modeli araşdırılmışdır. Misal olaraq, elastik birləşməli 

manipulyatora baxacağıq.  

Əgər sürtünməni nəzərə almasaq, onda sadə manipulyasiyalı robotun riyazi modelini Eyler-Laqranj 

tənliyi əsasında aşağıdakı kimi yazmaq olar [1,2].  

                                               𝐼�̈�1(𝑡) + 𝑚𝑔𝑙 sin(𝜃1(𝑡)) + 𝑘(𝜃1(𝑡) − 𝜃2(𝑡)) = 0                                       

                                                           𝐽�̈�2(𝑡) − 𝑘(𝜃1(𝑡) − 𝜃2(𝑡)) = 𝑢(𝑡)                                                     (1a) 

Elastik birləşməli manipulyatorun hərəkətini vəziyyətlər fəzasında dörd birtərtibli diferensial 

tənliklər şəklində yazmaq olar: 

                                  

[
 
 
 
�̇�1(𝑡)

�̇�2(𝑡)

�̇�3(𝑡)

�̇�4(𝑡)]
 
 
 

=

[
 
 
 
 

𝑥2(𝑡)

−(𝑎21
sin𝑥1(𝑡)

𝑥1(𝑡)
|+𝑎23) 𝑥1(𝑡) + 𝑎23𝑥3(𝑡)

𝑥4(𝑡)

𝑎41𝑥1(𝑡) − 𝑎43𝑥3(𝑡) ]
 
 
 
 

+ [

0
0
0

𝑏41

] 𝑢(𝑡)                           (1b) 

 

Burada  𝑥1(𝑡) = 𝜃1(𝑡), 𝑥2(𝑡) = �̇�1(𝑡), 𝑥3(𝑡) = 𝜃2(𝑡), 𝑥4(𝑡) = �̇�2(𝑡)- vəziyyət dəyişənləri, 

𝑎𝑖𝑗  , 𝑏𝑖1 (𝑖 = 1,4̅̅ ̅̅ , 𝑗 = 1,4̅̅ ̅̅ ) -qeyri-xətti obyektin parametirləri olub, aşağıdakı kimi  təyin olunurlar: 

                                 𝑎21 =
𝑚𝑔𝑙

𝐼⁄  , 𝑎23 = 𝑘
𝐼⁄ , 𝑎41 = 𝑘

𝐽⁄ , 𝑎43 = 𝑎41,   𝑏41 = 𝑙/𝐽 

Tutaq ki, real (aktual) elastik birləşməli manipulyatorun parametrləri [2]-də verilən qiymətlərə: 

𝐼 = 𝐽 = 1𝑘𝑔𝑚2, 𝑘 = 0,05𝑁 𝑚 𝑟𝑎𝑑⁄  , 𝑙 = 1𝑚 𝑣ə 𝑔 = 9,81𝑚 𝑠𝑚2 ⁄ , 𝑚 = 0,01𝑘𝑔  əsasən isə (1b) tənliklər 

sisteminin parametirləri-əmsalları aşağıdakı qiymətləri alır:
 

                           𝑎21 =
𝑚𝑔𝑙

𝐼
= 0,0981  , 𝑎23 =

𝑘

𝐼
= 0,05 ,    𝑎41 = 𝑎43 =

𝑘

𝐽
= 0,05 , 𝑏41 =

𝑙

𝐽
= 1                 (2) 

Məlumdur ki, müəyyən bir sinif  qeyri-xətti diferensial tənlikləri TS tipli qeyri-səlis modellə təsvir 

etmək olar [1,2]: 

     Ə𝒈ə𝒓  𝑥1(𝑡)  �̃�1
𝑟 − 𝑑𝑖𝑟𝑠ə 𝒗ə… . 𝒗ə 𝑥𝑛(𝑡)  �̃�𝑛

𝑟 − 𝑑𝑖𝑟𝑠ə,      𝑶𝒏𝒅𝒂  �̇�(𝑡) = 𝐴𝑟  𝒙(𝑡) + 𝐵𝑟𝒖(𝑡),   𝑟 = 1,2…𝑞 

Burada �̃�𝑗
𝑟-qeyri-səlis çoxluqlardır. 𝒙(𝑡) ∈  𝑅𝑛-sistemin vəziyyətlər fəzasında  n-ölçülü vektordur; 

𝑢(𝑡) ∈  𝑅𝑚 -m ölçülü idarəetmə vektorudur, baxılan halda 𝑢(𝑡)- skalyardır. 𝐴𝑟 ∈  𝑅𝑛х𝑛 , 𝐵𝑟 ∈  𝑅𝑛х𝑚 -uyğun 

olaraq sistemin və girişin (idarəetmənin) matrisləridir. Obyektin riyazi modelindən göründüyü kimi, qeyri-

xəttilik yalnız 𝑥1 vəziyyət dəyişəninə nəzərən olduğundan bu qeyri-xətti diferensial tənliklər sistemini 

aşağıdakı kimi TS tipli qeyri-səlis modellə təsvir etmək olar. 

Obyektin qeyri-səlis qiymətləri:            Ə𝒈ə𝒓 𝑥1  "𝑋1
𝑟 − 𝑖𝑛  yaxınlığındadırsa”,  

                                                              Onda   �̇�(𝑡) = 𝐴𝑟𝒙(𝑡) + 𝐵𝑟, 𝑟 = 1, 𝑞̅̅̅̅̅                                              (3a) 

Burada, 
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          𝐴𝑟 = [

0                            1       0        0
−𝑎21𝛼𝑟 − 𝑎23    0        𝑎23   0
0                            0        0        1
𝑎41                        0    − 𝑎43   0

] ,      𝐵𝑟 = [

0
0
0

 𝑏41

],      𝛼𝑟 =
sin𝑥1

𝑥1
| 𝑥1

𝑟  ,     𝑟 = 1,2, …… . . 𝑞        

(3b) 

 
 

VERİLƏNLƏRİN SAXLANILMASI ÜÇÜN BULUD SİSTEMİ 

 

İsrafilov K.A. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Verilənlərin saxlanılması üçün nəzərdə tutulmuş şəbəkə bazalarına «bulud saxlancı» və ya «onlayn 

bulud» deyilir . Bulud saxlancını eləcə də «virtual yaddaş kartı» adlandırmaq olar. Müəyyən yaddaş həcmli 

bulud saxlancları şəxsi məlumatları və müxtəlif verilənləri İnternetdə, üçüncü tərəfin təqdim etdiyi 

serverlərdə saxlayır. Beləliklə, bulud saxlancını yaddaş kartı və ya sərt diskin bir növ əvəzedicisi kimi qəbul 

etmək olar. Bulud istifadəçilərinin sayı günbəgün artmaqdadır. Verilən proqnozlara görə, yaxın gələcəkdə 

bulud sistemi disk sürücülərini (HDD, yaddaş kartlarını) böyük ölçüdə əvəz edə bilər.  

Bugün bulud xidməti bir çox şirkətlər tərəfindən təqdim edilir və hər təklifin , demək olar ki, bir-

birindən fərqlənən xüsusiyyətləri var. Şirkətlərin təqdim etdiyi bulud xidmətləri yaddaş həcminə, ödənişli və 

ya ödənişsiz olmasına görə fərqlənə bilər. Onu da qeyd edək ki, bulud saxlancı sadəcə İnternetdə deyil, 

ümumdünya şəbəkəsinə çıxışı olmayan qapalı şəbəkədə də qurulub istifadə oluna bilər. Başqa sözlə desək, 

hər hansı bir şirkət öz bulud saxlancını yaradıb istədiyi halda yalnız özü üçün istifadə edə bilər. Şirkət buludu 

özəl şəbəkə kimi istifadə edə, ya da başqa istifadəçilərə müxtəlif şərtlərlə təqdim edə bilərbəzi hallarda bulud 

saxlancındakı verilənlərlə işləmək keyfiyyət baxımından yaddaş kartı ilə işləməkdən daha zəif qala bilər; 

bulud saxlancınızın həcmini artırmaq, böyük həcmli verilənləri ötürmək və sair əlavə xidmətlərə görə sizdən 

ayrıca ödəniş tələb oluna bilər. Bulud Texnologiyasının 4 tipi var, bunlar aşağıdakılardır: 

  

 Public Cloud: 
Public Cloud`da öz strukturumuzu tamamilə buludda qururuq. Yəni bu o deməkdir ki, strukturumuzu üçüncü 

şirkət üzərində kirayə edəcəyimiz mənbələrdə üzərində qururuq. Buna nümunə olaraq istifadə etdiyimiz 

elektron poçtları göstərə bilərik. Bu elektron poçtlara heç bir pul ödəmədən bunların müxtəlif 

funksiyalarından istifadə edirik. Bu tipi kiçik və orta həcmli şirkətlərdə istifadə edə bilərik. Public Cloud`da 

əsasən nə qədər istifadə edirsənsə, o qədər də ödəyirsən. 

 Private Cloud: 
Private Cloud daha böyük şirkətlər və məlumatları daha önəmli olan şirkətlərin üstünlük verdiyi bir 

tipdir. Buna nümunə olaraq Microsoft şirkətinin təqdim etdiyi Hyper-V və System Center məhsullarını 

göstərmək olar. Private Cloud bizim şəxsi qurduğumuz struktur olduğuna görə bütün məlumatlar bizim 

əlimizin altındadır. 

 Hybrid Cloud: 
Hybrid Cloud Public və Private Cloud`un birləşməsindən ortaya çıxan strukturdur. Harada ki, 

təhlükəsizlik və gizlilik daha önəmlidir bu zaman Private Cloud istifadə olunur, ancaq yuxarıda 

sadaladıqlarım önəmli olmayan hallar üçün isə Public Cloud istifadə olunur.Bunların birləşməsi də 

şirkətlərin həcminə görə dəyişir. 

 Community Cloud: 
Bu tipdən qısa olaraq bəhs edəcəm.İlk öncə onu demək istəyirəm ki, bi o qədər istifadə olunan tip 

deyil.Qısa olaraq bunu açıqlasaq, bu zaman belə izahat verə bilərik: Bulud üzərində aldığımız hər hansı bir 

xidməti əgər bir neçə şirkət ilə ortaq istifadə ediriksə, buna Community Cloud deyilir. 

Bulud sisteminin layihələndirilmısi  tez bir zamanda populyarlıq qazandı, çünki bu yalnız ən 

mürəkkəb və ümumi IT vəzifələrinə həll təklif edir, həm də bir sıra yeni imkanlar yaradır. Bəzi mühitlərdə 

bu texnologiyalar xərclərin azaldılmasına kömək edir, digərləri isə - böyümə problemini həll etmək üçün. 

İstifadə olunurşÇox vaxt mövcudluğun, göstərilən göstəricilərin, təhlükəsizliyin və məlumatların 

qorunmasının göstəricilərinə nail olmaqla xidmətin səviyyəsinin genişləndirilməsi və xidmət səviyyəsinin 

razılaşdırılmasını təmin etmək lazımdır. 
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VERİLƏNLƏRİN SAXLANILMASI ÜÇÜN BULUD SİSTEMİ (xidmətlər) 

 

İsrafilov K.A. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Kompüter şəbəkələri əsasında mürəkkəb məsələlərin həlli üçün paylanmış hesablama sistemlərinin 

yaradılmasında bulud texnologiyalarından (cloud computing) geniş istifadə olunur. Böyük hesablama və 

yaddaş resurslarına malik olan bu cür sistemlər yüksək sürətli əlaqə kanalına malik olan kompüter şəbəkələri 

əsasında yaradılır. Yüksək sürətli əlaqə kanallarından istifadə etməklə, müxtəlif təşkilat və müəssisələrin 

istifadəçilərinin cloud computing sisteminin xidmətlərindən istifadəsi iqtisadi cəhətdən daha sərfəlidi. Bu 

texnologiya kommunikasiya şəbəkələrinə qoşulmuş çoxsaylı kompüterlərin daxil olduğu hesablama 

konsepsiyalarının müxtəlif növlərini əhatə edir və şəbəkə üzərində qoşulmuş çoxsaylı kompüterdə eyni 

zamanda proqramı işə salmaq imkanına malik paylanmış hesablamaya bənzəyir. Bulud texnologiyası əsasən 

böyük həcmli hesablamaların həlli üçün resursların paylanmasına əsaslanır. Bulud texnologiyası 

müəssisələrdə yerləşən server kompüterlərinin yaddaş sisteminin və proqram resurslarının buludlar üzərinə 

köçürülməsini təmin edir, yəni onların ümumi qrup halında birləşdirilməsinə imkan verir. Ümumilikdə, bu 

texnologiya istifadəçinin tələbinə uyğun olaraq onu öz daxili resursları hesabına hesablama və yaddaş 

resursları ilə təmin edir. 

Bulud texnologiyaları əsasında həlli nəzərdə tutulan bir sıra mürəkkəb məsələlər müəyyən edilmiş, 

hesablama və yaddaş resurslarından səmərəli istifadə problemləri tədqiq edilmişdir. Açar sözlər: cloud 

computing, hesablama və yaddaş resursları, e-hökumət, cloud xidmətləri. Giriş Kompüter şəbəkələri əsasında 

mürəkkəb məsələlərin həlli üçün paylanmış hesablama sistemlərinin yaradılmasında bulud 

texnologiyalarından (cloud computing) geniş istifadə olunur. Böyük hesablama və yaddaş resurslarına malik 

olan bu cür sistemlər yüksək sürətli əlaqə kanalına malik olan kompüter şəbəkələri əsasında yaradılır. 

Yüksək sürətli əlaqə kanallarından istifadə etməklə, müxtəlif təşkilat və müəssisələrin istifadəçilərinin cloud 

computing sisteminin xidmətlərindən istifadəsi iqtisadi cəhətdən daha sərfəlidir. Aparılan tədqiqatlar göstərir 

ki, fərdi kompüterin imkanlarının 25–30%-i və verilənlərin emalı mərkəzlərinin (VEM) resurslarının 70–

80%-i istifadə edilir. 

Bulud texnologiyaları istifadəçilərə 10-a yaxın xidmət təklif edir. 

Storage-as-a-service (SaaS) - verilənlərin yadda saxlanması servis kimi. Lazımi disk fəzasının sorğu 

üzrə təqdim edilməsi. Bu resurs uzaq məsafədə yerləşə bilər. İstifadəçilərə verilənləri yadda saxlamaq üçün 

yaddaş resursları təklif edir.  

Database-as-a-service (DaaS) - verilənlər bazası servis kimi. Verilənlər bazasına məsafədən girişin 

təqdim edilməsi imkanını yaradır. İstifadəçi üçün bu verilənlər bazası lokal şəbəkələrdə yerləşən baza kimi 

görünür. 

İnformation-as-a-service (İaaS) - informasiya servis kimi. Verilənlərə API tipli interfeys vasitəsilə 

məsafədən girişi nəzərdə tutur. Bu birja verilənləri, kredit informasiyası, ünvanların yoxlanılması və 

identifikasiyası ola bilər. 

Security-as-a-service (SaaS)- təhlükəsizlik servis kimi. Bu təhlükəsizlik xidmətlərinin İnternet 

vasitəsilə təqdim edilməsidir. Təhlükəsizlik strukturunun lokal qurulmasına baxmayaraq, bəzi xidmətlər 

uzaqdan reallaşdırılır, məsələn, identifikasiya və audentifikasiya, giriş açarlarının generasiyası, saxlanması 

və ötürülməsi 

Management/governance-as-a-service (MaaS)- idarəetmə servis kimi. Bu digər bulud-servislərin 

uzaqdan idarə edilməsi servisidir, buraya virtuallaşdırma, girişin idarə edilməsi, müəyyən siyasətlərin 

(məsələn, təhlükəsizlik) reallaşdırılması daxildir. Biznes xidmətlərinin təşkilini həyata keçirir. 

Testing-as-a-service (TaaS)- testləşmə servis kimi. Bu  veb-serverlər daxil olmaqla, müxtəlif növ 

servislərin lokal və ya uzaqdan testləşdirmə imkanının təqdim edilməsidir. 

 

ÖLÇMƏNİN VƏ NƏZARƏTİN TƏŞKİLİNDƏ PRİNSİPLƏRİN ROLU 

 

İskəndərov N.Ş. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

 Bildiyimiz kimi, hər bir müəssisədə keyfiyyəti idarəetmə sistemi qurulan zaman diqqət edilən 

məsələlərdən biri də həmin müəssisədə istifadə edilən ölçmə vasitələrinin düzgünlüyünün təmin edilməsidir. 

Çünki, düzgün olmayan ölçmə vasitəsi müəssisənin məhsul tsiklində zay məhsulların artmasına gətirib çıxara 
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bilir. Məhz bu səbəbdən ölçmə və nəzarətin düzgün aparılması təmin edilməlidir. Ölçmə və nəzarət təşkil 

edilən zaman aşağıdakı prinsiplərə əməl edilməlidir. 

İnversiya prinsipi məhsulun hazırlanmasından başlayaraq, onun istismarına qədər olan bütün 

mərhələlərdə müxtəlif forma və vəziyyətlərə düşməsinə əsaslanır. Məhsul əvvəlcə emal obyektinə, sonra 

nəzarət və ölçmə obyektinə, sonra isə istismar obyektinə çevrilir. Buna gorə də  inversiya prinsipi texnoloji, 

ölçmə və istismar prosesləri arasında əlaqə yaradır. 

Birinci mərhələdə detal texnoloji sistemin qapalı zəncirinin hissəsi olur. İkinci mərhələdə ölçmə 

vasitəsi ilə birlikdə qapalı sistemə daxil olur. Üçüncü  mərhələdə hazır detal maşının kinematik sisteminin 

tərkibinə daxil olur. İnversiya prinsipini konstruktor maşını layihələndirərkən, texnoloq hazırlayarkən, met-

roloq, nəzarət və ölçmə vaxtı nəzərə almalıdır. 

Teylor prinsipə görə detalın həndəsi parametrlərinin qarşılıqlı yerləşməsində və formasında xətalar 

vardırsa, onda onun ölçülərinin uyğunluğu o halda mümkündür ki, keçən və keçməyən hədlərin qiymətləri 

müəyyən edilmiş olsun. Ölçmə vasitələri ilə nəzarət obyektlərinin qarşılıqlı əlaqəsi nöqtə, xətt və səth üzrə 

ola bilər. 

Abbe prinsipinə görə ölçmələrin minimum xətaları nəzarət edilən həndəsi element və müqayisə 

elementi bir xətt üzərində yerləşdikdə alınır. Bu prinsipdən ölçmə vasitələrinin sxem və konstruksiyasının 

seçilməsində, dəzgahların layihələndirilməsində geniş istifadə edirlər. Lakin nəzarət edilən obyekt və 

nümunə elementinin bir xətt üzərində ardıcıl yerləşməsi ölçmə vasitələrinin hüdud ölçülərinin böyüməsinə 

gətirib çıxarır. Ona görə, bir sıra hallarda, müqayisə elementlərinin paralel yerləşməsindən istifadə edilir. Bu 

halda isə ölçmələrin minimum xətalara malik olması şərti gözlənilməlidir. 

Lingli ötürmələrin parametrlərinin seçilməsi prinsipində ötürmə nisbətinin sabitliyini və dəqiqliyini 

gözləmək lazımdır. Lingli ötürmənin əsas xüsusiyyəti kürə ilə müstəvinin birləşdiyi nöqtədə sürüşmə 

əlaqəsinin olmasıdır. Burada  linglərin tipləri, sayı, oynağın növü müəyyən edilməlidir. Əgər kürə dönmə 

həlqəsində yerləşibsə ötürmə sinuslu, dönmə  həlqəsinin irəliləyən qarışıq  həlqədə  yerləşmiş kürəsinin 

toxunduğu müstəvi varsa, tangensli adlandırılır. Tangensli lingin xətası sinuslu lingin xətasindan iki dəfə 

çoxdur. Sistematik xətanın təsirini azaltmaq üçün  lingin hər iki qolunu eyni tipli  hazırlamaq lazımdır. 

Nəzarət funksiyaları ilə proseslərin idarə edilməsi funksiyalarının birləşdirilməsi prinsipindən  

sənayedə geniş    istifadə olunur. Nəzarət funksiyaları ilə texnoloji proseslərin funksiyalarının birləşdirilməsi 

yüksək məhsuldarlıqlı avtomatlardan istifadə etməyə imkan verir. Bu prinsip nəinki əsas, eyni zamanda əlavə 

keyfiyyət parametrlərinə də nəzarət etməyə imkan verir. Proseslərlə avtomatik nəzarət etmə mümkünlüyü bu 

prosesləri fasiləsiz idarə etmə sistemlərini yaratmağa, onların istiqamətlərini nəzərdə tutulmuş 

qanunauyğunluqla  yaxşılaşdırmağa, idarəetməni yalnız parametrlərə görə deyil, onların qiymətlərinə, 

xarakterlərinə və dəyişmənin ardıcıllığına görə yerinə yetirməyə imkan verir. Nəzarət sisteminə idarə etmə 

funksiyalarının verilməsi, onları məhsulların çeşidlərə ayrılmasından azad etmir. 

Nəzarət vasitələrinin istehsal proseslərinin idarə  edilməsində istifadə etmək qəza hallarının  aradan 

qaldırılmasında, onları yaradan səbəblərin qarşısının alınmasında, ətraf mühütin qorunmasında geniş tətbiq 

edilir. Bu prinsipin tətbiqi zamanı enerji sərfi azalır, operator vəzifələri  ixtisara düşür, istehsal prosesinin 

bütövlükdə avtomatlaşdırılmasına şərait yaranır. Bununla əlaqədar olaraq nəzarət vasitələrinə kompyüterlərin 

və mikroprosessorların qoşulması imkanı yaranır, alınan məlumatların işlənməsi və analizi sürətlənir. Əlavə 

parametrlərə nəzarət texnoloji proseslərə tez və sürətli düzəlişlər etməyə imkan verir. 

 

İKT- nin TƏHSİLDƏ VƏ İQTİSADİYYATDA TƏTBİQİ 

 

Kərimli O.Ə. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Bu gün dünyada insanların böyük əksəriyyəti müxtəlif məqsədlər üçün kompüterdən geniş istifadə 

edirlər. Xüsusən gənc nəsil üçün kompüterdən istifadə onun gündəlik fəaliyyətinin adi həyat tərzinə çevrilib. 

Kompüterlərin təhsil sahəsinə inteqrasiyası da bu tendensiyaları əks etdirir. Kompüterlərin təhsil sahəsində 

uğurlu tətbiqi yalnız onların əldə edilməsindən deyil, eyni zamanda istifadəçilərin onlarla nə dərəcədə tanış 

olmalarından asılıdır. Müasir dövrdə İKT-nin inkişaf etdirilməsi hər bir ölkənin intellektual və elmi 

potensialının vacib göstəricilərindən biridir və bu prosesin zəruriliyi indiki qloballaşma dövründə daha çox 

hiss olunur. Bu texnologiyaların sürətli inkişafı və yayılması bəşəriyyətin inkişafı üçün geniş imkanlar 

yaradır.  

Azərbaycan Respublikasında da informasion cəmiyyətin qurulması və kompüterləşmə sahəsində ciddi, 

uğurlu addımlar atılmışdır. Bu sahədə həyata keçirilən dövlət siyasətinin ümdə vəzifələrdən biri İKT-nin 
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cəmiyyətin müxtəlif sahələrində, xüsusilə də təhsil sistemində geniş tətbiq edilməsi məsələsidir. İKT-nin 

təhsildə tətbiqi Azərbaycan vətəndaşlarının müasir biliklərə və bacarıqlara malik olan yeni nəslinin 

formalaşmasına birbaşa təsir edən yüksək mahiyyətli məsələdir. Məhz bu səbəbdən son illər təhsil sistemində 

İKT infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi və təhsildə İKT-nin tətbiqinin dünya standartları səviyyəsinə 

çatdırılması ölkəmizdə prioritet istiqamətlərdən biri olub. Bunun üçün son illər dövlət tərəfindən təhsil 

sistemində İKT-nin tətbiqi sahəsində müxtəlif layihə və tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Bu müstəvidə icra 

olunan fəaliyyətlər təhsil sahəsində aparılan islahatların çox vacib mərhələlərindən biri hesab edilən təhsil 

ocaqlarında İKT infrastrukturunun qurulmasına yönəlib.. Təhsil sistemində İKT infrastrukturunun inkişaf 

etdirilməsi və İKT-nin tətbiqinin dünya standartları səviyyəsinə çatdırılmasının bu sistemin inkişafında 

prioritet istiqamətlərdən biridir. Hazırda Respublikamızda bütün sahələrdə, xüsusilə də təhsil sistemində 

mütəxəssislərin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) ilə işləmək və onlardan düzgün 

istifadə etmək bacarığına çox böyük önəm verilir. İKT biliyinə mükəmməl yiyələnməyin ən yaxşı yolu isə, 

təbii ki, orta məktəbdən başladığı üçün bu sahədə həyata keçirilən siyasətin mühüm xüsusiyyətlərindən 

biridir. 

İqtisadi inkişafda İKT-nın rolunun artırılmasında əsas istiqamətlərdən biri də korporativ informasiya 

sistemlərinin yaradılması və onlardan istifadənin genişləndirilməsidir. Bu istiqamətdə daha yüksək 

nəticələrin əldə olunması ölkədə informasiya sistemlərinin tətbiqinin genişləndirilməsini tələb edir. 

Hazırda demək olar ki, dünyanın əksər ölkələrində informasiya texnologiyaları və sistemləri iqtisadiyyatın 

idarəetmə, maliyyə və bank işlərində daha çox istifadə olunur. Sənaye məhsullarının istehsalında da İT-dən 

istifadə  günü-gündən artmaqdadır. Yalnız aqrar sahədə İT-nin  tətbiqi elə də yüksək səviyyədə deyil.İKT-

nin iqtisadiyyatda tətbiqi hər bir yeni məsələdə olduğu kimi, özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir. İlk 

baxışdan yeni texnologiyaların tətbiqi səmərəli, gəlir gətirən və ümumilikdə yüksək artım tempini təmin 

edən hesab edilə bilər. Müasir dövrdə İT-nin və informasiya sistemlərinin tətbiqi və onların inkişafına yeni 

investisiyaların cəlb edilməsi bir çox problemlərlə əlaqədardır.Belə ki, hazırda dünya ölkələri ildə 

informasiya texnologiyalarına 1 trilyon dollardan yuxarı vəsait xərcləyir. Məhz buna görə də bütün ölkələr 

üçün, ümumilikdə dünya iqtisadiyyatı üçün bu xərclərin hansı dərəcədə effektiv olması xüsusi əhəmiyyətə 

malikdir. Qeyd edək ki, bu, coğrafi mövqeyi və inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq bütün dövlətlər üçün 

mühüm əhəmiyyətə malikdir.İnformasiya texnologiyalarına investisiya qoyuluşlarının effektivliyinin və 

onların iqtisadi inkişafda xüsusi əhəmiyyəti olan informasiya sistemlərinin inkişafında rolunun 

qiymətləndirilməsi məqsədilə hazırda müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Bu yanaşmalardan biri ölkənin, 

regionun və ya ayrılıqda götürülmüş müəssisənin mövcud vəziyyətinin nəzərə alınması ilə ayrı-ayrı 

göstəricilərə və aspektlərə görə qiymətləndirilməsi üsullarıdır. Burada adətən, informasiya texnologiyalarının 

tətbiqi ilə maliyyə əmsallarının hesablanması və müqayisəli qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Lakin qeyd 

edək ki, bu cür yanaşma informasiya texnologiyalarının tətbiqinin nəticələrinin tam  qiymətləndirilməsinə 

imkan vermir. İkinci qrup yanaşmada ekspert üsullarından istifadəyə üstünlük verilir.Bu üsuldan istifadə 

informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə əldə olunacaq gəlirlərin təqribi də olsa əvvəlcədən müəyyən 

olunması mümkündür.  İT-nin iqtisadiyyata tətbiqinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi yalnız ilkin 

mərhələdə və prosesin müəyyən mərhələsində deyil, ümumilikdə hər bir mərhələdə aparılması daha 

məqsədəuyğundur. Məhz üsulların belə tətbiq forması sürətlə dəyişən, yeniləşən İT-nin düzgün istifadəsinə 

imkan verər.Dünya ölkələrinin inkişafında İKT-nin rolunun əhəmiyyəti ildən-ilə dəyişir. Bunu İKT-nın 

tətbiq istiqamətlərinin dəyişməsi və yeniləşməsində də görmək olar.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab  İlham Əliyev tərəfindən imzalanan sərəncamla 

Elektron Hökumət üzrə Dövlət Agentliyi yaradılıb.Agentlik də bu işləri mərkəzləşdirilmiş qaydada 

həyata keçirəcək və onların səmərəliliyini daha da artıracaq.  
 

İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİNİ TƏMİN EDƏN   

KORPORATİV İDARƏ SİSTEMİNİN QURULMASI 

 

Kərimli P.Q. 

Azərbaycan Neft və Sənaye Universiteti 

 

Kompüter texnikasının və informasiya texnologiyalarının geniş tətbiqi sayəsində yaranmış 

informasiya inqilabı müasir cəmiyyətin inkişafının bir sıra ən mühüm vəziyyətinə yenidən baxmaq 

məcburiyyətini yaratdı. Ən əvvəl, bu informasiya resurslarının artan rolu ilə əlaqədardır. 

İnformatlaşdırmanın tərkib hissəsi kimi, informasiyaya daxil olma imkanı da kəskin surətdə artırılır. Lokal 

şəbəkələrdən istifadə edib, onların böyük korporativ şəbəkələrdə birləşdirilməsi verilənlər bazasına, elektron 
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poçtuna  və digər informasiyaya  cəld daxil olmağı təmin edir. Bu isə öz növbəsində məxfi verilənlərin itmə 

ehtimalını artırır ki, bunun da nəticəsində məcbur oluruq ki, müasir imkanlardan istifadə etməklə, daha ciddi 

surətdə informasiya təhlükəsizliyi məsələlərini həll edək.  Lakin bu inqilab da öz növbəsində bir sıra 

problemlər toplusunu yaratdı. Web-serverlərin, şəbəkə arası ekranların, əlavələr serverlərinin və ona yaxın 

olan qurğuların tətbiqi sayəsində sistemlərin artan mürəkkəbliyi istifadəçilərin müasir texnologiyadan 

gözlədikləri səviyyədə xidmətin etibarlılığının, daxil olma mümkünlüyünün və keyfiyyətin saxlanılması 

məsələsini çox mürəkkəb etdi. Nəticədə,  həm informasiya strukturunun, həm də sistemin etibarlılığının  

təminatı və təhlükəsizliyinin bütövlükdə idarə vasitələrindən istifadə məsələsi tam aydın oldu.  

Mühafizə üsullarının, informasiya təhlükəsizliyi siyasətinin seçilməsi və onun geniş tətbiqinin 

planlaşdırılması məhz nəyin mühafizə olunması məsələsindən başlayır. Bəzi hallarda bu cür mürəkkəb bir 

məsələdə fikirlərin üst-üstə düşüb-düşməməsi müşahidə olunur. 

Bildiyimiz kimi, mühafizə  obyekti rolunda ayrıca işləyən kommunikasiya  avadanlığı və kompüterlər 

yox, biznes-məsələlərinin həlli üçün informasiyadan istifadə edən istifadəçilər olurlar. Buna görə də, 

təhlükəsizlik sisteminin əsas məqsədi və düzgün işləmə  kriterisi aşağıdakı kimi göstərilə bilər: “Kritik 

verilənlərə daxil olma  yalnız səlahiyyətli şəxslərə, yalnız təhlükəsizlik siyasətinin icazə verdiyi üsula və 

yalnız təhlükəsizlik siyasətinin təyin etdiyi vasitələrinin köməkliyi ilə mümkündür”. Bildiyimiz kimi, 

məsələnin bu cür qoyuluşundan onun həll üsulları (əksər hallarda cavab məlum olduqda, məsələnin həllini 

tapmaq asan olur) aydın görünür. Üsullar isə, öz növbəsində vasitələrin köməkliyi ilə həyata 

keçirilir.İnformasiya təhlükəsizliyi sisteminin qurulma məsələsinin həlli üç əsas komponentlərə bölünür: 

Autentifikasiya  sistemləri və daxil olmanın idarəsi;  Aktiv mühafizə sistemləri; İnformasi- ya 

təhlükəsizliyinin idarə sistemləri;   

Bu məsələlərin tam şəkildə həll olunması və bu komponentlər arasında  qarşılıqlı əlaqənin təşkili, son 

nəticədə informasiya təhlükəsizliyi sisteminin bütövlülüyünün effektivliyini təyin edir. 

İnformasiya təhlükəsizliyinin korporativ sisteminin qurulmasının birinci və əsas məsələsi 

autentifikasiya sisteminin qurulması və daxil olmanı idarə edən tam əhatəli sistemin məsələlərinin planlı 

şəkildə həllidir. Bu cür sistemin təşkil edilməsi domen strukturlarının təşkili, istifadəçilər ilə işin prosedur 

idarəsi, telekommunikasiya məsələləri kimi ümumi informasiya məsələləri ilə sıx əlaqədə olur. 

 

MÜƏSSİSƏNİN İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ 

TƏMİNATININ PROQRAM VASİTƏLƏRİ 

 

Kərimli P.Q. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

İnformasiya təhlükəsizliyi – xarici dünya ilə əlaqəsi olan istənilən kompaniyanın normal fəaliyyəti 

üçün əsas şərtdir. Artıq böyük miqdarda kompaniyalar öz biznesinin bir hissəsini təşkil edən İnternetdən 

istifadə edirlər ki, bunun da nəticəsində kompaniyanın informasiya təhlükəsizliyi infrastrukturunda daxili 

əlavələrin təhlükəsiz işləməsi və təhlükəsizlik sahəsində kompaniyanın ümumi siyasəti üçün aparat və 

proqram vasitələrinin rolu gündə-günə artır. Bu halda yuxarıda göstərilən vasitələrin tətbiqindən alınan 

iqtisadi effektivliyi ofis əlavələrinin və müəssisənin idarə sisteminin effektivliyinin qiymətləndirilməsi ilə 

müqayisədə, qiymətləndirmək çox mürəkkəb olur.   

“Buter Group” analitik kompaniyanın təsnifatına əsasən  müəssisənin informasiya təhlükəsizliyinin təminat 

vasitələrini 3 böyük qrupa bölmək olar: 

-antivirus mühafizəsi vasitələri; 

- brənmauerlər; 

hücumları aşkarlayan vasitələr.  

Əgər vasitələrin birinci 2 kateqoriyaları çox geniş tətbiq olunduqları halda, axırıncı qrup, brəndmauer 

sinfinə aid olan bəzi məhsullarda hücumları aşkarlayan hətta vasitələr olmasına baxmayaraq, nisbətən 

yenidir.  

Hücumlar, bir qayda olaraq,  müəyyən proseslərin işə salınma və korporativ resurslardan hüququ olmadan 

istifadə etmə məqsədilə inzibatı üstünlüklər əldə etmək üçün yönəldilmişdir. Hücum həm kənardan, həm də 

daxildən ola bilər, lakin onun mənbəyindən asılı olmayaraq, ilk addımda inzibati hüquqları əldə etməyə 

imkan verən zəif yerlərin axtarışı olur. Əfsuslar olsun ki,   bu cür zəif yerlər bir çox proqram məhsullarında 

mövcuddur və çox vaxt yaxşı sənədləşdirilmişdir.  

Antivirus proqram təminatı müxtəlif tip virus hücumlarından müəssisənin mühafizəsi üçün təyin 

edilmişdir. Hal-hazırda bir çox kompaniyalar fayl serverləri üçün də antivirus proqram təminatını istehsal 
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edirlər, Virusların ötürülməsi əsasən elektron poçtu vasitəsilə baş verdiyi üçün, korporativ antivirus proqram 

təminatının ən geniş yayılmış kateqoriyası məlumatın daxilində virus siqnaturlarını aydınlaşdıran poçt 

serverləri üçün antiviruslardır. Bununla bərabər, bir çox kompaniyalar fayl serverləri üçün antivirus proqram 

təminatını, həmçinin İnternet-provayderlər tərəfindən istifadə olunan xüsusiləşdirilmiş proqram təminatını 

istehsal edirlər.  

Korporativ brəndmauerləri  lokal korporativ şəbəkəyə daxil olan və ondan xaric olan trafikə nəzarət 

edib,  həm xalis proqram vasitəsi, həm də aparat-proqram kompleksi şəklində ola bilir. Brəndmauerdən 

keçən hər bir verilənlər paketi onun tərəfindən təhlil olunur (məsələn, haradan əmələ gəlməsi və ya 

paketlərin buraxılmasının digər qaydalarına uyğunluğu),  bundan sonra isə paket ya buraxılır, ya da ki, 

buraxılmır. Adətən brəndmauerlər paketlər süzgəci rolunu və ya proksi-server rolunu yerinə yetirirlər; 

axırıncı halda  brəndmauer sorğuların yerinə yetirilməsində  tərəfdaş keyfiyyətində çıxış edirlər və resursa 

özünün sorğu təşəbbüsünü göstərir və bununla da lokal və xarici şəbəkələr arasındakı bilavasitə birləşməyə 

imkan vermir. 
 

QAZ QARIŞIQLARINDA HİDROGENİN 

KONSENTRASİYASININ ÖLÇMƏ ÇEVİRİCİLƏRİNİN TƏDQİQATLARI 

 

Kərimov A.Z 

  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti  

 

Qaz qarışıqlarındakı hidrogenin konsentrasiyasının ölçülməsi məsələsi neft-kimya, neft emalı 

sənayesinin bir sıra sahələri üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əvvəlki tədqiqatlarda hidrogen və oksigenin 

müxtəlif qaz qarışıqlarında konsentrasiyasının ölçülməsinin yeni metod və vasitələri təqdim olunmuşdur. 

Onlar yanacaq elementlərində həyata keçirilən kimyəvi enerjinin elektrik enerjisinə birbaşa çevrilməsi 

prinsipinə əsaslanmışdır. Onların fərqləndirici xüsusiyyəti ionların qeydə alan rolunu icra edən sintetik 

polimer ion mübadiləli membranların elektolit şəklində tətbiqidir. Lakin hidrogenin konsentrasiyasının 

ölçülməsinin həmin metodların həyata keçirilməsi üçün köməkçi qaz – oksidləşdiricinin olması tələb edilirdi. 

Bununla əlaqədar, müəlliflər tərəfindən işlənib hazırlanmış yeni növ ilkin ölçmə çeviricisi (İÖÇ) şək. 1-də 

göstərilmişdir 

Çeviricinin 1 korpusunda işçi 4 və köməkçi 5 elektrodları yerləşdirilib. Onlar arasındakı məsafə OH- 

formalı 3 ion mübadiləli membrandan və OH- aktiv formalı ion mübadiləli qətrandan ibarət kombinə 

olunmuş iondaşıyıcısı ilə örtülüb. Çeviricinin eletktrodlardan çıxarılan elektrik çıxış siqnalı 6 reqistratoru 

tərəfindən qeydə alınır. Bu elektrokimyəvi element aşağıdakı sxemə uyğundur: 

Ag2O – köməkçi elektrod / H+ (OH-) iondaşıyıcı / Pt  - işçi elektrod // hidrogenə analiz edilən qaz 

qarışığı. 

Çevirici maye elektrolitlərin və köməkçi qazların olmaması, kiçik qabariti və kütləsi, işin qenerator 

xüsusiyyəti, vibrasiya və zərbələrə davamlılığı və bir sıra başqa xassələri ilə fərqlənir. 

İşlənilmiş çeviricilərin eksperimental tədqiqatları beynəlxalq standartların əsas qaydalarına müvafiq 

olaraq xüsusiləşdirilmiş sınaq stendində həyata keçirilir . 

Hidrogenin havadakı konsentrasiyasının ilkin ölçmə çeviricilərinin əsas xəta üzrə təyin edilməsi ilə 

bağlı sınaqlar verilmiş tərkibli qaz qarışıqlarının çeviricinin girişinə növbəli yolla verilməsi ilə həyata 

keçirilir . 
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Çeviricinin çıxışına verilən hər bir qaz qarışığı üçün avtomatik qeydə alan cihazın şkalası üzrə giriş 

siqnalının qiymətinin hesablanması növbəti qarışığın verilməsi başlayandan 10 dəq. sonra  həyata keçirilir. 
Əsas xətanın təyin edilməsi üçün ilkin olaraq aşağıdakı düstur üzrə çeviricinin yoxlamanın hər bir 

nöqtəsində mütləq xətaları nəzərə alınır: 

                                                          ΔU = Uu  −  U2 

burada    Uu – yoxlanılan nöqtədə çıxış siqnalının ölçülmüş qiyməti; 

   U2 – yoxlanılan nöqtədə çıxış siqnalının həqiqi qiymətidir. 

 

 

KOMPUTER SİSTEMLƏRİ DRAYVERLƏRİNİN TƏSNİFATI ÜZRƏ 

VERİLƏNLƏRİN ANALİZİ 

 

Kərimov E.E. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Univrsiteti 

 

Microsoft Windows drayverlərinin iki əsas növü vardır: 

İstifadəçi rejimi drayverlər,  

Kernel rejimi drayverlər 

İstifadəçi rejimi drayverlər istifadəçi rejimində işləyir və onlar adətən Win32 proqramı və kernel 

rejimi drayverləri və ya digər əməliyyat sistemi komponentləri arasında interfeysi təmin edirlər. 

Kernel rejimi drayverləri, I / O, Plug & Play yaddaşını, prosesləri , təhlükəsizliyi və s. idarə edən 

kernel rejimli əməliyyat sistemi komponentlərindən ibarət icra hissəsi kimi, kernel rejimində işləyir. Kernel 

rejimində drayverlər adətən laylı olur. Ümumiyyətlə, yüksək səviyyəli drayverlər adətən proqramlardan 

məlumat alır, məlumatları filtirləyir və cihaz funksionallığını dəstəkləyən aşağı səviyyəli bir drayverə ötürür. 

Bəzi kernel rejimi drayverləri də Windows Drayver Modelinə (WDM) uyğun olan WDM 

drayverləridir. Bütün WDM drayverləri Plug and Play və güc idarəetməsini dəstəkləyir. WDM drayverlərə 

bus drayverləri, funksional drayverlər və filter drayverlərə aiddir. Bu drayver növləri və onların səviyyələri 

arasında sxem 1-dəki kimi əlaqə vardır: 

 
Sxem 1. 

Kernel rejimi drayverləri səviyyələrinə görə bir neçə yerə bölünür: 

Yuxarı səviyyə drayverlər (Highest-level drivers) 

Orta səviyyə daryverlər (Intermediate drivers) 

Aşağı səviyyə drayverlər (Lowest-level drivers) 

Yuxarı səviyyə drayverlərə aşağıdakı kimi fayl sistemlərini dəstəkləyən fayl sistemi drayverləri 

daxildir:NTFS, FAT, CD-ROM fayl sistemi və s. 

Orta səviyyə daryverlər aşağı səviyyə drayverlərin dəstəyindən asılıdır. Orta səviyyə drayverlər özləri 

da aşağıdakkı kimi bir neçə yerə bölünür: 

Filter drayverlər, funksiya drayverləri, bus filter drayverləri və s. Öz növbəsində filter drayverləri də 

aşağı səviyyə və yuxarı səviyyə filter drayverlərinə bölünürlər. 
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Aşağı səviyyə drayverlər periferik cihazların bağlı olduğu I/O marşurutuna nəzarət edirlər. Aşağı 

səviyyə drayverlər digər aşağı səviyyə drayverlərdən asılı olmurlar. 

Sistem təminatı bus drayverləri sistem tərəfindən təmin edilir və ümumiyyətlə konfiqurasiya edilə 

bilən  İ/O marşurutlarına nəzarət edirlər. Bus drayverin əsas funksiyası marşurutda olan cihazları 

nömrələmək, qurğuları marşurutda idarə etmək, prosesləri sıralamaq, qurğuların identifikasiya edilməsi, 

qurğular üçün obyektlərin yaradılması və s. ibarətdir. 

Birbaşa fiziki cihazı idarə edən legacy drayverlər ən aşağı səviyyə drayverlərə aiddirlər. 

Kernel rejimi drayverlərin səviyyələrini və bir birindən asılılığını sxem 2-də olduğu kimi göstərə 

bilərik: 

 
 

Sxem 2. 

 
NƏZARƏT KODUNA GÖRƏ SƏHVLƏRİN AŞKAR EDİLMƏSİ METODLARI 

 

Kərimov İ.R. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Məlumat paketləri ötürülərkən bəzi xəta risklərinə sahibdir, beləki məlumatlar ötürülərkən paketin 

bitlərinin pozulma ehtimalı ola bilər. Bu ehtimal çox tətbiqlər tərəfindən qəbul edilməz. Çünki, paketin bir 

biti zədələnmiş olsa belə, bütün məlumatların səhv anlaşılmasına səbəb ola bilər. Bunun üçün əlaqə 

qurularkən pozulma olub olmadığının başa düşülməsi üçün səhvlərin aşkar edilmə metodlarından və 

düzəldilməsi metodlarından istifadə olunur. Düzəltmə əməliyyatı müvəffəqiyyətsiz olarsa, paketin yenidən 

göndərilməsi qaçınılmazdır. Ancaq bu səhvlərin aşkar edilməsi və düzəldilməsi də mümkündür. Səhvlərin 

aşkar edilməsi üçün bir çox metodlar və alqoritmlər vardır. 

Kodlaşdırma, elektronika dünyasında çox tez-tez istifadə olunan, hətta imtina edilməsi mümkün 

olmayan bir anlayışdır. Kodları istifadə edərkən komputerlərdə xətanı tapmaq üçün məhz nəzarət 

kodlarından istifadə olunar. Nəzarət kodları, məlumatlara əlavə bitlər artırılarkən, bu məlumatın 

saxlanmasında və ötürülməsində ortaya çıxa biləcək xətaları və səhvləri avtomatik olaraq taparaq, həll edə 

bilər. 

Səhvləri aşkar etmə və düzəltmə metodları OSI modelində data link layının funksiyalarından biridir. 
Data link layı, yerli sistemlər arasındakı topologiya və xəbərləşmə xüsusiyyətlərini müəyyən edər. Məlumat 

ötürülməsi zamanı göndəricinin göndərdiyi məlumatın problemsiz olaraq alıcı tərəfində alındığına dair əlaqə 

məlumatı alması, əgər məlumatlar səhv alınmış isə bununla əlaqədar düzəltmə tədbirlərini tətbiq etməsi data 

link layının digər vəzifəsidir. 

Səhv aşkar edildikdə, gələn paket işlənmir. Səhv aradan qaldırma isə, protokolun məlumat itkisi 

olduğunda hərəkətə keçərək məlumatın yenidən istənilməsini təmin etdiyi mənasını verər. Bir çox protokol 

səhvləri aradan qaldırmaq üçün metodlar təqdim edərlər. Ötürülən məlumatlar etiketlənər ya da nömrələnər. 
Məlumat alındıqdan sonra alıcı səhv təsbit etsə, səhv olan məlumat paketini bu nömrə ilə yenidən istəyər. 

Səhvlərin aşkar edilməsi metodlarına misal olaraq dövrü nəzarək kodlarını, cütlüyə nəzarək kodlarını, 

hemminq alqoritmini və s. göstərmək olar. Dövrü nəzarək kodları məlumat paketlərinin elektrik siqnalı kimi 
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kabeldən keçərkən zədəli olmaları halında, bu zədələnmənin, yəni məlumat paketinin qarşıya ötürülərkən 

yolda dəyişmiş halda çatdığının təsbiti üçündür.  

Ən çox istifadə edilən səhvlərin aşkarlanması üsulu cütlüyə nəzarət biti üsuludur. Cütlüyün (Parity) 

hesablanması ötürülən məlumatın içərisindəki birlərin tapılması ilə edilər. Tək cütlüyə nəzarət kodu istifadə 

edildikdə birlərin sayı cütlüyə nəzarət kodu biti ilə birlikdə tək olur. Cüt cütlüyə nəzarət kodu istifadə 

edildikdə birlərin sayı cütlüyə nəzarət kodu biti ilə birlikdə cüt olur. 

 

HEMMİNQ KODUNA GÖRƏ SƏHVLƏRİN AŞKAR EDİLMƏSİ ALQORİTMİ 

 

Kərimov İ.R. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Səvlərin aşkar edilməsi metodları, hansı bitin (ya da bitlərin) səhv olduğunu təyin etməz, yalnız səhv 

meydana gəldiyini təyin edər. Hemminq kodlaşdırma metodu ilə, məlumat paketində bir bit səhv tapılır və 

düzəldilir. Yenə də bu üsulla iki bit səhv aşkarlaya bilərik, lakin biz onları düzəldə bilmərik. Hemminqdən 

əvvəldə səhvləri aşkar edən metodlar vardı, lakin hemminq metodundan daha müvəffəqiyyətli deyildilər. 

Hemminqin son olaraq meydana gətirdiyi "Hemminq kodlama" üsulunda nəzarət bitlərinin istifadə 

edilməsi üçün inkişaf etdirdiyi alqoritm sadə idi: 

1.İkinin qatı olan bütün bit pozisiyaları nəzarət bitləri üçün istifadə olunacaq: 

(məs: 1,2,4,8,16,32,64,128….və s.) 

2.Digər bütün pozisiyalar paketlənəcək məlumatlar üçün istifadə olunacaq: 

(məs: 3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,17.... və s.) 

3. Hər bir nəzarət biti məlumatların paketindəki bəzi digər bitləri idarə edər. 

 (n = 1 Mövqedə): 0 bit atla (0 = n-1), 1 bit kontrol et (n), 1 bit atla (n), 

1 bit kontrol et (n), 1 bit atla (n)…. və s. 

 (n = 2 Mövqedə): 1 bit atla ( 1 = n-1 ), 2 bit kontrol et (n), 2 bit atla (n), 

2 bit kontrol et (n), 2 bit atla (n)…. və s. 

 (n=4 Mövqedə): 3 bit atla ( 3 = n-1 ), 4 bit kontrol et (n), 4 bit atla (n), 

4 bit kontrol et (n), 4 bit atla (n)…. və s. 

 (n=8. Mövqedə): 7 bit atla ( 7 = n-1 ), 8 bit kontrol et (n), 8 bit atla (n), 

8 bit kontrol et (n), 8 bit atla (n)… və s. 

 (n=16 Mövqedə): 15 bit atla ( 15 = n-1 ), 16 bit kontrol et (n), 16 bit atla (n), 

16 bit kontrol et (n), 16 bit atla (n)…. və s. 

Müqayisə nəticəsində alınan dəyər sıfır olarsa, məlumatların pozulması yoxdur, sıfırdan fərqlidirsə, 

məlumatların pozulması vardır. 

Hər sistem səhvlərə qarşı fərqli bir şəkildə qarşılıq verir. Təklif olunan sistem ənənəvi olaraq hemminq 

kodu metodunun təkmilləşdirilməsi olduğundan, təkmilləşdirilmiş olan yeganə çatışmazlıq tək bit səhv 

düzəldilməsidir. Bu təklif olunan sistem daha bir bit səhv aşkarlamaq və düzəltmək üçün daha doğru ola 

bilər. 

VİRTUAL BANK 

  

Kişiyeva N.Ş. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Online bankçılıqda bir çoxları ondan necə istifadə etməli olduğunu anladılar, amma "virtual bank" 

termini bu gün bir çox sual yaradır, çünki bir çoxu virtual bankın nə olduğunu bilmir. Biz onlara cavab 

verməyə çalışacağıq və virtual maliyyə təşkilatının real banklardan nə ilə fərqli olduğunu izah etməyə 

çalışacağıq. İnternetdən istifadə edərək müxtəlif bank əməliyyatlarını həyata keçirən maliyyə təşkilatı virtual 

bank adlandırılıb. 

1995-ci ilin noyabr ayında internetdə yayılan ilk virtual bank SFNB təşkilatı idi. Deyilənlərə əsasən, 

bank amerikalılar, əsasən ölkədə miqrant olaraq yaşayanlar və hətta oranı daimi olaraq tərk edənlər üçün 

nəzərdə tutulmuşdu. Heç kim müştərilərini itirmək istəmirdi, buna görə hazırlanan layihədə  hər hansı bir 

coğrafi obyektə bağlanmadan,  uzaq məsafədən maliyyə təşkilatının xidmətlərindən istifadə edilməsi 

planlaşdırılırdı. Bundan əlavə, bəzi ştatlarda qonşu bölgələrdən "kənar" bankların filiallarının açılmasına 

mane olan qaydalar var idi. Bütün bu amillər təşkilatçılara İnternet-bank sistemi yaratmağa gətirib çıxardı 

(elektron bankçılıq, onlayn bankçılıq). 
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Virtual bank adi banklardan fərqli olaraq İnternet vasitəsilə fəaliyyət göstərən eyni maliyyə 

təşkilatıdır. Özünün və müştəri hesablarının qorunması üçün etibarlı sistemlərə malikdir.  

Bununla belə, onlayn bankçılıqla virtual bankları eyniləşdirmək olmaz. Onlayn bankçılıq, bir şəxsin 

bank hesabını real bankda onlayn olaraq idarə etməyə imkan verən bir xidmətdir, virtual bank isə tamamilə 

internetdə fəaliyyət göstərir. Sistemin funksiyaları əvvəllər passiv (hesaba və əməliyyatlar üzrə məlumatların 

alınması) və aktiv (uzaqdan maliyyənin idarə edilməsi) əməliyyatlarına bölündü. 

Hər-hansı bir şöbə şəbəkəsi yaratmaq və böyük bir işçi heyətini işə götürmə ehtiyacın olmaması 

maliyyəçiləri həvəsləndirdi və beş il ərzində dörddən çox virtual bank açıldı. Dünyada bir yerdə e-bank 

xidmətləri göstərən 6000-dən çox sayt var. Bunlar arasında, ən çox Finlandiyalı portallardır (Avropanın ən 

məşhuru Holvi layihəsidir). Niyə banklar deyil, sadəcə saytlar? Məsələ bundadır ki, bu tip virtual maliyyə 

təşkilatı bəzən müstəqil kredit təşkilatı olmayıb (Rusiyada belə bir nümunə, məsələn, Roketbank) müştərilərə 

tərəfdaş bank məhsulları əsasında xidmətdən istifadə etməyə kömək edir. 

Hal-hazırda, virtual banklar pulla müxtəlif əməliyyatlar aparmaq üçün müştərilərin üstünlük verdiyi 

adi üsuldur: ödənişlər, köçürmələr, depozitin açılması və ya kredit üzrə müntəzəm ödəniş etmək və s. Virtual 

banklar sadalanan məqsədlər üçün virtual məkanlardan istifadə edərək hər cür bank əməliyyatlarını həyata 

keçirən maliyyə təşkilatlarıdır.Çoxlarının bu virtual bankın xidmətlərindən faydalanıb məmnun qaldıqlarına 

baxmayaraq bir çoxlarının da bu işin prinsiplərinə aid bir sıra məsələlərdə şübhələri qalmaqdadır.  

Virtual bank xidmətindən istifadə etməklə vaxta qənaət etmək mümkündür, çünki növbələrdə durmaq 

və yolda vaxt sərf etmək lazım deyil,eləcə də, istənilən vaxt, hətta gecə bank xidmətlərdən faydalanın 

Virtual banklarla yalnız internetlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Bu halda, təşkilatın adətən mükəmməl 

təchiz edilmiş zəng mərkəzi, inkişaf etmiş bir saytı var və müştəriyə öz şəxsi  hesabında geniş miqyaslı 

əməliyyatlar aparmağı təklif edir, əksər hallarda real kredit təşkilatında deyil əməkdaş bankların təklif etdiyi 

xidmətləri təqdim edir. Ehtiyacınız olan vasitə sadəcə bir kompüter, tablet və ya smartfondur. 

Virtual bank tamamiylə bütün elektron hesabların elektron səhifəsinə icazəsiz girişdən, hesabdan 

pulun çıxarılması və ya məbləğin dondurulması hallarından qorunmaq üçün xüsusi mühafizə vasitələrini 

dəstəkləyən strukturda tərtib edilmişdir. 

Belə mühafizə vasitələrinə aşağıdakılar daxildir: 

• üzərində birdəfəlik və ya birdən çox istifadə üçün nəzərdə tutulan şifrə qeyd olunmuş kart (sistemə 

giriş etdiyiniz anda sizdən fərdi parol tələb edəcək); 

• kripto düymələri (qeydiyyatdan keçərkən qeyd edilmiş mobil telefon nömrəsinə xüsusi bir parol 

göndərilir); 

• bir simvol (baş barmaq izindən istifadə edərək bütün şəxsi məlumatlara baxılmasına icazə verilir). 

Sisemə daxil olduqdan sonra telefon və ya kompüter vasitəsilə internetə giriş kanalını müəyyən etmək tələb 

olunacaq. Qeydiyyatın bütün proseduru yarım saatdan artıq olmayacaq. 

Beləliklə, virtual banklar ənənəvi banklardan fərqli olaraq internet vasitəsilə fəaliyyət göstərən və öz 

hesablarının və müştərilərin hesablarının eyni etibarlı qorunmasına malik olan eyni maliyyə və kredit 

təşkilatlarıdır. 

 

VİRTUAL BANKIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Kişiyeva N.Ş. 
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Bir virtual bank  xüsusi bankçı və ya digər səlahiyyətli şəxs tərəfindən təşkil  oluna bilər. Bəzi 

ölkələrin, məsələn Rusiya qanunvericiliyinə görə, bu yalnız kredit fəaliyyəti həyata keçirmək hüququ olan 

şəxs və ya təşkilat ola bilər. Əsas şərt bankçılıq və kredit fəaliyyəti üçün lisenziyanın olmasıdır. İki-üç 

təcrübəli maliyyəçi virtual bank idarə edə bilər. Virtual bank yaratmaqla, onlar mükəmməl bir şəklidə 

icarəyə qənaət edirlər. Avtomatlaşdırılmış idarəetmə prosesi sayəsində fiziki yerə ehtiyac qalmır. 

Son zamanlar, virtual banklar, ənənəvi kredit təşkilatları tərəfindən də (məsələn, VTB 24 və Sberbank 

kimi) qurmağa başlanır. 

Bir virtual bank açdığınızda: 

• böyük kadrların saxlanmasına ehtiyac yoxdur; 

• işçilərin əmək haqqı xərlərini azaldır; 

• tranzaksiyaların maya dəyərini azaldır. 

Əslində, virtual bank hesablarında hətta cüzi məbləğdə hesablarla müştərilərə xidmət edərkən belə 

qazanclı bir işə çevrilir. 
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Bir virtual bankın müştərisi olmaq və bütün xidmətlərindən istifadə etmək üçün maliyyə qurumuyla 

əməkdaşlıq müqaviləsi bağlamağınız lazımdır. Sizə lazım olan bankın öz ofisinin olmadığı təqdirdə, 

qediyyat xüsusi xidmət təqdim edən veb sayt və tətbiqi proqramlardan istifadə etməklə elektron formada 

aparıla bilər. Veb saytında xüsusi formanı doldurun və ya sorğu yönləndirin və maliyyə təşkilatının 

əməkdaşının sizə yönlənməsini gözləyin. Bu proses aşağıdakı mərhələlərlə aparılır: 

1. virtual bankın müştərisi e-poçt vasitəsilə lazımi sənədlərin skanlarını (pasport, TIN sertifikatları, 

pensiya sertifikatları) göndərməli və ya pasport məlumatlarını və şəxsiyyət kodunu şəxsən özü 

qeydiyyatdan keçirir; 

2. bankın direktoru müqaviləni imzalayır; 

3. elektron möhürlü və imzalı müqavilə elektron poçtla müştəriyə göndərilir. 

Müqavilənin bağlanması zamanı, əməliyyatların təsdiq edilməsi variantını seçmək təklif olunur. Çox 

zaman sms və ya birdəfəlik parollu kartdan istifadə edir. Belə bir xüsusi rəqəmli mühürü (mütləq) olan 

müqavilə tam hüquqi qüvvəyə malikdir. Virtual bankın rəsmi ofisi və ya nümayəndəliyi varsa, borcalanın və 

borc verənin fərdi iclasında müqaviləni doldurmaq və imzalamaq, eləcə də, debit və ya kredit kartı almaq 

daha yaxşıdır.Bənzər bir maliyyə təşkilatı ilə əmanət müqavilənız varsa, onun iflas etdiyi təqdirdə 

DSA(Depozit Sığorta Agentliyi)-ya müraciət edə və standart təzminat ala bilərsiniz. 

Kredit anketini nəzərdən keçirərkən bir virtual bank da borcalanın adi bankların nəzərə aldığı 

meyarları qiymətləndirir. Buna görə, bir müştərinin "qeyri-parlaq" kredit tarixçəsi varsa, krediti təsdiq etmək 

şansı yüksək deyil. Virtual bankda kredit almaq asanlığı sadəcə ümumi bir əfsanədir. Elektron banklar çox 

sayda vətəndaşa borc verə bilərlər, lakin kredit tarixçəsi haqqında daha pis məlumatlar olarsa limit həddi 

daha aşağı və faiz dərəcəsi daha yüksəkdir. Bəzi ölkələrin virtual banklarında sonuncu ildə illik faiz dərəcəsi 

50% -ə çatır və bu son hədd deyil. 

Virtual bankalar adi banklardan hansı xüsusiyyətlərinə görə daha yaxşıdır 

Şəbəkəyə çıxışnız varsa virtual bank 24 saatlıq iş vaxtı ərzinə tranzaksiyalar aparmaq imkanı verir. Sizə ən 

yaxın ofis axtarmaq, növbədə dayanmağa və s. ehtiyac yoxdur. Bir qayda olaraq, virtual maliyyə təşkilatları 

çox inkişaf etmiş tərəfdaş banklar şəbəkəsinə malikdir və virtual bank kartları ilə partnyor bank ATM-

lərindən komissiyasız pul çıxarmaq mümkündür. 

Başqa bir üstünlük də var. Virtual bankın xərcləri , adətən, adi bankdan az olduğundan müştərilərə nağd pul, 

endirim, xal və s. şəklində bir çox bonuslar təqdim edə bilər. 

1. Virtual banklardan istifadə vaxta əhəmiyyətli dərəcədə qənaət edir, çünki bank sıralarında durmaq lazım 

deyildir. 

2. Hər hansı bir hesabın ödənilməsi 24 saatda həyata keçirilir və bir neçə dəqiqə ərzində hesaba daxil olur. 

3. Bank kartlarında bütün növ pul əməliyyatlarını-ödənişin hissə-hissə və ya birdəfəlik yerinə yetirilməsi- 

izləmək çox rahatdır. 

Çatışmazlıqları  

Virtual kredit təşkilatlarının çatışmazlıqlarından ikisini ayıra bilərik: xidmət xəttinin kiçik olması və 

müştərilərin ofis personalının səmimi gülüşlərini şəxsən görməməsi (bəzi hallarda isə bu hətta bir 

üstünlükdür). Belə banklar çox halda hədəfli kreditlər və ya ipoteka ilə təmin etmirlər - adətən xidmətlər 

kredit və debet kartları ilə məhdudlaşır. Bütün digər məhsullar üçün ənənəvi banka müraciət etmək daha 

yaxşıdır. 

SERTİFİKATLAŞDIRMA ORQANLARININ AKKREDİTASİYA  

ÜSULUNUN MƏRHƏLƏLƏRİ 

 

Qafarova N.T. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə orqanın akkreditasiyaya namizəd olan səlahiyyətli nümayəndəsi 

akkreditasiya üzrə orqana sifariş verir. Sifariş aşağıdakılardan ibarət olmalıdır:  

a) uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə orqanın ümumi xarakteristikası, korporativ təşkilat daxil 

olmaqla (adı, ünvanı, rəsmi statusu, insan və texniki resursları): 

b) orqana aid olan ümumi informasiya (çox böyük korporativ təşkilatda fəaliyyəti və onun tutduğu 

yerin təsviri, əgər beləsi varsa, özünün bütün fiziki nöqtələrinin ünvanları, hansılar ki 

akkreditasiya sahəsi ilə bağlıdır); 

c) akkreditasiyanın dəqiq tələb olunan müəyyən sahəsi; 

d) təşkilatın akkreditasiyası üzrə tələblərini və ИСО/МЭК 17011 standartda göstərilən uyğunluğun 

qiymətləndirilməsi üzrə orqanın digər öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün razılığı; 
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Akkreditasiya üzrə orqana ərizə ilə yanaşı təqdim edilir: 

 uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə xidmətlərin təsviri, hansıları ki uyğunluğun 

qiymətləndirilməsi üzrə orqan təqdim edir, və standartların, metodların və üsulların təsviri 

haqqında uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə orqana akkreditasiya üçün  sifarişi verir; 

 uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə orqanın keyfiyyət üzrə  nizamnaməsinin sürəti və müvafiq 

sənədlər və hesabatlar.  

Akkreditasiya üzrə orqanın öz imkanlarını və qabiliyyətini (öz siyasəti, səriştəsi əsasında, 

akkreditasiya üzrə münasib olan ekspertlərin və texniki ekspertlərin olması) qiymətləndirilməsi, 

akkreditasiya üçün namizəd olan uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə orqanın qiymətləndirilməsi resursların 

təhlilinə daxildir. Qiymətləndirilməsi prosesinə daxildir:  

 uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə orqanla razılaşma yolu ilə mümlün olan ilkin qiymətləndirilməsi 

daxildir, belə fəaliyyətdə məsləhətləşməyə yol verilmir; 

 qiymətləndirmə üzrə aparıcı ekspertdən və qiymətləndirmə üzrə ekspertlərdən və/və ya  texniki 

espertlərdən ibarət olan ekspert qrupun təyin edilməsi və qrupun hər bir nümayəndəsi uyğunluğun 

qiymətləndirilməsi üzrə orqan ilə razılaşması; 

  uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə orqan ilə akkreditasiya proqramının hazırlanması və   razılaşması. 

 

UYĞUNLUĞUN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜZRƏ 

ORQANLARIN AKKREDİTASIYA ÜSULU 

 

Qafarova N.T. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə orqanların akkreditasiyasının əsas məqsədi – müəyyən fəaliyyət 

sahəsində uyğunluğun təsdiq edilməsi üzrə işi yerinə yetirmək üçün orqanın kompetentliyini rəsmi olaraq 

tanınmasıdır. Akkreditasiya üsulu beynəlxalq (ИСО/МЭК 17011), Avropa (ЕН 45002, ЕН 45010) və milli 

sənədlərdə (ТКП 50.11, ТКП 50.12, ТКП 50.13) təyin edilmişdir. 

Üsulun uyğunluğunu və xüsusiyyətlərini qeyd edərək bu sənədlərə baxaq.  

ИСО/МЭК 17011 beynəlxalq standartına əsasən, akkreditasiyanın ümumi meyarları uyğun olan 

beynəlxalq normativ sənədlərdə təyin edilmişdir. Eyni zamanda akkreditasiya üzrə orqan aşağıdakılar 

haqqında ictimaiyyətə məlumat verməlidir: 

 akkreditasiyanın verilməsi və təmin edilməsi, akkreditasiya sahəsinin genişlənməsi və ya azalması, 

akkreditasiyanın dayandırılması və geri çağırılması üzrə razılaşma daxil olmaqla qiymətləndirmə və 

akkreditasiyanın keçirilməsi prosesi;  

 hər bir sahə üçün akkreditasiyanın tətbiqi lazım olan hallarda istifadə olunan texniki, səciyyəvi tələblər 

daxil olmaqla akkreditasiya üzrə tələblərdən ibarət olan sənəd və ya sənədə istinad; 

 akkreditasiya ilə bağlı ödənişlər haqqında ümumi məlumat; 

 uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə orqanın hüquqların və vəzifələrinin təsviri; 

 uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə akkreditasiya orqanların haqqında informasiya; 

 şikayətlərin və apellyasiyaların baxılması və qeydiyyat qaydaları haqqında məlumat; 

 akkreditasiya keçirilməsi üzrə səlahiyyətlər haqqında məlumat; 

 öz hüquqların və vəzifələrin təsviri; 

 akkreditasiya orqanının maliyyə dəstəyi aldığı vasitələrlə bağlı ümumi məlumat; 

 akkreditasiya orqanın bəyan edilmiş məhdudiyyətlər çərçivəsində işləməsi və öz fəaliyyəti haqqında 

məlumat; 

 əlaqəli təşkilatlar haqqında məlumat. 

 

KADR SİSTEMİ PROQRAM TƏMİNATI ÜÇÜN JS PROQRAMLAŞDIRMA MÜHİTİ 

 

Qafarzadə H.V. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

 Çox istifadəçili tətbiqlər Server/İstifadəçi(Client) məntiqi ilə yazılır. Server –online xidmət göstərən 

texnologiya bütün verilənlərin saxlanıldığı mərkəzi sistemdir. Client side software – bu mərkəzi sistemə 

bağlı olaraq işləyib, ona verilənləri ötürən, istifadəçi ilə əlaqə saxlayan proqrama deyilir. Muasir tətbiqlərdə 
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bu client side software əsasən brauzerdir. Brauzer ilə işləyən tətbiqlər əsasən veb tətbiq olaraq adlandırılır. 

Client tətbiqi istifadə etmək istədiyi brauzerdən server-ə istək göndərir, sever istəyə görə tətbiq içərisində 

emal edə biləcəyi hissələri oxuyaraq istifadəçiyə müvafik nəticəni verir.Sonra istifadəçi lazım olduğu halda 

yenidən sorğu göndərə bilər və təkrar cavab gələr. Veb tətbiqləri yazarkən Backend və Frontend kodları eyni 

layihə içərisində istifadə olunur. Frontend dillərindən ən önəmlilərindən biri Javascriptdir. Veb brauzerlərin 

aktiv şəkildə istifadə edilməsi üçün inkişaf etdirilmişdir. 

 Javascript prototip bazalı obyekt yönümlü proqramlaşdırma, funksional proqramlaşdırma, imparatif 

proqramlaşdırma, obyektyönümlü proqramlaşdırma paradiqmalarını dəstəkləyir. Əsasən brauzerlərdə istifadə 

edilir. Google-un Chrome brauzerini və bu brauzerdəki V8 Javascript mühərriki inkişaf etdirməsiylə 

Javascriptin gücündə və inkişafında böyük yüksəliş oldu. İlk dəfə Javascript frontend-dən çıxaraq Backend 

tərəfinə keçdi və Node.js meydana gəldi. Node.js Chrome V8 Javascript mühərriki üzərində inşa edilmiş bir 

Javascript emal  platformasıdır. Node.js platformasının hadisə-yönümlü olub, bloklanmayan bir İ/O modeli 

istifadə etməsi platformu yüngül və məhsuldar bir hala gətirmişdir. Node.js platformunun paket ekosistemi 

olan NPM (Node Packet Manager), dünyadaki ən geniş yayılmış açıq mənbə ekosistemidir. Javascript 

kodları veb brauserlərin içərisində virtual maşınlar hesabına çalışırlar.  

Brauzerin pəncərəsi açıldığında virtual maşın aktivləşir. Bir veb səhifəsi çağırıldığında isə içərisində 

Javascript kodu varsa oxunur. Javascript kodlama dili HTML fayllarının içərisindəki DOM (Document 

Object Model) elementlərini dəyişdirmək vəya AJAX istəklərindən gələn nəticələri eyni faylda yükləmək 

üçün istifadə edilir. Javascript dili digər proqramlaşdırma dilləri kimi güclü xüsusiyyətlərə sahib bir 

proqramlaşdırma dili olsa da günümüzə qədər bəsid ehtiyaclar üçün istifadə edilmişdir. Node.js gücünü 

Google Chrome üçün yaradılan V8 Javascript virtual maşınından alır. Javascript kodlarını brauzer çərçivəsi 

olmadan yüksək sürətdə işlətməyimizi təmin edər. Ənəni üsulda bazaya göndərilən bir sorğu əgər 

tamamlanmırsa digər sorğu onun tamamlanması gerçəkləşənədək gözləmiş olurdu. Node.js-in üstün  cəhəti 

non-blocking (eyni zaman intervalında göndərilən sorğulara ardıcıl yox paralel yanaşma) olmasıdır ki, bu da 

çox istifadəçili layihələrdə sürətli nəticə əldə edilməsini təmin edir. Burada bir çox sorğular növbə 

gözləmədən eyni zaman dilimində reallaşa bilər. 

  

 

KORPORATİV ŞƏBƏKƏLƏRDƏ İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ PROBLEMİ 

 

Quliyeva  J.A. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Müasir dövrümüzdə  elm və texnikanın inkişafı nəticəsində istehsalat və qeyri-istehsalat  sahələrinin 

kompüterləşməsi və cəmiyyətin informasiyalaşdırılması xeyli genişləndirilmişdir. 

Korporativ şəbəkə (KŞ) - korporasiyanın hesablama, kommunikasiya və informasiya resurslarının 

birləşdirilməsi və elektron verilənlərin ötürülməsi üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi şəbəkədir. KŞ-nin məqsədi 

müəssisə çərçivəsində vahid informasiya fəzasının yaradılmasıdır, yəni müxtəlif qovşaqlarda yerləşən sistem 

tətbiqi proqramlarının qarşılıqlı əlaqəsini və onlara, uzaqda yerləşən istifadəçilərin daxil olmasını təmin 

etməkdir. KŞ-nin tarixi lokal və qlobal şəbəkələrin yaranma tarixi ilə sıx bağlıdır. Lokal və qlobal 

şəbəkələrin yaranması,kompüter istifadəçilərinə,operativ informasiya mübadiləsinə yeni imkanlar 

açdı.Korporasiyanın yaradılması üçün üç əsas elementin: ümimi məqsədin, informasiyanın 

və informasiyanın paylanması və mübadiləsi üçün lazım olan əlaqə vasitəsinin olması vacibdir. 

Korporativ şəbəkənin ən mühüm xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:  

 geniş miqyaslı olması 

 qeyri-bircinsliliyi 

 qlobal əlaqənin istifadə olunması 

 interqrasiyalılığı 

 etibarlılığa yüksək tələb  

 şəbəkənin idarə olunmasına yüksək tələb  

 həll olunan məsələlərin universal xarakterli olması  

 əhatə olunan texniki problemlərin genişliyi 



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

 

125 

 

İstənilən şəbəkə üçün informasiyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi vacib funksiyadır.Etibarlı KŞ 

yaradılmasının əsas mərhələlərindən biri təhlükəsizlik siyasətinin yaradılmasıdır.Praktiki nöqteyi-nəzərdən 

TS üç səviyyəyə bölünür: 

 müəssisənun rəhbərliyi tərəfindən verilən, bütövlükdə müəssisəyə aid olan və son dərəcə 

ümumi xarakter daşıyan qərarlar; 
 informasiya təhlükəsizliyinin müxtəlif aspektlərinə aid olan məsələlər; 

 informasiya sisteminin konkret xidmətləri. 

 İnformasiyanın mühafizəsinin müasir vasitələri yüksək səviyyədə təhlükəsizliyi təmin edir. 

Şəbəkələrarəsı ekranlar (ŞAE), virtual xüsusi şəbəkələrin (VXŞ) təşkili, sanksiyasız daxilolmaların aşkar 

edilməsi sistemləri və digər vasitələr KŞ-lərin istənilən hissəsində informasiyanın təhlükəsiz ötürülməsini 

təmin etməyə imkan verir. 

KŞ-nin təhlükəsizliyinin təmin olunması dedikdə, onun fəaliyyət prosesinə sanksiyasız müdaxilə, 

həmçinin aparat vasitələrinin, proqram təminatının və verilənlərin modifikasiya edilməsi, oğurlanması, 

sıradan çıxarılması və dağıdılmasıcəhdlərinə qarşı müqavimətin təşkil olunması başa düşülür. 

KŞ-nin təhlükəsizlik infrastrukturuna aşağıdakılar daxildir: 
 daxilolmaya nəzarət; 
 autentifikasiya; 
 şifrləmə/elektron-rəqəm imzası (ERİ); 
 kontent analizi və s. 
 

BORUDAXİLİ DEFEKTOSKOPİYA QURĞUSUNUN İŞLƏNMƏSİ 

 

Qarayusubov İ.F. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Texniki dioqnostika – yeni elm sahəsi olub müasir texnikanın tələblərinə uyğun olaraq son 

onilliklərdə yaranmışdır. Qurğuların hər hansı hissəsinin materialında müxtəlif növ qüsurlar yarana bilər. 

Həmin qüsurlar mexaniki, fiziki, kimyəvi (korroziya) və termiki ola bilərlər. Bu qüsurlar avadanlıqların 

hazırlanması, daşınması və istismarı zamanı özünü göstərir. Belə hallarda qurğunun normal işini təmin 

etmək, onu bərpa etmək üçün texniki dioqnostikaya ehtiyac duyulur. Məhsulların istehsalı, nəqli və emalı 

prosesində tətbiq olunan mürəkkəb və bahalı texniki sistemin təhlükəsizliyinə, arasıkəsilməz iş qabiliyyətinə, 

davamlılığına olan tələblər bu sistemin etibarlılığının əsas meyarıdır. 

Təhlükəsizlik səviyyəsi emal olunan maddələrin xüsusiyyətləri, avadanlığın istismar rejimi və şəraiti, 

onun texniki vəziyyəti ilə bağlıdır. 

Texniki dioqnostika sənaye təhlükəsizliyinin idarə olunmasında əsas elementlərdən biridir. Təhlükəli 

istehsal obyektlərini işlədən müəssisələr (neft-qaz sənayesinin bütün obyektləri bu sıraya daxildir) texniki 

qurğuların, avadanlıqların və tikintilərin qoyulan müddətdə və ardıcıllıqla dioqnostikasının keçirilməsinə 

məsuliyyət daşıyır. 

Avadanlığın texniki vəziyyəti – qüsurların miqdarı və onların təhlükə dərəcəsi ilə müəyyən olunur. 

Ayrı-ayrı detalların yaxud ümumilikdə texniki sistemin, teniki sənədlərlə müəyyən olunmuş tələblərə uyğun 

gəlməməsi qüsur adlanır. Yerləşməsindən asılı olaraq qüsurlar daxili (gizli) və xarici qüsurlara bölünür. 

Xarici qüsurlar vizual şəkildə aşkar olunur. Gizli qüsurlar isə avadanlığı dağıtmadan nəzarət üsulları ilə aşkar 

edilir. 

Hazır məhsullardakı qüsurları aşkara çıxarmaq üçün defektoskopiya üsulundan istifadə olunur. 

Ümumiyyətlə, avadanlıq 20-dən çox üsulla, o cümlədən nüfuzedən şüalanma, ultrasəs və maqnit 

defektoskopiya üsulları ilə yoxlanılır. 

Dağıtmadan, kəsib-doğramadan qüsurlu yerlərin aşkara çıxarılması üsullarından sənayedə çox geniş 

istifadə olunur. Bu isə böyük qəza və bədbəxt hadisələrlə nəticələnə biləcək təhlükəli halları vaxtında və 

tamamilə aradan qaldırmağa imkan verir.  
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İKT “BİG DATA”-NIN MƏNBƏYİ KİMİ 

 

Qasımbəyli N.Ş. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

“Big data” (yəni, böyük verilənlər) dedikdə, ənənəvi istifadə olunan verilənlərlə müqayisədə çox 

böyük həcmə, sürətə və müxtəlifliyə malik olan verilənlər qrupları başa düşülür. 

Böyük verilənlərin əsas xarakteristikalarını qeyd edək:  

- Sürət (verilənlərin yaradılması və analizinin sürəti); 

- Müxtəliflik (strukturlaşdırılmamış verilənlərin böyük həcmləri də daxil olmaqla, verilənlərin 

müxtəlif forma və tipləri);   

- Dəyər (sosial-iqtisadi inkişafda böyük verilənlərin potensialı); 

- Həqiqilik (verilənlərin və verilənlərin mənbələrinin keyfiyyət, dəqiqlik və qeyri-müəyyənlik 

səviyyəsi);  

- Həcm (geniş miqyaslı ötürmələr zamanı əldə olunan verilənlərin böyük həcmi).  

“Big data”- nın mənbələri aşağıdakılardır: 

- İnzibati verilənlər (məsələn, elektron tibbi qeydiyyatlar, sığorta qeydiyyatları, vergi qeydiyyatları); 

- Kommersiya əməliyyatları (məsələn, bank əməliyyatları, kredit kartı əməliyyatları, onlayn 

ödəmələr); 

- Sensorlar və müşahidə cihazları (məsələn, yol və nəqliyyat ötürücüləri, iqlim sensorları, mobil 

telefonlar, peyk və GPS qurğuları); 

- Onlayn fəaliyyətlər və sosial media (məsələn, onlayn axtarış fəaliyyətləri, onlayn səhifələrə 

baxışlar, səs yazıları, şəkillər və videolar). 

“Big data”- nın ən zəngin mənbələrindən biri informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından 

(İKT) əldə edilən verilənlərdir. Bildiyimiz kimi, İKT sektoru sürətlə inkişaf edir. Bu sahədən əldə olunan 

verilənlərə telekommunikasiya operatorlarından, internet şirkətlərindən və Google, Facebook, Twitter kimi 

şəbəkələrdən alınan verilənlər daxildir. İKT xidmətləri sənayesindən əldə edilən böyük verilənlər 

ictimaiyyətlə əlaqəli böyük miqyaslı inkişaf fikirləri irəli sürməyə kömək edir. Ümumiyyətlə, bu verilənlər 

əksər siyasi sahələri zəngin və real vaxt rejimində əlçatar olan anlayışlarla təmin edə bilər. Qeyd etmək 

lazımdır ki, bəzi ölkə və regionlarda İKT- dən alınan verilənlər də daxil olmaqla, “Big data”- nın istifadəsi 

milli tənzimləmə mövzusudur.  

“Big data”- nın İKT monitorinqdə tətbiqinə ən geniş yayılmış nümunə “Google Flu Trends” (GFT) - 

dir. GFT- nin istifadəsinə 2008-ci ildən başlanılmışdır. GFT internetdə insanların onlayn axtarış üçün istifadə 

etdiyi dərman adları, xəstəliyin simptomları kimi açar sözlər vasitəsilə insanların xəstəliyinin qrip olub-

olmamasını və qripin nə qədər yayıldığını müəyyənləşdirir. Məsələn, ABŞ-da qripin yayılmasının 

izlənilməsində GFT olduqca dəqiq nəticələr verir və xəstəliklərin yoxlanılması və müalicəsi mərkəzlərinə 

nisbətən daha sürətlə işləyir.  

İstifadəçilərin axtarış şərtləri çərçivəsində İnternet “Big data” üçün çox zəngin resursdur. Məsələn, 

onlayn iş elanlarından ölkələrin ənənəvi əmək statistikalarını hazırlamaq üçün istifadə olunur. Bundan başqa, 

“Milyard qiymətlər layihəsi” (Billion Prices Project) kimi tanınan akademik layihə mövcuddur ki, bu 

layihəyə əsasən internetdə yüzlərlə onlayn satıcıdan qiymət verilənləri toplanır. Daha sonra bu verilənlər 

tədqiqatçılar tərəfindən qiymətin əmələ gəlməsi, gündəlik inflyasiya kimi makroiqtisadi suallara cavab 

tapmaq üçün istifadə olunur. Bunun sayəsində real vaxt rejimindəki inflyasiya statistikaları aylıq olaraq dərc 

olunur.  

İnternet provayderləri də daxil olmaqla, mobil telekommunikasiya operatorları böyük verilənlərin çox 

vacib mənbəyidir. İstehsal etdiyi informasiyanın təbiətindən asılı olaraq, operatorların malik olduğu mobil 

telekommunikasiya verilənləri müxtəlif növlərə bölünür. Bunlara trafik məlumatları (zənglərin həcmi, SMS 

və MMS həcmi), xidmətlərdən istifadə haqqında məlumatlar, yer və hərəkət məlumatları, cihaz 

xüsusiyyətləri, müştəri məlumatları və tarif məlumatları daxildir.  

Telekommunikasiya şirkətləri mövcud xidmətləri təkmilləşdirmək və yenilərini yaratmaq üçün “Big 

data”- nın istifadəsini genişləndirməyə çalışırlar. “Big data” mobil operatorlara öz müştərilərini daha yaxşı 

başa düşmək üçün imkanlar yaradır ki, bu da öz növbəsində satış və marketinq imkanlarının yaxşılaşmasına 

səbəb olur. Eyni zamanda, “Big data”-nın tətbiqi şəbəkə əməliyyatlarını optimallaşdırmağa, yeni gəlir 

axınları və biznes istiqamətləri yaratmağa kömək edə bilər. 

Beləliklə, böyük verilənlərin tərkibinə həm strukturlaşdırılmış, həm də strukturlaşdırılmamış verilənlər 

daxildir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, böyük verilənlər çox müxtəlif mənbələrdən toplandığı üçün onların 
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daha böyük hissəsini strukturlaşdırılmamış verilənlər təşkil edir. Qeyd edək ki, strukturlaşdırılmamış 

verilənlər dedikdə, verilənlər bazaları, yazılar, şəkillər və digər ənənəvi olmayan media başa düşülür. “Big 

data” texnologiyaları bu cür verilənlərlə işləməyə imkan verdiyindən, şirkətlər bunun köməyilə böyük həcmli 

verilənləri əldə edə və onlardan lazımlı biliklər ala bilirlər. 

 

 

DİSTANT TƏHSİLƏ VƏ ELMİ TƏDQİQATLARA YÖNƏLDİLMİŞ İNFORMASİYA 

SİSTEMLƏRİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN KOMMUNİKASİYA METODLARININ TƏHLİLİ 

 

Qasımova F.İ. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

İnternetin və informasiya texnologiyalarının cəmiyyətin müxtəlif sahələrində olduğu kimi təhsil 

sistemində də tətbiqi qaçılmazdır. İnternetin - qlobal informasiya şəbəkəsinin güclənməsi və dünya 

miqyasında yayılması ünsiyyət prosesini sürətləndirərək artıq bir neçə saniyə ərzində yazılı, səsli və 

görüntülü əlaqələrin yaradılmasına imkan yaratmışdır. Təqdim olunan bu işdə də məhz İnternet vasitəsilə 

distant təhsilə və elmi tədqiqatlara yönəldilmiş informasiya sistemlərində istifadə olunan  kommunikasiya 

metodlarının təhlilindən bəhs edilir.  

Texnologiyanın sürətli inkişafı ictimai həyatın hər bir sahəsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Bu 

inkişafdan təsirlənən sahələrdən biri şübhəsiz ki, təhsil sahəsidir. Kommunikasiya texnologiyalarının təhsil 

sahəsinə inteqrasiyası istiqamətində böyük səylər göstərilir, çünki kommunikasiya texnologiyaları vəsaitlərin 

səmərəli şəkildə istifadə edilməsini təmin edir, tədris prosesinin keyfiyyətini artırır, öyrənmə şəraitlərinə 

elastiklik qazandıraraq mühitə uyğunlaşmağa şərait yaradır. İnteqrasiya prosesindən sonra meydana gəlmiş 

təhsil istiqamət - distant təhsildir.  

"Distant təhsil - müxtəlif coğrafi məkanlarda yerləşən öyrənmə və öyrətmə elementlərinin  öyrənmə - 

öyrətmə fəaliyyətini kommunikasiya texnologiyaları ilə həyata keçirdikləri təhsil sistemi modelini ifadə 

edir".  

Distant təhsil hamı üçün əhəmiyyətlidir, təhsildə fürsət bərabər şəkildə təmin edilir. Uşaqlar, gənclər, 

əlillər, işləmək məcburiyyətində olanlar, coğrafi səbəblərdən təhsil ala bilməyənlər, müxtəlif istiqamətlərdə 

özünü inkişaf etdirmək istəyənlər kimi hər kəs distant təhsildən faydalana bilər. 

Distant təhsil sistemində öyrənən və öyrədən arasında istifadə edilən kommunikasiya metodları tarixi 

inkişaf prosesinə görə nəsillərə bölünür: 

I nəsi l- yazılı materiallar; 

II nəsil - yazılı materiallar, səs lentləri, video kaset və s.; 

III nəsil - teletəhsil modeli adlanır.Televiziya, radio-video dərsliklər, audio-konfranslar və s.;  

IV nəsil - tədris materilları təhsil alan şəxslərə İnternet vasitəsilə çatdırılır; 

V nəsil - dördüncü nəslin daha təkmilləşmiş forması olub intellektual öyrənmə modelidir və tələbəyə 

onlayn şəkildə interaktiv ünsiyyəti təmin edir. 

Yeni informasiya texnologiyalarının təqbiqi distant təhsilə və elmi tədqiqatlara  yönəldilmiş 

informasiya sistemlərində  istifadə olunan  kommunikasiya metodlarına, təhsildə hansı yeni öyrənmə 

üsullarının formalaşdırılmasına böyük təsir göstərir. Hər bir sahədə olduğu kimi təhsil sahəsində də 

texnologiyalar mühüm imkanlar təklif edir:  

 Təhsil alanlarla tez ünsiyyət yaratmaq; 

 müxtəlif ölçüdə və formada informasiyanın toplanması, saxlanması, emalı və ötürülməsi; 

 müxtəlif vasitələrin birlikdə istifadəsi - multimedia xüsusiyyəti; 

 tədris prosesinin yeni istiqamətlərdə aparılması; 

 istənilən yaşda, məkanda, zamanda təhsil alma imkanı; 

 daima bilik, bacarıq və təhsilin inkişaf etdirilməsi; 

 təhsilin şəxsi və sosial həyatla kombinasiyası və s. 

Bu xüsusiyyətlər texnologiya istifadəsinin təhsildə dominant olması potensialını artırır.  
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ELEKTROKARDİOQRAFIK İNFORMASIYANIN EMALI 

 

Qasımova Ü.F. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Dünya səhiyyə təşkilatının statistikasına görə ürək-damar sisteminin xəstəlikləri ölüm faizinə görə  

dünyada ən yüksək yerdə durur. Buna görə də patologiyaların inkişafının erkən mərhələlərində ürək-damar 

sisteminin vəziyyətini nəzarətdə saxlamaq,  xəstəliklərin dəqiq və vaxtında diaqnostikasını aparmaq aktual 

məsələlərdən biridir. Ürək-damar sisteminin diaqnostikasında  ürək ritminin vəziyyətinin tədqiqi əsas 

metodikalardan biridir.   Urəyin normal ritminin pozulmasının – aritmiyaların  diaqnostikasında hal-hazırda 

elektrokardioqrafiya (EKG) əvəzolunmaz metod hesab olunur.   

İşdə ürək ritminin vəziyyətinin (ÜRV) tədqiqi EKG siqnalın QRS-kompleksinin qeydiyyatı, emalı və 

informativ parametrlərin müəyyən edilməsi   kriteriyalarına baxılmışdır. ÜRV-ni müəyyən edən metodların  

seçimi aşağıdakı kriteriyalara əsasən həyata keçirilir:   

EKG siqnalın forması, piklər ardcıllığının tezliyi, siqnalın amplitudu və spektri kimi parametrlərin 

təyini; 

Göstərilən parametrlər üçün ÜTV-nin normasına uyğun astana qiymətlərinin müəyyən edilməsi; 

EKG siqnalın informativ diapazonunu küylərdən ayırmaq üçün zolaq filtrlərinin seçilməsi; 

-informativ parametrlərin qiymətini eribarlı  müəyyən etmək üçün zəruri zaman intervallarının seçimi 

(EKG siqnalın “zaman masştabında” uzunluğunun seçimi);  

-ÜTV-nin nəticələrinə görə qəbul edilməli qərarların icra müüddətlərinə qoyulan tələblərə uyğun 

olaraq siqnalların emalı prosedurlarını həyata keçirən texniki vasitələrin (məsələn, prosessorların) və 

proqram mühitlərinin seçimi; 

-EKG siqnalların verilənlər bazalarından istifadə edərək (American  Heart  Association- Amerika 

Krardioloji Assosiasiya: AHA mədəciklərin aritmiyası verilənləri bazası; Massachusetts  Institute  of  

Technology –Massaçuset Texnoloji İnstitutu: aritmiya verilənləri bazası MIT–BIH) seçilmiş diaqnostik 

metodların effektivliyinin test-sınaqlarının statistik göstəricilərinin   həssaslıq və spesifikliyin təyin edilməsi; 

Analiz edilən parametrlərin hər birisinin təsirini özündə cəmləşdirən ÜRV-nin astana qiymətini təyin 

edən additiv parametrin müəyyən edilməsi. 

 Bu kriteriyalar əsasında ÜRV-ni müəyyən etmək üçün “ siqnalın qeyriinformativ intervala düşmə 

ehtimalının hesablanması”, siqnalın formasının təyini”, piklərin sayılması”, ciqnalın spektral 

xarakteristikası” kimi metodlardan istifadə olunur.   EKG  siqnalların analizinin keyfiyyətini yüksəldən  

və ürəyin patologiyalarının və  aritmiyalarının etibarlı diaqnostikasını təmin edən metodların  yaradılması,  

informativ parametrlərinin düzgün seçimi və tələb edilən zaman müddəti ərzində dəqiq təyini aktualdır və 

ürək aritmiyasından əziyyət çəkən pasiyentlərin döğma sinus ritminin bərpası üçün böyük əhəmiyyətə 

malikdir.  

 

KORPORATİV ŞƏBƏKƏNİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ VƏ QURULMASI 

Qədimli G.F. 

Gəncə Dövlət Universiteti 

 

Məqalənin məqsədi korporativ şəbəkənin layihələndirilməsi və qurulmasında nəzərə alınmalı 

məsələlərin araşdırılmasıdır. Bu texnologiyalardan müxtəlif tipli müəssisələrin korporativ şəbəkələrinin 

layihələndirilməsində istifadə etmək olar.  

Verilənlərin ötürülməsi multi xidmətlər şəbəkəsinin yaradılmasının iqtisadi əsaslandırılması. 

Filiallar daxili  və filiallar arası şəbəkənin qurulması iqtisadi cəhətdən əlverişlidir. Əgər şəbəkəmiz olmazsa 

şirkətin  xərcləri həddən artıq çox olar. Telefon danışıqlarına, lazımlı faylların, çertyojların, çox böyük 

reklam lövhələri və s. kimi faylların ötürülməsi üçün xüsusi kuryer xidməti və bu kimi digər xidmətlərin 

həyata keçirilməsinə böyük məbləğdə vəsait tələb olunur. Lakin şəbəkənin qurulması bu vəsaitin qiymətini 

yarıya endirir. Bundan əlavə işlərin  davamlılığı qorunur. 

OSPF Routing Protokolu haqqında. 

- 10 saniyədən bir update həyata keçirilir. 

- Qonşuluq əlaqələrini Hello paketlərini bir-birlərinə göndərməklə qururlar. 

- Dead time vaxtı 40 saniyədir. 
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- Administrative distance 110-a bərabərdir. 

- VLSM dəstəklidir. 

IP ünvanlari fəzasinin bölüşdürülməsi sistemi. IP ünvanların paylanması şəbəkə fiziki olaraq 

yaradıldıqdan  sonra qarşıya qoyulan ilk məqsəddir. Şəbəkəmizdə IP ünvanları paylamazdan əvvəl bunun 

haqqında bizə lazım olan iformasiyanı öyrənmək mütləqdir. Ünvanlaşdırma şəbəkənin əsasını təşkil edən 

mövzudur. Kompüter şəbəkəsində 2 ünvan tipi var: məntiqi ünvan və fiziki ünvan. Məntiqi ünvanlara IP 

ünvan,  fiziki  ünvanlara isə Mac ünvan  deyilir. 
Dynamic Host Configuration Protocol 
1. IP ünvanlar avtomatik olaraq kompüterlərə paylanır. 

2. Böyük şəbəkələrdə İP toqquşmalarının qarşısı alınmış olur. 

3. Şirkət içərisində tez-tez yerini dəyişən kompüterlər üçün İP dəyişmə çətinliyini aradan qaldırır. 
Səs xidmətləri üçün Cisco Call Manager (CCM) serverin xidmətlərinin təsviri.  

IP-telefoniya – danışıq siqnallarının ötürülməsi üçün İnternetdən istifadə edilən texnologiyadır. 

Diskret paket ötürülməsi üsulu ilə səs  məlumatlarının ötürülməsi mümkündür. Səsin  internet protokolları  

vasitəsi ilə ötürülməsi "İP-telefon" və ya İP telefoniya adını almışdır. İP-telefoniya üc cür işləyir: 

1. Kompüterdən kompüterə. 

2. Kompüterdən telefona. 

3. Telefondan telefona. 

DHCP-Snooping. DHCP-snooping  saxta dhcp serverlərdən qorunmaq üçün istifadə olunur. O 

etibarsız host və dhcp serverlər  arasında məntiqi firewall yaradır. Switch dhcp binding bazasını yaradır və 

həmin bazaya əsasən saxta və etibarsız mesajları təyin edir. Həmçinin bazada dhcp serverin verdiyi 

ünvanların hansı portlarda istifadə olunması və kimə məxsusluğu da öz yerini tapır. Saxta paket porta daxil 

olarkən switch bazaya baxıb təyin edir ki, bu mesaj inanılmış hostdan gəlir və ya  saxtadır. 

Sinaqlarin keçirilməsi və istismari. Artıq şəbəkə qurulduqdan sonra ilk növbədə elektrik cərəyanının 

qidalandırılmasının sınaqları keçirilir. Bunun üçün sadəcə hər bir şəbəkə qurğusunun girişində elektrik 

mühəndisləri qidalandırmanın nə qədər normal və stabil olmağını yoxlayırlar.  Bundan sonra sistemlər 

qoşulub tam hazır olduqdan sonra İP ünvanlarla bir qurğudan digərinə ping atmaqla və ya kiçik skript 

yazmaqla yoxlanılır. Əgər ping gedirsə, demək qurğuda, şəbəkə də işləyir və heç bir problem yoxdur. 

 

BANK PROSESLƏRİNİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ  

SAS TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİ 

 

Qəhrəmanov N.A. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Banklar öz fəaliyyətlərini daim təkmilləşdirmək məcburiyyətində qalırlar. Bu, biznesin aparılması 

üçün yeni texnologiyaların və texnikanın inkişaf etdirilməsini, əməliyyatların yekun nəticələrinin 

keyfiyyətinin artırılmasını və əlbəttə ki, müəssisələrin fəaliyyətinin idarə edilməsi və təşkilinin yeni, daha 

səmərəli üsullarını tətbiq etməyi tələb edir. 

Biznes prosesi istehsalçının resurslarını istehlak edən, dəyər yaradan və istehlakçıya nəticə verən bir 

məntiqi, ardıcıl, bir-birinə bağlı fəaliyyət növüdür. Təşkilatın biznes proseslərini optimallaşdırması üçün əsas 

səbəblər istehsal dövrünün xərclərini və ya müddətini, istehlakçı və dövlət tərəfindən qoyulan tələbləri, 

keyfiyyət idarəetmə proqramlarının tətbiqi, birləşmələr, daxili təşkilati ziddiyyətlər və s. azaldılması 

zəruriliyini fərqləndirmək mümkündür [1]. 

Bankda biznes proseslərini təsvir etmək, modelləşdirmək və analiz etmək üçün bir neçə metodoloji 

metoddan istifadə olunur. Ən ümumi növlər aşağıdakı metodologiyalardan ibarətdir: 

 Biznes prosesinin modelləşdirilməsi; (Business Process Modeling) 

 İş axını modelləşdirilməsi; (Work Flow Modeling); 

 Verilənlər axını modelləşdirilməsi. (Data Flow Modeling). 

Biznes proseslərinin modelləşdirilməsi bankın fəaliyyətini optimallaşdırma yollarını, bankın yenidən 

qurulmasının müxtəlif mərhələlərində yaranmış riskləri proqnozlaşdırma və minimallaşdırma vasitələrini 

tapmaq üçün effektiv vasitədir. Bu üsul, hər bir fərdi prosesə və təşkilatın bütün iş proseslərinə ümumi olaraq 

xərc sxemi verməyə imkan verir.[2] 

Bir bankın biznes proseslərinin modelinin yaradılması vasitəsilə təhlilinin əsas üstünlüyü onun 

universallığıdır. Birincisi, biznes proseslərinin modelləşdirilməsi bankın fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və 

rəqabət qabiliyyətinin artırılması ilə bağlı demək olar ki, bütün suallara cavabdır. İkincisi, xüsusi bir 
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metodologiya tətbiq edən bankın rəhbərliyi öz müəssisəsini müstəqil şəkildə inkişaf etdirmək və gələcəyini 

proqnozlaşdırmaq üçün imkan verəcək məlumatlara malik olacaq.[3] 

Bankların biznes proseslərinin modelləşdirilməsində xüsusi hazırlanmış SAS texnologiyalarından 

istifadə etmək olar. SAS ("Statistik Analiz Sistemi") inkişaf etmiş analitklər, çox dəyişkən analizlər, biznes 

intelekti, məlumatların idarə edilməsi və proqnozlaşdırıcı analitiklər üçün SAS İnstitutu tərəfindən 

hazırlanmış bir proqram paketidir. Dünyanın ən yaxşı 100 bankının 90% -dan çoxu SAS texnologiyasından 

istifadə edir. 

SAS texnologiyasının aşağıdakı xidmətlərini göstərmək olar: 

 risklərin idarə edilməsi qaydaları; 

 müştəri təcrübəsi; 

 qabaqcıl analitiklər; 

 məlumatların idarə olunması; 

 Saxta fırıldaqçılıq və maliyyə cinayətlərinə uyğunluq. 

 

 

KÜLƏK GENERATORLARININ İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ 

 

Quliyev M.Ə. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

 Son zamanlarda təbii ehtiyatların tükənməsi, kimyəvi materialların və enerji ehtiyatlarının fasiləsiz 

olaraq ətraf aləmə vurduğu ziyan və eyni zamanda enerji ehtiyatlarının azalması külək, günəş, geotermal,  

biokütlə və başqa növ enerji ehtiyatlarına olan tələbatı maksimum həddə gətirmişdir. 

İndiki zamanda elektrik enerjisinin hasil edilməsi üçün ən çox istifadə edilən vasitə kömür kimi qalıq 

yanacaq növlərinin yandırılması prosesi ilə reallaşır. Ancaq bu materialların yandırılması prosesi nəticəsində 

karbon və digər kimyəvi birləşmələr əmələ gəlir və bunlar ətraf mühitə səpələnərək çox geniş miqyasda 

çirklənmə yaradır. Eyni zamanda alınan enerjinin miqdarı ilə əvvəldə istifadə etdiyimiz xammalın miqdarını 

müqayisə etdikdə görürük ki, enerjinin miqdarı xammalın miqdarından az olur və bu da məqsədəuyğun hal 

deyildir. Bütün bu çatışmazlıqların hamısı alternativ enerji ehtiyatlarından istifadə etmə tələbini xeyli 

miqdarda artırır. Alternativ enerji ehtiyatları tükənməz ehtiyatlar hesab edilir və onlar ətraf aləmə heç bir 

mənfi təsir göstərmir. Dünyanın bir çox yerlərində külək enerjisinin vasitəsilə qidalanan enerji 

mənbələrindən geniş istifadə edilir. Eyni zamanda vətənimizdə də külək enerjisinin böyük miqyasda inkişaf 

perspektivi vardır. Digər alternativ enerji mənbələri ilə müqayisədə külək enerjisi təsiri ziyansız, bərpa oluna 

bilməsinə görə daha üstün enerji növü hesab edilir.  

Araşdırmalar sübut edir ki, Azərbaycanın bir neçə bölgəsində külək energetika qurğularının 

istifadəsinin geniş əhəmiyyəti vardır. Tədqiqatlara görə Azərbaycan Respublikası özünün çox məqsədəuyğun 

təbii şəraitinə, iqtisadi inkişafına, coğrafi müvqeyinə görə təqribən 800 MVt illik külək enerjisinə 

sahibdir.Həmin enerji bir ildə təqribən 2,4 milyard kVt.saat elektrik enerjisinə bərabərdir 

Külək elektrik qurğularında istifadə olunan generatorlar çətin iqlim şəraitində - açıq havada, 

temperaturun böyük dəyişmələrində, rütubət, yüksək vibrasiya şəraitində istismat olunur. Bütün bunlar külək 

qurğularının yerləşdirilməsi, tənzimlənməsi, təmiri və onlara texniki ximəti çətinləşdirir. 

 Külək elektrik qurğularının generatorları arasında aşağıdakı növlər daha çox yayılmışdır: 

1. Yavaşsürətli, sabit maqnitli sinxron generator; 

2. Yüksəksürətli, təsirlənməli sinxron generator; 

3. Asinxron generator; 

4. Asinxronlaşdırılmış generator. 

Sinxron generatorlu külək elektrik qurğusu iş prosesində sabit dövrlər sayı tələb edir. Generatorun 

yüklənməsinin qarşısını almaq üçün onun etibarlı tənzimlənməsini həyata keçirmək üçün tənzimləmə külək 

mühərriki və ya şəbəkə vasitəsilə aparılır.  

Sabit maqnitli sinxron generatorlar böyük etibarlığa, kompaktlığa malik olur və istənilən gücdə 

hazırlana bilir. Sabit maqnitli sinxron generatorun istehsal etdiyi enerji əvvəlcədən sabit cərəyana, sonra isə 

sənaye tezlikli cərəyana çevrilir. Bu generatorların üstünlüyü onların təsirlənmə itkilərinin olmamasıdır ki, 

bu da həmin külək qurğularının küləyin daha az sürətində belə işləməsinə imkan verir. Lakin təsirlənmə 

sisteminin olmaması belə generatorlarda gərginliyin tənzimləməsini çətinləşdirir. 

Elektrik təsirlənməsi olan generatorlar arasında külək elektrik qurğularında daha çox fırçasız 

təsirlənmə sisteminə malik olan generatorlar tətbiq edilir.  Belə generatorların əsas çatışmamazlığı 
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onların müəyyən külək şəraitində mühərrik rejiminə keçməsi, bəzi hallarda isə hətta sinxronizmdən çıxması 

ilə nəticələnir.  Asinxron  generatorun fırlanma sürətinin tənzimlənməsi yükün qoşub açılmasını təmin edən 

idarəedici bloku vasitəsilə aparılır. 

Normal rejimdə asinxron generator şəbəkəyə aktiv güc verir. Küləyin sürəti azaldıqda generatorun 

sürəti xeyli azalır. Bu halda  generator mühərrik rejiminə keçir və şəbəkədən aktiv güc almağa başlayır. 

Asinxron generatorun çatışmayan cəhəti onun eyni külək şəraitində sinxron generatora nisbətən az enerji 

verməsi və güc əmsalının sinxron generatora nisbətən az olması nəticəsində baha başa gəlməsidir.  

Bunları nəzərə alaraq,disertasiya işində külək elektrik qurğularında istifadə olunan generatorların idarə 

etmə sisteminin işlənməsinə baxılır. Eyni zamanda burada elektrik enerjisinin alınmasının bir neçə üsulları 

nəzərdən keçirilir, başqa sözlə desək, külək enerjisinin elektrik enerjisinə çevrilməsinin müxtəlif üsul və 

vasitələrinə baxılır. Külək generatorlarının idarə edilməsinin daha perspektivli olması üçün kontrollerli 

idarəetmə sisteminin işlənilməsi məsələsi araşdır 

 

 

R STUDİO QRAFİK İNTERFEYSİNDƏ POLİQON VƏ HİSTOQRAMIN QURULMASI 

 

Quliyeva G.F. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Bir çox hallarda seçimin elementlərinin,  onların  tezliklərinin  və nisbi  tezliklərinin qrafik üsulla 

verilməsi lazım gəlir. Tutaq ki, seçimdə
 ix  elementi in  dəfə  təkrar olunmuşdur.  

(𝑥1, 𝑛1), (𝑥2, 𝑛2),… , (𝑥𝑘 , 𝑛𝑘) nöqtələrini birləşdirən parçalardan ibarət sınıq xəttə tezliklər poliqonu deyilir. 

(𝑥1, 𝑤1), (𝑥2, 𝑤2),… , (𝑥𝑘 , 𝑤𝑘) nöqtələrini birləşdirən parçalardan ibarət sınıq xəttə isə nisbi tezliklər 

poliqonu deyilir, burada 𝑥𝑖 seçimin elementlərini, 𝑤𝑖 isə uyğun elementin nisbi tezliyini göstərir. 

 

 Misal 1.  
 Aşağıdakı seçimin tezliklər poliqonunu qurun: 

 

𝑥𝑖 1 3 4 5 

𝑛𝑖 2 4 1 3 

 

 Həlli.  
Absis oxu üzərində seçimin elementlərini, ordinat oxu uzərində isə onlara uyğun tezlikləri qeyd edək.  

(𝑥𝑖, 𝑛𝑖) nöqtələrini parçalarla birləşdirsək tezliklər poliqonunu əldə edərik (şəkil 1).   

 
Şəkil 1 

Verilmiş seçimə uyğun tezliklər poliqonunu qurmaq üçün R dilində plot( ) kodundan istifadə olunur.  

 

 Misal 2.    
 Aşağıdakı seçimin nisbi tezliklər poliqonunu qurun: 

 

𝑥𝑖 2 3 5 

𝑛𝑖 3 2 6 

  Həlli.  

 Öncə seçimin elementlərinin nisbi tezliklərini tapaq: 

𝑤1 =
3

11
,𝑤2 =

2

11
,𝑤3 =

6

11
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Absis oxu üzərində seçimin elementlərini, ordinat oxu uzərində isə onlara uyğun nisbi tezlikləri qeyd 

edək. Beləliklə, (𝑥𝑖, 𝑤𝑖) nöqtələrini parçalarla birləşdirsək nisbi tezliklər poliqonunu əldə edərik:  

 
Şəkil 2. 

 

 R dilinin kodları ilə nisbi tezliklər poliqonu aşağıdakı kimidir: 

 

 

Şəkil 3 

  

 

TEXNOLOJİ SİSTEMLƏRDƏ TİTRƏYİŞ PARAMETRLƏRİNİN ÖLÇÜLMƏSİ 

 

Quliyeva S.G. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Texniki obyektlər üçün ən təhlükəli olan titrəyiş təsirləridir. Titrəyiş təsirləri nəticəsində yaranan 

dəyişən gərginlik, materialda korlanmaların çoxalmasına, bu da çatların və dağılmaların yaranmasına səbəb 

olur. Titrəyiş təsirləri bir birinə bağlı səthlərin nisbi tərpənməsinə səbəb olur, bu zaman detalların səthlərinin 

strukturunun dəyişməsi  və köhnəlməsi baş verir və birləşmədə müqavimət gücünü azaldır, bu isə obyektin 

dissipativ xüsusiyyətinin dəyişməsini,  öz tezliyinin yer dəyişməsinə gətirib çıxardır. Titrəyiş təsirləri zamanı 

çox vaxt obyektin dağılması rezonans hadisələrə əsasən baş verir . Titrəyiş və zərbələrin təsirləri obyektləri 

dağıtmadan, onların normal funksiyalarına mane olur.  

Titrəyişin mövcud ölçmə üsulları və onların realizə edilməsinin texniki vasitələri müxtəlif  fiziki 

prinsiplər əsasında qurulub və müəyyən istifadə sahələrinə malikdir. Dinamik obyektlərin ölçmə 

parametrlərinin bütün üsullarını obyektlə qarşılıqlı təsirinə uyğun olaraq iki yerə ayırmaq olar: obyektlə 

sensorun mexaniki əlaqəsini nəzərdə tutan kontaklı ölçmə üsulu və obyektlə mexaniki əlaqəsi olmayan 

kontaktsız ölçmə üsulu. 

Kontaklı üsullar tədqiqat edilən obyektin dəqiq mövqesində rahat realizə edilir. Onların münasib 

qiyməti və dəqiqliyi sənayedə geniş yayılmasına səbəb olub, lakin kontaklı sensorun məhz dinamik obyektin 

üzərində qurulma zərurəti onların istifadə sahəsini kəskin azaldır. Onların əsas çatışmazlığı: avadanlığın 

nəzarət sistemində dayandırılma, bahalı olması, tez-tez korlanma səbəbinə yol açan sensorların zərərli 

mexaniki və temperatur təsirlərinə məruz qalması fırlanan və tərpənən düyünlərə mane olan əlaqə xəttlərinin 

mövcudluğu; onların çəkisinin obyektin çəkisindən aşağı olduğu zaman istifadəsi; məftilin mikrafon effekti 

ilə müqayisədə elektrik siqnalın nisbətən zəif olması; zamanla kalibrliyə ehtiyac duyulan hissiyatın 

dəyişməsi; 0 Hz -dən başlayaraq ölçmənin olmaması; az mexaniki möhkəmlik. 

Kontaktsız üsulun üstünlüyü onun obyektlə mexaniki təsirinin olmamasıdır və çox az inersialığıdır, bu 

da kontaklı üsulların çatışmazlığını aradan qaldırır. Xüsusi ilə kiçik və böyük məsafələr də, müxtəlif iş 

rejimlərində, aşağı və yüksək temperatur şərtində, təzyiqdə, hermetik obyektlərdə, aqressiv və partlayıcı 

mühitdə vacib informasiyanı əldə etməyə kömək edir. 
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Cədvəl: 1 

Xüsusiyyətlər 

  
Titrəyiş 

Ultrasəs radiodalğa optik 

Zondlanan 

siqnalın dalğa 

uzunluğu 

1-15 mm 3-8mm 400-760nm 

Yerdəyişmə 

diapazonu 

10-50 mkm 1 mkm-dən 5 m-dək 1pm-dən 1m-dək 

Ölçülən tezliyin 

diapazonu 

0-3000 Hz 0-250 kHz 0-20 MHz 

İcazə 10-30 mkm ≤ mkm ≤ mkm 

Obyektə qədər iş 

məsafəsi 

1.5-2 m-qədər 0.2-10m 0.1-10m 

Çatışmazlığı Aşağı buraxma 

qabiliyyəti, az dinamik 

diapazon yerdəyişmənin 

ölçülməsinin 

mümkünsüzlüyü 

Kalibrləmənin 

mürəkkəbliyi 

 

Avadanlığın  

mürəkkəbliyi və yüksək 

qiyməti, obyektin səthinə 

qarşı yüksək təlabat 

Üstünlüyü Avadanlığın ucuzluğu 

və yığcamlığı 

Geniş dinamik diapazon, 

düz görmənin 

mümkünsüzlüyü çərtində 

ölçmə, səthlərin 

kompleks ölçüsü, 

istənilən vasitələrdə və 

səthlərdə 

Yüksək dəqiqlik, 

buraxıcılıq qabiliyyəti və  

nöqtələrdə ölçməsinin 

mümkünlüyü 

 

 Kontaktsız üsul çənlərin divarlarının, turbinlərin pərinin və başqa obyektlərin, yəni sensorların 

bərkidilə bilməyən yerlərin titrəyişini ölçmək üçün münasibdir. Cədvəl 1-də kontaktsız üsulların müqayisəvi 

xüsusiyyəti göstərilib. 

 Kontaktsız üsullar obyektin səs və ya elektromaqnit dalğaları ilə zondlaşmasına əsaslanır. Ultrasəs 

fazometriyanın əks olunan ultrasəs və siqnalın faza fərqliliyinin ölçülməsinə əsaslanır. Həssas elementlər 

kimi pyezoelektrik keramika istifadə edilir. 

 Mexaniki təsirlər cihazların, avadanlığın dağılmasına eləcə də dayandırılmasına səbəb ola bilər. 

Mexaniki təsirlərə qarşı obyektin dağılmama bacarığı  vibrodayanıqlıq adlanır, normal fəaliyyəti isə 

vibrodözumlülük adlanır. Texniki obyektlərin vibromühafizəsinin hədəfi vibrodayanıqlığın və 

vibrodözümlülüyün artırılmasıdır. Müxtəlif maşınların və avadanlığın işləməsi nəticəsində yaranan titrəyiş 

nəinki texniki obyektlərə, eləcə də titrəyiş mənbəyinin yaxınlıqında olan insanlara da təsir edir. Titrəyişin 

uzun müddətli təsiri insanın normal vəziyyətinə pis təsir edir, əmək fəaliyyətini və yerinə yetirilən işin 

keyfiyyətini aşağı salır. 

 

İNFORMASİYA İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİNİN ETİBARLILIĞI 

 

Quluzadə S.F. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Bugün istənilən anda və yerdə müxtəlif tip informasiyaya giriş əldə etmək imkanının olmamasını artıq 

təsəvvür etmək çətindir. Belə ki, təhlükəsizliyin təmin olunması informasiyaya girişdən daha vacibdir. Hal-

hazırda demək olar ki, informasiya təhlükəsizliyi bütün dünyanı idarə edir. 

         Müxtəlif müəssisələrin iş mühitində əsas diqqət şirkətin maliyyə nəticələri, uzunmüddətli biznes 

planları, ticarət sirləri, araşdırmaları və bu kimi şirkətin rəqabət qabiliyyətini artıran gizli informasiyaların 

qorunmasına yönəldilir. Bütün bunlar son onillikdə texnologiyanın yüksək səviyyəli inkişafı nəticəsində 

mümkün olmuşdur. Bununla yanaşı son zamanlarda elektron şəkildə saxlanılan, istifadə olunan, emal edilmiş 

və ötürülən informasiya haqqında yeniliklərdən daha çox icazəsiz girişlər, kiber hücumlar, gzililik 

pozuntularına rast gəlinir. Belə hadisələr şirkət və ya müəssisə səviyyəsində olmur, hökümət və ya 
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beynəlxalq qurumlar səviyyəsində problemlərin yaranmasına səbəb olur. Ən çox yayılmış təhlükəsizlik 

konsepsiyalarına misal olaraq aşağıdakıları göstərmək olar: viruslar, Troya atı, kriptoqrafik hücumlar.  

           İnformasiya sistemərinin etibarlılığını təmin olunmasında sistemlərinin təhlükəsizliyinə qarşı olan 

hədələr, onların qurulma prinsipləri vacib rol oynayır. 

Sistemin etibarlılıq məsələləsi. İnformasiya idarəetmə sisteminin üfiqi və şaquli, daxili və xarici, düz 

və əks əlaqəli düyün kimi təsəvvür edilməsi göstərir ki, onun  olduqca yüksək etibarlı fəaliyyət göstərməsi 

üçün hal-hazırda hər cür daxili və xarici şərait mövcuddur. Bu şərait isə mürəkkəbliklə sıx bağlıdır. 

Mürəkkəblik qarşılıqlı təsirdə olan elementlərin sayının çoxluğu, sistem əlavəsi olan informasiya xammalı 

formasında özünü göstərir. Y.İ. Çernyak isə “mürəkkəblik” anlayışını “səmərəlik” və “etibarlılıq” anlayışları 

ilə sıx əlaqədə olduğunu qeyd etmişdir. Onun fikrincə səmərəlik – həmin məqsədə nail olma dərəcəsini, 

xüsusi halda, məqsədəçatma sürətini, mürəkkəblik – bu məqsəd üçün istifadə olunan vəsaitlərin kəmiyyət və 

keyfiyyətini, etibarlılıq isə verilmiş  ehtimallı maneələr şəraitində məqsədə çatma ehtimalını göstərir. Belə 

ki, mürəkkəbliyə toxunmadan səmərəlilik yüksəldilərsə, etibarlılıq azalar, səmərəlilik saxladıqda isə 

mürəkkəblik artırılarsa, etibarlılıq azalar. Göründüyü kimi etibarlılıq həm mürəkkəblik, həm də səmərəliklə 

tərs mütanasib asılıdır. 

Etibarlılığı və mürəkkəbliyi azaltmadan səmərəliliyi artırmaq üçün sistem elementlərinin manevetmə 

qabiliyyətini artırmaqla, onların sayını ixtisar edib, elementlərarası əlaqələri azaltmaq lazımdır. Mövcud 

elemntlərin və onların quruluşlarının dəyişdirilməsi də etibarlılığa ciddi təsir göstərən amillərdən biridir.       

Etibarlılıq nəzəriyyəsinə əsasən sistem yalnız 2 vəziyyətdən birində ola bilər: saz vəziyyətdə işləyir və 

ya işdən imtina etmişdir. Sistemin konfiqurasiyasından asılı olaraq onun etibarlılığı da müxtəlif cür 

hesablanılır. Nəzəriyyəyə əsasən işlək elementlərin etibarlılığı p, işdən imtina etmiş elementlərin 

etibarlılığını isə q isə işarə etsək, o zaman p+q=1 almaq olar. Məsələn, ardıcıl birləşdirilmiş sistemlərin 

etibarlılığı həmin elementlərin etibarlılığının hasili kimi hesablanır ( 



m

i

ipp
1

). Buradan aydınlaşdırmaq 

olar ki, ardıcıl sistemlərdə bir elementin sıradan çıxması bütün sistemin dayanmasına səbəb olur. Lakin 

paralel konfiqurasiyalı sistemlərdə isə bir elementin sıradan çıxması sistemin fəaliyyətinin dayanmasına təsir 

etmək. buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, müxtəlif sistemlərin etibarlılığı onların quruluşundan 

əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. 

İdarəetmə sistemlərinin heç bir göstəricisi (mürəkkəbliyi, etibarlılığı, səmərəliliyi) sabit deyildir. Bu 

əsasən sistemin elementlərin quruluşunda və təşkil olunmasında daima dəyişikliklər baş verir. Məsələn, işlək 

vəziyyətdə olan elementin sıradan çıxması sistemin bir xarakteristikalarına, xüsusən də onun səmərəliliyinə 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Sistemin etibarlılıq göstəricisi kimi onun səmərələliyinin müəyyən 

səviyyədə saxlanması ölçüsü aşağıdakı qaydada hesablanılır: 

                                                     
0c

c
p     

Burada c – etibarlılıq nəzərə alınırkən səmərəlilik səviyyəsi, 0c  - etibarlılıq nəzərə alınırkən 

səmərəlilik səviyyəsidir. 

 

 

QEYRİ-SƏLİS ÇOXLUQLAR NƏZƏRİYYƏSİNİN İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN 

ETİBARLILIĞININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNƏ TƏTBİQİ 
 

Qurbanova N. C. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Qeyri-səlis çoxluq  anlayışı, çoxluqlar nəzəriyyəsinin, daha doğrusu  elementin çoxluğa daxil 

olmasının qiymətləndirilməsinə söykənən ümumiləşmədir. Qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsinin 1965-ci 

ildə Lütfi Zadə tərəfindən verilmişdir. Bir obyekt hər-hansı bir çoxluğun ya elementi, ya da elementi 

olmadığı halda, qeyri-səlis çoxluğun müəyyən bir nisbətdə qismən elementi ola bilər. Əgər X  universal 

çoxluq olaraq seçilmişdisə və A € X , onda  𝜇𝐴 : X → [0,1] funksiyasına mənsubiyyət funksiyası A alt 

çoxluğuna isə qeyri-selis çoxluq deyilir. 

İnfоrmasiya sistеmləri (İS) müəyyən sahədə məsələlərin həllini - qərarların qəbul еdilməsi üçün 

infоrmasiyanın tоplanmasını, saxlanmasını, axtarışını, еmalını və istifadəçilərə çatdırılmasını təmin еtmək 

https://az.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCtfi_Zad%C9%99
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məqsədilə quraşdırılan tеxniki, prоqram, linqvistik, mеtоdоlоji və təşkilatı vasitələrdən ibarət 

kоmplеkslərdir. 

İnfоrmasiya sistеminin funksiyalarının rеallaşdırılması оna yönəlmiş infоrmasiya tеxnоlоgiyasını 

bilmədən mümkün dеyil. İnfоrmasiya sistеmi müəyyən prоblеm sahəsi və ya müəssisə (kоrpоrasiya) üçün 

yaradılır. Müəssisənin fəaliyyət sahəsinin xüsusiyyətləri infоrmasiya sistеminin strukturuna müəyyən təsirlər 

göstərir. 

 Müasir İnformasiya Sistemlərinə qoyulan əsas tələblərdən biri də onların yüksək etibarlılığı və 

təhlükəsizliyi məsələləridi. Bu məsələlər bazar iqtisadiyyatını nəzərə almaqla, qoyulan iqtisadi xərclərin 

özünü doğrultmağı şərtləri daxilində həll olunmalıdır. Belə ki, İS -in yüksək iş fəalliyyətini təmin etmək 

zərurəti, sistemin lahiyələndirilməsindən başlayaraq, informasiyanın çatışmamazlığı, qeyri-müəyyənliyi və 

qeyri-səlisliyi şəraitində onun istismarına qədər, geniş spektrdə müxtəlif- nəzəri, tətbiqi və təşkilati-texniki 

xarakterli məsələləri həll etməyi tələb edir. Bununla əlaqədar olaraq, etibarlılıq məsələləri, onun öyrənilməsi 

üçün, böyük maraq doğuran aşağıdakl məsələləri ortaya çıxır: 

 Qeyri-səlisliyi və qismən həqiqiliyi özündə cəmləşdirən yeni metadologiyanın işlənməsi; 

 Etibarlılıq nəzəriyyəsində sistemin əsas parametrlərinin kəmiyyət və keyfıyyətcə 

qiymətləndirilməsini təmin edən yeni qeyri- ənənəvi riyazi aparatın işlənməsi; 

 Məruzədə əsas etibarlılıq göstəriciləri kimi nəzərdən keçirilir: sıradan çıxmamaq, təmirə yararlılıq; 

uzun ömürlülük; hissə-hissə dağılmada işləmə qabiliyyətinin saxlanması (dözümlülük); təhlükəsizlik 

(informasiyanın qorunmasını təmin etmək, personalın təhlükəsizliyi); zamanında yerinə yetrilmək; yararlı 

qalma (saxlama müddəti). 

   İS-in etibarlılığı və təhlükəsizliyi onun tərkib hissələri olan üç alt sistemin etibarlılığı və 

təhlükəsizliyi ilə təyin olunur: 

 İS -in Texniki avadanlıqlarının kompleksi ilə (TAK); 

 İS -in Proqram təminatı ilə (PT); 

 İS -in Operativ personalı ilə (OP). 

  Hər üç təminat həm bir-birindən aslı və həm də bir -biri ilə qarşılıqlı əlaqəlidirlər. Etibarlılıq nöqteyi 

nəzərincə bu komponentlər sistemin əsasını təşkil edir və xüsusi rola malikdirlər. Unikal proqram 

təminatının olması və idarəetmədə insanın iştirakı ənənəvi nəzəri-ehtimal üsullarını etibarlılıq nəzəriyyəsinə 

tətbiqinə, bir sıra səbəblərdən imkan vermir. Bununla əlaqədar olaraq, alınmış nəticələrə əsaslanaraq, qeyri- 

səlis çoxluqlar nəzəriyyəsinin İS -nin etibarlılıq və təhlükəsizlik məsələlərinə tətbiqinin ümumiləşdirilməsi 

məsələsinə baxılır. Aparılmış tədqiqatlardan məlum olur ki, İnformasiya Sistemlərinin vəziyyəti (etibarlılıq 

nöqteyi-nəzərincə), nəinki təsadüfi proseslərlə (hadisələrlə), həm də belə adlanan  qeyri-səlis və yaxud “qeyri 

- səlis - təsadüfi”  hadisələrlə (proseslərlə) müəyyən edilir. 

Qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsinin İS-in etibarlılığının qiymətləndirilməsinə tətbiqinin  riyazi əsası 

(1) də verilib. Orada göstərilir ki, əgər sistemin etibarlılığına təsir edə bilən obyektiv və subyektiv faktorlar 

nəzərə alınarsa, onda  µF aşağıdakı kimi təyin olunur: 

µF :X [α(t) ® β(t)] → [0,1]                                             (1) 

hardaki α,β- sistemin vəziyyətinə təsir göstərən kompleks parametrlərdir. 

 

 

SİQNALLARIN SPEKTRAL ANALİZİ ÜZRƏ VİRTUAL  

CİHAZ ELEMENTLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİ 

 

Mahir Tahir 

Sumqayıt Dövlət Universitetinin  

 
Yeni informasiya texnologiyaları əsasında müasir tələblərə cavab verən avtomatlaşdırma və 

informasiya texnikası vasitələrinə olan tələblərdən biri virtual elektron qurğuların işlənməsi ilə bağlıdır [1,2]. 

Təklif olunan material “LabVİEW” sistemindən və cəld Furye çevirməsindən istifadə olunaraq siqnalların 

spektral analizi üzrə virtual cihaz elementlərinin işlənməsinə həsr olunub.  

“LabVİEW” sistemindən istifadə zamanı ölçmə siqnalının filtrasiya prosesi və tələb olunan 

harmonikanın seçilməsi Çevik Furye çevirməsi (ÇVÇ) və filtrasiya alqoritmlərinin tətbiqi ilə bağlı 

olduğundan virtual cihazın işlənməsində aşağıdakı xüsusiyyətlər nəzərə alınmalıdır. 

Çevik Furye çevirməsi (ÇFÇ) zamanı ən çox harmonik komponentlər üçün  fazadan deyil amplituddan 

istifadə olunur. Qrafik olaraq amplitud-tezlik xarakteristika təsvir olunur.  
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İlk əməliyyat spektrin hesablanacağı parçanın seçilməsindən ibarətdir. ÇFÇ üçün parçanın uzunluğu 

n2 sayda seçilir. Çatışmayan say sıfırlarla doldurulur. Bundan sonra seçilmiş siqnal parçası üçün ÇFÇ 

tətbiq olunur. Spektrin hesablanması zamanı müəyyən arzu olunmayan effektlər baş verə bilər. Məsələn, 

funksiyanı Furye sırasına ayırarkən onun periodik olduğunu və bu periodların ÇFÇ-in uzunluğuna bərabər 

olduğunu qəbul edirik.  Periodlarin sərhədində funksiya kəsilən olur (verilmiş funksiya periodik olmadığı 

üçün) və bu da spektrin təhrifinə səbəb olur. Bu effekti aradan götürmək üçün ölçüyə gətirən pəncərədən 

istifadə olunur. Belə pəncərə spektral oblastın kənarında funksiyanı hamarlayır. Siqnalın analiz olunan 

hissəsi ölçü pəncərəsi funksiyasına vurulur, bununla da funksiyanın kəsilən hissəsi hamarlanır və qeyri 

periodikliyə görə ÇFÇ-in təhrifi aradan ğötürülür. Müxtəlif pəncərə funksiyaları təklif olunmuşdur. Onlardan 

ən çox Hamminq pəncərəsi (Hamming window) və Blackman pəncərəsi (Blackman window) istifadə olunur. 

Spektral analizin əsas xüsusiyyətlərindən biri budur ki, hər hansı siqnal üçün yeganə və düzgün spektr 

mövcud deyil. Spektri müxtəlif ölçüyə malik ÇFÇ  vasitəsilə müxtəlif pəncərə funksiyalarının istifadəsi ilə 

hesablamaq olar. Hər bir hal üçün özünə məxsus üsul seçilməlidir. 

Digər xüsusiyyət budur ki, spektral ayırma zamanı verilən siqnalın tərkibi olan sinusoidal harmonikanı 

tapmırıq, tapırıq ki, diskret tezliklərə uyğun amplitudları necə götürmək lazımdır ki, verilən siqnalı bərpa edə 

bilək.  

Siqnalın spektrini dəyişdirmək üçün tətbiq süzgəcləmə əməli istifadə olunur. Süzgəcləmə əməli 

harmonikanın seçilməsində, siqnalda küyün götürülməsində və s. istifadə olunur. Məsələn, səsin yazılması 

zamanı onu küydən təmizləmək, siqnal təhriflərini aradan götürmək, instrumentin tembrini dəyişmək, 

dinləyicinin diqqətini müəyyən ifaya  yönəltmək və s. mümkün olur.  

Süzgəc siqnalların rəqəmli emalında uyuşma nüvəsi olduğundan, əsas tələblərdən biri onun ölçüsünün 

mümkün qədər az olmasıdır. Bu səbəbdən, süzgəcin işlənilməsi onun ölçüsünün qiymətləndirilməsindən 

başlayır. 

Süzgəcləmə yolu ilə siqnalın spektrindən harmonik siqnalın seçilməsi üçün virtual cihaz nümunəsinin 

LabVIEW proqram mühitində işlənmiş funksional sxeminin təsviri şəkil 1-də göstərildiyi kimi tərtib olunub. 

 
Şəkil 1. Virtual cihazın funksional bloklarla sxemi 

Virtual cihazın ön panelinə ilkin və seçilən siqnalın qrafik təsvirləri çıxarılır. Seçilən sinusoidal 

siqnalın tezliyi, tezlik diapazonu, süzgəcin növü və tərtibi də idarəedici orqanlar kimi ön panelə çıxarılır. 

“Stop”- düyməsi ilə tələb olunan tezliyin seçilmə prosesi dayandırılır. 

Blok sxemdəki elementlər aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirirlər: 

1. Sine Pattern VI (Functions”Analysis”Signal Generation) – verilmiş tezlikli sinusoidal dalğanın 

generasiyasını yaratmaq üçündür.   

2. Uniform White Noise VI (Functions”Analysis”Signal Generation) –sinusoidal dalğaya əlavə 

olunan ağ küyü generasiya etdirmək üçündür. 

 3. Butterworth Filter VI (Functions”Analysis”Filters) – küyü süzmək üçündür.  

 

İNTERNET ŞƏBƏKƏSİNDƏN GÖTÜRÜLƏN VERİLƏNLƏR TƏHLİLİNİN MÜRƏKKƏBLİYİ 

 

Mahmudov Q.R. 

Azərbaycan Neft və Sənaye Universiteti 

 

Dünyəvi şəbəkə hal-hazırda külli miqdarda informasiya və biliklərə malik olur. İstifadəçilər müxtəlif 

şəraitdə bütün mümkün ola bilən sənədlərə, audio-və video fayllara baxış keçirə bilirlər. Lakin verilənlərin 
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çoxlu şəkildə olması özündə bir sıra problemləri gizlədir ki, onlar nəinki təhlil zamanı, həmçinin də 

İnternetdə lazımi informasiyanın axtarışı zamanı baş verə bilərlər.   

1. Lazımi informasiyanın axtarış problemi onunla əlaqədar olur ki, istifadəçi heç də o dəqiqə ona lazım 

olan elektron resurslarını tapa bilmir.  Axtarış sistemləri tərəfindən təklif olunanların içərisində yalnız az bir 

faizdə istinadlar lazım olan sənədlərin tapılmasına gətirib çıxarır. Həmçinin də bu vasitələrlə 

indeksləşdirilməmiş informasiyanın axtarışı da çox çətin olur.   

2. Yeni biliklərin aşkarlanma problemi. Hətta əgər informasiya çoxluğu belə tapılmışsa, istifadəçi üçün 

faydalı biliklərin oradan çıxarılıb əldə edilməsi kifaayət qədər zəhmət tələb edir və çox da sadə məsələ 

olmur. Buraya hənmçinin məlumatların dərk edilməsi, müəlliflərin orada yürütdükləri ideyaların başa 

düşülməsi ilə əlaqəli olan mürəkkəlikləri də əlavə etmək olar.    

3. İstehlakçıların öyrənilmə problemi də yalnız istifadəçilər üçün maraqlı olan informasyanın 

istifadəçilərə təqdim edilməsi ilə əlaqəli olur. Bu, xüsusilə eektron ticarət portalları üçün aktualdır – onlar 

əmtəə malının seçimində istifadəçiyə müəyyən köməklik edə bilərlər.  

Web –verilənlərin təhlilinin mürəkkəbliyini qeyd etdikdən sonra Web Mining-ə qayıda biləri. Onun əsas 

mərhələlərini nəzərdən keçirək.   

Web Mining –də aşağıdakı mərhələləri ayırmaq olar:   

1. giriş mərhələsi (input stage) – mənbələrdən (serverlər loqundan, elektron sənədlərin mətnlərindən) 

“çiy” verilənlərin əldə edilməsi;  

2. emaldan əvvəlki mərhələ (preprocessing stage) – bu və ya digər modelin  uğurlu qurulması üçün 

lazım olan formada verilənlərin təqdim edilməsi;  

3. modelləşdirmə mərhələsi (pattern discovery stage);  

4. model təhlilinin mərhələsi (pattern analysis stage) – əldə edilmiş nəticələrin interpretasiyası. 

Bu, İnternet şəbəkəsinin verilənlərinin təhlili üçün yerinə yetiriləcək ümumi ad-dımlardırlar. Hər bir 

mərhələnin konkret prosedurları qoyulmuş məsələdən asılı olur. Bununla əlaqədar olaraq, Web Mining 

kateqoriyalarını ayırmaq lazımdır.    

Bu istiqamət Web-serverlərin loqlarından verilənlərin üzə çıxarılmasına əsaslanmışdır. Təhlildən əsas 

məqsəd İnternet şəbəkəsinin bu və ya digər resurslarından istifadə edən istifadəçilərin onlardan hansılarına 

üstünlük verdiklərini aşkarlamaqdan ibarətdir.   Burada ən vacib məsələ verilənlərin qabaqcadan dəqiq 

həyata keçirilməsi çox va-cib hesab olunur: təhlil üçün maraqlı olmayan loqun artıq olan yazılarının ləğv 

edilməsi.  

Web Usage Mining-ə aşağıdakılar daxil olurlar:  

 ilkin emal olunma;   

 əməliyyat identifikasiyası;   

 şablonların aşkarlanma alətləri;   

 şablonların təhlil olunma alətləri.  

Şəbəkənin hər bir istifadəçisi özünün fərdi zövqü, baxışları var ki, onlardan sılı olaraq həmin istifadəçi bu və 

ya digər resurslara müraciət edir. İstifadəçinin hansı səhifələri və hansı ardıcıllıqla açmasını aydınlaşdıraraq, 

onun üstünlük verdiyi amillər barəsində bir nəticə çıxarmaq mümkündür. Bütün istifadəçilər arasındakı 

ümumi meyllərin təhlili göstərir ki, elektron portal nə qədər effektiv işləyir, onun hansı səhifələrinə daha çox 

və ya daha az istifadəçilər müraciət edirlər. Bu təhlil əsasında saytı optimallaşdırmaq olar: onun işində və 

dizaynda əvvəllər gözə dəyməyən problemləri tapmaq olar və s. Web Mining-in bu istiqamətini bəzən kliklər 

axınının təhlili (click stream analysis) adlandırırlar - Web sayta düşərək, istifadəçinin baxış keçirtdiyi 

səhifələrin nizamlanmış çoxluqları. Təhlil üçün lazım olan verilənlər serverlər loüqlarında və cookie-

fayllarda yerləşirlər. Web – səhifəni yüklədikdə brauzer həmçinin orada araya salınmış bütün obyektləri 

sorğu edir, məsələn, qrafiki faylları. Bununla əlaqədar olaraq, elə bir problem əmələ gəlir ki, bu vaxt server 

hər bir bu cür sorğu barəsində yazı jurnalına əlavə edir. Bu da onu göstərir ki, verilənlərin əvvəlcədən 

emalını yerinə yetirmək lazımdır. İstifadəçinin baxış keçirtdiyi ayrı-ayrı səhifələr ayrıldıqdan sonra onları 

sessiya halında birləşdirirlər.    

 

FƏRDİ KOMPÜTERLƏRDƏ FAYLLARIN MÜHAFİZƏSI 

 

Mehdiyeva L.E. 

Gəncə Dövlət Universiteti 

 

Müasir dövrdə EHM-lərdən geniş istifadə olunduğu üçün orada saxlanılan verilənlərin mühafizə 

edilməsi məsələsi informasiya cəmiyyətinin aktual problemlərdən birinə çevrilmişdir. Fərdi kompüterlərin 
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təyinatından və xüsusiyyətlərindən asılı olaraq müxtəlif metodlar vasitəsilə faylların daha etibarlı 

mühafizəsini təmin etmək olar. Belə kodlaşdırma metodlarından biri də  parçalama-paylama metodudur ki, 

burada bir faylın məzmunu bloklara bölünərək bir neçə digər fayllara paylanır. Hər bir belə fayl heç bir məna 

daşımayan informasiyaya malik olur. Lazımi faylın bloklarını bir yerə yığaraq bütöv halına gətirmək üçün 

isə sadə proqramdan istifadə edilir. [3]  

Misal. Tutaq ki, blok (açıq mətnin faylı) “PARÇALAMA-PAYLAŞDIRMA_ METODU” mətni ilə 

başlayır. Açıq mətnin blokunu 8 hissəyə bölmək üçün onu aşağıdakı kimi yazaq (cədvəl 1): 

Cədvəl 1. Açıq mətnin parçalanması. 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 P A R Ç A - P A D I R M T O D U 

2 A L A M Y L A Ş A _ M E     

Mətnin 8 hissəyə parçalanması üçün 2 sətir və 4 sütun götürülür. Tutaq ki, sj sütunları 

{4,1,3,2}ardıcıllığından,  ri sətirləri isə  {2,1} ardıcıllığından  seçilir. Onda açıq mətnin növbəti simvolunun 

yazıldığı Fk blokunun k nömrəsi  

k=( ri -1)n+ sj 

düsturu ilə təyin olunacaq. Burada n sütunların sayıdır.  

 Açıq mətnin 

I   P simvolu   (ri =2,sj=4):      k=(2-1)∙4+4=8; 

II  A simvolu  (ri =2,sj=1):      k=(2-1)∙4+1=5; 

III R simvolu  (ri =2,sj=3):      k=(2-1)∙4+3=7; 

IV Ç simvolu  (ri =2,sj=2):      k=(2-1)∙4+2=6; 

V A simvolu   (ri =1,sj=4):      k=(1-1)∙4+4=4; 

VI L simvolu   (ri =1,sj=1):      k=(2-1)∙4+1=1; 

VII A simvolu  (ri =1,sj=3):     k=(2-1)∙4+1=5 

nömrəli bloka və  bu qayda ilə bütün simvollar bloklara paylanacaq.  Beləliklə, yazılma ardıcıllığına uyğun 

olaraq Fk blokları göstərilən simvolları saxlayacaq:  

F1= (LLE ...)                                   F5= (A-MU ...) 

F2=(ÇMIO ...)                                 F6=(A_ ...) 

F3=(ADT ...)                                   F7=(RPA ...) 

F4=(AYM ...)                                  F8=(PARD ...) 

Fərdi kompyuterlərdən istifadənin ən mühüm problemlərindən biri böyük ölçülü verilənlər massivinin 

saxlanmasıdır. Problemin aradan qaldırılması məqsədilə müxtəlif sıxlaşdırma metodlarından istifadə olunur.  

Qeyd edək ki, sıxlaşdırmaya kodlaşdırmanın metodlarından biri kimi baxılır. 

Verilənlərin sıxlaşdırılması metodları vasitəsilə təkrarlanan simvol və simvol sətirləri elə dəyişdirilir 

ki, verilənlər  yaddaşda az yer tuturlar. Sıxlaşdırma metodları iki sinfə  ayrılır: statik və  dinamik (adaptiv). 

Statik sıxlaşdırma metodları simvolların görsənmə tezliyi  nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişmədikdə 

səmərəli olur. Dinamik sıxlaşdırma metodları, simvolların görsənmə ehtimalının dəyişmə ardıcıllığını yadda 

saxlamaqla  simvolların qeyri-bərabər görsənmə tezliyini izləyir. Adaptiv sıxlaşdırma metodları kodlaşdırma 

zamanı açıq mətindəki dəyişikliklərə dinamik reaksiya verərək, ona uyğun kodlaşdırma metodu formalaşdırır 

[2]. İlk belə metodlar Xoffman kodlarının modifikasiyaları olmusdu və onlarda hər bir simvolun cari 

görünmə tezliyini yadda saxlayan sayğaclardan istifadə edilirdi. Belə metodlarda daha çox rast gəlinən 

simvol ağacın kökünə doğru irəliləməklə daha qısa kod sözlərə malik olurlar. 

Lempel-Ziv kodlaşdırmasında dinamik mənbə üçün sintaktik metoddan istifadə edilir. Metod 

vasitəsilə verilmiş uzunluğu aşmayan simvol axınlarını sintaktik analiz edilir və bu axınların təsviri üçün 

fiksə edilmiş uzunluqda kod sözlərin cədvəli tərtib edilir.  Kod sözlərin uzunluğu cədvəlin ölçüsündən asılı 

olur. Məsələn, 4096 sözdən ibarət cədvəldə kod sözlərin uzunluğu 12 bit olur (4096=2
12

, kod söz cədvəldəki 

uyğun sözlərin cədvəl ünvanı kimi başa düşülür.)    

Lempel-Ziv-Uelç metodu ilə kodlaşdırmada isə cədvəl ilkin olaraq simvol çoxluqları ilə 

qiymətləndirilir və verilmiş uzunluqlu axın əvəzinə fiksə edilmiş uzunluqlu cütlük (kod söz, simvol) saxlayır. 

Cədvəl axın cədvəlindəki tanınmış ən uzun axını sintaktik analiz edir, və cədvələ yeni girişi formalaşdırmaq 

üçün sonuncu simvoldan istifadə edir ki, bu da cədvəlin ölçülərinin kiçilməsinə səbəb olur.  

Son zamanlar genişləndirilmiş ağaclar əsasında sıxlaşdırma metodlarından daha çox istifadə edilir. Bu 

metodlarda dəyişkən uzunluqlu kod sözlər ağacda simvolların yerləşmə vəziyyətinə görə tərtib edilir. 

Optimal kodların alınması üçün ağac balanslaşdırılmalıdır. 

Şübhəsiz ki, kriptoqrafiya  bütün inkişaf etmiş sistemlərin əsas mühafizə komponenti olmalıdır. Lakin 

çox təssüflə demək olar ki, onun qarşısını külli miqdarda müxtəlif maneələr kəsir.  
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XƏTTİ MÜHƏRRİKLİ KƏSİCİ QURĞUNUN  İŞLƏMƏ PRİNSİPİ VƏ PROQRAMI  

 

Məhərrəmov E.A.  

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Dəzgahların təkamülünün yeni mərhələlərindən biridə – silindrik xətti mühərrikdir. Dəzgahların 

intiqal hissəsində baş verən əsas dəyişikliklər mühərrikin tədricən işçi orqana yaxınlaşdırılmasıdır. Müasir 

dəzgahların intiqallarında XM-in tətbiqi elə qanuna uyğun nəticədir , hansı ki, son bir neçə illər ərzində 

onlara yeni təkamül gətirmişdir. 

Müasir proqram təminatı xətti asinxron mühərriklərin minimal əmək sərfiyyatı və yüksək dəqiqliklə 

modelləşdirilməsinin aparılmasına imkan verir.  

 XAM-in dinamiki rejimlərinin analizi üçün hal hazırda analitik  və  onların maqnit əvəz sxemləri 

əsasında modelləri istifadə olunur. Analitik modellərin hesabı adətənı az zaman təmin edirlər, lakin az 

dəqiqliyə malikdirlər. 

 Xətti asinxron mühərriklərin qeyri stasionar rejimlərinin tədqiqində model istifadə olunur ki, analitik 

olaraq onların ötürücü funksiyaları əldə olunur, və bu da bəzən fərziyyələrdə modelin dəqiqliyini azaldır. 

Modelin dəqiqliyini artırmaq üçün xətti asinxron mühərriklərin ötürücü funksiyaları  müasir nəticə-elementli 

paketlər istifadəsilə alına bilər. Belə paketlər , yəni differensial tənliklərə əsaslanan elmi və texniki 

problemlərin  həlli və modelləşdirilməsi üçün lazımı olan güclü interaktiv mühitdir . 

Elektron-hesablama texnikasının sürətli inkişafı və bununla yanaşı proqram təminatı obyektlərin   

statik və dinamik xarakteristikalarının hesablanmasına dair böyük məsələlərin həllinə imkan yaradır. Bir çox 

proqramlar mövcuddur ki, onlar vizual proqramlaşdırma prinsipinin istifadəsinə imkan verir və buna əsasən 

tənliklər sistemini yazıb və həlli metodları proqramlaşdırmaq lazım olmur. Yalnız hesablanan qurğunun 

həndəsi modeli qrafiki redaktorda və həll edilən məsələnin parametr və xüsusiyyətlərinin nəticələri yaradılır. 

Yekunda alınan nəticələr aydın və dəqiq alınırlar.  

Mühəndis modelləşdirilməsi üçün müasir proqram komplekslərindən (“ELCUT” və “FEMLAB”) 

istifadə olunur. Belə proqramlar qismət törəmələrdə qeyri-xətti differehsial tənliklərin sistemlərini yekun 

elementlər üsulu ilə həll edirlər. Belə ki, bu proqramlar vasitəsilə əsas iş həndəsi modelin qurulmasına 

yönəlir. “FEMLAB” modelin strukturunun və alınan verilənləri “MATLAB”  SİMULİNK” paketlərinə 

inteqrallaşdırmasına imkan verir.  

 Xətti mühərrikli kəsici qurğunun işləmə prinsipi və proqramı aşağıda göstrilmişdir. 

Kəsmə prosesini  yerinə yetirmək üçün üç mexanizmdən istifadə edilir:  

1.Kəsmə prosesi zamanı məhsulu saxlamaq üçün istifadə olunan mexanizm. 

2. Məhsulu kəsmək üçün istifadə olunan xətti mühərrik (2). 

3. Məhsulun kəsilməsini yerinə yetirən avadanlığı hərəkət etdirmək üçün istifadə olunan xətti 

mühərrik (1). Kəsici qurğunun ümumi və PLC sxemləri, güc dövrəsi, proqramı və işləmə prinsipi uyğun 

olaraq şəkildə göstərilmişdir .  

“Encoder counterin” proqramında müəyyən uzunluq qeyd olunur. İstehsal olunan məhsulun uzunluğu 

qeyd edilən uzunluğa çatdıqda encoder PLC-yə siqnal ötürür. Bu zaman PLC qurğunun hər üç mexanizmini 

işə salır. Qeyd olunan proses aşağıdakı ardıcıllıqla yerinə yetirilir. 

Mal sıxma və hər iki mühərrik işə düşür. Kəsmə sistemli xətti mühərrikin hər iki tərəfində   bıçaq olur 

ki, bu bıçaq xətti mühərrikin hər iki istiqamətdə hərəkəti zamanı məhsulun kəsilməsini həyata keçirir. 

 
                                                              Kəsici qurğunun ümumi sxemi. 

Məhsul daima hərəkətdə olduğundan kəsmə mexanizmində kəsmə müddəti boyunca məhsulla birlikdə 

hərəkətetməlidir. Məhsulu sıxan mexanizm isə kəsmə prosesi zamanı məhsulun yan tərəflərə hərəkət 

etməsinin qarşısını alır. Kəsmə prosesi bitdikdə isə mexanizmdə yerləşdirilmiş maqnit sensorlar PLC–yə  

siqnallar ötürür.Mal sıxma və xətti mühərrik  1 ilkin vəziyyətə qayıdır. Xətti mühərrik 2 isə növbəti kəsmə 
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prosesini gözləyir. Növbəti kəsmə prosesi başladığı zaman PLC xətti mühərriki (2) revers istiqamətli hərəkət 

etdirir.  

Kəsici qurğunun  PLC  sxemi 

 
MOTOR YANACAQLARININ HİDROTƏMİZLƏMƏ PROSESİNİN RİYAZİ MODELİNİN 

PARAMETRİK İDENTİFİKASİYASI 

  

Məhərrəmova G.E. 
Sumqayıt  Dövlət Universiteti  

 

Motor yanacaqlarının hidrotəmizləmə prosesləri neft emalı sənayesində əsas texnoloji proseslərdən 

biridir. Təmizləmə prosesi əsasən xammaldan kükürdlü birləşmələrin çıxarılmasından ibarətdir. Proses 

hidrotəmizləmə reaktorunda həyata keçirilir. Proses katalitikdir. Dənəvər katalizatorun reaktorda stasionar 

təbəqəsində həyata keçirilir. Reaktora xammal (motor yanacağa) və hidrogen tərkibli qaz yüksək temperatur 

şəraitində daxil edilir. Kükürdlü birləşmələrlə qarışıq halında olan karbohidrogen molekulları katalizatorun 

məsaməli daxili səthində hidrogen molekulları ilə görüşərək hidrogen-sulfid əmələ gətirir və qaz halında olan 

bu birləşmə katalizator aktiv mərkəzlərində qalmayıb, katalizatoru tərk edir. Prosesin əsas kimyəvi 

mahiyyətini təşkil edən bu prosesin optimal şəraitdə həyata keçirilməsi mürəkkəb mühəndis məsələsi olub, 

riyazi modelləşdirmə və kompüter proqramlaşdırılmasını tələb edir.  

Prosesin qısa texnoloji sxemi şəkildə göstərilmişdir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəkil. Hidrotəmizləmə prosesinin sadələşdirilmiş texnoloji sxemi. 

Şəkildə əsas aparatlar və axın xətləri göstərilmişdir. Bunlar içərisində qızdırıcı soba – 4, 

istilikdəyişdirici – 3, hidrotəmizləmə reaktoru – 5, qaz nasosu – 9, separator – 7 və digər aparatlar 

göstərilmişdir. Bu aparatlar göstərilən maddi axın xətlərində  xammalın və hidrogen tərkibli qazın dövranını 

həyata keçirirlər. Reaktorun çıxışından götürülən təmizlənmiş yanacaq separasiyadan keçərək zazdan ayrılır 

və rektifikasiya aparatına göndərilir.  

Hidrotəmizləmə prosesinin məlum riyazi modelinin parametrik identifikasiyası texnoloji prosesin 

normal fəaliyyətini əks etdirən statistik material əsasında həyata keçirilə bilər. Bunun üçün statistik 

materialın toplanması kimi mühüm bir mərhələ həyata keçirilməlidir. Bu sahədə əsas tədqiqat məsələsi rejim 

parametrlərinin siyahisinin tərtib olunmasıdır ki, bunun düzgün həyata keçirilməsi modelin adekvatlığını 

bilavasitə təyin edən məsələdir. Apardığımız tədqiqat nəticəsində aşkar edilmişdir ki, prosesin riyazi modeli 

aşağıdakı texnoloji parametrləri daxil etməlidir: Reaktora verilən xammalın giriş kükürdlülük dərəcəsi, cari 

yükləmə göstəricisi, hidrogen-xammal həcm nisbəti, temperaturun bir neçə nöqtədə ölçülmüş qiymətləri. Bu 

parametrlər riyazi modelə giriş kəmiyyətləri kii daxil edilməlidir. Modelin çıxış parametri olaraq isə 

təmizlənmiş yanacağın tərkibindi olan qalın kükürdlülük  qəbul edilməlidir.  
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Parametrik identifikasiya standart prosedura şəklində tərtib olunmuş MATLAB sistemi proqramı 

vasitəsi ilə, yəni ən kiçik kvadratlar üsulu ilə həll edilə bilər.  Parametrik identifikasiya riyazi modelin 

konkret sənaye qurğusu üçün adekvatlığını təmin edən əsas vasitələrdən biri kimi böyük əhəmiyyət daşıyır.  
 

 

OPTİK LİFLİ KABELLƏRDƏ İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ 

 

Məhərrəmzadə M.R. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Məlumdur ki, optik lifli kabellərdə informasiya itkiləri digər kabellərdə yaranan itkilərə nisbətən azdır. 

Təqdim olunan işdə optik kabellərdə informasiya təhlükəsizliyi məsələləri haqqında məlumat verilmişdir. 

Optik lifli kabellərdə informasiya təhlükəsizliyi üçün tədbirlər planı Avstraliyanın Future Fiber 

Technologies firması tərəfindən hazırlanmışdır. Bu tədbirlər planında optik lifli kabellərə olan müdaxilələr, 

məlumatların oğurlanlanması və bütövlüyünün yoxlanılması kimi məsələlər qeyd olunmuşdur.  

Optik lifli kabellərdə informasiyanın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün müxtəlif metodlardan istifadə 

olunur. Ən çox istifadə olunan metodlardan biri informasiyanın şifrələnməsidir və bu zaman çox uzun kodlar 

vasitəsilə məlumatların şifrələnməsi həyata keçirilir.  

Discover jurnalının 2005-ci ilin yanvar ayındakı buraxılışında fotonların vasitəsilə optik lifli 

kabellərdə məlumatların şifrələnməsi haqqında məqalə dərc olunmuşdur. Belə ki, məqalədə deyildiyi kimi, 

informasiya ötürücüsü optik lifli kabellər vasitəsi ilə müəyyən fasilələrlə foton seli göndərir. Daha sonra 

informasiyanın qəbuledicisi fotonların gəlişini təhlil edir. Əgər göndərilmiş və şifrələnmiş məlumatın dalğa 

uzunluğu üst-üstə düşərsə, bu halda informasiyanı qəbul edən tərəf verilmiş açar vasitəsilə məlumatı 

deşifrələyir.  

Bəzən inyeksiya və informasiya casusluğu səbəbindən ötürülən foton selində dəyişikliklər baş verir. 

Lakin belə olan halda, ötürücü qurğuya problemlə bağlı siqnal göndərilir və xəbərdarlıq zəngi vurulur.  

Optik lifli kabellərdə informasiya təhlükəsizliyi üçün istifadə olunan digər bir metod WaveSense 

texnologiyasıdır. Bu texnologiyanın əsas üstünlüyü optik rəqəmsal imzalardan istifadə etməsidir. Əgər 

ötürülmə zamanı hər hansı bir problem olarsa, texnologiya problemlərin səbəbini aşkar edir və ötürmələri 

ləğv edir. Məlumatların ötürülməsi zamanı müdaxilələr aşkar olunarsa, şəbəkə operatoruna dərhal 

xəbərdarlıq edilir.  

Oyster Optics sistemləri optik lifli kabellərdəki məlumatlara edilən hücumların qarşısını alır. Bu 

sistem təhlükəni aşkar etdikdə məlumatların ələ keçirilməməsi üçün onları ehtiyat sistemlərə göndərmək 

qabiliyyətinə malikdir.  

Optik lifli kabellərdə təhlükəsizliyin təmin olunması üçün müxtəlif metod və texnologiyaların 

olmasına baxmayaraq müdaxilə hallarına hələ də rast gəlinməkdədir. Buna görə də hal-hazırda optik lifli 

kabellərdə informasiya təhlükəsizliyinin tam təmin olunması məsələsi üzrə tədqiqatlar aparılır.  

 

AKTİV ELEMENTLƏRİ TƏŞKİL EDƏN KONSTRUKTİV ELEMENTLƏRİN 

 PARAMETRİK TƏSVİRİ 

 

Məmmədov S.Q. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Maşınqayırma konstruksiyası fiziki mənada bərk cisim sistemindən ibarətdir. Yerinə yetirilən 

funksiyalara uyğun olaraq, konstruksiyanın konstruktiv elementlərə bölünməsi zamanı, bərk cismin səthlərə 

görə tərkib hissələrə bölünməsi əməliyyatları yerinə yetirilir. Konstruktiv elementin səthləri bərk cismi 

məhdudlaşdıran fiziki mövcud səthlər və bərk cismi tərkib hissələrə şərti bölmüş riyazi kəsişən xətlərdə 

təşkil oluna bilər. Funksional prinsiplərə görə konstruksiyanın bölünməsinin həndəsi interpretasiyası 

müxtəlif ola bilər. Konstruktiv element həndəsi mənada bərk cisim ola bilər ki, onun hissələri səthlər, xətlər 

və nöqtələrdir. Bütün bu elementlərin əsas şərtləri funksional təyin edilməlidir və konstruktiv mənaya malik 

olmalıdır.  

Layihələndirilən konstruksiya fəzasında KE-in vəziyyətinin təyini üçün, fəza koordinat sistemi ilə 
əlaqələndirilir.  

KE-rin orientasiyası ierarxik strukturaya uyğun yerinə yetirilir. Nisbətən aşağı səviyyənin  KE-i onun 

daxil olduğu yuxarı səviyyənin KE-nin koordinat sistemi  ilə təyin olunur.  
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KE-nin xüsusi koordinat sistemi uyğun səviyyənin  KE-nin koordinat sistemi kimi təyin edilir.  

Əlaqə nöqtəsi (KE koordinat sisteminin başlanğıcı) KE-nin vəziyyətlər hesabatının 

sadələşdirilməsindən alınan şərtlərdən seçilir (KE azadlıq mərkəzi, kütlə mərkəzi, səthlərin simmetriya 

nöqtəsi və s.). 

 KE –nin mövqeləşdirilməsi üçün yuxarı səviyyənin KE-nin koordinat sistemində aşağı səviyyənin KE 

bağlılıq nöqtəsinin x,y,z xətti fəza koordinatını vermək lazımdır. Beləliklə (i+1)-ci səviyyənin KE-nin 

koordinat sistemində, i-cı səviyyənin KE-nin fəza vəziyyəti KAS : {x,y,z,,,} kəmiyyətləri  ilə  təyin 

edilir. Burada ,, bucaqları ilə iki qonşu səviyyənin KE-in koordinat sistemlərinin mövqeləri təyin edilir, 

,, uyğun olaraq x,y,z  oxları ətrafında dönmə bucaqlarını göstərir.  

Aşağı səviyyənin bir neçə KE-nin, yuxarı səviyyənin KE-də birləşməsi prosesi vahid konstruksiyaya 

daxil KE-in fəza bağlılığını reallaşdırır.  

 

Hər KE-nin daxili xassəsi, ona məxsus koordinat sistemində toxunma səthlərinin mövqeylərinin 

hesabatından ibarətdir. Yuxarı səviyyənin KE-də aşağı səviyyıənin  KE-nin birləşməsi prosesi aşağıdakı 

ardıcıllıqla yerinə yetirilir: 

1. Cari bazisin başlanğıc qiymətlərini verməklə, toxunma səthinin mövqeyi Ecari parametrləri ilə 

müəyyənləşir: 

E””'cari={xc, yc, zc, c, c, c}. 

2. Birləşdirilən KE üçün tələb olunan toxunma səthinin tə’yini. 

3. Birləşdirilən KE verilmiş toxunma səthinin mövqeyindən nəticə kimi, onun cari bazisdə 

mövqeyi tə’yin edilr.  

E
2

KE={x,y,z,,,} 

4. KE birləşdirildikdən sonra cari bazisin yeni qiymətləri hesablanır.  

E””'c={xc, yc, zc, c, c, c}. 

5. Sonrakı KE birləşdirilməsi üçün 2-4 qaydaları təkrar olunur.  

 
BENZİNİN ÇIXIMI ÜÇÜN FUZZY-C-MEANS ÜSULU İLƏ BİLİKLƏRİN ƏLDƏ EDİLMƏSİ 

 

Məlikov N.A. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

 Fərdi kompüterlərin insanın bütün fəaliyyət sahələrinə nüfuz etməsi zamanın tələbi olmaqla elmin 

bütün sahələrinə aid tədqiqat işlərinin aparılmasında yeni və keyfiyyətli üsulların işlənilməsini və onlardan 

istifadə zərurətini ortaya çıxarır. Bu baxımdan yeni texnologiyalar əsasında ekspert  sistemlərin işlənilməsi 

aktual problemdir.  

Soft Коmpütinq  texnologiyası klassik üsullardan fərqli olaraq istifadəçilərə effektivliyi, məhsuldarlığı 

itirmədən qeyri müəyyənlik şəraitində hesablamalar aparmağa və düzğün qərarlar çıxarmağa imkan verir.  

İşin məqsədi benzinin çıxımı üçün Fuzzy-C-means üsulu ilə alınan qaydalar əsasında ekspert sistemin 

işlənməsindən ibarətdir. Bu məqsədlə ekspert sistemlərin təhlili aparılmış, istifadə olunan üsulun üstünlükləri 

müəyyən edilmişdir. 

 Üsulun alqoritmi aşağıdakı kimidir: 

Fuzzy C-Means alqoritmi kvadratik xətaların cəmini minimallaşdırmağa cəhd edir. Alqoritm aşağıdakı 

məqsəd funksiyasının iterativ minimallaşdırılmasına əsaslanır: 

  

 Verilmiş xi elementinin bütün klasterlərə mənsubluq dərəcələri cəmi üçün aşağıdakı şərt ödənilir: 

  

 Hər bir klasterdə bütün elementlərin mənsubluq dərəcələri cəmi üçün aşağıdakı şərt ödənilir: 

  

 Cj klasteri üçün müvafiq cj sentroidi aşağıdakı kimi müəyyən edilir: 

 
 Qeyri-səlis ayırmanı yeniləmə düsturu, çəkilər cəminin 1-ə bərabər olması məhdudiyyəti ilə obyektiv 

funksiyanı minimallaşdırmaqla əldə edilə bilər: 
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Yuxarıdakı üsul ilə  klasterlərin alınmış, mümkünlük ölçüsü əsasında ekspert sistemi işlənilmişdir, alınan 

nəticələr müqayisəli təhlil edilmişdir. 

 

DİNAMİK OBYEKT MODELİNİN STRUKTURUNUN SEÇİLMƏSİ ÜÇÜN  

QRUP HESAB METODUNUN İSTİFADƏSİ 

 

Məlikov N.H.  

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Öyrənilən  dinamik obyektin modelinin sturuktrunun qiymətləndirilməsi , təcrübələrin nəticələrinin 

emal zamanı qarşıya çıxan əsas problemdir .Bu problemi həll etmək üçün qrup hesab metodundan istifadə 

edilir. Hər bir obyekt S1 ,S2, Sk adlandırılır, beləliklə sistemdə və ya onun hüdudlarından kənarda öz 

davranışlarını qiymətləndirmək mümkündür.Hər bir hüdud bir sıra parametləri ilə xarakterizə olunur (x1 ,x2, 
.......,xn, xn+1) nomenkulaturası aşağıdakı kimidir : 

Si= Si(x1 ,x2, .......,xn, xn+1) 

Ümumi məlumat 

Status 

nömrəsi 

Sistem parametrləri 

X1 X2 ...... Xn Y0= Xn+1 

S1 X11 X12 ...... X1n Y1 

S2 X21 X22 ...... X2n Y2 

...... ...... ...... ...... ...... ...... 

Sk Xk1 Xk2 ...... Xkn Yk 

Əsas məqsəd Y-in x nəzarət parametləri ilə riyazi asılılığını müəyyən etdirməkdir.Bu riyazi asılığı müəyyən 

etmək üçün regresiya analizindən istifadə olunur .  Qrup hesablama metodunun  optimal strukturun modelini 

müəyyənləşdirmək üçün induktiv alqoritm aşağıdakı əsas addımlardan ibarətdir : 

Addım 1. Nümunə olaraq . 

𝐷 = {(𝑥𝑛, 𝑦𝑛)} , 𝑥 ∈ 𝑅𝑝 𝑛=1
𝑁  

Misal olaraq test (L) təlim isə (C) adlandırılır .Bu cütlüklər ilə L∪C=W, L∩C=𝜑 şərti meydana gəlir . 

𝑋𝑊 =
(𝑋𝐿)

(𝑋𝐶)
   ,  𝑌𝑊 =

(𝑌𝐿)

(𝑌𝐶)
 , |𝐿| + |𝐶| 

Addım 2. Baza modeli təyin olunur. Baza modeli dəyişkən mürəkkəbliyin modellərini yaratmaq üçün istifadə 

edilən y və x funksiyalarının təməl cütlüyü ilə sərbəst  dəyişənlər arasında əlaqənin növüdür. 

Addım 3. Vəzifəyə əsasən , modelin keyfiyyətini təsvir edən xarici meyar seçilir . 

Addım 4. Namizəd modelləri, əsas modellərdən xüsusi təsvirləri əldə etmək və onların ən yaxşısını seçmək 

üçün müəyyən olunur . 

Addım 5. Model parametrlərini dəyişdiririk .Tənzimləmə üçün daxili meyar istifadə olunur. Bu meyar təlim 

nümunəsilə hesablanan meyar adlanır . 

Addım 6. Yaradılmış modellərin keyfiyyəti hesablanır. Bu halda test nümunəsi və təyin edilmiş xarici meyar 

istifadə olunur . 

Addım 7. Xarici meyarlara minimumu verən model optimal sayılır .Xarici kriteriyanın dəyəri modelin artan 

mürəkkəbliyi ilə minimuma çatmırsa və ya keyifyyət funksiyasının dəyəri qeyri-qənaətbəxş deyilsə , bu 

model ən yaxşı model hesab olunur. Modelin mürəkkəbliyini modelin parametrlərinin sayı müəyyən edir.  

 
DİNAMİK OBYEKTLƏR ÜÇÜN İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİNİN SİNTEZ METODLARI 

 

Məlikov N. H. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Dinamik obyektlər üçün alqoritmlərin və idarəetmə sistemlərinin qurulmasında çətinliklər , onların 

riyazi modellərinin mürəkkəbliyi ilə bağlıdır. Bunlara misal olaraq , qeyri-xətti , stoxastik  və diferensial 

tənliklərin sisteminin sxemini göstərə bilərik .Müxtəlif dinamik sistemlər üçün nəzarət qaydalarının 

qurulumasında nəzərə alınması ən vacib olan amillər arasında müxtləlif qeyri-müəyyənliklər mövcuddur . 
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Qeyri-müəyyənlik  dedikdə nəzarət obyektinin bəzi xüsusiyyətlərinin əvvəlcədən məlum olmaması başa 

düşülür. Bu vəziyyətdə nəzəri nəzəriyyənin klassik üsulları , bir qayda olaraq tətbiq edilə bilməz . 

Fəaliyyətdə olan  bir obyektin xüsusiyyətlərindəki gözlənilməz dəyişikliklər nəzarət olunan proseslərin 

keyifiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə aşağı səviyyəyə sala bilər hətta onun işləməməsinə gətirib çıxara bilər 

.Bununla əlaqədər olaraq , qeyri-müəyyənlik şəraitində sistemin yüksək keyfiyyətli işləməsini təmin edən 

nəzarət qanunlarının sintezi  üçün metodlar hazırlamaq və inkişaf etdirmək zərurəti yaranır .Bugünə qədər bu 

tip problemlərin həlli üçün bir neçə yanaşma hazırlanmışdır. Alınmış nəticələrin mövcud səviyyəsi , qeyri-

müəyyənlik növlərinin ümumi təsnifatını etməyə imkan verir .Dörd əsas növ qeyri-müəyyənlik mövcuddur . 

Bunlara struktur, parametrik , xarici təsir və məqsədlər daxildir. Qeyri-müəyyənlik şəraitində  nəzarət 

məqsədlərinə nail olmaq üçün  əsas rolu nəzarət alqoritmləri oynayır .Sistemlərin sintez metodlarında nəzərə 

alınan nəzarət alqortimlərinin əsas prinsiplərinə ,  uyğunlaşma ,etibarlılıq,dəyişən strukturlu sistemlərin 

prinsipləri,neyron şəbəkələri , qeyri-səlis məntiq  aiddir. Kompleks sistemlərdə adaptiv nəzarət üsulları artıq 

yetərincə inkişaf etmiş və qeyri-müəyyənlik şəraitində kompleks obyektlərin idarə olunması problemlərinin 

həllində ən perspektivli yollarından biridir. Adaptiv sistemlər, obyektin parametrlərini və ya xarici təsirlərin 

xüsusiyyətlərini müstəqil olaraq, birinin iştirakı olmadan dəyişdirən , tənzimləyicinin parametrlərini onun 

strukturunu dəyişdirmək və ya obyektin optimal iş rejimini saxlamaq üçün təsirləri düzəldən dinamik  

sistemlərdir.Etibarlı bir sistem,parametrlərin dəyişməsi ilə bağlı xüsusiyyətlərin sabitliyinə malik bir 

sistemdir .Hal-hazırda adaptiv və etibarlı nəzarət prinsplərini özündə birləşdirən sistemlər hazırlanmışdır . 
Müəyyən olmayan qeyri-müəyyənlik şəraitində kompleks obyektlərin idarəetmə sistemlərinin yaradılması 

sahəsində bir çox nəticələrin mövcudluğuna baxmayaraq, bir çox mühüm praktiki problem hələ də 

qənaətbəxş bir həllə malik deyil. Buna görə də, bu metodların inkişafı aktualdır. 

 

AĞACLARIN ÇEŞİDLƏNMƏSİNİN NEYRON ŞƏBƏKƏDƏ İŞLƏNMƏSİ 

 

Məlikzadə Z.İ. 

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, 

 

Azərbaycan ərazisi öz florasına görə zəngin bir ölkədir və meşələrində  yayılan ağacların ayırd 

edilməsi və təsərrüfat sahələrinin müxtəlif sahələrində istifadəsi kimi vacib iqtisadi məsələlər və müxtəlif 

ağacların böyümə və inkişafını tək-tək hər bir ağac üçün müşahidə etmək  homogen qruplara ayırmadan 

mümkün deyil. Müxtəlif ölçülərdə olmasına baxmayaraq ağaclar arasında daxili əlaqələrə əsaslanaraq və  

müxtəlif morfoloji və meşə indekslərinə görə ağacların sinifləşdirilməsi  məsələsi ən aktual məsələlərdəndir. 

Bu siniflər zaman ərzində vacib stabilliyə malikdir.  

Ağacların təsnifat məsələsi onların hansı məqsədlə istifadə olunmasına bağlıdır. Buna görə də məsələ 

ağacların müxtəlif atributlarına görə öz həllini tapır. Atribut dedikdə məqsəd funksiyasına çatmaq üçün 

istifadə olunacaq informativ əlamətlər nəzərdə tutulur. Bu növ məsələnin həlli sahəsində bir çox yanaşmalar 

mövcuddur. Məqalə bunlardan biri – mebel sənayesində istifadə olunan ağac cinslərinin klassifikasiya 

olunması məsələsidir. Informativ əlamətlər kimi  yarpaqlıq, tip, rəng, qətranlıq və tekstura atributlarını qəbul 

edək. Araşdırma  zamanı mənsubiyyət sinifləri müəyyən edilmiş və aşağıdakı atributlar üzrə ağacların 

bölgüsü təklif olunur. Hər atributa aid xassələr açıqlandıqdan və ümumiləşdirildikdən sonra 13 xassə 

(simptom)  təyin edildi (cəd.1). 

           Cədvəl1. 

Ağacların aparıcı əlamətlərə görə bölgüsü 

Yarpaqlıq Tip Rəng Qətranlıq Tekstura 

1.yarpaqlı 1. yumşaq 1. boz-qəhvəyi 1. qətranlı 1. iri teksturalı 

2.iynəyarpaqlı 2. bərk 2. açıq-qırmızı 2. çox qətranlı 2.xırda teksturalı 

 3. çox bərk 3. açıq  

  4. tünd   

 

Birinci addımda ağacların göstərilən atributlarına uyğun olan 13 simptoma əsasən Azərbaycan 

ərazisində ən çox yayılan və xaricdən idxal olunan ağaclar içərisindən bizim məsələyə uyğun 39 ağacın 

bazasının yaradılması tələb olunurdu (cəd.2).  Cədvəldə hər bir xarakteristika  konkret növ üçün ya var (1), 

ya da yoxdur (0) kimi işarə edilir. 
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                                                                                                                      Cədvəl 2. 

Ağacların simptomatikasına əsasən yaradılmış bazadan fraqment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 informativ əlamətə (simptoma) görə aşağıdakı 4 mənsubiyyət sinfi müəyyən edilir: 

1 – ci sinif – İynəyarpaqlı ağaclar; 

2 – ci sinif – Halqaborulu  enliyarpaqlı ağaclar; 

3 – cü sinif – Səpkinborulu yumşaq oduncaqlı enliyarpaqlı ağaclar; 

4 – cü sinif – Səpkinborulu bərk oduncaqlı enliyarpaqlı ağaclar. 

Məsələnin həlli neyron şəbəkə üzərində qurulur. Şəbəkənin giriş parametrlərinin sayı 13, gizli layda 

neyronların sayı 20, çıxış 1 və çıxışa görə 4 sinfə ayrılır.  

Neyron şəbəkənin öyrətmə alqoritmi Levenberg-Marquardt alqoritmi əsasında aparılır. Levenberg – 

Marquardt  alqoritmi (LM alqoritmi) – optimizasiya metodu, ən kiçik kvadratlar üsulu problemlərinin həlli 

məqsədi daşıyır. Nyuton alqoritmini  və sürətli enmə (steepest descent) metodunu birləşdirən LM alqoritmi 

hal-hazırda şəbəkənin öyrədilməsində daha çox istifadə olunmaqdadır.  LM alqoritm çox sadədir, lakin 

yaxınlaşma (aproksimasiya) funksiyası üçün dayanıqlı metoddur.  

LM alqoritminin mərhələləri: 

Hər öyrənmə iterasiyası (epoch) aşağıdakı əsas addımlardan ibarət olacaq: 

1. Yakobianı  ( 𝑱 ) hesablayır (sonlu fərqlər və ya mürəkkəb funksiya qaydasından istifadə 

edərək) 

Yakobian  vektor funksiyasının bütün bir tərtibli törəmələrinin matrisidir. Neyron şəbəkədə bu 𝑁 × 𝑊 

ölçülü matrisdir, 𝑁 öyrətmə çoxluğunda daxil olanların sayı, 𝑊 şəbəkənin parametrlərinin (çəkilər+bayeslər 

(weights+biases)) ümumi sayıdır. 

2. Xəta qradiyentini hesablamaq 

𝒈 = 𝑱𝒕𝑬 

Burada 𝐸 şəbəkənin öyrətmə prosesində istifadə olunan hər giriş vektoru üçün çıxış xətalarından 

ibarət xəta vektorudur. 

3. Hessian yaxınlaşmasını hesablamaq: 

𝑯 = 𝑱𝒕𝑱 

4. (𝑯 + 𝝀𝑰)𝜹 = 𝒈  𝜹 nı tapmaq  

Burada 𝜆 damping factor (mənfi olmayan) – dur. Bu dəyər sistemin qradiyenti  həll etməzdən əvvəl 

Hessian diaqonalının hər elementi ilə toplanılır.  Xüsusilə, 𝜆 = 0.1 kimi kiçik qiymətlə başlayacaq. 𝛿 daha 

yaxşı həllə nail olmaq üçün şəbəkə çəkilərinin necə dəyişməsini deyən əmsaldır. 

5. 𝛿 istifadə edərək 𝒘 şəbəkə çəkilərini yeniləmək 

6. Yenilənmiş çəkilərdən istifadə edərək kvadratik xətaların cəmini yenidən hesablamaq 

7. Əgər kvadratik xətaların cəmi azalmayıbsa 

yeni çəkiləri at, 𝑣  - dən istifadə edərək λ – nı artır və addım 4 - ə get 

𝜆 üçün bu nizamlama 𝑣 faktorunun nizamlanmasından istifadə edərək edilir, adətən, 10 kimi 

götürülür. 

8. əks halda 𝒗  - dən istifadə edərək 𝝀 – nı azalt və dayan. 
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Proqramın interfeysində pop up menu-dan istənilən ağacı seçib  Nəticə düyməsini sıxdıqda neyron 

şəbəkə işə düşür (load nntre.mat).  Bazadan (A=xlsread('agaclar.xlsx'))  həmin ağacın sıra nömrəsinə uyğun 

olaraq (a= find(A(:,1)==value)) simptomlara uyğun qiymətlər (b=(A(a,2:14)); c=b.') şəbəkənin girişinə 

ötürülür (k=sim(net,c)) və  prosesin sonunda çıxışda alınan qiymətlərə (k=round(k)) uyğun olaraq ekrana 

ağacın  hansı sinfə daxil olması yazısı çıxır. 

 

 

İNFORMASİYANIN TƏSVİR OLUNMASI İLƏ KODLAŞMANIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ 

 

Məmmədli Ü.Q. 

Mingəçevir Dövlət Universiteti 

 

İnformatika elminin, onun xüsusiyyət və qanunlarının yayılmasının əsasında “informasiya” anlayışı 

durur. Ona görə də, informatika haqqında nə isə başa düşməkdən ötrü gərək “informasiya” anlayışını götür - 

qoy edəsən. 

İnformasiya termini latın sözü olan və izahetmə, şərhetmə, xəbər, məlumat vermə mənalarını daşıyan 

“informatio” sözündən yaranmışdır. İnformasiya anlayışından bütün elm sahələrində istifadə olunur və 

müxtəlif elmi aspektdən yanaşılaraq ona müxtəlif təriflər verilmişdir. İnformasiya-insanlar arasında, insanla 

avtomat arasında, avtomatla avtomat arasında məlumat mübadiləsini; heyvanlar və bitkilər aləmində 

siqnalların mübadiləsini; hüceyrədən hüceyrəyə, orqanizmdən orqanizmə əlamətlərin ötürülməsini (genetik 

informasiyanı) özündə əks etdirən elmi anlayışdır. 

İnformasiyanın saxlanması, çevrilməsi və ötürülməsi üçün ciddi tərifdənsə, onun cürbəcür təqdim 

olunması və onlardan istifadə metodları daha vacibdir. Tarixən informasiyanın təsvir olunması üçün müxtəlif 

üsul və vasitələrdən istifadə edilirdi. Onun əsas təsvir formaları işarə, mətn və qrafikdir. İşarə forması  

informasiyanın  ən  sadə  təsvir  formasıdır. Məsələn:  küçədə  istifadə  olunan işıqforlar, yol nişanları  buna 

misal ola bilər. Belə ki, piyada və maşınlar rəng kodları vasitəsilə yaşıl işıq yanarkən yolun açıq olduğunu, 

qırmızı işıq yanarkən isə yolun bağlı olduğunu bilirlər. İnformasiyanın daha mürəkkəb təsvir forması 

mətndir. Çünki, burada hərflər, rəqəmlər, riyazi simvol və işarələr işlədilir. Məsələn: kitablar, qəzetlər, elmi 

jurnallar və s. Qrafiki təsvir forması isə informasiyanın təsvir edilməsinin ən mürəkkəb formasıdır: təbiət 

mənzərələri, rəsmlər, sxemlər, diaqramlar  və s. İnformasiyanın təsvir edilmə formalarının və onlara müraciət 

metodlarının müxtəlifliyi qaçılmazdır.  

Qədim zamanlarda informasiyanın təsvir olunması üçün rəsmlərdən istifadə etmişlər. Onlarla əsr 

bundan öncə mağara divarlarında qədim əcdadlarımızın çəkmiş olduğu heyvan təsvirləri buna ən yaxşı 

nümunədir. Balıqqulaqları, daşlar, sümüklər, quş lələkləri, düyünlər və s. əşya işarələrindən informasiyanın 

ötürülməsi üçün istifadə edilirdi. Ayrı-ayrı işarələrin müəyyən anlayışlara bağlanması, onlardan müxtəlif 

vəziyyətləri təsvir etmək üçün istifadə imkanı şifahi və ya heroqlif yazılara keçidi göstərir. Heroqlif yazısı 

zəngin, inkişaf etmiş işarələr sistemidir ki, ondan bir çox nəhəng sivilizasiyalar istifadə etmiş və indi də 

istifadə  edirlər. 

İnformasiyanın təsvir olunma üsulları aşağıdakılardır: 

 təsvirlərin kodlaşdırılması 

 səsin və musiqinin  

 filmlərin kodlaşdırılması 

 mühasibat informasiyasının kodlaşdırılması 

 qruplarla kodlaşdırma 

 Həmçinin, buraya informasiyanın sıxılma yolları: LZW kodlaşdırması, fraktal sıxılma, JPEG 

sıxılması, səsin sıxılması, adaptiv fərq sıxlaşdırması  və s. aiddir.  

 Bir çox alimlər informasiyanın təsvir olunması üçün müxtəlif kodlaşma metodlarından istifadə 

etmişlər. Məşhur alim Klod Elvud Şennon kodlaşdırmanın orta uzunluğunu nəzərdən keçirməyi və minimal 

orta uzunluqlu kodlaşdırmanı optimal hesab etməyi təklif etmişdir. Həmçinin, Hemmin tərəfində verilmiş 

indi yaxşı məlum olan və tək-tək səhvləri düzəldən [7,4]-Hemminq kodu 4 bit informasiyanı 7 bit 

informasiyanın köməyilə elə təsvir etməyə imkan verir ki, 7-bitlik təsvirdə olan ixtiyari tək-tək səhv 

düzəldilir və nəticədə ilkin 4 bitin düzgün bərpasına nail olunur. 

Müasir dövrdə informasiyanın daha əlverişli şəkildə təsvir olunması üçün “İnformasiyanın 

kodlaşdırılması” anlayışından istifadə edilir. 

Qeyd edildiyi kimi, gündəlik həyatımızda informasiyanın təsvir edilməsi üçün müxtəlif 

kodlaşdırmalardan istifadə edirik. O cümlədən buna işə qəbul zamanı, imtahanlarda, bankomatdan pul 
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çəkərkən, telefondan istifadə edərkən və s. zamanı da rast gəlirik. Belə ki, Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi işə 

qəbul, diaqnostik qiymətləndirmə, magistraturaya qəbul imtahanları zamanı bizə verilən şəxsi kodlar 

vasitəsilə, o cümlədən şəxsiyyət  vəsiqəmizinin seriya nömrəsi vasitəsilə çox asanlıqla  bu  kodların kimə 

məxsus olduğunu, adımızı, soyadımızı və haqqımızda qeyd edilən digər  bütün məlumatları çox asanlıqla 

müəyyənləşdirmək olur. 

Orta məkəbdə artıq IV-XI sinif informatika dərsliklərində də kodlaşma və onun növləri haqqında 

mövzulara geniş yer verilir.   

 

UML-(UNIFIED MODELLING LANGUAGE) ƏSAS ANLAYIŞLARI 

 

Məmmədəli O.B. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti  

      

UML-lə daxil olan 6 əsas anlayış mövcuddu. Bunlar: 

1.Obyekt,  

2.Sinif,  

3.Atribut,  

4.Əməliyyat,  

5.Diaqram,  

6.Paket. 

Obyekt anlayışı haqqında demək olar ki, ümumi və konkret manası olmaqla iki cür yanaşma 

mövcuddur. Ümumi mənada ifadə etdiyi obyektlər fiziki yaxud qeyri-fiziki ola bilər. Konkret mənada isə 

obyekt həm ona xas olan xassələri(atributları), həm də əməliyyatları özündə təcəssüm etdirir. Obyekt-yönlü 

proqramlaşdırmada obyekt anlayışı konkret mənada özünü ifadə edir və  bəzən xassələrə(atributlara)  

verilənlər, əməlyatlara isə metod sözlərindən istifadə edilir. 

Sinif anlayışı haqqında demək olar ki, bu anlayış eyni xassəli başqa sözlə desək həmcins obyektlər 

toplusunu ifadə edir. Bunlara misal olaraq kompüter sinfini göstərmək olar. UML modelində hər bir sinfin 

özünə məxsus olan unikal ad verilməlidir. Bununla yanaşı siniflər bir arada paketdə təşkil edə bilərlər ki, bu 

hal baş verdikdə sinfin  adının önündə paketin adı qeyd edilir. Onuda qeyd elemək lazımdır ki, sinfin adı 

həmən patekdə unikal olmalıdır.  

Atribut anlayışı sinfin xassəsini əks etdirir və konkiret olaraq qiymətylərlə təyin olunur. Atributun 

aldığı həmən qiymətlər çoxluğu domeni təşkil edir. Atributa müəyyən ad verilir ki, verilmiş bu ad baxılan 

sinfə aid olan obyekt üçün eyni xassəni özündə əks etdirir. Sinifin isdedilən sayda atributu olmasi 

mümkündür.  

Əməliyyat anlayışı belə ifadə etmək olar ki, sinfin hər hansı bir obyektindən müəyyən funksiya tələb 

olunur və bu funksiyanın reallaşdırılmasıdır. Əməlyat nə etməyin mümkün olduğunu obyektə göstərir. 

Əməlyatın yerinə yetirdiyi funksiya ya obyektin qiymətini dəyişdirilməsi, ya da emalını həyata keçirir. 

Bundan başqa obyetin vəziyyətinin dəyişməsidə ola bilər.  

Diaqram anlayışı modelin elementlər toplusunun qrafiki formada təsvir edilməsidir. Burada 

qraflardan istifadə edilir ki, bu qraflarda təpələr və tillər müəyyən semantikaya malik olurlar. UML dilində 

nümunəvi diaqramlardan istifadə olunur ki, bu diaqramların müxtəlif növləri vardır. 

 Fəaliyyət (Activity Diagram); 

 Siniflərin (Class Diagram); 

 Komponentlər (Component Diagram); 

 Ardıcıllıqlar (Sequence Diagram); 

 Istifadəetmənin (Use Case Diagram); 

 Koorporasiya (Collaboration Diagram); 

 Vəziyyətlər (Statechart Diagram); 

 Genişləndirmə (Deployment Diagram). 

      Paket anlayışı qrupun təşkil edilməsi üçün bir mexanizimdir. Paketlərdə diaqramlarıda yerləşdirmək 

olur ki, bunlar müxtəlif tipə və təyinata malik ola bilərlər. Paketlər konseptual xarakterli olduğundan yalnız 

layihələndirmə zamanı mövcud olurlar. Paketlər əsasən nişanlı qovluqlar formasında olur və ona ad verilir. 

 

 

 



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

 

148 

 

UML – (UNİFİKASİYA EDİLMİŞ VİZUAL MODELLƏŞDİRMƏ DİLİ) 

 

Məmmədəli O.B. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

İnformasiya sistemlərinin və eyni zamanda proqram təminatının həyat dövrünü əsasən yüksək 

səviyyəli CASE vasitələri ilə layihələndirilməsi heyata keçirilirdi. Lakin, yüksək səviyyəli CASE 

vasitələrindən istifadə zamanı layihənin müxtəlif elementləri səviyyəsində fəaliyyəti optimallaşdırmaq 

olmurdu. Bu səbəbdən əksər firmalarda aşağı səviyyəli CASE vasitələrinə keçid edildi. Bu keçiddə eyni 

zamanda özlüyündə yeni bir problem olan - layihəni reallaşdıran fərqli qruplar arasında qarşılıqlı əlaqənin 

təşkili problemini gətirdi. 

Sadalanan bu problemlərin olması və informasiya texnologiyalarının inkişafı UML – unifikasiya 

edilmiş obyekt-yönlü modelləşdirmə (Unified modelling language) dilinin meydana gəlməsinə zəmin 

yaratdı. UML – in kifayət edecək sayda instrumental vasitələri var ki, bu vasitələr informasiya sisteminin 

həyat dövrünü tam olaraq dəsdəkləyir. Eyni zamanda layihəni reallaşdıran müxtəlif qruplar arasında 

qarşılıqlı əlaqələrin olması üçün UML yetərincə çevik bir vasitədir.  

Keçən əsrin 80-ci illərindən başlayaraq 90-cı illərinə qədər olan zaman kəsiyində bu sahəyə uyğun 

olaraq informasiya texnologiyalarının inkişafı obyekt-yönlü proqramlaşdırma dillərinin yaranmasına xeyli 

təkan verdi. Bu zaman istifadəçilər təbii olaraq həm obyekt-yönlü dilin imkanlarını özündə saxlayan , həmdə 

istifadə edilən sistemin bütün fəaliyyətini əks etdirən modeli qurmaq üçün vahid modelləşdirmə dilini əldə 

etmək isdəyirlərdi. Tələblərin olduğunu nəzərə alaraq “Rationla Software” şirkətinin işçiləri olan Grady 

Booch və Jim Rumbaugh tələblərə uyğun olan dilin yaradılması üçün birgə fəaliyətə keçərək dilin əsasını 

özlərinin hazırladıqları obyekt-modelləşdirmə metodları (OMT - Object-modelling technique) götürdülər. 

Qeyd edilən işlərin məntiqi nəticəsi olaraq keçən əsrin 95-ci illərində ilk versiyasi olan unifikasiya edilmiş 

metodu buraxdılar. Eyni ildə adı çəkilən şirkətə obyekt-yönlü proqramlaşdırma müəllifi olan İvan Jacobson 

qoşuldu. Bununlada OOSE (Object-Oriented Software engineering) metodu unifikasiya edilmiş metoda 

inteqrasiyası həyata keçdi.  

UML-in yaradılmasında əsas rolu OMG (Object Managment Group) konsorsiumuna keçdi. Beləliklə, 

96-cı ilin sonlarında UML-in 0.9 və 0.91 versiyaları Booch, Rumbaug və Jacobson daxil olduğu qrup 

tərəfindən buraxıldı. UML-lə artan maraqla bir çox şirkətlərdə (DEC, Microsoft, Hewlett-Packard, 

İntelliCorp, IBM, Oracle, i-Logix, Texas İnstruments, Unisys və s.) yeni versiyaların hazırlanmasında öz 

təşəbbüslərini göstərdilər və 97-ci ilin təkminləşmiş və genişlənmiş versiya olan 1.0 və 1.1 versiyaları 

meydana gəldi.  

Sonrakı illərdə təkminləşmələr nəticəsində UML-in müxtəlif versiyaları meydana gəldi: 

 1999-cu ildə UML 1.3  

 2001-ci ildə UML 1.4 

 2003-cü ildə UML 1.5  

 2005-ci ildə UML 2.0 

          Sonuncu versiya olan UML 2.0 versiyasinda semantikanın dəqiqləşdirilməsi və MDD (Model Driven 

Development) metodologiyasının dəsdəklənməsi üçün genişləndirmə işləri aparaılmışdır.  

 

DİZAYN TEXNOLOGİYASININ VƏ İNKİŞAF VASİTƏLƏRİNİN SEÇİLMƏSİ  

VƏ ƏSASLANDIRILMASI 

 

Məmmədli E.V. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

 

İnformasiya sistemlərinin inkişafı bir neçə mərhələdən ibarətdir. Bununla belə, həmişə sistemin 

yaradılmasının ilkin mərhələsi müştərinin yaradılmış tətbiqdə tətbiq ediləcək mümkün yaxşılaşdırma və 

optimal iş metodları üçün fəaliyyətinin işlənib hazırlanması, təhlil edilməsi və modelləşdirilməsidir. 

Bu problemlərin həlli və sistemin inkişafı ilə əlaqədar olaraq, konkret layihəyə uyğunlaşdırılmış 

inkişaf metodologiyasının aydın təsviri olmalıdır. Seçilmiş metodologiyaya əsasən, müəyyən layihə alətləri 

və proqramları seçilir. 

Diplom layihəmizdə dizayn üçün birləşmiş yanaşmadan istifadə edirəm. Bu, sistemin tələblərini 

formalaşdırmaq və onun arxitekturasını qurmaq üçün ən məşhur yoludur. Onun populyarlığı funksional və 
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obyekt obyektlərinin dizaynı üstünlüklərinin birləşməsindən ibarətdir: funksional yanaşma tələblərin irəli 

sürülməsi mərhələsində və biznes prosesləri təsvir etməkdə yaxşıdır və obyektin yanaşması proqramçıya və 

obyektin yönümlü proqramlaşdırma mühitində proqramın gələcəkdə tətbiqi üçün başa düşülən bir sistem 

arxitekturasının yaradılması mərhələsidir. 

Model əsasən, ümumiyyətlə, abstraksiya müəyyən bir səviyyədə proqram sisteminin bir 

rəsmiləşdirilmiş təsviri aiddir. Hər bir model sistemin müəyyən bir aspektini müəyyənləşdirir, müəyyən bir 

formatda bir sıra diaqram və sənədlərdən istifadə edir, həmçinin baxış nöqtəsini əks etdirir və xüsusi 

maraqlara, rollara və ya vəzifələrə malik müxtəlif insanların fəaliyyət obyektidir. Qrafik (vizual) modellər bir 

sistemin mimarisini görselleştirmek, təsvir etmək, dizayn etdirmək və sənədləşdirmək üçün vasitədir. 

Sistemlərin mürəkkəbliyi artdıqca, yaxşı modelləşdirmə metodlarına sahib olmaq vacibdir. Layihənin 

müvəffəqiyyətindən asılı olduğu bir çox digər amillər olsa da, modelləşdirmə dilinin ciddi bir standartının 

olması çox əhəmiyyətlidir. Hər bir xüsusi layihədə istifadə edilən modellərin tərkibi və ümumi vəziyyətdə 

detallarının dərəcəsi aşağıdakı amillərə əsaslanır: 

      • nəzərdə tutulan sistemin mürəkkəbliyi; 

      • təsviri lazımi tamlığı; 

      • Layihə iştirakçılarının bilik və bacarıqları; 

      • dizayn üçün ayrılmış vaxt. 

Görsel modelləşdirmə proqramın ümumi inkişafına və xüsusilə CASE-ə böyük təsir göstərmişdir. 

                      

 

İNTERNET BANKÇILIQ ARXİTEKTURASI 

Məmmədli E.V. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

 

İnternet texnologiyasından istifadə etməklə müştəri ilə bankın məlumat bazası arasında əməliyyatın 

həyata keçirilməsi üçün 3 əsas qərar var: 

• "açıq" WEB. Bu sxem bir "nazik" müştərinin tərifinə düşür. Interface SSI üzərində HTTP protokolu kimi 

HTML əsasında həyata keçirilir. Müştəri normal WEB brauzerindən istifadə edir. Bankın bir tərəfdən 

müştəri üçün HTML-səhifələrini dinamik şəkildə yaradan WEB-proqramının icrası üçün WEB-server olur və 

bir tərəfdən verilənlər bazası serverini idarə edir. 

• WEB + proqram təminatı. Bu mərhələdə müştəriyə WEB brauzerinin xüsusi versiyası üçün xüsusi 

proqramlar və ya plugins təklif olunur. Çətinliklər: müştəridən tələb isə  xüsusi proqram təminatının 

quraşdırılması və konfiqurasiyası və bu proqramın dövri yenilənmələrinə nəzarət edilməsidir.Bunun üçün  

bankda müştərilərin texniki dəstəyi və bankın əlavə xərcləri üçün bir qrup işçi yaratmaq lazım gəlir. Proqram 

müştəridə quraşdırıldığı üçün maşın üzərində işləyən bir sistem sayılır. 

• JAVA-applet istifadə. Müştəri proqramı funksiyası müştərinin WEB brauzerinə yüklənmiş JAVA 

proqramını icra edir. JAVA-appletində bütün istifadəçi interfeysi tətbiq olunur,bunlara misal olaraq : ekran 

və basılı sənədlərin forması, doldurulmanın təsdiqlənməsi, verilənlər bazası serverlə təhlükəsiz qarşılıqlı 

əlaqə protokolu, məlumatların şifrələməsi, kripto düymələrinin yaranması, müştərinin maliyyə sənədləri 

altında EDS mexanizmi və avtomatlaşdırılmış bank sistemi ilə maliyyə sənədlərinin mübadiləsi daxildir. 

      

Istifadə olunan sxemdən asılı olmayaraq, İnternet-bankın tərkibi aşağıdakı kimi müəyyən edilir: 

• Sistemin müştəri hissəsi. Bu, müştərilərə bankda sistemdə əməliyyatlar aparmaq üçün təhlükəsiz 

informasiya və məlumatların şifrələmə ponksiyonunun tətbiq olunduğu bir banka quraşdırılmış internet 

serveridir. 

• Verilənlər bazası. EDS müştərilərinin bütün sənədlərini və ictimai açarlarını, müştərilər və 9 qovluq 

haqqında bütün məlumatları saxlayır. Sistemin bu hissəsində müştərilərin əsas qeydiyyatı, hesabların və 

səlahiyyətlərin müəyyənləşdirilməsi mövcuddur. İstehlakçı tərəfindən istifadə edilən kataloqlar və müştəri 

haqqında tam məlumatlar saxlanılır. 

• ABS-ə şluzuna qoşulma. Sistemlər arasında məlumat mübadiləsini təmin edir. Tipik olaraq, partiyanın iş 

rejimində, real vaxt rejimində ABS işi birləşdirilə bilər. Ən çox rast gəlinən bir format isə mətn faylları 

mübadiləsidir. 

 Bazar üçün ənənəvi həll isə : klient tərəfindən proqram quraşdırılır, əlavə plugin-modullar və bəzən isə 

hardware istifadə olunur. Sistemdə müştəri ilə işləmək üçün isə WEB-brauzerlərdən istifadə olunur. 
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İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN ƏSASLARI 

 

Məmmədli N.Z.. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Elmi – tərəqqi informasiya mədəniyyətinin qloballaşması və formalaşması istiqamətində bəşəriyyətin 

təkamülünü misilsiz dərəcədə sürətləndirmişdi. Nəticədə, milli – dövlət sərhədləri informasiya resurslarının 

axını, telekommunikasiya sistemlərinin qlobal kompüter şəbəkələrinin fəaliyyəti, transmilli biznes üçün 

şəffaf olmuşdur. Müasir dövrdə informasiya texnologiyalarının inkişaf səviyyəsi elə həddə çatmışdır ki, 

dünyada informasiya resursları, habelə pul vasitələri Yer kürəsini bir neçə saniyəyə dövr etmək imkanına 

malikdir. 

Belə bir fikir mövcuddur ki, hər hansı kritik həddi aşdıqdan sonra, hətta elmi – texniki tərəqqi də 

bəşəriyyətin məhvinə səbəb ola bilir. Misal olaraq, müasir dağıdıcı silahları, nüvə texnologiyasını və.s 

göstərmək olar. Elmi – texniki tərəqqi bu gün elə sürətlə inkişaf edir ki, onun doğuracağı bəzi fəsadlar 

cəmiyyət tərəfindən çox gec başa düşülür. Buna misal olaraq vaxtı ilə sənayenin inkişafı ekologiya sahəsində 

ciddi problemlər doğurmuşdur. 

Analoji situasiya hazırda informasiya texnologiyaları sahəsində də yaranmışdır. Yeni informasiya 

texnologiyalarının inkişafı şəxsi, təşkilat və dövlət səviyyəsində informasiya resursları üçün təhlükələrin 

meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. Bu gün İnternet şəbəkəsi bütün Yer kürəsini hörümçək toru ilə 

örtmüşdür. Yer kürəsinin istənilən nöqtəsindən İnternet şəbəkəsinə qoşulmaq, onun vasitəsilə müxtəlif növ 

məlumatları ötürmək və almaq mümkündür. Paylanmış kompüter şəbəkələrindən ibarət olan İnternet 

şəbəkəsinin xidmətləri istifadəçilərə öz iş yerlərini və evlərini tərk etmədən dünyanın, praktiki olaraq, 

istənilən nöqtəsində olan müxtəlif informasiya sistemlərinə və ya məlumat bazalarına qoşulmaq eləcə də 

onları maraqlandıran zəruri informasiya ilə tanış olmaq və məlumatları əldə etmək imkanları verir. 

İnternet şəbəkəsinin istifadəçilərinin sayı astronomik sürətlə artır. Açıq informasiya mənbələrinin 

məlumatlarına görə, bu gün İnternet dünyanın 160 – dan artıq ölkəsini əhatə edir. 1998 – ci ildə İnternet 

şəbəkəsinə, təxminən, 143 milyon istifadəçi qoşulmuşdursa, 2002 – ci ildə onların sayı 700 milyonu ötüb 

keçmişdir.  

Qeyd olunduğu kimi müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı olan elmi – texniki 

tərəqqinin inkişafı yeni növ ciddi problemlərin meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. Xüsusi halda bu 

problemlərə kompüterlərin, kompüter sistemlərinin və şəbəkələrinin işinə qeyri – qanuni müdaxilə, kompüter 

informasiyasının oğurlanması, mənimsənilməsi, zorla, şantaj yolu ilə alınması kimi təhlükəli yeni sosial 

təzahürləri aid etmək olar. Bu təhlükələr “kompüter cinayətkarlığı” və “kompüter terrorçuluğu” adlarını 

almışdır. 

Yeni texnologiyalar inkişaf etdikcə cinayətlərin strukturu da dəyişir. Baş verməsi, gizlədilməsi 

mexanizmlərinə və üsullarına görə kompüter cinayətləri müəyyən xüsusiyyətlərə malik olur. Bu cinayətlər 

ənənəvi cinayətlərdən fərqli olaraq, gizli qalmasının yüksək, açılmasının isə aşağı səviyyəsi ilə xarakterizə 

olunur. 

Tam əminliklə demək olar ki, bu gün telekommunikasiya sistemləri və kompüter şəbəkələri, o 

cümlədən, İnternet şəbəkəsi siyasətçilər, iş adamları, dini təşkilatlar, terrorçu qruplar, cinayətkar 

qruplaşmalar, habelə rəqib (düşmən) ölkələrin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən informasiya mübarizəsi, 

qarşıdurması, hətta müharibəsi vasitəsi və aləti kimi istifadə olunur.  

Aydındır ki, İnternet şəbəkəsi istifadəçi qismində onun xidmətlərindən istifadə edə biləcək hər bir 

şəxsə, o cümlədən, cinayətkara və terrorçuya da öz cinayətkar niyyətlərini həyata keçirmək üçün tamamilə 

eyni imkanlar yaradır. 

Ümumiyyətlə, kompüter cinayətlərini iki kateqoriyaya bölmək olar: 

- kompüterlərin kriminal fəaliyyətə kömək vasitəsi kimi istifadə olunduğu cinayətlər, məsələn, 

saxta şəxsiyyət vəsiqələrinin istehsalı, müəllif məlumatların başqasının adından verilməsi və.s; 

- kompüter hücumunun məqsədi, hətta silahı kimi istifadə olunduğu cinayətlər, məsələn, 

informasiyanın oğurlanması və ya korlanması məqsədilə təşkilatlara hücum edilməsi qeyri-

qanuni maliyyə əməliyyatlarının aparılması, kredit kartlarının kodlarının oğurlanması və digər 

hərəkətlər. 

Dövlətin milli təhlükəsizliyinin vacib tərkib hissələrindən biri kimi informasiya təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsi məsələsi transmilli (sərhədsiz) kompüter cinayətkarlığının və kiberterrorçuluğunun meydana 

gəlməsi kontekstində xüsusi ilə kəskin şəkildə ortaya çıxır. 
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Bu gün kompüter cinayətkarlığı və kiberterrorçuluq hüquq mühafizə orqanlarının nəzarətindən çıxaraq 

dövlət və beynəlxalq səviyyədə ciddi problemə, təhlükəyə çevrilmişdir. 

 Beynəlxalq cinayətlərə aid edilən bu növ cinayətləri öz miqyasına görə yalnız nüvə, bakterioloji və 

kimyəvi silahlarla müqayisə edirlər. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bu təhlükənin səviyyəsi hələ də 

insanlar tərəfindən sonadək dərk olunmamış və öyrənilməmiş qalır. 

 

 

VBİS-LƏRİN İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ.  

VERİLƏNLƏR BAZALARININ MÜASİR İDARƏETMƏ SİSTEMİ 

 

Məmmədli N.Z. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

80-ci illərin ortalarında verilənlər bazası (VB) tədqiqatçıları relyasiya modellərinin çərçivəsindən 

kənara çıxan məsələlər barədə düşünməyə başlamışdılar. İlk zamanlar ənənəvi olaraq proqramlar və 

verilənlər dəqiq ayrılmışdılar. Bu yanaşma rəqəm, simvol və massiv kimi verilənlərin emalı zamanı yaxşı 

işləyirdi. Elə ki verilənlər “sənəd”, “qrafik obraz”, “səs” və ya “xəritə” kimi obyektləri təqdim etməyə 

başladı, bu zaman köhnə metodlar çətin reallaşan oldular. Halbuki verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri 

(VBİS) tətbiqi mütəxəssislərə imkan verməyə borcludur ki, özlərinin predmet oblastına aid verilən tipini 

təqdim etsinlər. 

Odur ki, aşağıdakı iki istiqamətdə gərgin iş aparılırdı: 

1) Obyekt-istinad yanaşması ilə relyasiya sistemlərinin birləşdirilməsi; 

2) İstisnasız olaraq obyektə yönəlməklərelyasiya modelinin əvəzlənməsi. 

Nəticədə 80-ci illərin sonunda bazara 10-larla obyekt-relyasiya VBİS-ləri (ORVBİS-lər) və obyekt-

istinad VBİS-ləri (OİVBİS-lər) çıxarıldı. Relyasiya sistemlərinin obyekt mühitinə miqrasiyası prosesi bu gün 

də davam etməkdədir. Bu, VBİS-lərin inkişafının istiqamətlərindən biri hesab edilir. Göstərilən xassələrinə 

əsasən, obyekt-istinad VBİS-ləri çox mürəkkəb quruluşlu müasir VB sinfini dəstəkləyir. Bu tip VB (OİVB) 

ilə küllü miqdarda ehtiyat hissələri və minlərlə material nomenklaturası ilə xarakterizə olunan avtomobil və 

ya təyyarə layihələndirilməsində işləmək lazım gəlir. Bu mühitdə obyekt-istinad VB-ləri (OİVB-lər) 

relyasiya VB-ləri ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə yüksək məhsuldarlıq nümayiş etdirir. Çünki obyekt-

istinad VB-lərində əlaqələr barədə informasiya yazıların özündə qeyd edildiyindən, emal daha sadə və 

səmərəlidir.  

Daha geniş yayılmış kommersiya OİVB-lərinə: GemStone, Vbase, ORION, PDM, IRIS misal 

göstərilə bilər.  

Əgər OİVBİS əzəl-başdan xüsusi olaraq yaradılırsa, onda obyekt-relyasiya VBİS-ləri (ORVBİS-lər) 

relyasiya VBİS-lərinin modifikasiyası hesab edilir. Çünki müasir relyasiya modelləri obyekt-istinad 

texnologiyası ilə yaxşı uzlaşır. 

Obyekt-istinad və relyasiya texnologiyalarının birləşdirilməsi üçün 2 yanaşma mövcuddur: 

-hibrid VBİS-lər; 

-geniş relyasiyalı VBİS-lər. 

Hibrid VBİS, adi relyasiya sistemləri kimi, verilənlərin idarə edilməsi üçün daxili relyasiya 

mexanizmlərinə malikdir, lakin bu VBİS-lərin arxitekturasında obyekt-istinad səviyyəli xarici interfeys 

nəzərdə tutulur ki, bu da əlavələrin tamamilə OİVBİS-lərdə olduğu kimi qarşılıqlı fəaliyyət göstərməsinə 

imkan verir. Hibrid VBİS-lərdə obyektlərin təsviri alqoritmləri relyasiya VB-lərinin dəstəklədiyi 

cədvəllərdəki obyektləri xarici interfeysdə görünən edə bilən olmalıdır və ya əksinə, obyektlərə istifadəçilər 

və ya əlavələr tərəfindən sorğu verildikdə onlar (obyektlər) cədvəl saxlama mühitindən xarici interfeysə 

münasib formada çıxarıla bilən olmalıdır.  

Bu yanaşma 80-ci illərin sonunda çox populyar idi. Lakin kommersiya VBİS-ləri zamanında bu 

populyarlıq itirildi.  

Hibrid VBİS-i daha çox proqramlaşdırmanın avtomatlaşdırılmasında, CASE- texnologiyalarında, yəni, 

layihələşdirmənin avtomatlaşdırılmasında, istifadəçi verilənlərini deyil, sistem verilənlərini saxlamaq üçün 

nəzərdə tutulan VB-lərdə, daha doğrusu, saxlama mühitinin relyasiya idarəetməsi ilə həyata keçirilən, lakin 

istifadəçi və əlavələrə qeyri-relyasiya interfeysləri ilə xidmət göstərilən sistemlərdə  istifadə edilir. 

Müasir dövrdə texnoloji cəhətdən daha geniş istifadə edilən, layihələşdiricilərin daha çox bəyəndiyi 

yanaşma geniş relyasiyalı VBİS-lər yaradılması ilə bağlı olan yanaşmadır. Bu yanaşmada verilənlərin idarə 

edilməsi üçün olan VBİS-in daxili relyasiya mexanizmləri obyekt-istinad imkanları ilə genişləndirilir. 
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Hal-hazırda World Wide Web və VB texnologiyalarının birgə istifadəsi daha mükəmməl VB əlavələrinin 

yaradılması üçün yeni imkanlar açmışdır.Veb-mühitində VB əlavələrinin yaradılması aspektinin cəlbediciliyi 

ondadır ki, Veb-müştərilər (və ya brauzerlər) platformadan asılı deyildir. Çünki brauzerlər praktiki olaraq 

mövcud olan bütün hesablayıcı platformalarla işləyə bilir. Çünki HTML/Java standartları bütün ƏS və 

istifadəçi interfeyslərinin müxtəlif pəncərələri ilə işləməyə imkan verir. Ənənəvi VB-lərdən istifadə edilərkən 

əlavələrin bir platformadan digərinə keçirilməsi üçün istifadəçi hissəsində genişmiqyaslı ciddi dəyişikliklər, 

bəzən isə tam modernləşdirmə etmək lazım gəlir. Lakin təəssüf ki, son vaxtlar Veb-brauzer göndərənlər öz 

məhsullarına özlərinin hazırladığı spesifik komponentlər əlavə edirlər ki, bu da yuxarıda sadalanan üstünlükləri 

tədricən heçə endirir. 

Biliklər bazası (BB) dedikdə, müəyyən predmet oblastına aid olan, sistemləşdirilmiş şəkildə saxlanan 

anlayışlar, qaydalar və faktlar yazılmış və xüsusi şəkildə təşkil edilmiş bir və ya bir neçə fayl nəzərdə tutulur. 

BB-nin məzmunu əlaqələndirilmiş şəkildə elə rəsmiləşdirilir ki, onun əsasında xüsusi proqramların köməyi 

ilə müəyyən mülahizələr söyləmək, nəticələr çıxarmaq mümkün olur ki, bunların heç biri hazır şəkildə BB-

də olmur. 

BB-ni qurmaq üçün süni intellekt metodları, biliklərin təsviri üçün olan xüsusi dillər və intellektual 

interfeys tətbiq edilir.  

BB informasiya sistemləri, öyrədici sistemlər, proqramlaşdırıcı sistemlər və ekspert sistemləri kimi 

intellektual sistemlərin əsas məzmun hissəsidir. Ekspert sistemləri verilmiş predmet oblastı mütəxəssislərinin 

(ekspertlərin) vərdişləri və təcrübələri əsasında yaradılır. 

VB texnologiyaları sahəsindəki mütəxəssislər fəal VB texnologiyaları adlanan süni intellekt 

tədqiqatlarını BB-yə açılan qapı hesab edirlər. 

Hal-hazırda mövcud olan fəal VB texnologiyalarının imkanları intellektual VB-lər sferasına da 

yayılmaqdadır. Düşünmək olar ki, fəal VB-lər hələlik yaradılması çox çətin görünən yüksək intellektual 

səviyyəsi ilə xarakterizə edilən gələcək intellektual VB-lər yaradılması yolunda qapı rolunu oynaya 

biləcəkdir. 

InterSystems Cache – müasir VBİS-dir. Bu, həm də proqram əlavələrinin cəld hazırlanması üçün 

mühitdir. Cache mürəkkəb “böyük verilənlərin” emalını və təhlilini əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirməyə, 

həmçinin mobil və veb-əlavələrin işlənib hazırlanmasına imkan verir. Unikal texnologiyası sayəsində bu 

sistem unikal cəldlik və məhsuldarlıq, miqyaslaşabilənlik və etibarlılıq təmin edir. Özü də bunları minimal 

aparat xidmət tələbləri ilə edir. 

 

NATAMAM İNFORMASİYA ŞƏRAİTİNDƏ KAPİTAL QOYULUŞU MƏSƏLƏLƏRİNİN 

HƏLL OLUNMA ÜSULLARININ TƏDQİQİ 

 

Məmmədli F.R. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Analitik modelləşdirmə metodları və süni intellekt modelləri son illərdə elmi tədqiqatın 

müxtəlif sahələrində, müxtəlif təyinatlı sistemlərin idarə olunması üçün tətbiq olunan proqram 

təminatı tətbiqlərində, həm texniki, həm də iqtisadi və sosial sistemlərdə geniş tətbiq tapmışdır. 

Texniki sistemlərdə süni intellekt metodlarının əsas tətbiqi nəzarət obyekti modelinə nisbətən 

məlumatların çatışmazlığı şəraitində idarəetmə problemlərinin həlli üçün müxtəlif nəzarətçiləri 

inkişaf etdirməkdir. İqtisadi və sosial sistemlər üçün ekspert məlumatların işlənməsinə əsaslanan 

qərar qəbul edən modul olan proqram məhsulu hazırlanıb. Bu proqram qərar modulları informasiya 

idarəetmə sistemlərinə yerləşdirilir. Süni intellektin modellər və metodlarının tətbiq edildiyi bütün 

idarə və ya qərar qəbul etmə üsulları çətin şəkildə formalaşdırıla bilən vəzifələrə yönəldilir. Bu 

problemlər situasiya qərarlarının verilməsi modellərinin, qeyri-səlis nöqsanlar modellərinin 

qurulması metodlarını ehtiva edən intuisiyanın və mütəxəssislərin təcrübəsinin istifadə edilməsinin 

artırılmasına yönəldilmiş üsullarla həll olunur. 

İlkin məlumatların çatışmazlığı şəraitində problemlərin həllində süni intellekt üsullarının 

tətbiqi bir çox səbəblərdən asılıdır, bunlardan əsasları aşağıdakılardır: 

- idarəetmənin idarə olunduğu obyektin riyazi modelinin müəyyən edilməsinin mürəkkəbliyi 

və ya mümkünsüzlüyü; 
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- tədqiq olunan obyektlərin fəaliyyət proseslərini təsvir etmədikdə qeyri-stasionarlıq, qeyri-

xəttilik və nəticələrin olması; 

- xarici mühitin obyektə təsiri üçün hesablana bilməyən amillərin olması, 

- obyektin strukturunda gözlənilməz dəyişikliklər, eləcə də digər təsadüfi amillər. 

Ekspertlərin təcrübəsindən istifadə edərək, qeyri-müəyyən vəziyyətləri ekspertin subyektiv 

mövqelərindən qiymətləndirməklə yanaşı, məntiqi qaydalar şəklində tətbiq etmək də mümkündür. 

Qərar qəbul etmə sisteminin parametrlərinin formalaşdırılması, eləcə də qaydalar, ekspertlər 

tərəfindən müəyyən edilən, qərar qəbul edən modellər üçün əsas yaradır. 

Süni intellekt nəzəriyyəsinin metodlarının inkişafına və onun tətbiqi praktiki imkanlarını 

öyrənməyə mühüm töhfə verilmişdir. Bu sahədə tanınmış alimlər A.N. Averkin, MA Aizerman, 

A.V. Alekseev, L.S. Bershtein, N.A. Borisov, D. Dubois, L.A. Zade, A. Kofman, M. Mitsumoto, 

YES. Pospelov, K.A. Pupkov, TL Saati, M. Sugeno, B.N. Tarasov, T. Terano, S.V. Ulyanov, H.D. 

Zimmerman, R.R. Jager və başqalarıdır. 

Mürəkkəb bir sistem üçün qərar qəbul edən modellərin inkişafında, modelin özünün 

strukturunun qurulması, verilənlər bazası və qaydalar bazasının formalaşması ilə bağlı problemlər 

yaranır. 

Qərar qəbul etmə modelinin strukturu rəhbərliyin idarə etdiyi obyektin strukturu ilə əlaqəli 

olur. Bir obyekt sadə analitik təsvirə malik olan kiçik elementlərdən və alt sistemlərdən ibarətdirsə, 

onun modeli də çətin olmayacaqdır. Başqa bir amil isə obyektin kompleks qarşılıqlı fəaliyyət 

göstərən çoxsaylı elementləri və alt sistemləri ilə bağlıdır və qeyri-sabitlik, qeyri-xəttilik və 

nəticənin olması ilə fərqlənir. Belə bir obyekt üçün model yalnız riyazi mürəkkəbliyə deyil, həm də 

kompleks bir struktura malik ola bilər. Model çox elementli ola bilər, elementlər müəyyən bir 

ardıcıllıqla və ya bir-birinə paralel olaraq tətbiq oluna bilər. 

 
PARALEL PROSESLƏRİN QARŞILIQLI TƏSİRİ 

 

Məsimov Taleh  

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Paralel hesablamalarla iş zamanı, onlar ardıcıl proseslərdən kökündən fərqlənirlər, spesifik məsələ 

paralel proseslərin razılaşdırılmış işinin təminidir (sinxronlaşdırma). Razılaşdırılmış iş birincisi, verilənlər 

çoxluğunun korrekt istifadəsindədir, onlarla eyni vaxtda paralel alqoritmlərin bir neçə fraqmenti işləyir, 

ikincisi, paralel budaqların bir – birinə qarşılıqlı təsiri zamanı paralel budaqların maneəsiz yerinə 

yetirilməsindədir. Ardıcıl alqoritmdə  vaxtın hər anında istənilən dəyişən üzərində ancaq bir əməliyyat, 

alqoritmlə müəyən edilib, yerinə yetirilə bilər. Paralel hesablama zamanı isə eyni vaxtda alqoritmin bir neçə 

budağı yerinə yetirilir, ona görə də elə situasiya ola bilər ki, bir dəyişənə iki və ya daha çox budaq müraciət 

edir. Bu halda bir budaq dəyişənin qiymətini gğtürə o biri isə onu dəyişə bilər. Əgər oxumaq və dəyişmək 

vaxtı bir – biriylə razılaşdırılmayıbsa, onda əməliyyatın nəticəsini əvvəlcədən demək olmaz. 

Belə situasiyaları istisna etmək üçün paralel proseslərin sinxronlaşdırılmasının müxtəlif mexanizmləri 

işlənilib: kritik seksiyalar, semaforlar, monitorlar. 

Qarşılıqlı istisna probleminin həllinin mürəkkəbliyinin əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, sinxronlaşdırma 

üçün istifadə edilən dəyişənlərin qiymətinin yoxlanılması və bu qiymətlərin dəyişdirilməsi – asılı hadisələr 

deyillər. Eyni zamanda bir proses şərti yoxlanılır, icazə verilmiş və ya icazə verilməmiş kritik intervala 

düşməlidir o, bunu bilmir, başqa proses dəyişmənin qiymətini dəyişib, yəni şərtin doğruluğu dəyişilməyib. 

Qarşılıqlı isitsna probleminin həlli mühüm dərəcədə sadələşir, əgər ki, sinxronlaşdırma üçün xüsusi proqram 

vasitəsi daxil edilibsə, belə sinxronlaşdırma bəzi keyfiyyətcə yeni xassələrə malik olur.  Deykstr mexanizm 

təklif edib, o, xüsusi yeni tip dəyişənlər – semaforları və iki P və V əməliyyatlarını oraya daxil edib, onun 

arqumentləri semafor tipli dəyişənlər ola bilərlər. Semaforun qiymət sahəsi tam mənfi olmaya ədəddir. Əgər 

qiymət sahəsi daralıb 0 və 1 - ə ols, onda semafor binar adlanır.  

V əməliyyatı S semaforunun qiymətini  s+1  qiymətinə dəyişir. P əməliyyatı aşağıdakı kimi təyin 

edilir: 

əgər s≠0, onda P S qiymətini bir vahid azaldır.; 

əgər S=0, P S – nin  qiymətini dəyişmir, bu o qədərə kimi olur ki, başqa bir proses S-nin qiymətini V 

əməliyyatının köməyilə dəyişsin. 
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Mühümü odur ki, P və V əməliyyatları “bölünməyən” hesab olunurlar. V - ə görə bu aşağıdakıları 

bildirir. V əməliyyatı 3 fazadan ibarətdir: 

1. Yaddaşdan semaforun qiyməti çıxarılır; 

2. Semaforun qiymətinin artması; 

3. Yeni qiymətin yaddaşa yazılması. 

V(S) – bölünməyən olması ondan ibarətdir ki, ən başlanğıcdan bu əməliyyatın yerinə yetirilməsinin 

onun qurtarana qədər S semaforuna daxil olması bütün başqa əməliyyatlar üçün qadağandır. P əməliyyatı 

üçün də analoqudur. Adətən P prosesin kritik intervalından əvvəl gəlir, V isə onu tamamlayır. Vaxtın hər bir 

anında, o vaxt ki, semaforun qiyməti S o – dan 1 - ə dəyişir, ancaq bir əməliyyat başa çata bilər və kritik 

intervala giriş ancaq bir proses üzrə verilir. 

 Kritik seksiyalar mexanizmi o ümumi resuslara bağlıdır ki, onların səbəbindən paralel proseslərin 

qarşılıqlı təsirlərinin təşkili zəruridir. Bu yanaşmada ümumi resuslar dəyişənlər kimi verilib, və xüsusi 

təsviredici shared (ümumi) var. Paskal dili kontekstində belə dəyişənlərin təsviri aşağıdakı kimidir. 

var V: shared T,  

burada V – dəyişənin idenmofikatorudur; T – dəyişənin tipidir. 

Ümumi dəyişənləri proses ancaq operatorun daxilində istifadə edə bilər, bu şərti kritik intervaldır. O, 

belə yazıla bilər 

Region V hen B do S, 

burada B – şərti ifadədir; S – operatordur. 

Proses şərti kritik intervala daxil olur ( ancaq bir proses bunu edə bilər) və B-nin qiymətini hesablayır. 

Əgər o doğrudursa, onda proses operatorun yerinə yetirilməsinə başlayır. Əks halda proses kritik intervaldan 

çıxır və o qədər gözləyir ki, başqa proses öz hesablamalarını kritik intervalda qurtarır, bu halda saxlanılmış 

operatorlar növbə əmələ gətirirlər, onların içindən bu realizə olunmaqda qəbul edilmiş fənnə müvafiq 

seçilirlər (semaforun B realizə olunması analoqu başlayır). 

Simmetrik konsturksiya kimi operatordan istifadə olunur: Region V do S await B. 

Bu operator S-in yerinə yetirilməsindən sonar prosesi o qədər saxlayır ki, B dövrü olsun. Əgər B oxşar 

doğrudursa, onda hər iki şərti kritik interval aşağıdakı kimi ola bilər: Region V do S. 

Monitorlar sinxroprimitivlərin səviyyəsinin ucalmasında sonrakı addımdır, onların verilənlərə və 

154arallel prosessorların idarə olunmasının mərkəzləşdirilməsinə bağlanması var. Monitor bəzi ümumi 

resuslarla əlaqəni idarəedici dəyişənlərin yığını və təlabatik proseduru, və bu resusların buraxılmasıdır. 

Monitor prosessorlardan onların bütün kritik intervallarını, hansı ki, resurs verilənlərilə əlaqəlidirlər, 

“qoparır” və onları öz prosedurlarına çevirir. Monitor prosedurları prosedurun adı və monitorun adı ilə 

çağrılır. Onlar bütün proseslərə aiddirlər o mənada ki, proseslərdən istəniləni istənilən proseduru çağıra bilər, 

qalanlar isə o qədər gözləməlidirlər ki, əvvəlki çağırış qurtarmış olsun.Monitor prosedurları monitorun 

bədənində lokalizə olunmuş dəyişənlərdən ola bilərlər. Bu məhdudiyyətlər xətadan saxlayır, onlar 

semaforların istifadısi zamanı əmələ gəlirlər. Verilmiş proseduru çağıran proses onu saxlamaq imkanına 

malik olması üçün o ona qədər nə vaxt ki, məşğul resus azad olacaq və resusların azad olması haqqında 

məlumat verilsin, bunun üçün yeni tip “şərti” (condition) idarəedici dəyişənlərdən istifadə edilir. Bu 

dəyişənlər monitorun proseduru içində istifadə olunur və ancaq wait və siqnal əməliyyatları ilə birləşmədə 

istifadə olunur, onlar dəyişənlərin idendifikatorlarından dalda və onda nöqtə ilə ayrılırlar: cond.wait 

cond.siqnal. “Şərti” tip dəyişən hər bir səbəb üçün xəbər verilir. Onun yaddaşda saxlanılan qiyməti yoxdur, 

verilmiş şərtin yerinə yetirilməsini gözləyən proseslərin növbəsini təsvir edir. 

 

QLOBAL İNTERNET KOMPÜTER ŞƏBƏKƏSİ VƏ ONDAN  

TƏDRİS MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ 

 

Mustafaev M. 

Azərbaycan Dğvlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Açıq təhsil sistemi heç bir istisnalıq olmadan bütün kateqoriyadan olan vətəndaşların bərabər hüquqlu 

təhsil əldə etmə imkanını təmin etmək üçün xidmət göstərir. Bu imkan xüsusuilə tədris yerinə çatmaq üçün 

fiziki imkanı olmayan şəxslər üçün daha qiymətlidir. Bu kateqoriyalı insanlara, məsələn, səhhətinə görə 

hərəkət etmədə məhdudiyyəti olan şəxsləri, 15 gün evdə, 15 gün işdə olan işçiləri göstərmək olar.  

Distant təhsil (DT) – təhsil xidmətləri kompleksi olub, qabaqcıl informasiya texnologiyalarından 

istifadə etməklə, peşəkarcasına hazırlıq və yenidən hazırlıq üçün təyin olunmuşdur. Burada əsasən 

informasiyanın elektron üsulu ilə çatdırılması köməkliyi ilə öyrədilənə biliklərin translyasiyası, biliklərin iş 
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yerində (və ya evdə) yoxlanılması həyata keçirilir. Distant təhsilin tətbiqində aşağıdakı məqsədlərə çatmaq 

nəzərdə tutulur: 

- işdən və yaşayış yerindən ayrılmadan regionlarda yaşayan insanların hazırlanması, yenidən 

hazırlanması və ixtisaslarının artırılması üçün yaxşı əhval-ruhiyyənin yaradılması; 

- ərazi təşkilat (müəssisə) işçilərinin əyani şöbədə oxumaqla istifadə etdiyi vaxt itgisinin və material 

resurslarının azaldılması; 

- kompüterlər əsasında qabaqcıl informasiya texnologiyalarından istifadə edilmə hesabına tədris 

materialının informasiya tutumunun böyüdülməsi və öyrədilmənin effektivliyinin artırılması; 

- bazarın və təşkilatların (müəssisələrin) tələbatlarının dinamiki inkişafına uyğun olaraq, tədris 

materialının operativ yeniləşdirilməsi üçün texniki və təşkilati şəraitin təmin edilməsi. 

Distant təhsil elmi-texniki inqilabın yüksək texnoloji məhsulu olduğu ilə onun bütün dünyada geniş 

yayılmasını izah etmək olar. Əlbəttə ki, distant təhsil ənənəfi təhsil formaları ilə müqayisədə üstünlüklərə 

malik olur. O, şagirdin psoxoloji problemlərini həll edir, vaxt və fəza məhdudiyyətlərini aradan qaldırır, 

ixtisaslaşdırılmış tədris müəssisələrindən uzaqlıq problemini aradan götürür, fərdi xarakterə və qeyri-adi 

xüsusiyyətlərə malik olan fiziki çatışmamazlıqlı insanlara oxumaqda kömək edir, şagirdlərin və müəllimlərin 

kommunikativ sferasını genişləndirir. Distant təhsil üstünlükləri aşağıda verilmişdir:  

- Baza hazırlığına və öyrənmə qabiliyyətinə, sağlamlığa, yaşadığı yerə daha yüksək uyğunlaşma və 

buna da uyğun olaraq, təhsilin əldə edilmə prosesinin sürətləndirilməsi və tədrisin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi üçün yaxşı imkanlara malik olur; 

- Avtomatlaşdırılmış öyrətmə və testləndirmə sistemlərindən, özü-özünü nəzarət tapşırıqlarına 

istiqamətlənmə hesabına tədris prosesinin keyfiyyətinin artırılması; 

- Tədris prosesinin metodik təmininin operativ yeniləşdirilməsi, yəni, maşın daşıyıcılarında olan 

metodik materialların məzmununu aktual vəziyyətdə saxlamaq daha asan olur; 

- “Çarpaz” informasiyanın” öyrədilənlərə çatdırılması, çünki, kompüter şəbəkələrindən istifadə edərək, 

onlarda imkan əmələ gəlir ki, onun alternativ mənbələrinə müraciət etsinlər; 

-Çox qısa bir müddət ərzində öyrətmə və attestasiyanı keçmək mümkünlüyü və ya əksinə, attestasiyanı 

bir qədərgecikdirmə, yəni, öz vaxtınızi daha yaxşı, ağıllı planlaşdırmaq mümkün olur; 

-müxtəlif tədris müəssisələrində bir neçə ixtisaslar üzrə eyni zamanda məşğul olmaq imkanı olur; 

- özü-özünü təşkil etmə, biliklərə çatmaq cəhdi, kompüter texnikası ilə qarşılıqlı əlaqədə olmağı 

bacarmaq və məsul qərarları müstəqil qəbul etmək hesabına yaradıcılıq və intellektual potensialın artması 

təmin olunur; 

- Praktiki öyrətmənin parlaq şəkildə ifadə olunması (öyrənənlər konkret müəllimə bir başa müraciət 

edə bilir və onu maraqlandıran sualları verə bilir). 

 
CASE TEXNOLOGİYASININ PROQRAM PAKETLƏRİNDƏN BİRİ OLAN 

“S-DESIGNER” SİSTEMİNİN KÖMƏYİLƏ VB-NİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ 

 

 Məmmədov E.E. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Tətbiq sahəsini əyani modelləşdirməyə, İS-in yaradılmasının və müşayiət edilməsinin bütün 

mərhələlərində modeli təhlil etməyə və tətbiqi proqram təminatının yaradılmasının və müşayiət edilməsinin 

avtomatlaşdırılmasına imkan verən layihələndirmə metodologiyası və instrumental vasitələr birlikdə CASE-

texnologiyası adlanır. 

CASE texnologiyasının proqram vasitələri informasiya sistemlərinin, verilənlər bazalarının və proqram 

məhsullarının layihələndirilməsinin və hazırlanmasının avtomatlaşdırılması üçün istifadə edilir. Keçən əsrin 

90-cı illərində yaranan və hazırda intensiv inkişaf mərhələsində olan CASE (Computer Aided 

Software|System Engineering-kompüterin köməyilə proqram təminatının /sistemin qurulması) texnologiyası 

mürəkkəb və böyük sistemlərin, o cümlədən, proqram komplekslərinin layihələndirilməsində və 

hazırlanmasında kompüterdən istifadə edilməsi probleminin həllini əhatə edir. 

S-Designer sistemi.SDP firmasına məxsus olan “S-Designer” sistemi relasiya modelli verilənlər 

bazalarının layihləndirilməsinin avtomatlaşdırılması üçün qrafiki vasitələr komleksidir. “S-Designer 6.0” 

versiyasından başlayaraq bu məhsul “Power Designer 6.0” adı ilə də tanınır. 

“S-Designer” sisteminin köməyilə VB-nin layihələndirilməsi zamanı əvvəlcə verilənlərin konseptual 

modeli qurulur və həmin model sonradan fiziki modelə çevrilir. Konseptual modelin təsviri üçün Windows 
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üslubunda qrafik interfeysin vasitələri təqdim edilir. Konseptual modeldə VB-nin sxemi ER (“mahiyyət-

əlaqə”) diaqramı şəklində təsvir olunur. 

Mahiyyət düzbucaqlı şəklində ifadə olunur və içərisində atributlar yazılır.Açar atributların altından xətt 

çəkilir.Mahiyyətlər arasında əlaqələr xətlərlə təsvir edilir. Əlaqənin tipi və mahiyyətlərin tabeliliyi xəttin 

sonunda göstərilir. Diaqram şəklində təsvir edilmiş koseptual modelə aid misal şəkil 1-də 

göstərilmişdir.Əgər mahiyyətin atributlarının hamısı əlaqədə iştirak edirsə,əlaqə xəttinin üzərində şaquli 

xətt,əks halda dairə çəkilir.  

   

 

 

 

 

 

  

 

Şəkil 1.Konseptual modelə aid misal 

Verilənlərin fiziki modeli koseptual model əsasında qurulur.Fiziki model cədvəllərin formalaşdırılması 

və VBİS üçün verilənlər bazasının strukturunun təsviri deməkdir. Fiziki model digər CASE vasitəsilə 

(məsələn Power Builder) hazır tətbiqi proqramların qurulması ilə reallaşdırıla bilər.Fiziki model generasiya 

edilərkən hər bir mahiyyət ayrıca cədvələ, atributlar cədvəlin sahələrinə, mahiyyətlərin kodları isə açarlara 

çevrilir. 

Əgər konseptual modeldə mahiyyətlər arasında M:N tipli əlaqə varsa,onda fiziki modeldə avtomatik 

olaraq əlavə cədvəl yaradılır. Onun vəzifəsi nisbətləri normallaşdırmaqdır.Əlavə cədvəlin sahələri 

əlaqələndirilən mahiyyətlərin açarlarından ibarət olur. Yeni cədvəlin əsas açarı əlaqələndirilən iki cədvəlin 

əsas açarlarını birləşdirir. 

Sistem verilənlər bazasını ODBC interfeysi vasitəsilə VBİS-in quraşdırıldığı serverə qoşulmaqla və ya 

VB-nin strukturunu təsvir edən SQL operatorlarından ibarət mətn faylını hazırlamaqla yaradır.Sonradan SQL 

operatorlarından ibarət olan fayl hər hansı VBİS-lə emal olunur və nəticədə lazımi VB yaradılır. 

 

İNTEQRALLAŞDIRILMIŞ TƏTBİQİ PROQRAM PAKETLƏRİ 

 

Məmmədov E.E. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Tətbiqi proqram paketləri (TPP) KİS-in idarə edilməsini, funksional məsələlərin həllini və 

avtomatlaşdırılmış iş yerlərin fəaliyyətini təmin edən proqramlar kompleksidir. Texnoloji və iqtisadi təyinatlı 

proqramlar texnoloji proseslərin, uçotun, nəzarət funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün geniş tətbiq edilir. 

KİS şəraitində müəssisədə yerinə yetirilən əməliyyatların hamısı avtomatlaşdırılır. Bu zaman real vaxt 

rejimində istehsalatın və idarəetmə proseslərinin gedişini izləmək, onlara müdaxilə etməklə yanaşı, onları 

proqnozlaşdırmaq imkanı da yaranır. 

KİS-in tətbiqi müəssisənin istehsalat, maliyyə və təsərrüfat fəaliyyətinin idarə edilməsini kompleks 

avtomatlaşdırmağa imkan verir. Bu halda funksional şöbələrin (istehsalat, planlaşdırma, mühasibat, təchizat, 

satış və s.) işçiləri və menecerlər vahid verilənlər bazası ilə işləyə, öz aralarında avtomatik informasiya 

mübadiləsi apara bilirlər. 

Proqram təminatı, o cümlədən, tətbiqi proqram paketləri konkret əməliyyat mühitinə (kompüter 

klonuna və əməliyyat sisteminə) hesablanır. Qeyd etdiyimiz kimi, dünya miqyasında IBM klonlu 

kompüterlər hegoman rol oynadıqlarından və onlarda istifadə edilən Windows sinfinə məxsus əməliyyat 

sistemləri böyük üstünlük təşkil etdiyindən, mövcud TPP-lər də əsasən göstərilən əməliyyat mühitinə 

yönəlir. 

Həll etdikləri məsələlərin xarakterinə və imkan dairəsinə görə tətbiqi proqram paketlərini 3 sinfə 

ayırmaq olar: problem-yönlü, üsul-yönlü və inteqrallaşdırılmış. 

İnteqrallaşdırılmış TPP-lər sayına görə çox deyil, lakin imkanlarının çoxluğu baxımından xeyli 

fərqlənirlər və proqram təminatının aktiv inkişaf edən hissəsi hesab olunurlar. 

Ənənəvi sayılan taməlaqəli inteqrallaşdırılmış proqram kompleksləri çoxfunksiyalı müstəqil paketlər 

olub, verilənlərin emalı texnologiyası baxımından oxşar olan müxtəlif ixtisaslaşdırılmış (problem-yönlü) 
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paketlərin funksiyalarını və imkanlarını özlərində birləşdirirlər. Bu tip TPP-lərə misal olaraq “Framework”, 

“Symphony” və həmçinin yeni nəsil paketlər olan “MS Works”, “Lotus Works” göstərmək olar. 

Hazırda proqram vasitələrinin inteqrasiyasına digər yanaşma aktiv inkişaf edir. Bu yanaşmada 

ixtisaslaşdırılmış paketlərin inteqrasiyası vahid resurslar bazası çərçivəsində, proqramların qarşılıqlı əlaqələri 

isə obyektlər səviyyəsində və sadələşdirilmiş vahid mərkəzdən-proqramlar arasında çeviricidən-istifadə 

etməklə reallaşdırılır. Bu halda inteqrasiya obyekt-əlaqəli xarakter daşıyır. 

Obyekt-əlaqəli inteqrasiyanın əsas xüsusiyyəti ümumi resurslardan istifadə edilməsidir. Burada 

resurslara birgə müraciətin 4 əsas növünü ayırmaq olar: 

1)kompleksin bütün proqramları üçün ümumi olan utilitlərdən istifadə edilməsi. Məsələn, 

orfoqrafiyanın yoxlanması utilitinə bütün paketlərindən müraciət etmək olar; 

2)bir neçə proqramın birgə istifadə etdikləri obyektlərin tətbiqi; 

3)bir proqramdan digərinə sadə keçid (yükləmə) metodunun reallaşdırılması; 

4)proqramla (makrodillə) işin avtomatlaşdırılması üçün vahid prinsiplərlə qurulmuş vasitələrin 

reallaşdırılması. 

Obyektlərin dinamik tərtib edilməsi mexanizmi istifadəçiyə bir tətbiqi proqramın hazırladığı 

informasiyanı digəri tərəfindən formalaşdırılan sənədlə birləşdirməyə imkan verir. İstifadəçi yeni sənəddə 

informasiyanı onu formalaşdıran proqram vasitəsilə redaktə edə bilər. İstifadəçinin işini asanlaşdırmaq üçün 

bir-birilə qarşılıqlı əlaqə şəraitində işləyən proqramların idarə edilməsi ekranda hibrid menyu vasitəsilə 

aparılır. Bundan əlavə, bu mexanizm OLE obyektlərini bir proqram pəncərəsindən digər proqramın 

pəncərəsinə köçürməyə imkan verir. 

Baxılan texnologiyada həmçinin tətbiqi proqramların funksional resurslarından ümumi istifadə etmək 

imkanı nəzərə alınıb, məsələn, cədvəl prosessorunun qrafikləri quran modulu mətn prosessorunda istifadə 

edilə bilər. Bu texnologiyanın çatışmazlığı qrafikin formatının bir səhifə çərçivəsində məhdudlaşmasıdır. 

 
 

SÜRTKÜ YAĞLARININ SERTİFİKATLAŞDIRMA SINAQLARI  

LABORATORİYASININ TƏŞKİLİ VƏ AKKREDİTASİYASI 

 

Məmmədov E.O. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Sürtkü yağları sürtkü materialları kimi istifadə olunan mayelərdir. Tərkibinə görə neft yağları və sintetik 

yağlar, eləcə də yarı-sintetik yağlara, təyinatına görə aşağıdakı qruplara bölünür: 

 Motor yağları; 

 İkitaktlı benzin mühərrikləri üçün yağlar; 

 Transmissiya yağları; 

 Sənaye yağları; 

 Reaktiv yağları; 

 Avtomatik ötürülmə sistemləri üçün işçi mayelər; 

 Sükanla idarənin hidravlik gücləndiriciləri üçün işçi mayelər; 

 Metal kəsən dəzgahlar üçün yağlayıcı-soyuducu emulsiyalar və s. 

Xüsusi qatqıların köməyi ilə yağlar maşın hissələrinin davamlılığını və paslanmaya qarşı 

müqavimətini artırır. Emal yağları bəzi metalların (məsələn: rezin, dəri və s.) emalı üçün istifadə olunur, 

yaxud da avadanlığın müxtəlif hissələrində sürtkü yağı kimi deyil, başqa məqsədlər üçün istifadə olunur 

(transformator yağı, başqa qızdırıcı yağlar kimi ). 

Ümumiyyətlə sənaye miqyasında istehsal olunan sürtkü yağlarının keyfiyyəti çox vaxt müasir tələbatı 

ödəmir. Buna görə də yağların motor keyfiyyətini yüksəltmək üçün bunlara az miqdarda aşqarlar əlavə edilir. 

Bu aşqarlara bir sıra tələblər qoyulur. Yağların keyfiyyətini xarakterizə edən əsas göstəricilərdən biri onların 

özlülüyünün temperaturdan aslı olaraq dəyişməsidir. 

Sürtkü yağlarının sertifikatlaşdırılma sınaqları akkreditləşdirilmiş sınaq laboratoriyalarında aparılır.  

Akkreditləşdirilməyə iddia edən sınaq laboratoriyası aşağıdakı sənədlər qrupuna malik olmalıdır: 

hüquqi sənədlər, təşkilati-metodik sənədlər, sınağı aparılan məhsul üçün normativ sənədlər, keyfiyytəin 

təmin edilməsi sistemi üçün sənədlər, sınaq və ölçmə avadanlıqları üçün sənədlər, kərgüzarlıq üzrə sənədlər, 

məmulatların sınağı aparılan nümunələrinin sənədləri, sınaqların aparılması və məlumatların qeydiyyatı üçün 

sənədlər, otaqlarda şəraiti saxlamaq üçün sənədlər, arxiv üzrə sənədlər. 

Laboratoriyanın akkreditləşdirilməsi aşağıdakı kimi aparılır.  

https://az.wikipedia.org/wiki/Motor_ya%C4%9Flar%C4%B1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0kitaktl%C4%B1_benzin_m%C3%BCh%C9%99rrikl%C9%99ri_%C3%BC%C3%A7%C3%BCn_ya%C4%9Flar&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Transmissiya_ya%C4%9Flar%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C9%99naye_ya%C4%9Flar%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Reaktiv_ya%C4%9Flar%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Avtomatik_%C3%B6t%C3%BCr%C3%BClm%C9%99_sisteml%C9%99ri_%C3%BC%C3%A7%C3%BCn_i%C5%9F%C3%A7i_mayel%C9%99r&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%BCkanla_idar%C9%99nin_hidravlik_g%C3%BCcl%C9%99ndiricil%C9%99ri_%C3%BC%C3%A7%C3%BCn_i%C5%9F%C3%A7i_mayel%C9%99r&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Metal_k%C9%99s%C9%99n_d%C9%99zgahlar_%C3%BC%C3%A7%C3%BCn_ya%C4%9Flay%C4%B1c%C4%B1-soyuducu_emulsiyalar&action=edit&redlink=1
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Təqdim olunmuş informasiya xarakterli bütün sənədlər təhlil edilir. Bu sənədlərdə laboratoriyanın 

lazımi sınaqların tam həcmdə aparılması üçün texniki imkanları, kadr potensialı və s. göstərilməlidir. Bu 

məqsədlə nümunə kimi aparılmış bir neçə sınağın protokalları təqdim edilməlidir. Təqdim edilən 

materialların ekspertizası keçirildikdən və akkreditləşdirmə üzrə işlərin davam etdirilməsi barədə qərar qəbul 

edildikdən sonra Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi 

tərəfindən laboratoriyanın qiymətləndirilməsi (attestasiyası) üzrə komissiya formalaşdırılır.  

Komissiyanın tərkibi Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 

Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilir. İşin nəticələrinə görə komissiya müəyyən olunmuş formada akt 

tərtib edir. 

Komissiya üzvləri onu imzaladıqdan sonra aktla tanış olmaq üçün laboratoriyanın rəhbərliyinə verilir. 

Laboratoriyanın akkreditləşməyə hazırlığı barədə bütün informasiyaya baxıldıqdan sonra onun 

akkreditləşdiriməsi haqqında qərar qəbul edilir. Akkreditləşdirilmiş laboratoriya AZS sisteminin Dövlət 

Reyestrinə daxil edilir və ona akkreditləşmə attestatı verilir. 

 

MAP TEXNOLOGİYALARI VASİTƏSİLƏ ŞƏBƏKƏNİN YERLƏŞDİRİLMƏSİ 

 

Məmmədov H.N. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Şəbəkənin əsas tezliyi bir kabeldə çoxlu sayda kanalın olmasına hesablanmayıb. O tam MAP 

şəbəkəsindən texnologiyanın daha sadə olması və sonuncu baş terminala (head-end) ötürmə ehtiyacı 

olmadığından daha etibarlıdır. Lakin bu sistem düyünlərin sayı və uzunluğuna görə imkanları məhdud 

olduğundan çoxlu sayda xidmətləri dəstəkləyə bilmir. Şəbəkədə kabelin uzunluğu maksimum 90 metr, 32 

qolu dəstəkləyə bilir, lakin çox saylı qurğular eyni bir qolu istifadə edə bilmir. Əgər şəbəkənin seqmentləri 

arasında reqenerativ təkrarlayıcı stansiyalar yerləşirsə əsas tezlik şəbəkəsinə qoşulu olan stansiya sayının 

limiti götörülür.  Şəbəkədə kabelin idarəetmə girişi üçün yedi səviyyəli strukturdan tam istifadə etməklə 

yaxud təkmilləşdirilmiş xarakteristikalı arxitekturadan (EPA) istifadə etməklə markeri işə salan alqoritm 

fəaliyyət göstərir.              

 Əsas zolaqdan istifadə etmək istəyənlər aralıq addım kimi, imkan yaradılır, tam geniş zolaqlı MAP 

şəbəkəsinə hər ikisində həmin koaksial kabel və 7 səviyyə var.  Hər iki sistemdə (əsas zolaq) koaksial kabel 

və 7 səviyyənin olması əsas zolaqdan aralıq addım kimi istifadə etmək istəyənlərə tam genişzolaqlı MAP 

şəbəkəsinə çevirməsinə imkan yaradır. Əsas tezlikli şəbəkənin şaxələrində ucluq olmadığına görə 

istiqamətlənməmiş olmurlar, ona görə də şaxələr şaxələr əvəz olunmalıdır. Əsas tezlikli və genişzolaqlı 

şəbəkələrin hər birindən maksimum üstünlük əldə etmək üçün kommunikasiya şəbəkəsinə birləşdirilə bilər. 

Birinci şəbəkə yerləşgənin işinə tətbiq edilirsə və geniş zolaqlı şəbəkə zavod xaricində istifadə edilirsə o 

zaman onlar bir-biri ilə oxşar şəbəkəni əlaqələndirən körpü vasitəsilə şlyuza bənzər qurğularla əlaqələndirilir. 

Əsas tezlikli və genişzolaqlı şəbəkələr arxitektura terminalogiyasında birinci və ikinci səviyyələri ilə 

fərqlənirlər. Əsas tezlikli şəbəkənin qutudakı yerləşmə mövqeyinə görə harada istifadə olunmasına görə, 

genişzolaqlı şəbəkə yox, çpx güman daha təkmilləşdirilmiş arxitekturalı şəbəkə olan  (EPA) əlaqələnəcək.  

EPA elastiklik ilə məhsuldarlıq arasında kompromis yaradır. Əsas tezlikli şəbəkənin yuxarı səviyyəərin 

elastikliyinə çox da ehtiyac olmadığına görə adətən yerləşgənin içində istifadə edilir. EPA sistemin sürətini 

xeyli artırmaqla elastikliyin fəda edilən yerdə tətbiq edilə bilər. MAP elektronika və radioelektronika 

instititunun (İEEE) 802.4 (marker şini) spesifikasiyalarına əsaslanaraq protokolları müəyyən edir. Koaksial 

kabel eyni vaxtda kabelde çoxlu sayda informasiya ötürə bilmə xüsusiyyətinə malik olduğundan keçicirilik 

funksiyasına malikdir. Çoxkanallı kabeldən istifadə etdikdə bir ədəd fiziki kabelin köməyi ilə müəssədəki 

bütün kommunikasiya vasitələri nəzarət altında olur. Səs siqnalları, verilənlər və vidio informasiya koaksial 

kabel vasitəsilə ötürülə bilər. Genişzolaqlı kabel çoxlu sayda müstəqil ismarıcların şəbəkədə ötürücü mühiti 

ayırmağa imkan verir. Əsas şəbəkə müşahidə, enerji ilə idarəetmə, əlaqə kanalları, kabel televiziyası və MAP 

ilə əlaqəli olan texniki əlaqəni dəstəkləyə bilir.  
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MAP TEXNOLOGİYALARININ ROBOTOTEXNİKADA TƏTBİQİ 

 

Məmmədov H.N. 
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Hal-hazırda avtomatlaşdırılmış sistemlərin istehsalatda təlabat artdığından bir çox şirkətlər bu sahəyə 

yeniliklər gətirməyə çalışırlar. İnsan əməyi robotla, kompüterlə, proqramlaşdırılmış kompüter sistemi, 

texniki görmə sistemi və s.  ilə əvəz edilir. 

Nəyə görə MAP texnologiyası üzərində işləməyə dəyər? Bunun bəzi səbəbləri burada göstərilib. Lakin 

bir məqamı nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, bu texnologiya ixtisaslaşmanın dəyişməsi və tətbiq sahəsinin 

azalması ilə öz üstünlüklərini itirir. Müəssisədə əlaqə imkanları daha da geniş olur: əvvəl dediyimiz kimi 

MAP texnologiyası təchizatdan asılı olmayaraq müəssənin bütün səviyyələrindəki maşın və qurğuları bir-biri 

ilə əlaqələndirir. Bu bacarıq istehsal səviyyələrində komunikasiyanın genişlənməsinə, parametrlərin fasiləsiz 

izlənilməsinə görə istehsalatın keyfiyyətini artırır. MAP istehsalçılara müəssanin bütün sahələrindəki ayrı-

ayrı qurğuları bir-biri ilə əlaqələndirən müxtəlif kommunikasiya sistemlərini birləşdirməyə imkan verir. 

Sənaye obyektini altı müxtəlif özünəməxsus funksiyalara malik olan təsəvvür etmək olar. Səviyyələr 

bunlardır: müəssə, zavod, sex, paketləmə, stansiya və qurğular. Bu səviyyələr bir-biri ilə elə əlaqədar 

olmalıdırlar ki, vahid avtomatlaşdırılmış sistem olsun.       

İstehsalat sistemi səviyyəsi (müəssisə): iearxiyanın ən yüksək səviyyəsi buradadır. Bu səviyyə 

kompaniyanın bütün əməliyyatlarına cavabdehdir. İstehsalat funksiyaları iki sahə üzrə qruplaşdırıla bilər. 

Lahiyələndirmə və mühəndislik: məmulatın lahiyələndirilməsi, məmulatın analizi, prosesin 

lahiyələndirilməsi. İstehsalatın idarə edilməsi: istehsalatın təqvimli planlaşdırılması, resursların 

planlaşdırılması və istehsalatın təminatı, sifarişlərin qəbulu.   

Zavod səviyyəsi (müəssisə). Müəssisə iearxiyasında növbəti səviyyədir. O, zavodun ən yüksək 

səviyyəsini təmsil edir. Zavodun tərkibindəki istehsalat sisteminin səviyyələri burada toplaşır. Bu səviyyə 

ümumi planlaşdırmaya və zavod tərkibindəki bütün istehsalat əməliyyatlarına cavabdehdir. İstehsal 

prosesinin alınması, istehsalatın planlaşdırılması və tədarükün idarə edilməsi bu səviyyənin əsas üç 

məqsədindən biridir. Adətən bu səviyyədə gördüyümüz kompyuterlər böyük EHM-dir yaxud böyük mini 

EHM-dır.          

Sex səviyyəsi. Bu səviyyə istehsalatın qrafikini qurur, yerləşgələrin (qutuların) işini təkmilləşdirir və 

müəyyən işlər üçün resursları yerləşdirir. O, yerləşgə (qutu) səviyyəsindən informasiyanı topluyur və onu 

zavod səviyyəsinə ötürür. Sex səviyyəsindəki kompyuterlər zavodun hər sexində avtonomluğa malikdir və 

zavod sistemindəki səviyyələrdən asılı deyildir. Bir qayda olaraq bu səviyyədə mini EHM-dən istifadə edilir. 

 Yerləşgə (qutu) səviyyəsi. Yerləşgəni idarə edən kompyuter istehsalat qutusuna daxil olan bir çox 

maşınların işini koordinasiya edir. O, dəzgahlarən vəziyyətini kontrol edir, onlar tərəfindən görülən işin 

ardıcıllığına nəzarət edir, dəzgahların kontrollerlərinə rəqəm proqram idarəetməsini (RPİ) yükləyir, statistik 

məlumatları yığıb qutunun operatoruna və sex səviyyəsindəki kompyuterlərə ötürür.   

 Hal-hazırda qutu səviyyəsində kompyuterlər çox da istehsal olunmurlar. Məntiqi proqram 

kontrollerləri (PLC), mini EHM-lar və mikro EHM-lar bir-birləri ilə rəqabət aparırlar. Lakin qutu 

səviyyəsində operatorla əlaqəni daha da mürəkkəb etmək üçün qutunun kontrolleri PLC olmaqdansa mini 

EHM olması məsləhətdir.  

Stansiya səviyyəsi. Stansiya səviyyəsi şəxsi işi yerinə yetirən bir, yaxud bir neçə qrup sex avadanlığını 

idarə edir. Məsələn, stansiya daha keyfiyyətli idarəetmə əldə etmək üçün robotla sistemin texniki görməsini 

birləşdirə bilir. Bu səviyyəyə dörd funksiya aiddir: dəzgahın işə salınması, test, dəzgahın söndürülməsi və 

nasazlıqlar haqqında məlumatın ötürülməsi. Bu səviyyədə mikro EHM və proqram kontrollerləri (PLC) 

bazasına əsaslanan ixtisaslaşdırılmış kontrollerlərdən istifadə edilir.    Dəzgah 

səviyyəsi. Bu səviyyə stansiya səviyyəsindən gələn komandalara reaksiya verən həssas elementlərdən və 

edarəedici qurğulardan ibarətdir. Mühərrikin sürət tənzimləyicisi temperatur vericiləri və açarlar bu 

səviyyənin nümünəvi qurğularıdır.    

Əvvəl dediyimiz kimi MAP-ın bazası qarşılıqlı açıq əlaqələr sistemi əsasında qururlur. Açıq sistemin 

qarşılıqlı əlaqə sisteminin rabitə funksiyaları yeddi səviyyəyə bölünür. Kompyuter və əlaqə qurğuları 

yaradan səviyyələrin konsepsiyasi istehsalatda geniş qəbul olunub. Hər təbəqə özündə bir yaxud bir necə 

verilənlərin emalı funksiyasını və ya əlaqəni birləşdirir. Bu funksiyalar səviyyələrin sərhəddində standart 

formalı nəticələrin alınmasını realizasiya edir. Ən yüksək səviyyə istisna olmaqla hər səviyyə (məsələn N) 

özündən aşağıdakı (N-1) səviyyənin xidmətindən istifadə etməklə, özündən yuxarıda dayanan səviyyəyə 

(N+1) xidmət edir. MAP spesifikasiyası şin topologiyasının istifadəsini və şinə marker girişini təyin edir. Şin 
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topologiyasının konfiqurasiyası çevik, determinə olunmuş, sadə genişlənən və istehsal mühitinə uyğun 

gəldiyi üçün seçilmişdir. Markerin ötürülməsi bir çox üstünlüklər verir. Əgər düyün informasiyanı 

göndərməzdən əvvəl markeri qəbul eliyirsə o zaman şəbəkədə toqquşmalar olmayacaq. Markerin ötürülməsi 

istehsal mühiti üçün vacib olan vaxtın qiymətləndirilməsi və idarə edilməsinə imkan verir. Bu texnikanın 

determinə olunmuş xarakteri istifadəçilərə məntiqi dairənin sərbəst nöqtəsinə göndərilən istənilən ismarıcın 

cavabını maksimum vaxta hesablamağa imkan verir. Markerin ötürülməsi məntiqi hesablayıcı sistemin 

yüksək əmsalla imtinasız işləməsinə imkan verir. Nəhayət, bu şəbəkəni digərlərinə nisbətən rahat 

genişləndirmək olar. Toqquşmaların sayını artırmadan, gecikmələr yaratmadan düyün əlavə etmək, kabeli 

uzatmaq olar. 
 

ZAMAN PETRİ ŞƏBƏKƏLƏRİNİN TƏTBİQİ İLƏ DİSKRET OBYEKTLƏRİN 

MODELLƏŞDİRİLMƏSİ 

 

Məmmədov M.M. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Vaxt xüsusiyyətləri nəzərə alınan diskret sistemlərin və proseslərin  modelləşdirilməsində  Petri 

şəbəkələrinin mümkün genişlənmələrindən biri olan Zaman Petri şəbəkələri (ZPŞ) geniş tətbiq olunur. 

Modelləşdirilən sistemin fəaliyyətini təsvir edən elementlər olaraq, keçidlər və mövqelərdəki markerlərə 

zamana görə məhdudiyyətlər qoyulur.  

ZPŞ formal olaraq ),,,,,,( 0 SZWETPN   ifadəsi şəklində təyin olunur. Burada 

  ),...,1(, nipP i  ;  ̶  boş olmayan sonlu mövqelər çoxluğu;   ;),,1(, mjtT j    ̶  boş 

olmayan sonlu keçidlər çoxluğu;   PTptTPtpE ijji  ),(),(    ̶  mövqeləri keçidlərlə 

və keçidləri mövqelərlə birləşdirən qövslər çoxluğu;  0\: NEW   ̶ qövslərin sayını təyin edən 

funksiya;  ),,,( 00
2

0
10 n  başlanğıc markerləşmə vektoru olub, hər bir 

0
i komponenti ip  

mövqeyindəki markerlərin sayını təyin edən narural ədəddir; ),,,( 21 nzzzZ  -ZPŞ-nin 

mövqelərindəki markerlərin zamana görə bloklanma vektorudur: 
 RPZ : (

R –müsbət həqiqi ədədlər 

çoxluğudur); ),,,( 21 msssS  – ZPŞ-nin icazəli keçidlərinin zamana görə ləngimə vektorunun 

elementləridir, burada 
 RPS : . 

Əgər NEek  şəbəkəsinin ip mövqeyini jt  keçidi ilə birləşdirən qövsüdürsə, onda 

 kk neW )( natural adədi ke  qövsünün sayını təyin edir. 1kn  olduqda qövs kn ədədi ilə işarələnir, 

1kn olduqda isə qövs işarələnmir.  

ZPŞ- i aşağıdakı qaydalara uyğun fəaliyyət göstərir: 

1. ZPŞ-nin mövqelərindəki markerlər iki vəziyyətdə olur: icazəli və icazəsiz. 

2. Tt j   keçidi o zaman yerinə yetirilməyə icazəlı hesab olunur ki, aşağıdakı həyəcanlanma şərti 

ödənsin: )(,][),( jijij tIpjatpW  , burada ),( ji tpW – ip mövqeyini jt  keçidi ilə 

birləşdirən qövslərin  sayı,    ][ ja j-cu komponenti vahidə, digər komponentləri isə sifra bərabər olan 

)1( n  ölçülü vektordur. 

3. jt  keçidi yerinə yetirilərkən, onun giriş mövqelərindən )(,),( jijiii tIptpW    

düsturuna əsasən ),( ji tpW sayda markerlər silinir və  jt keçidi js  zamanı müddətində bloka alınır. 

4. İcazəli jt keçidinin çıxış mövqeləri üzrə markerlər ),,( ijii ptW  )( ji tOp    

düsturu ilə təyin olunur. Burada )( jtI və )( jtO –uyğun olaraq giriş və çıxış insidentlik funksiyalarıdır. 
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 )( jk tOp  mövqelərinə əlavə olunan hər bir marker, əlavə olunduğu andan kz  zamanı 

müddətində bloka alınır.  kz  müddəti başa çatdıqda markerlər yenidən icazəli olur və .  

0j
t keçidinin 

0j
 , 

1j
t keçidinin 

1j
 ,..., 

Sj
t keçidinin 

Sj
 anında yerinə yetirilməsi 

nəticəsində alınan yeni markerləşmə vektorlarını uyğun olaraq 
s ,...,, 21

 ilə işarələyək.  ZPŞ-nin 

təyininə görə 1,...,2,1,
1




Sk
kk jj   zaman intervalında  şəbəkənin markerləşməsi dəyişmir. 

Onda n mövqeyə malik ZPŞ-nin ixtiyarı 0Z  zaman anındakı markerləşmə vektoru aşağıdakı düsturla 

ifadə olunur: 

)(,...,)(),(()( 21  n . 

Əgər  
S


0

, onda  

)(0  CfS         (1) 

(1) düsturu  sayda ardıcıl yerinə yetirilən keçidlər nəticəsində  0 başlanğıc 

markerləşməsindən 
S markerləşməsinin alınması üçün zəruri şərtidir. Burada 

)( mnCCC  
ölçülü insidentlik matrisidir ),1,,1( mjni  : 


















)()(,0

)(),,(

)(),,(

jiji

jiij

jiji

ij

tOptIp

tOpptw

tIptpw

c  

)(f hər bir j-cu komponenti  ardıcıllığında jt keçidinin yerinə yetirilmə sayına bərabər olan 

)1( m  ölçülü ardıcıl həyəcanlandırma vektorudur.  

 

LTE TEXNOLOGİYASI ƏSASINDA İNTERNETƏ DAXİLOLMANIN TƏŞKİLİ 
 

Məmmədova A.V 

Azərbaycan Texniki Universiteti 

 

Məlum olduğu kimi, XXI əsr informasiya texnologiyaları və bütövlükdə informasiyalaşdırma əsri kimi 

qiymətləndirilir, çünki cəmiyyətin bütövlükdə dinamiki inkişafı rabitə sahəsində yeni texnologiyaların 

işlənilməsi və tətbiqi olmadan təsəvvür edilə bilməz. Məhz buna görə həm dünyada, həm də Respubli-

kamızda telekommunikasiya, radiotexnika və informasiya texnologiyalarının inkişafına xüsusi diqqət 

yetirilir. Elm və texnikanın inkişaf səviyyəsi mobil rabitə sistemlərinin də daimi olaraq təkmilləşdirilməsinə 

səbəb olur. Yaxın gələcəkdə şəbəkələrə istifadəçilərin kompüter və ya digər rabitə vasitələri ilə daxilolmaları 

necə olacaqdır sualını aydınlaşdırmağa diqqət yetirək. Bir məsələ şübhəsizdir ki, şəbəkələrə naqilsiz 

daxilolma üsulunu istifadə edənlərin sayı durmadan artacaqdır. İnsanların əksəriyyəti mobil olacaqdır. 

Müasir laynerlərdə, yəni iri tutumlu təyyarələrdə şəbəkəyə məhdud sayda daxilolma təmin edilir, gələcək 

nəsil təyyarələrində sərnişinlər “İnternetə sərbəst daxil olmaq” imkanına malik olacaqlar. Bu zaman 

verilənlərin ötürülməsi üçün yeganə vasitə - Yer üzərində nəhəng sürətlə hərəkət edən mobil şəbəkə 

olacaqdır. İnternet şəbəkəsinə daxilolma imkanı olan avtomobili də təsəvvür etmək olar, milyardlarla 

prosessorlar quraşdırılmış olan fotokameralarla, mobil telefonlarla, kompakt-disk oxuducuları ilə, qulaq üçün 

stereoucadanışanlarla, klaviatura ilə, yol nişanları və ətraf mühitin hava şəraiti barədə informasiya almaq və 

s. kimi müxtəlif datçiklərlə əlaqələndirilmiş olacaqdır.  

Artıq dördüncü nəsil mobil texnologiyalar tətbiq olunur. 4G şəbəkələrində verilənlərin ötürülməsi 

sürəti 100 Mbit/san-yə təşkil edir. Bu cür yüksək sürətləri təmin edən texnoloji həllər - bir neçə daşıyıcı 

tezliyin istifadə edilməsinə və fəzaca paylanmaya (ayrılmaya) əsaslanır. Şəbəkə arxitekturasının tərkibində 

makro, mikro və piko manqalar, həmçinin ev və fərdi şəbəkələr olacaqdır.TLE(Long Term Evulation)-
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dilimizə tərcümə edildikdə uzun müddətli təkamül demekdir.LTE texnelogiyası 4G nəsil texnologiya hesab 

edilir. Dördüncü nəsil şəbəkələrdə mərkəzi idarəetmə strategiyası olmayacaqdır və bütün qurğular ətraf 

mühitin təsirinə adaptasiya oluna biləcəklər. Şəbəkəni planlaşdırarkən iki vacib amili nəzərə almaq lazımdır - 

örtmə və tutum. Şəhər və şəhərətrafı yerlərdə yaxşı örtmənin təmin edilməsi də vacibdir, həmçinin 

istifadəçilər də öz terminallarını istədikləri yerdə istifadə edə bilməlidirlər. Örtmələr zamanı “dəliklər” 

operatorun itkilərinə səbəb olur və abonentlərin, rəqabət aparan tərəfə meylini artıra bilər. Digər tərəfdən, 

bəzi örtülmə zonaları əhalinin sıxlığı az olduğundan, operator üçün iqtisadi cəhətdən əlverişli olmaya bilər. 

Digər zonalar isə müəyyən vaxtlarda örtülməyə daha çox ehtiyac duya bilər (məsələn, stadionlarda yarışların 

təşkili zamanı). 

Sistemin tutumu da vacibdir. Şəbəkənin lazımi tutumunu təmin etmədən, istifadəçilər şəbəkə 

xidmətlərindən siqnalın gücü kifayət qədər olduqda belə, istifadə etməyə bilərlər. Müəyyən yerdə tələb 

olunan tutumu təmin etmək - avadanlığın yüksək səviyyədə istifadə olunması şəraitində rabitə obyektlərinin 

sayını azaltmaq üçün lazımdır. 

LTE şəbəkənin ümumiləşdirilmiş fiziki strukturu şəkil 1.1-də göstərilmişdir. 

 
         Şəkil 1.1 LTE şəbəkənin ümumiləşdirilmiş fiziki strukturu 

LTE şəbəkəsi radiodaxilolma şəbəkəsindən (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network, E-

UTRAN) və təkmilləşdirilmiş paket şəbəkəsindən (Evolved Packet Core, EPC) ibarətdir. 

LTE şəbəkəsinin əsas elementləri yeni tipli baza stansiyaları eNB (Evolved NodeB və ya eNodeB). Bu 

şəbəkədə qonşu olan eNB stansiyaları öz aralarında Х2 interfeys vasitəsilə birləşir. eNB baza stansiyaları  

EPC paket şəbəkəsinə S1 interfeys vasitəsilə birləşir. Şəkil 1.1-də LTE şəbəkənin əsas tərlib hissələri 

göstərilib. Şəkildən göründüyü kimi, LTE şəbəkənin əsas tərkib hissələri - S-GW (ServingGateway) – 

xidmətedici şlüzlar. Bu şlüzların proqram təminatı  MM(MME – Mobility Management Entity) protokolunu 

dəstəkləyir. Bu protocol obyektlərin mobilliyinin idraəetməsini təmin edir.        

Radiodaxilolma şəbəkəsində UE istifadəçi avadanlığının və eNB baza stansiyaları arasında 

radiointerfeys ortoqonal tezlik səpələnmə texnologiyası (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 

OFDMA) əsasında realizə olunur. EPC paket şəbəkənin iş prinsipi IP texnologiyasına dayanır. Belə 

şəbəkələri All-IP Network (AIPN) şəbəkələrə aid edirlər. 

LTE  şəbəkənin protokollar steki aşağıdakı  səviyyələrə bölünüb: 

1. Fiziki səviyyə PHY 

2. Fiziki mühitə daxilolmanın idarəetmə yarımsəviyyəsi MAC 

3. Radiokanalın idarəetmə yarımsəviyyəsi RLC 

4. Paket verilənlərin konverqensiya protokolunun yarımsəviyyəsi  PDCP 

5. Daxililma səviyyəsindən xaric fəaliyyət göstərən yarımsəviyyə NAS 

Aşağıda LTE-nin iki protokollar steki göstərilib:birinci — istifadəçi müstəvi üçün, ikinci isə — 

idarəetmə müstəvi üçün. 

LTE-nin istifadəçi müstəvisində protokollar steki Şəkil 2.1-də göstərilib.  

LTE-nin idarəetmə müstəvisində protokollar steki Şəkil 2.2-də göstərilib.  

Fiziki səviyyənin funksiyaları aşağıdakılardır:  

 Səhvlərin aşkarı 

 Maneədavamlı kodlama 

 Energetik bərabər etmə  

 Modulyasiya/demodulyasiya 

 Tezlik və zaman sinxronlaşdırılması 

 Radiotezlik xarakteristikaların ölçməsi  

 İstiqamətlilik diaqramın formalaşdırılması  

 Siqnalların radiotezlik emalı 

MAC yarımsəviyyənin funksiyaları: 

 Xidmətlər paketinin multipleksləşməsi 
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 Təkrar verilişinin aparılması haqqında sorğunun göndərilməsi yolu ilə  

səhvlərin düzəldilməsi  

 Məntiqi kanalların üstünlü ilə idarəetməsi  

 Xidmətlərin identifikasiyası  

 Nəqliyyat formatının seçilməsi  

RRC səviyyənin funksiyaları: 

 Bütün abunəçilərə sistem informasiyanın genişyayımlı verilişi  

 RRC-birləşmə ilə idarəetmə (təşkili, dəyişdirilməsi, yox edilməsi, ilkin müdafiənin aktivləşdirilməsi, 

siqnallaşma və istifadəçi radiosellərinin yaradılması, xendover proseduru ) 

 Radiokanalın ölçmələrin sazlanması və hesabat  

PDCP səviyyənin funksiyaları: 

 ROHC protokola əsasən başlıqların sıxlaşdırılması və bərpası  

 Verilənləri mühafizəsi: istifadəçi və idaretmə məlumatların şifrələməsivədeşifrələməsi 

 Xendover zamanı xidmətlər paketinin təkrar verilişi  

LTE-nin istifadəçi müstəvisində protokollar steki Şəkil1.2-də göstərilmişdir. 

 

 
                Şəkil1.2 LTE-nin istifadəçi müstəvisində protokollar 

Xidmət keyfiyyətinin (QoS)  funksiyalarış şəbəkə resuslarından və onun operator yüklərindən istifadə 

edərəkverilişin kontrola alınması yolu ilə şəbəkə trafikinin zəmanətli və differensial xidmətlərinin 

təminindən ibarətdir. QoS özü tələblər yığımından ibarətdir, şəbəkə resuslarına daşınma təqdim olunur. QoS 

verilənlərin ötürülməsinin bir-başa zəmanətini və vəsaitlərin kontrol edilməsi qaydaları sisteminə əsaslanaraq 

İP – şəbəkənin məhsuldarlığının artırılmasını təmin edir, bunlara misal olaraq resusların bölüşdürülməsi 

mexanizmi, kommutasiya, marşrutlama, növbələşmə xidməti mexanizmi və paketlərin rəd edilməsi 

mexanizmi. 

Aşağıda sadalananlardan bəziləri xidmət keyfiyyətinin əsas üstünlükləridir. 

 Mövcud və yeni əmələ gələn multimedia xidmətlərinin və tətbiqi proqramlarının dəstəklənməsi; 

 Şəbəkə resuslarının verilişinə kontrol və bunları şəbəkə operatorlarının istifadə etməsi. 

Xidmətlərin və fərqli (diferensial) şəbəkə trafiklərinin zəmanin təmin edilməsi. Bu şərt birləşmiş 

audio/video traffiklər və bir İP-şəbəkə hüdudunda tətbiqi proqramlar traffiki üçün vacibdir. 

 İnternet Provider-lərə imkan verir ki, klientlərə əlavə xidmətlər təqdim etsin bununla bərabər 

standart xidmətlər ilə məlumatların zəmanətsiz çatdırılması (başqa sözlə desək, xidmətin 

göstərilməsi uyğun olaraq xidmətlər sinfi adlanır – Class of Service (CoS)). 

 Yeni şəbəkə texnologiyalarının inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır, misal olaraq virtual fərdi 

şəbəkələr (Virtual Private Networks – VPNs). 

 

LTE-ADVENCED TEXNOLOGİYASININ NAQİLSİZ  RABİTƏ ŞƏBƏKƏLƏRDƏ 

TƏTBİQİ SƏMƏRƏLİLİYİNİN TƏHLİLİ 

 

Məmmədova A.V 

Azərbaycan Texniki Universiteti 

 
         Bildiyimiz kimi müasir dövrümüz informasiya texnologiyaları dövrüdür.Daim inkişaf etmek də olan 

informasiya tenologiyaları dövrün insanlarının tələblərinə uyğun olaraq yaradılır.Bu günümüzdə internetdən 

istifadə etməyən insan tapılmaz.İnsanlar həmişə internetdən istifadə edən zaman daha böyük sürətləri 

sevmişlər. Məhz buna görə həm dünyada, həm də Respublikamızda telekommunikasiya, radiotexnika və in-

formasiya texnologiyalarının inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Elm və texnikanın inkişaf səviyyəsi mobil 

rabitə sistemlərinin də daimi olaraq təkmilləşdirilməsinə səbəb olur. Yaxın gələcəkdə şəbəkələrə 

istifadəçilərin kompüter və ya digər rabitə vasitələri ilə daxilolmaları necə olacaqdır sualını aydınlaşdırmağa 

diqqət yetirək. Bir məsələ şübhəsizdir ki, şəbəkələrə naqilsiz daxilolma üsulunu istifadə edənlərin sayı 
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durmadan artacaqdır. İnsanların əksəriyyəti mobil olacaqdır. Müasir laynerlərdə, yəni iri tutumlu 

təyyarələrdə şəbəkəyə məhdud sayda daxilolma təmin edilir, gələcək nəsil təyyarələrində sərnişinlər 

“İnternetə sərbəst daxil olmaq” imkanına malik olacaqlar. Bu zaman verilənlərin ötürülməsi üçün yeganə 

vasitə - Yer üzərində nəhəng sürətlə hərəkət edən mobil şəbəkə olacaqdır. İnternet şəbəkəsinə daxilolma 

imkanı olan avtomobili də təsəvvür etmək olar, milyardlarla prosessorlar quraşdırılmış olan fotokameralarla, 

mobil telefonlarla, kompakt-disk oxuducuları ilə, qulaq üçün stereoucadanışanlarla, klaviatura ilə, yol 

nişanları və ətraf mühitin hava şəraiti barədə informasiya almaq və s. kimi müxtəlif datçiklərlə 

əlaqələndirilmiş olacaqdır. Artıq dördüncü nəsil mobil texnologiyalar tətbiq olunur. 4G şəbəkələrində 

verilənlərin ötürülməsi sürəti 100 Mbit/san-yə təşkil edir. Bu cür yüksək sürətləri təmin edən texnoloji həllər 

- bir neçə daşıyıcı tezliyin istifadə edilməsinə və fəzaca paylanmaya (ayrılmaya) əsaslanır. Şəbəkə 

arxitekturasının tərkibində makro, mikro və piko manqalar, həmçinin ev və fərdi şəbəkələr 

olacaqdır.TLE(Long Term Evulation)-dilimizə tərcümə edildikdə uzun müddətli təkamül demekdir.LTE 

texnelogiyası 4G nəsil texnologiya hesab edilir.Artıq LTE texnologiyasının da daha müasir üst modelleri 

yaranmışdır və burada istifadə edilən veriliş sürətidə LTE-dən kifayyət qədər yüksəkdir.Beynəlxalq 

telekommunikasiya təşkilatının tələbilə İMT-Advenced üçün 3GPP LTE-nin imkanlarını necə artıra 

biləcəyini öyrənməyə başladı.LTE-nin daha üst modeli hesab edilən LTE-Advenced yaradıldı. LTE-

Advenced maksimum verilənlər sürəti yuxarı radio kanalda 500 Mbps,aşağı radio kanalda isə 1000 Mbps 

catır.Həttda təcrübədə sistem layihələndirilən zaman verilənlərin maksimum sürəti hətta 3000 və 1500Mbps 

catmışdır.LTE Advanced, LTE şəbəkələrinin inkişafında növbəti böyük addımdır. Mobil məlumat 

tələbatında kütləvi artımlara yardım etmək və hər kəs üçün daha yüksək məlumat sürəti təmin etmək üçün 

gözlənilən yeni bir şəbəkə texnologiyasıdır. Daha yaxşı əhatə, daha çox sabitlik və daha sürətli performans 

deməkdir. Aşağıdakı cədvəldə müxtəlif texnologiyalar ilə LTE-Advenced sürətləri müqayisə edilmişdir. Bu 

cədvəl.1, ehtimal olunan sürətin müqayisəsi ilə müqayisədə sizə bir nəzər nöqtəsi verir.  

         Cədvəl.1 

 
Həqiqi dünya şəraitində mümkün olan ən yüksək sürətlər heç vaxt əldə edilmir. Həqiqi sürətlər 

dəyişkən olacaq, lakin LTE-A-nın LTE şəbəkələrinin əksəriyyəti kimi bu gün ən az beş dəfə olmasını 

gözləmək olar və bu, sağlam məlumat ehtiyatına malik olduqları müddətdə, video izləyicilər üçün böyük bir 

xəbərdir. 

LTE-Advenced əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır: 

 Spektr səmərəliliyi: LTE-dən 3 dəfə böyükdür. 

 Maxsimum informasiya sürəti: downlink - 1 Gbps; uplink - 500 Mbps. 

 Maxsimum spektr səmərəliliyi: - downlink 30 bps / Hz; uplink - 15 bps / Hz. 

 Spektrumun istifadəsi: bitişik olmayan spektrların lazım olan zolaq genişliyi istifadəsini və spektral 

birləşməni dəstəkləmək bacarığı. 

 Gecikmə: fərdi paket ötürülməsi üçün Idle-dən 50 ms-dən az və daha sonra 5 ms-dən az olan 

birləşdirilmişdir. 

 Orta istifadəçi effektivliyinin LTE-dən 3 qat artıq olması. 

 Mobility: LTE-də olduğu kimi 

 Uyumluluğu: LTE Advanced, LTE və 3GPP köklü sistemləri ilə qarşılıqlı işləyə biləcəkdir. 

LTE Advanced-in tələb olunan yüksək məlumat ötürülmə sürətinə nail olmasına imkan verəcək bir 

sıra əsas texnologiyalar var. Əsas texnologiyaların ikisi MİMO və OFDM-dir.Bununla yanaşı, bir sıra digər 

texnika və texnologiyalar tətbiq olunacaq. Orthogonal Frequency Division Multiplex-OFDM.OFDM radio 

daşıyıcısının əsasını təşkil edir. Bununla yanaşı, SC-FDMA (Tək Kanal Ortogonal Frequency Division 

Multiple Access) ilə birlikdə OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) var. Bunlar hibrid 

formatda istifadə olunacaq. Bununla yanaşı, bütün bu giriş sxemlərinin əsasları OFDM-dir.OFDM hər bir 

aşağı sürətli verilənlər axını ilə modulyasiya olunan çox yaxın məsafəli daşıyıcıları istifadə edən bir siqnal 

formatıdır. Yaxın məsafəli siqnalların adətən bir-birinə müdaxilə etməsi gözlənilir, ancaq bir-birinə 
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ortogonal siqnalların verilməsi ilə qarşılıqlı müdaxilə yoxdur. Göndəriləcək məlumatlar bütün daşıyıcılar 

arasında bölüşdürülür və bu seçici sönməyə qarşı davamlılığı təmin edir.  
Multiple Input Multiple Output-MIMO: LTE üçün ümumi olan LTE Advanced üçün digər əsas 

imkanlardan biri MIMO-dur. Bu sxem WiMAX və Wi-Fi - 802.11n, o cümlədən bir çox digər texnologiyalar 

tərəfindən də istifadə olunur. MİMO – Çox Girişli Çox Çıxışlı mənasını verir, məlumatların dərəcələrinin 

əsas radio daşıyıcısının normal olaraq icazə verəcək dərəcədə artması üçün imkan verir. MİMO, əks 

etdirmələr nəticəsində müxtəlif yollarla səyahət edən siqnalları təmin etmək üçün birdən çox anten istifadə 

edən anten texnologiyasının bir formasıdır və ya siqnalın səs-küy nisbətini yaxşılaşdırmaq üçün istifadə 

edilən yansıtmalar nəticəsində müxtəlif yollarla hərəkət edən siqnalları təmin etmək üçün birdən çox antenni 

istifadə edən bir anten texnologiyasıdır və bununla sistem performansı da yaxşılaşır. LTE –Advenced üçün 

MİMO-nun istifadəsi, antenaların sayı artdıqca, yüklərin artması və hər bir əlavə antenaların istifadəsi 

qayıtma baxımından matrisdə əlavə yolların yaradılması üçün də istifadəyə daxil olmaqla, gələcək və daha 

qabaqcıl üsullar ehtiva edir. Antenaların sayı artdıqca əlavə olaraq, antenaların əhatə dairəsi lazım olduğu 

yerə yönəldilməsini təmin etmək üçün işıqlandırma kimi üsullardan istifadə edilə bilər. 

 

 

İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ TƏDRİS PROSESİNİN  

EFFEKTİVLİYİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİNDƏKİ ROLU 

 

Məmmədova G.E. 

Odlar Yurdu Universiteti 

 

Təhsil və texnologiya insan həyatında çox vacib rolları olan iki əsas elementdir. Təhsil, insanın 

doğuşdan sahib olduğu gizli güclərin və bacarıqların ortaya çıxarılmasına və daha güclü, yaradıcı bir varlıq 

olaraq inkişaf etməsinə xidmət edir. Texnologiya isə, insanın təhsil yolu ilə qazandığı bilik və bacarıqları 

daha yaxşı, daha məhsuldar şəkildə tətbiq etməsinə kömək edir \1-3\.  

21ci əsr, texnologiya sahəsində çox sürətli bir irəliləmə içərisindədir və informasiya əsri olaraq 

xarakterizə edilməkdədir. Texnologiyadan istifadə insanlar üçün əvəz olunmaz dərəcəyə çatmışdır. Bu 

sahədə dünyada və Azərbaycanda texnologiyadakı sürətli inkişaflar, təhsil prosesinə də təsir edir. 

Texnologiya, kompüterlər və rabitədəki yeni irəliləmə və inkişaf, eyni zamanda təhsil anlayışında da 

dəyişmələrə səbəb olmaqda və təhsildə yeni üsulların istifadəsini də özü ilə bərabər gətirməkdədir. 

“İnformasiya əsri”ndə kompüterlər, səs, görüntü, animasiya və inkişaf edən internet texnologiyaları kimi 

yeni qavramlar və texnologiyalar təhsil və tədrisdə yerini almışdır \4\. 

Təhsildəki bəzi problemlərin aradan qaldırılması üçün ənənəvi həll yollarının axtarılması artıq kafi 

deyil. Bu vəziyyətdə də yeni fikirlər ortaya çıxmaqda və tətbiq olunmaqdadır.   

Günümüzdə təhsildəki mövcud problemlər ilə geniş kütlələrə keyfiyyətli təhsil vermək texnologiya ilə 

mümkündür. Belə ki, texnoloji dəyişmələr və inkişaflar, təhsilin prinsiplərinə təsir edir.  

Ümumi olaraq pedaqoq və idarəçiləri bu yeniliklərə yönəldən problemləri belə ifadə edə bilərik: 

 Eyni anda geniş kütlələrə xidmət verilməməsi 

 Tələbə və ya şagirdlərin maraq və bacarıqlarına əhəmiyyət verilməməsi 

 Uyğun üsul və texnikadan istifadə edilməməsi 

 Vacib informasiyanın təsirli və qısa müddətdə verilməməsi 

Keyfiyyətli, effektiv və qalıcı öyrənmənin reallaşması üçün təhsil-tədris mühitlərində texnologiyanın 

vacibliyi mövzusunda bütün pedaqoqlar, idarəçilər, mütəxəssislər, valideynlər, tələbələr və elm adamları 

həmfikirdirlər.  

Kompüter dəstəkli təhsil, internet dəstəkli təhsil, distant təhsil, telekonferanslar və başqa texnoloji 

metodlar təhsil və tədris sahəsini zənginləşdirir. Əvvəllər siniflərdəki yazı lövhələri indi yerini ağıllı 

lövhələrə verir. Bu inkişaf zamanla ağıllı siniflərə qədər irəliləyəcəkdir.  

Texnologiya, müxtəlif elementlərin müəyyən bir nizamda birləşməsiylə meydana gələn və elm ilə 

tətbiq arasında körpü rolunu oynayan bir intizamdır. Texnologiya problemlərə həll axtaran, elmin çıxardığı 

məlumatları insanlar üçün yararlı hala gətirən açardır. 

İnformasiya texnologiyaları, müxtəlif elmlərin məlumatlarını, xüsusi hədəf, üsul, vasitə və vəsait, 

ölçmə və qiymətləndirmə kimi təhsilin geniş sahələrində tətbiq olunan, uyğun hallarda insan gücünün ən 

yaxşı şəkildə istifadə edilməsini, təhsildə ortaya çıxan problemlərin aradan qaldırılmasını, məhsuldarlığın 

artırılmasını təmin edən bir sistem olaraq qiymətləndirilir.  



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

 

166 

 

Təhsilin məqsədlərindən biri də cəmiyyətin tələbləri istiqamətində fərdlər yetişdirmək olduğuna görə, 

informasiya çağına uyğun şağirdlər yetişdirmək zəruriliyi də ortaya çıxmışdır. 

 

İnformasiya texnologiyalarının əsas prinsipləri. 

İnformasiya texnologiyaları nəzəri biliklərə və təcrübəyə yönəldilmiş bir yanaşmadır. Bu yanaşma 

müəyyən əsas prinsiplərə əsaslanır: 

Məqsəd: Tədris prosesində bütün tələbə və şagirdlərin öyrənməsi, yəni tam öyrənmənin təmin 

olunması. 

Prinsip: Tədrisin nəzəri biliklər və elmi prinsiplər çərçivəsində həyata keçirilməsini dəstəkləmək və 

zəruri hallarda təkrarlamaq üçün təcrübə proseslərini inkişaf etdirmək. 

Mövzu və metod: İnformasiya texnologiyası təhsil şəraitini səmərəli və elmi bir tədqiqat mövzusuna 

çevirir.  

Məzmun: İnformasiya texnologiyaları təhsil qaydalarını təhsilin hər bir sahəsində istifadəyə yararlı 

hala gətirir. 

Proqram: Təhsil və tədris proqramlarının məzmununda davamlılığı təmin etmək vacibdir. 

Personal: Müəllim və tələbələrin səmərəliliyini artırmaq vacibdir. 

Proses: Öyrətmə və öyrənmə prosesini, tələbə və şagirdlərin fərqlilik və bacarıqlarına 

uyğunlaşdırılması vacibdir. 

Ətraf mühit: Təhsil təcrübələrinin baş verdiyi mühitə nəzarət etmək, təhsil texnologiyasının 

prinsiplərindən biridir. 

Müvəffəqiyyət: İnformasiya texnologiyası, tələbələrdəki uğursuzluğun səbəblərini araşdırır və 

tələbələrin müvəffəqiyyətini artıracaq yeni ideyalar və fikirlər irəli sürür. 

Qiymətləndirmə: İnformasiya texnologiyası təhsildə istənilən nailiyyətin əldə olunmasını ölçə bilən 

yüksək səviyyəli həssas və obyektiv bir mühit yaradır. 

 

 

İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİNDƏ İŞƏ QƏBUL PROSESİ ÜÇÜN 

NAMİZƏDLƏR BAZASININ YARADILMASI 

 

Məmmədova L.H., Əliyev Y.A. 

AMEA, İdarəetmə Sistemləri İnstitutu 

 

Hər bir müəssisə üçün işçi heyətinin əsas götürülməsi və onların professional idarə edilməsinin 

əhəmiyyəti idarəetmə nəzəriyyəsinin əsasını təşkil edir. İnsan resurslarının idarə edilməsində 3 “R” (right 

time, right position, right person) prinsipi geniş qəbul edilmişdir. Yəni, düzgün vaxtda, düzgün vəzifəyə 

düzgün şəxsin münasibliyi deməkdir. Uyğun namizədləri işə cəlb etmək, onları düzgün mükafatlandırmaq, 

təlim keçmək,   inkişaf   və   həvəsləndirmək,   ruhlandırmaq   çox   vacibdir.   İşçi   heyəti   öz vəzifələrini 

zəif yerinə yetirdiyi zaman, müəssisə lazımi tədbirləri görə bilməlidir. Bütün bu məsələlər insan resurslarının 

idarəedilməsinin bir hissəsidir. İnsan   resurslarının   idarə   edilməsi,   müəssisənin   fəaliyyətinin   ayrılmaz   

hissəsini   təşkil etməlidir. Hər bir müəssisənin kadr siyasəti müəyyən edilmiş strateji məqsədlərə və planlara 

əsaslanmalı və rəhbərlik tərəfindən müəssisənin bütün əməkdaşlarına çatdırlmalıdır.  

İnsan resurslarının funksiyasının təkmilləşdirilməsi yollarından biri insan resurslarının idarə   edilməsi 

sisteminin avtomatlaşdırılmasıdır. Avtomatlaşdırmanın müsbət cəhətləri əsasən  aşağıdakılardır: 

 Daha effektiv və dəyər baxımından səmərəli xidmətlərin təmin edilməsi; 

 Müəssisənin müxtəlif hissələrindən insan resurslarına aid olan məlumatların toplanması; 

 Strateji kadr siyasəti qərarları üçün məlumatlar üzərində insan resurslarına xas olan təhlilin 

aparılması;   

 İdarəetmə   xərclərinin azaldılması və  az əhəmiyyətli olan işlərin aradan qaldırılması. 

Ən çox avtomatlaşdırılan insan resurslarının funksiyaları aşağıdakılardır: 

 İşçilərin şəxsi məlumatlarının saxlanılması; 

 Maaş cədvəlinin hesablanması; 

 Xəstəlik və analıq ödənişlərinin hesablanması; 

 İşə gəlməmə hallarının qeyd olunması və nəzarəti;  

 İntizam cəzalarının qeyd olunması; 

 Standart sənədlərin hazırlanması (məsələn əmək müqavilələri, icra qərarları); 

 İşçilərin qiymətləndirilməsi sistemi. 
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Yuxarıdakı bütün sahələr vahid proqram təminatı vasitəsi ilə avtomatlaşdırıla bilər. 

Avtomatlaşdırılmanın təmin olunması üçün Visual Studio mühitində C#  proqramlaşdırma dilindən  istifadə 

olunaraq proqram təminatı yaradılmışdır. İstifadəçilər üçün kifayət qədər asan interfeys işlənmişdir.  SQL 

mühitindən istifadə olunub MySQL proqram təminatında məlumat bazası qurulmuşdur. Şəkil 1-də 

göstərilmiş interfeys vasitəsilə namizəd haqqında ilkin məlumatlar bazaya əlavə olunur. Eyni zamanda cari 

tarix nəzərə alınaraq məlumat bazasındakı informasiyalar proqram pəncərəsində nümayiş olunur. Bazaya 

məlumat daxil edərkən, namizəd haqqında  olan informasiyaların hər hansı birində müəyyən səhv  qeydə 

alınarsa “Yenilə” düyməsi vasitəsilə bu səhvliyi aradan qaldırmaq olar. Bundan başqa, interfeysdə yerləşən “ 

Təhsil, Təlim, Təcrübə, Bacarıq, Kontakt” düymələri vasitəsilə namizədə aid olan ümumi məlumatla yanaşı, 

namizədin təhsili, iştirak etdiyi təlimlər, təcrübə keçdiyi müəssisələr, bacarıqları və əlaqə vasitələri də bazaya 

daxil edilə bilər. 

Şəkil 1. Namizədlər bazasına məlumatların daxil edilməsi üçün proqram təminatının interfeysi. 

 

İnsan resursları mütəxəssisləri yaradılmış proqram təminatından istifadə edərək namizədlər haqqında 

məlumatları asanlıqla bazaya daxil edə bilir. Nəticədə namizədlər haqqında məlumatlar bazada uyğun 

sahələrdə saxlanılır ki, gələcəkdə bu məlumatlardan proqramın digər modullarında istifadə ediləcəkdir. 

 

 

İQTİSADİYYATDA İNTELLEKTUAL İNFORMASIİYA SİSTEMLƏRİNİN                                                                                                                                                                                                                            

TƏTBİQİNİN YENI ÜSUL VƏ VASİTƏLƏRİNİN TƏDQİQİ 

 

Məmmədova N.N. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

İqtisadiyyatda intellektual informasiya sistemlərinin əsas məqsədi qərarlar qəbul edən proseslərin, 

resursların, maliyyə əməliyyatlarının, personalın və ya təşkilatın bütövlükdə idarə edilməsi və kifayət qədər 

və effektiv qərarların qəbul edilməsi üçün vaxtında məlumat verməkdir. 

Süni zəkanın bir aspekti intellektual informasiya sistemidir. İntellektual informasiya sistemləri ənənəvi 

informasiya sistemlərinin inkişafının təbii nəticəsidir. Yüksək avtomatlaşdırılmış, intensiv texnologiyalar 

yalnız qərar qəbuletmə üçün məlumat hazırlama prosesləri deyil, informasiya sisteminə daxil olan 

məlumatlara əsaslanan həllərin inkişaf prosesləri baxımından ən yüksək səviyyədə inkişaf edən prosesdir. 

İntellektual informasiya sistemlərinin əsas konsepsiyaları və onların iqtisadi sahədə tətbiqi müxtəlif 

sahələrində istifadə imkanları barədə bir sıra yönümlü biliklər verməkdən ibarətdir.  Müasir şəraitdə ölkənin 

iqtisadi inkişafı getdikcə yüksək texnologiyaların yaradılması və səmərəli istifadəsindən, əsaslı yeni 

texnologiyaların tətbiqi və informasiya resurslarından geniş istifadə olunmasından asılıdır. 

Təyin edilmiş vəzifələri həll etmək üçün sistem təhlili, strateji idarəetmə, simulyasiya metodları, 

nəzarət nəzəriyyəsi, əməliyyatların tədqiqi və optimallaşdırılması, informasiya təmsil üsulları, obyekt 

yönümlü dizayn və proqramlaşdırma əsas müddəaları istifadə edilmişdir. 

Tədqiqat işinin elmi yeniliyi iqtisadiyyatda intellektual sistemlərin yeri, müasir dövrümüzdə qərar 

qəbuletmənin gücləndirilməsi perspektivinin araşdırılması,  qərar qəbuletmə prosesinin iqtisadi nəticələrinin 
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müəyyən edilməsi və həmin istiqamətdə intellektual sistemlərin tətbiq edilməsi haqqında təkliflərin 

verilməsindən ibarətdir. 

Tələb və təklifin tədqiq olunmasında intellektual sistemlərin istifadə edilməsi proqnozlaşdırmanın 

daha dolğun olmasına, eləcə də informasiyanın hesablama maşınlarında əsaslı emal olunmasına və qazanılan 

nəticələr sayəsində müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyətləri ilə əlaqədar olaraq əlverişli qərar qəbul edilməsinə 

müəyyən şərait yaradır. İntellektual sistemlər  neyron şəbəkələr və ekspert sistemlər kimi iki hissəyə ayrılır. 

Neyron şəbəkələr və ekspert sistemlər qurulmasına görə bir birindən fərqlənir. Əsas fəaliyyət innovativ 

ideyaların və intellektual mülkiyyət obyektlərinə tətbiq olunan müəssisələrin yaradılması aktual hala çevrilir. 

İqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi üçün intellektual informasiya sisteminin formalaşması labüddür. 

 

 

ORTA MƏKTƏBİN VI-VII SİNİF RİYAZİYYAT DƏRSLƏRİNDƏ FƏZA FİQURLARININ 

ÖYRƏDİLMƏSİNDƏ KOMPUTERDƏN İSTİFADƏ 

 

Məmmədova T.S. 

Lənkəran Dövlət Universiteti 

 

VI sinif riyaziyyat dərsində silindirin səthinin sahəsi mövzusu tədris olunur. İnformatika dərsində isə 

şagirdlər word mətn redaktoru ilə tanış olurlar. Dərslər arasında inteqrasiya edərək, informatika dərsində bir 

daha silindir haqqında məlumatları təkrar edərək,word-ün şəkil çəkmə panelindən istifadə edərək, həm şəkil 

çəkmək bacarığını, həm də silindiri əyani şəkildə göstərə bilərlər. Düzbucaqlını onun tərəflərindən birinin 

ətrafında tam fırlatsaq silindir adlanan həndəsi fiqur alarıq. 

Düzbucqlının b tərəfi ətrafında fırlanmasından silindir alınır.Fırlanma zamanı düzbucaqlının a 

uzunluğu tərəfləri dairə,b tərəfi isə silindirik səth əmələ gətirir.Dairələr silindirin oturacaqları,silindirik səth 

isə yan səth adlanır.Silindirin üst oturacağının O mərkəzi ilə alt oturacağın N mərkəzini birləşdirən ON 

parçasına silindirin oxu deyilir.Silindirin oxu həm də onun hündürlüyüdur. 

ON silindirin oxu,ABCD düzbucaqlısı isə silindirin ox kəsiyidir.Silindirin ox kəsiyi kvadrat olarsa ona 

bərabərtərəfli silindir deyilir.Silindiri AD boyunca kəsib,müstəvi üzərində yerləşdirək.Alınan AMKD 

düzbucaqlısı silindirin yan səthinin acılışı olacaq. 

Sot=πr
2 

Sdüzb=a*b 

Syan=2*Sot+Sdüzb=2*πr
2
+a*b və ya 

Syan=AM*AD=2πR*AD,AD=L olsun. 

Onda,Syan=2𝜋rl olar.Silindirin oturacaqları dairə olduğu üçün,onun tam səthi  

Stam=Syan+2Sot=2𝜋RL+2𝜋R
2
=2𝜋𝑟(𝑅 + 𝐿) olar. 

Bundan başqa burada simvollardan və ya düsturların yazılışından da istifadə etmə qabiliyyətini inkişaf 

etdirmək olar.Məs:bəzi  düsturları yazmaq üçün aşağıdakılardan istifadə edək. 

Вставка →Экспресс-бпоки →Поле → açılan Поле pəncərəsində Формула-düyməsini basaraq 

açılan формула-sətrində uyğun qiymətləri yerinə yazmaqla istədiyi yerdə hesablanan qiyməti almaq olar. 

Məs:Stam =2Πr(R+L); π=3; R=4;L=5 düsturda yerinə yazmaqla OK basmaqla =216 qiymətini almaq olar. 

Bildiyimiz kimi VII sinif informatika dərsində ALP LOGO proqramlaşdırma dili öyrənilir. Bu 

proqramın köməyi ilə bu məsələnin həllinə baxmaq olar. 

Analoji qayda ilə digər fəza fiqurlarının da öyrənilməsində ALP LOGO proqramdan istifadə etmək 

olar. Məqsəd proqramlaşdırma vasitəsilə şagirdlərdə riyaziyata maraq yaratmaqdır. 

 

MATERİAL AXINI SİQNALLARININ ÖLÇÜ SİSTEMİ 

 

Məmmədzadə R.F. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Material axının sürətinin cari dəyəri haqqında məlumat əldə etmək məqsədi ilə orta tənzimləyicilərlə 

komplekt halda tenzometrik göstərici istifadə olunur. Material axınlarının qeydiyyatı üçün tenzometrik 

tənzimləyicinin seçim şərtləri ilə onların tətbiqinin ənənəvi sahə xüsusiyyətləri (gücün,təzyiqin,axının 

ölçülməsi ) və eləcə də ölçmə dəqiqliyi ,etibarlılıq, praktiki olaraq ətalətin olmaması xidmət edib. Orta 

tənzimləyicilər axının alınmış dəyərinin rəqəmsallaşdırılması funksiyası ilə bufer cihazlar kimi istifadə 

olunur. 
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Gərginlik tənzimləyicisinin iş prinsipi ondan ibarətdir ki, tenzorezistorun elektrik müqaviməti quruluşa 

tətbiq olunan qüvvənin təsiri altında onun deformasiyası ilə  mütənasibdir. Tenzorezistor müqavimətinin 

dəyişməsi tamamən əhəmiyyətsizdir, ona görə də, gərginlik tənzimləyicilərinin strukturunda onun 

siqnallarının gücləndirilmə və tənzimlənməsi üçün elektron gücləndiricilər və bənzər– rəqəmsal 

tənzimləyicilər tətbiq olunur. 

Tədqiq olunan aqreqatda  West-Boao Science & Technology Co. Ltd. firmasının ZA-109 tenzometrik 

tənzimləyiciləri fəaliyyət göstərir. Tenzorezistorun sensor göstəricisi konstruktiv olaraq, tenzorezistorlarla 

ona bərkidilmiş xüsusi elastik özüldən və digər konstruktiv özüldən ibarətdir. Elastik özülə (tirə) öz 

aralarında körpü diaqramı üzrə birləşdirilmiş dörd tenzorezistor yapışdırılır.Müqavimət, birinci cüt qüvvə 

ölçən elastik işçi oxu boyunca deformasiyaya məruz qalmış şəkildə yapışdırılır və ikinci hissə tənzimləyici 

cütlüklər uzununa deformasiyaya məruz qalır. Ölçülən material, vintlər vasitəsilə bir gərginlik göstəricisinə 

bağlandığı qurğu qovşağı üzərində təsirini göstərir.      

Mexaniki zərərlərdən qorunmaq və eləcə də ötürücü maddələrlə təmasdan qaçmaq üçün tenzorezistor 

dielektrik qoruyucu material təbəqəsi ilə örtülür. 

Material axınının alınmış siqnallarının rəqəmsallaşdırılması və kalibrasiya edilməsi məqsədiylə 

tenzometrik tənzimləyici ilə birlikdə VISHAY firmasının  VT-400 orta cihazları istifadə edilib. Material 

axını siqnallarının dinamik qeydi məsələsini həll edərkən, həssas bir element üzərindəki bir materialın təsir 

şəkli olaraq məlumat əldə etmənin bu kimi istiqamətləri, materialı həssas bir elementdən çıxarmaq üçün bir 

üsul və bir tenzometrik tənzimləyicinin quraşdırılma məkanı araşdırılıb. Gərginlik tənzimləyicisinin  

yerləşməsi və konstruksiyası ovulan materialların fiziki-mexaniki xüsusiyyətləri və dozalama cihazları 

hissələrinin xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq yerinə yetirilib. 

Dozalama cihazı  bloku tərəfindən formalaşdırılan bir neçə material axınının eyni vaxtda qeyd 

olunması üçün RS-485 interfeysi əsasında digər VT-400 axının ayrı ayrı qeydiyyatçıları arasında bir şəbəkə 

formalaşdırılıb. RS-485 / RS-232 interfeys tənzimləyicisi kimi, OWEN firmasının AC3-M tənzimləyiciləri 

çıxış edir. 

RS-232 protokolu üzrə VT-400 orta tənzimləyiciləri və ARM operatorun proqram cütləşməsinə görə, 

stansiyanı proqramlaşdırmaq üçün Lab VIEW paketinin vasitəsilə müvafiq program proseduru yaradılıb.  Txt 

genişləndirilməsi ilə fayllarda material axını siqnalları onun tərkibinə daxil olur. Onu qeyd etmək lazımdır ki, 

LabVIEW proqram təminatı mühəndis məsələlərinin həlli üçün lazımi funksional blokların ardıcıllığını 

təqdim edir.  

 

VERİLƏNLƏR BAZASININ YARADILMASININ ƏSASLARI 

Məsimov T.  

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Sistem bir-biri ilə fəaliyyətdə olan müxtəlif təbiətli obyektlər toplusudur. Sistem strukturu isə həmin 

obyektlərin sistemə yerləşdirilməsi üsuludur. Verilənlər- bazaya daxil edilən informasiya vahididir, 

elementidir. Verilənlər bazası informasiyanın saxlanılması, ilkin emalı və axtarışını təmin edən bir-biri ilə 

əlaqələndirilmiş fayllar sistemidir. Verilənlər bazası elementləri üzərində aparılan əməliyyatlar verilənlər 

bazasının strukturunu müəyyənləşdirir.  

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, verilənlər bazası (VB) idarəetmə sisteminin ən vacib elementlərindən 

biridir. İdarəetməni həyata keçirə sistemə isə, sistemli idarəetmə deyilir. Bu sistemdə öz növbəsində, 

idarəedən və idarəolunan altsistemlərə bölünür. Smartfonların komponentlərindən ibarət VB istehsal və hazır 

məhsulun buraxılması funksiyalarını yerinə yetirən altsistemə (idarəetmə obyekti) aiddir. İdarəedici altsistem 

bir məqsədə yönəlmiş idarəetmə, obyektin bütövlüyü kimi funksiyaları yerinə yetirir. Müasir dövrümüzdə 

yeni informasiya texnologiyaları metodları əsasında kifayət qədər idarəetmə sistemləri işlənib hazırlanmışdır. 

Ümumiyyətlə, informasiya texnologiyaları dedikdə informasiyanın emalı, ötürülməsi, qəbulu, təqdim 

edilməsi və saxlanılmasına dair məsələlər başa düşülür. Yeni informasiya texnologiyaları, ilk öncə, texniki 

təminatın bir lokal şəbəkədə birləşdirilmiş müasir kompüterlərin və ya digər qurğuların istifadəsinə 

əsaslandığını bildirir. İndiki zamanda nəinki kompüter şəbəkələri, eyni zamanda smartfonlar da 

informasiyanın emalı və onlara girişi təmin etmək qabiliyyətinə malikdirlər. Kompüterlər kimi, günümüzün 

bütün smartfonları da istənilən zaman internetə çıxışı təmin edə bilirlər və bununla belə, geniş informasiya 

infrastrukturu yaradılır.  
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Lakin qeyd edək ki, smartfonlar vasitəsilə lazımi informasiyaya operativ girişin mümkün olması hələ 

bütün problemləri aradan qaldırmır. İnformasiya texnologiyalarının ikinci yeni aspekti kompüter kimi 

müxtəlif qurğularda keyfiyyətli qrafik imkanların olması ilə bağlıdır. VB-nın istənilən formada ( cədvəl, 

qrafik, siyahı və s.) yaradılması əlçatan olmalıdır. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Verilənlər Bazası eyni 

xüsusiyyətə və ya funksiyaya malik informasiyalar toplusudur ( məsələn, mağazada satışa qoyulmuş 

smartfonların siyahısı və onlar haqqında ətraflı məlumatlar). Əgər VB bütövlükdə və ya onun bir hissəsi 

kompüterdə saxlanmayıbsa, onda verilənlər bir neçə müxtəlif mənbələrdən toplana bilər ( buna əlaqədə olan 

bir neçə mağazalar şəbəkəsini misal göstərə bilərik). Onu da qeyd edək ki, həmin verilənləri daima 

modifikasiya və koordinasiya etmək zəruri şərtlərdən biridir.  

 

 

ALİ MƏKTƏBLƏRDƏ ANALİTİK ƏLAVƏLƏRİN İCMALI 

 

Mustafayev M. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Müasir kompaniyanın inkişafının zəruri şərti bazar vəziyyətinin dəyişilməsinə cəld bir surətdə 

reaksiya verilməsi təşkil edir. Resurs kimi informasiyadan düzgün istifadə olunması müəssisə fəaliyyətinin 

bütün tərəflərinə nəzarət etməyə, zəif yerləri operativ aşkarlamağa, daha ən çox tələb olunan yerə öz 

səylərini gücləndirməyə, biznesin idarə olunmasının və inkişafının optimal strategiyasının işlənilməsinə 

kömək edir. Lakin bütün bunlar üçün verilənlərin toplanılmasını, saxlanılmasını və analitik emalını təmin 

edən xüsusi alətlər tələb olunurlar.  

İri müəssisə və Ali məktəb arasında bir çox ümumi xüsusiyyətlər vardır: maliyyə göstəriciləri, heyətin 

sayı, şəbəkələr filialları və s. kimi parametrlər bir-birinə yaxın olurlar. Ali məktəb tərəfindən  buraxılan 

mütəxəssisləır – çox zəhmət tələb edən  “məhsul” olub, onun istehsalı Ali tədris məktəbinin effektiv idarəsi 

olmadan mümkün olmur. Bu günkü gündə tədris və elmi-tədqiqat müəssisələrin elmi və təhsil potensialı 

möhkəmlənmiş olur, birləşmiş Ali məktəblər, komplekslər və universitetlər assosiasiyası əmələ gəldiyindən, 

informasiya strukturunun rolu daha da vacib hesab olunur. Milli Ali təhsil sistemi milli təhsil standartlarının 

beynəlxalq standartlarla inteqrallaşma astanasında durur, bu isə o deməkdir ki, təhsil prosesinin keyfiyyətinin 

idarə olunması zəruri bir amilə çevrilir.  

Vahid informasiya anbarının və analitik tətbiqi proqram təminatlarının tətbiq olunması Ali tədris 

müəssisəsinə bir sıra aşağıdakı məsələləri həll etməyə imkan verir: 

- Rəhbərliyin Ali tədris müəssisə fəaliyyətinin bütün aspektlərinin monitorinq vasitələri ilə təmin 

edilməsi; Ali məktəbin informasiya “şəffaflığı” səviyyəsinin artırılması; 

- İstənilən informasiya rakurslarında vaxtlı-vaxtında dəqiq informasiyanın təqdim edilməsi, 

detallaşdırılmış təhlil relevantının aparılması; Ali məktəb işinin effektivliyinin kompleks qiymətləndirilməsi; 

- Effektivliyin vacib göstəricilərinin metodologiyasından istifadə etməklə, strateji idarə prosesinin 

həyata keçirilməsi; əməkdaşların operativ məsələləri terminlərində strateji məqsədlərin formalaşması, 

qoyulmuş məqsədlərə nail olunmasına nəzarət, meyletmələrin təhlili və onların təshihi; 

- Strateji səviyyədən başlayaraq, resursların mənimsəmə səviyyəsinə qədər birbaşa planlaşdırma 

modelinin həyata keçirilməsi, planlaşdırmanın ən geniş yayılmış metodologiyası və prosedurların 

dəstəklənməsi, ssenari planlaşdırmanın həyata keçirilməsi.  

Redlab kompaniyası SAP Bİ (Business Intelligence) kimi analitik alətin sazlanması və uyğunlaşması 

üzrə işləri milli təhsil sisteminin xüsusiyyətlərini nəzərə almaq şərtilə aparmaqla, bir sıra Ali məktəblərdə 

tətbiq oluna biləcək təhsil sahəsi üçün sahə həllini təklif etmişdir. Onun tərkinə SAP BW və SAP SEM 

məhsulları bazasında qurulmuş analitik hesabatın və strateji idarəetmənin formalaşma modulları daxil 

olurlar.  

 

İNTELLEKTUAL İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN İQTİSADİYYATDA ROLU 

 

Mirzə Gülər Rasim 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

XXI əsr iqtisadiyyatı informasiya iqtisadiyyatının hakim olduğu informasiya cəmiyyəti prosesidir. 

İnformasiya qəbulu və yayılması cəmiyyətin inkişaf prosesində çox təsirli rol oynayır. İnformasiya bütün 

əsas biznes proseslərində tətbiq olunur. Yeni məhsul və texnologiyaların inkişafı satış həcminin artması, yeni 
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müştərilərin cəlb edilməsi və mövcud olanlarla əlaqələrin saxlanması üçün vacib bir şərtdir. Nəticədə 

məlumat hər bir müəssisənin bazar fəaliyyətini müəyyənləşdirir. Bir müəssisədə məlumat çox müxtəlif 

mənbələrdən yarana bilər. Bunlara internet, informasiya sistemləri, daxili sənədlər, hesabatlar, mətbuat, 

xarici və daxili statistika, korporativ məlumat bazaları, müştərilər, təchizatçılar və ya iş ortaqları daxildir. 

İşçilərin bilikləri məlumatın şübhəsiz mənbəyidir. Beləliklə, müəssisədə bilik yaratmaq və bölüşmək üçün 

effektiv vasitələr axtarmaq idarəetmənin əsas hədəfi olur. Bu vəziyyətdə informasiya sistemləri əhəmiyyətli 

bir rol oynayır. İnkişaf etmiş sənaye ölkələri öz inkişaflarını informasiya iqtisadiyyatının hakim olduğu 

informasiya cəmiyyətinin yaradılmasında görürlər. Bu prosesdə məlumat yaymaq üçün informasiya-

kommunikasiya texnologiyaları (İKT) ön plana çıxır. İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrə İKT-nin 

tətbiqi üçün daha çox investisiya tələb olunur. 

Son illərdə intellektual informasiya sistemləri sahəsində irəliləyiş iqtisadiyyatının yenidən qurulması, 

qloballaşma və ticarətin uzadılması kimi bir çox struktur dəyişikliyinə səbəb oldu ki, bu da kapital axınlarına 

gətirib çıxarır və məlumatların mövcudluğunu artırır. Bundan başqa, İKT, xüsusilə liberallaşma prosesində 

hər bir iqtisadi sektorun inkişafında mühüm rol oynayır. Hal-hazırda İKT iqtisadiyyatın ciddi bir hissəsidir. 

Demək olar ki, bütün firma və istehsalçılar istehlakçılara daha çox çeşidli və xüsusi məhsullar təqdim etmək, 

məhsulun keyfiyyətini artırmaq, mal və xidmətlər satmaq üçün kompüter və İnternetdən iqtisadi məqsədlə 

istifadə edirlər. Saniyələr ərzində təhlil və proqnozlaşdırma məsələlərini həll edəbiləcək bir informasiya 

sisteminin olması çox vacibdir. Müasir müəssisənin müvəffəqiyyəti üçün ən mühüm komponent onun daxili 

və xarici məlumatları əldə etmək imkanıdır.  

İnformasiya texnologiyaları iqtisadiyyatın qlobal aspektinə aiddir. Beynəlxalq biznesdə əsas 

yaradıcılıq bu texnologiyalarda yaranır. Şəbəkə, verilənlər bazası, şəxsi məhsuldarlıq proqramlarında 

dəyişmə prosesləri gedir. İstifadə olunan əsas vasitələr, e-ticarət, multimedia, Excel və mətn prosessorları 

kimi kompüter proqramları, təhlükəsizlik proqramı, qlobal müəssisənin idarə edilməsi üçün texnologiya 

imkanı, poçt sistemi, sənədlərin idarə edilməsi, mobil kompüter, qlobal informasiya sistemidir. 

İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə İKT və onun iqtisadi artım təsirlərinin genişlənməsi 

son 20 ildə sürətlə artmışdır. İKT-nin ən vacib tamamlayıcı dəyəri məhsuldarlığın artırılması və biznes 

proseslərinə və biznesin aparılmasına təsir göstərən xərclərin azalmasıdır. İntellektual informasiya 

sistemlərinin iqtisadi inkişafa üç əsas təsiri olmuşdur: 

1. Sərmayənin dərinləşməsi: İKT-nin səmərəliliyinin artırılması səmərəliliyin dərinləşməsinə 

kömək edir və nəticədə əmək məhsuldarlığını artırır. Bundan əlavə, İKT qiymətlərinin azalması 

və səmərəliliyin dərinləşməsi ümumi əmək məhsuldarlığının artmasına kömək edir.  

2. İKT sektorunda texniki irəliləyişlər: bir neçə ildir ki, İKT məhsullarının və xidmətlərinin 

istehsalında irəliləyiş müşahidə olunmuşdur; bu malların və xidmətlərin xüsusiyyətləri 

yaxşılaşmışdır. Sürətli texnoloji inkişaf nəticəsində İKT mal və xidmətlərinin istehsalı İKT 

sektorunda məhsuldarlığın daha sürətli artmasına kömək edə bilər. 

3. Spillover effektləri: İKT-nin daha çox istifadəsi şirkətlərin ümumi səmərəliliyinin artırılmasına 

kömək edəcək və beləliklə, məhsuldarlıq artırılacaqdır. Onun əsas təsirlərindən biri müəssisənin 

ümumi səmərəliliyinin artırması üçün daha çox yeniliklər yaratmaq və tətbiq etməkdir.  

Yuxarıda göstərilən üç təsir iqtisadi inkişafdan ibarətdir və intellektual informasiya sistemləri  iqtisadi 

inkişafa müsbət təsir göstərir. Lakin bu texnologiyaya sahib olmaq iqtisadi fayda əldə etmək üçün kifayət 

deyil. Stabil mühit, düzgün bacarıqların mövcudluğu, İKT-nin iş yerində effektiv olması üçün təşkilati 

bacarıqlar kimi bir çox digər amillərə ehtiyac var. İKT-nin iqtisadi artım dinamikasına təsiri hələ tam ortaya 

çıxmamışdır, lakin İKT-nin sürətli inkişafı və iqtisadiyyatın genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. 

 

 

QEYRİ-SƏLİS PETRİ ŞƏBƏKƏSİNİN YETƏRLİLİK XASSƏSİNİN ANALİZİ ALQORİTMİ 

 

Mirzəyev F.B. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Qeyri səlis PŞ-də keçidlərin yerinə yetirilməsi və vəziyyətin dəyişməsini aşağıdakı qayda təyin edir. 

•əgər hər bir 𝑝𝑖 ∈ P giriş mövqesinin mənsubluq dərəcəsi paylanma vektorunun elə sıfırdan fərqlı qövslərin 

sayından böyük bərabər saylı komponenti varsa ki, həmin mövqeni 𝑡𝑗 ∈ T   keçidi ilə birləşdirir, onda  𝑡𝑗 

keçidi yerinə yetirilir; 

•keçid yürinə yetirildikdən sonra şəbəkənin mövqeylərindəki markerlərin paylanması prosesi baş verir; 

•mövqelərdə markerlərin sayı şəbəkənin vəziyyətini təyin edir. 
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• 𝑡𝑗 keçidi 𝜇 markerləşməsində aşağıdakı şərtlər daxilində icazəlidir: 

•bütün  𝑓𝑖𝑗 ≠0, i=1,n üçün seçilir; 

•hər bir qeyd olunmuş i-yə uyğun ∃ 𝜇𝑖𝑘 ≠0 üçün k= 𝑓𝑖𝑗, 𝑘𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ olmalıdır, burada 𝑘𝑖-i-ci mövqenin mənsubluq 

dərəcəsi paylanma vektorunun uzunluğudur; 

• 𝑡𝑗 keçidi yerinə yetirildikdən sonra şəbəkənin vəziyyəti dinamikası mövqelərində markerlərin paylanması 

prosesi və yeni markerləşmə aşağıdakı alqoritmlə təyin edilir: 

1. Hər bir  𝑡𝑗  keçidi yerinə yetirildikdən sonra hər bir giriş mövqesinin mənsubluq dərəcəsi paylanma 

vektoru formalaşır.   

1.1. Mənsubluq dərəcəsi paylanma vektorunun sıfırıncı komponenti hesablanır: 

𝜇𝑖0 = ⋁ 𝜇𝑖𝛼
𝑓𝑖𝑗

𝛼=0                                                                                                         (1) 

 burada  V  - məntiqi maksimum əməliyyatıdır. 

1.2.Mənsubluq dərəcəsi paylanma vektorunun digər komponentləri təyin edilir: 

                            𝜇𝑖𝛽 = 𝜇𝑖𝛽 + 𝑓𝑖𝑗, 𝛽=1,2,..., , 𝑘𝑖-𝑓𝑖𝑗                                                      (2) 

1.3. n  keçidinin buraxılması üçün hər bir giriş mövqesinin mənsubluq dərəcəsi paylanma vektorunun ölçüsü 

giriş qövslərinin sayı qədər azalır: 

                               𝑘𝑖 = 𝑘𝑖-𝑓𝑖𝑗                                                                                       (3) 

2. Keçid yerinə yetirildikdən sonra hər bir çıxış mövqesinin mənsubluq dədəcəsi paylaşma vektoru 

formalaşır. Bu vektor Gram matrisinin ilkin çıxış vektoru və  r=(𝑟0, 𝑟1, …, 𝑟𝑚) aralıq  vektorunun diaqonal 

bükümü vektoruna bərabərdir. 

2.1 Bütün z= 1, 𝑛   üçün  ℎ𝑖,𝑗 ≠0 seçilir. 

2.2 Bütün qeyd olunmuş 𝑓𝑖,𝑗 ≠0  üçün vektorunun sonuncu komponenti hesablanır: 

𝑟ℎ𝑗𝑧
= ⋀ ⋁ 𝜇𝑖𝛼

𝑘𝑖−1
𝛼=𝑓𝑖𝑗𝑖                                                                                                       (4) 

burada  ⋀ 𝑖 −məntiqi minimum əməliyyatdır. 

2.3.Sıfırıncı komponent hesablanır: 𝑟0=1-𝑟ℎ𝑗𝑧
 .                                                             (5)   

2.4.Digər komponentlər təyin edilir :𝑟𝑖= 0 ,  I =1, ℎ𝑖,𝑗 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  . 

3. 𝜇𝑧 və 𝑟𝑇 (T-transponerə işarəsidir) vektorların Gram matrisi formalaşır: 

𝐺(μ𝑧, 𝑟
1) = (μ𝑧0μ𝑧1 …μ𝑧𝑘𝑧

) ×

(

 
 

𝑟0
𝑟1
.
.
.

𝑟𝑘𝑧)

 
 

= |

μ𝑧0
 ˄ 𝑟0μ𝑧0

˄ 𝑟1 …μ𝑧0
˄𝑟ℎ𝑗𝑧

μ𝑧1
 ˄ 𝑟0μ𝑧1

˄ 𝑟1 …μ𝑧1
˄𝑟ℎ𝑗𝑧

………………………………
μ𝑧𝑘𝑧

 ˄ 𝑟0μ𝑧𝑘𝑧
˄ 𝑟1 …μ𝑧𝑘𝑧

˄𝑟ℎ𝑗𝑧

|                    (6) 

burada 𝑔𝑙𝑘=μ𝑧𝑡  ˄𝑟𝑘, l=0, 𝑘𝑧
̅̅ ̅̅ ̅̅ , k=0, ℎ𝑗𝑧

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ . 

4. Gram matrisinin dioqnal  bükümu hesablanır  C(G(𝜇𝑧 ,𝑟𝑇) ) : 

𝐶(𝐺(μ𝑧, 𝑟
𝑇)) =

|

|

(μ𝑧0 ˄ 𝑟0)

(μ𝑧1 ˄ 𝑟0)˅(μ𝑧0 ˄ 𝑟1)
…………

(μ𝑧𝑘𝑧
 ˄ 𝑟0) ˅(μ𝑧𝑘𝑧

 ˄ 𝑟1 ) ˅…  ˅(μ𝑧ℎ𝑧
 ˄ 𝑟ℎ𝑘

)
…………

(μ𝑧𝑘𝑧
˄ 𝑟ℎ)

|

|
                                      (7) 

Bu vektorun elementləri aşağıdakı düsturla hesablanır: 

𝑐𝑙=⋁ (μ𝑧𝑘𝑘+𝑖=𝑙 ⋀𝑟𝑖) , k=0, 𝑘𝑧
̅̅ ̅̅ ̅̅  , i=𝑖, ℎ𝑗𝑧

̅̅ ̅̅ ̅̅   üçün 

 Mənsubluq dərəcəsi paylanma vektorunun olçüsü ℎ𝑗𝑧 ədədi qədər artırılır : 𝑘𝑧=𝑘𝑧-ℎ𝑗𝑧 

5. 𝑝𝑧 çıxış mövqesinin mənsubluq dərəcəsi paylanma vektoru 𝜇𝑧=(𝜇𝑧0, 𝜇𝑧1,.., 𝜇𝑘𝑧) formalaşır: 

𝜇𝑘𝑧 = 𝑐𝑘,   k=0, 𝑘 
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DİNAMİK OBYEKTİN ADAPTİV İDENTİFİKASİYASININ 

“QARA QUTU” TİPİNİN ƏN KİÇIK KVADRATLAR METODU 

 

Mötəbərli A.P. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Real vaxt rejimində naməlum dinamik obyektlərin adaptiv identifikasiyasının alqoritmi hazırlanmışdır. 

Rəqəmsal adaptiv modelin tənzimlənmiş parametrləri sintez halında işlənmişdir. 

Ümumi təsvir. Məlumdur ki, adaptiv idarəetmənin enerji sistemləri ilə mütəmadi olaraq “qara 

qutunun” funksiyalaşması prosesində müəyyən problemlər yaranır. “Qara qutu” altında sistemin(obyektin) 

naməlum strukturu və parametri başa düşülür. 

Məqalədə belə uyğunlaşma adaptiv modelin realizə olunmasında rəqəmsal adaptiv transversal filtirin 

yenidən qurulması parametrləri kimi baxılır.[1] 

Şəkil 1-də naməlum dinamik sistemin 1 girişli və 1 çıxışlı identifikasiya sxemi göstərilmişdir. 

Sistemin girişində və adaptiv modeldə eyni 𝑔𝑘 sinqalı verilir, çıxış siqnalı 𝑥𝑘 = 𝑑𝑘 + 𝑠𝑘 , səhv siqnalı 

휀𝑘 = 𝑥𝑘 − 𝑦𝑘.  

Adaptiv modelin çıxış siqnalının ifadəsi aşağıdakı kimidir. 

yk = ∑wlk ∙ gk−l

L

l=0

 

                                                                                                                                                            (1) 

           Ən kiçik kvadrat metoduna uyğun olaraq çəki əmsalları təkrarlanan formullarla müəyyən edilir. 

𝑤0(𝑘+1) = 𝑤0𝑘 + 2𝜇휀𝑘𝑔𝑘 

𝑤1(𝑘+1) = 𝑤1𝑘 + 2𝜇휀𝑘𝑔𝑘−1 

...............................................                                                     (2) 

𝑤𝐿(𝑘+1) = 𝑤𝐿𝑘 + 2𝜇휀𝑘𝑔𝑘−𝐿 

Adaptiv model elə tənzimlənir ki, onun çıxış siqnalı naməlum sistemin çıxış siqnallarına uyğun gəlsin 

və orta kvadrat yaxınlaşma kriteriyasına uyğun olsun. 

Yaxın və tam yaxınlaşma o halda mümkündür ki, adaptiv model kifayət qədər sayda tənzimlənən 

əmsala malikdir. Uyğunlaşmadan sonra adaptiv modelin parametrləri naməlum sistemin parametrlərinə 

uyğun gələ və yaxud uyğun gəlməyə bilər, lakin əlaqələr giriş və çıxış siqnalları arasında eyni olacaq. 

Adətən praktikada təsdiq edilən sistem səs küylüdür, yəni daxili qidalanmaya malikdir. Çıxış siqnalının səs 

küyünü additiv təsadüfi qarışıq hesab etmək olar. Ümumiyyətlə, bu qarışıq naməlum sistemin çıxış siqnalı ilə 

əlaqəli deyil. Buna görə siqnalın adaptiv filtrinin düzgün parametrləri istisna olmaqla naməlum bir obyektin 

çıxışında siqnala tam uyğun gəlir, yalnız 𝑠𝑘 istisna olmaqla, yəni 𝑦𝑘 ≅ 𝑑𝑘 , 휀𝑘 = 𝑥𝑘 − 𝑦𝑘 ≅ 𝑠𝑘 . 

Bu onu bildirir ki, filtrin çəki əmsalı nəticə etibarı ilə adaptasiya prosesi ilə naməlum sistemin 

səthindən asılı olmayaraq üst-üstə düşmür. Davamlı bir obyektin, optimal ağırlıq vektorunu təyin edərkən 

əmsallar əsasən keçid xarakteri ilə müəyyən edilir və giriş siqnalının növüdür.  

“Qara qutu” tipi obyektinin adaptiv modeli nəzərdə tutulur və aşağıdakı hallarda istifadə olunur. 

1. Adaptasiya prosesindən sonra alınmış çəki əmsallarının optimal dəyərləri obyektin riyazi modelinin 

qurulması üçün diskret ötürmə funksiyası üçün istifadə olunur. 

yk = ∑wlk ∙ gk−l

L

l=0

 

(3) 

Bu modelə görə sistem üçün ayrı bir tənzimləyici sintez edilə bilər ki, bu da kiçik sapmalar rejimində 

fəaliyyət göstərə bilər. 

2. Nəzarət sistemində obyektin adaptiv modeli real vaxt rejimində fəaliyyət göstərir və onu lazımi 

məlumatlarla təmin edir. 

3. Operator-dispeçir adaptasiya prosesini söndürür və bu halda sistem daimi çəki əmsalı ötürmə 

funksiyası ilə işləyir. (3) 

Adaptiv modelin tənzimləməsinin parametrinin sintezi. Adaptiv modelin tənzimləmə parametrləri 

bütün adaptiv xətti filtrlərdə, filtrin uzunluğu L+1 və adaptasiya alqoritminin yaxınlaşması parametri 𝜇 

şəklindədir. Bu parametrləri ədəbiyyatda seçmək üçün metodologiya təsvir edilmir. 
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“Qara qutu” kimi obyektlərin müəyyən edilməsi adətən mövcud deyil. Giriş siqnallarının təbiətinə, 

gücünə və ya quruluşuna dair məlumat obyektin parametrləri filtr parametrlərini seçmək obyektin dinamikası 

ilə bağlı bəzi priori məlumatlara malik olmaq arzu edilir. 

Təhlil göstərir ki, bir çox praktiki hallar davamlıdır. Davamlı obyektin qurulması zamanı məlumat əldə 

etmək kifayətdir, müvəqqəti cavab model uyğunlaşma vaxtı zamanla bağlıdır. 𝑇𝑎 ≤ 𝑡𝑞𝑢𝑟 . Bu əlaqələr hər 

ikisində -rəqsi və istilik prosesləri üçün etibarlıdır. 

Bu deyilənlərdən digər seçim parametrlər L+1 və məlum fərqlərdə 𝑡𝑞𝑢𝑟  alınır. 

 𝑇0 vaxtına görə siqnalın kvantlaşması intervalı müəyyən edilir. 

 𝑇𝑎 ≤ 𝑡𝑞𝑢𝑟 adaptasiya prosesinin icazə verilən müddəti göstərilmişdir. 

 Arzu olunan dəqiqlik identifikasiyası buraxıla bilən nisbi CKO 0 < 𝑀 < 1 (adətən M=0.05-0.1) 

göstərilmişdir. 

 Adaptiv modelin çəki əmsallarının sayı təyin edilir. 

𝑻𝑪𝑲𝑶 = 𝑻𝒂/𝑻𝟎                                                                      (4) 

 Adaptiv modelin çəki əmsallarının sayı təyin olunur. 

(𝑳 + 𝟏) ≅ 𝑴 ∙ 𝑻𝑪𝑲𝑶                                                                 (5) 

 𝝁 uyğunlaşdırma alqoritmlərinin parametrləri yerləşir. 

              𝝁 ≅
𝟏

𝐸[𝑔𝑘
2] 𝑻𝑪𝑲𝑶

                                                                         (6) 

Əgər düstur (6)-da giriş siqnalının gücü məlum deyilsə, P=E[𝑔𝑘
2] , bu halda hesablamalarda onun 

maksimum buraxıla bilən həddi götürülür, hansı ki, adaptiv modellərdə texniki şərtlərlə müəyyən edilir. 

(5) və (6)-dan görünür ki, L+1 və 𝜇 parametrləri 𝑇𝐶𝐾𝑂-dan asılıdır və bir-birindən asılı olmayaraq seçilə 

bilər. 𝑇𝐶𝐾𝑂 və 𝜇-nün seçimi modelə konkret tələblərlə müəyyən olunur. 

Real zaman rejimində 𝜇 parametrinin dəqiqliyini artırmaq üçün əlavə avtomatik hesab kanallarından 

istifadə etmək lazımdır.(şəkil 1-də bu kanal nöqtəli xətlərlə göstərilir). Bu halda 𝜇 fərqinin cari dəyəri düstur 

üzrə hər addım üçün hesablanır. 

𝛍 ≅
𝐌

(L+1)E[gk
2] 

                                                                               (7) 

 

E[𝑔𝑘
2]  KB(kvadrat blokunun) və AC(adaptiv düzəldici) köməyilə hesablanır.[3] 

Modelləşdirmənin nəticələri. 2-5 qrafiklərində adaptiv modelin iki iş rejimini nümayiş etdirən proseslər 

standart sapmanın nisbi orta dəyərinin CKO yerləşdirilmiş çəki əmsalları və daimi fərq əmsalları hansı ki, 

adaptasiya prosesinin qurtarmasından sonra təyin edilir. 

Burada 𝑔𝑘 = 1(𝑡) giriş siqnalı,  𝐸[𝑔𝑘
2] = 1; 𝑇0 = 0.03𝑐, 𝑡𝑞𝑢𝑟 = 12𝑐 – müəyyən edilmiş obyektin 

çıxışına müdaxilə özündə ağ səs əks etdirir, gücü isə 𝐸[𝑠𝑘
2] = 0.003 . Adaptasiya müddəti 𝑇𝑎 ≅ 𝑡𝑞𝑢𝑟-a 

bərabər qəbul olunub, haradakl 𝑇𝑐𝑘𝑜 = 400 

Şəkil 2÷3 M=0.05 ; L+1=20 ; 𝜇=0.0025. 

Şəkil 4÷ 5 M=0.2 ; L+1=80 ; 𝜇=0.0025. 

 

NEFT EMALI MÜƏSSİSƏLƏRİNİN PERSPEKTİVLƏRİ, 

YENİ KOMPUTER SİSTEMLƏRİNİN TƏTBİQİ VƏ ONLARIN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ 

 

Musayev Ə.M. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində neft emalı sənayesinin inkişafı aşağıdakı mərhələləri əhatə  edir: 

-İlk növbədə texniki  və texnoloji proseslərin istifadə səviyyəsi öyrənilməklə proqnozlaşdırmanın 

natural və dəyər göstəriciləri təyin edilməlidir.Bunun üçün müxtəlif strateji variantlara baxılmalıdır. Burada 

neft kəmərləri keçən respublikanın uzaq regionlarında mini neftayırma zavodlarının tikilməsi layihəsinə də 

baxılmalıdır. 

-ikinci mərhələdə müəsisələrin normal iş rejiminə təsir göstərən təhlükəli istehsal situasiyaları 

öyrənilərək ona qarşı tədbirlər planı işlənib hazırlanmalıdır. 

-Üçüncü mərhələdə neft məhsullarının optimal həcminin müəyyən edilməsidir. 

-Dördüncü mərhələdə strateji idarəetmə prinsipləri əsasında neftayırma müəsisələrinin çoxtərəfli 

fəaliyyətini müqaisə edərək ümumi inkişaf strategiyası işlənilib hazırlanmalıdır. 
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Əmək vasitələrinin modernləşdirilməsi - fəaliyyətdə olan  əmək vasitələrinin təkmilləşdirilməsi və 

onlarda əməli dəyişiklik aparmaq, qovşaq və hissələri  əvəz etmək və möhkəmləndirmək, istehsal  

əməliyyatlarını mexanikləşdirmək və avtomatlaşdırmaq üçün  tərtibatlar və cihazlar quraşdırmaqla onların 

istehsalını müasir texniki-iqtisadi səviyyəsinə cavab  verən vəziyyətə  gətirilməsidir.  Əmək vasitələrinin 

modernləşdirilməsi  əsas fondların, başlıca  olaraq,  əmək alətlərinin və  hər  şeydən öncə  iş maşın və 

avadanlıqların daim təzələnməsi  formasıdır.  O, iş maşın və avadanlıqların texniki səviyyəsinin 

yüksəldilməsini, işin iqtisadi  göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasını  təmin edən bəzi konstruksiya dəyişiklikləri 

etməyi nəzərdə tutur. Əmək vasitələrinin modernləşdirilməsi əsas fondların mənəvi köhnəlməsini qismən 

aradan  qaldırmağa imkan verir.  Əmək vasitələrinin kompleks modernləşdirilməsi daha mütərəqqi  texnoloji 

proseslərin tətbiqi, istehsalın kompleks mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması, ixtisaslaşmanın 

dərinləşməsi ilə birlikdə  həyata keçirildikdə xüsusilə  səmərəli olur.  Əmək  vasitələrinin modernləşdirilməsi 

nəticəsində avadanlıq axın və avtomatlaşdırılmış  xəttə qoşulur,  xüsusi texnoloji tərtibat və  ləvazimatlarla 

təhciz edilir. Avadanlığın modernləşdirilməsi onun məhsuldarlığını, işinin dəqiqliyini və  aşınmaya 

davamlılığını artırır, əmək şəraitini yaxşılaşdırır. Əmək vasitələrinin modernləşdirilməsinə  çəkilən xərclər, 

adətən, qısa müddətdə ödənilir.  İstehsalın texniki səviyyəsinin, onun intensivləşdirilməsinin 

yüksəldilməsində əmək vasitələrinin  modernləşdirilməsi mühüm rol oynayır.  Yeni texnikanın yaradılması - 

prosesi bir sıra ardıcıl əlaqədar mərhələlərdən keçir: elmitədqiqatlardan, layihələşdirmədən, 

konstruksiyalaşdırmadan, təcrübə nümunəsinin hazırlanıb sınaqdan keçirilməsindən, onun zavod miqyasında 

istehsalından, yeni texnikanın istifadə edildiyi  istehsallarda onun tətbiqi və  tədqiqindən.  

Bir çox neftlərin daha dəqiq duzsuzlaşdırılması zamanı suyun tərkibində az miqdarda duzlar olarsa, 

onlar demək olar ki, tam kənarlaşdırılır. Amma neftin əksəriyyətinin duzsuzlaşdırmaya ehtiyacı var. Bəzi 

hallarda duzsuzlaşdırma üçün termokimyəvi üsuldan istifadə olunur, amma termokimyəvi üsulu daha çox 

elektrik sahəsində emulsiyanı durultmaq üçün tətbiq edilir. Axırıncı tip qurğular elektrik duzsuzlaşdırmanın 

adını daşıyır (ELOU). 

Neftin elektrik duzsuzlaşdırılmasının texnoloji sxemi şəkil 1-də verilmişdir. Bəzi qurğularda təmiz su 

duzsuzlaşdırmanın ancaq ikinci mərhələsində verilir, birinci mərhələdən əvvəl isə, ikinci mərhələnin  yuyucu 

suları ilə qarışdırılır. Beləcə suyun duzsuzlaşdırılmasının  sərfini iki dəfə azaltmaq mümkündür.   

 

 
 

Şəkil 1. Neftin elektrik duzsuzlaşdırılmasının sxemi 

I – xam neft; II – demulqator; III – qələvi; IV – saf su; V – duzsuzlaşdırılmış neft;  

VI – kanalizasiyaya axan su. 

TEXNOLOJİ PROSESLƏRDƏ AVTOMATİK İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ 

 

Musayev Ə.M. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Müasir avtomatik idarəetmə sistemi  çoxlu sayda qurğulardan ibarət mürəkkəb bir kompleksdir. Bu 

kompleksin effektli şəkildə idarə edilməsi çox səviyyəli məsələ olub, müxtəlif aparat və proqram 

vasitələrinin köməyi ilə hayata keçirilir. Texnoloji prosesin idarə edilməsi piramidal struktura əsasında 

həyata keçirilir.  İstifadə olunacaq avadanlıqlar səviyyələrə bölünür. Hər bir səviyyə özündə yuxarıdakı və 

aşağıdakı səviyyələrlə əlaqədar olur. Avtomatlaşdırma sistemi bu səviyyələrin bir - birinə inteqrasiyası ilə 

qurulur. Hər aşağı səviyyə yuxarı səviyyəyə informasiya (siqnal) ötürür.  Üst səviyyə aşağı səviyyəni 

idarəetmə hüququna malik olur. Bu məsələni aydınlaşdırmamışdan əvvəlcə  hər səviyyəyə aid elementləri və 

onların bu sistemdə xüsusiyyətləri və rolu barədə danışaq. Field Level - dediyimiz ilk səviyyə özündə  idarə 

elementləri, vericilər və icra mexanizmlərini birləşdirir. Bunlar  birbaşa prosesdən məlumat alan və birbaşa 

prosesə təsir edən avadanlıqlardır. İdarə elementləri – sistemi işə salan, sistemi dayandıran elektrik – 
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elektronik açarlar daxildir. Vericililər (Sensorlar) – avtomatik idrəetmə sistemində duyğu orqanları rolunu 

oynayır. Yəni idarə olunan sistemdə tənzimlənən və idarə olunan parametrlərin dəyişməsini müəyyən edir və 

siqnal şəklində (analoq və ya diskret siqnal şəklində) sistemin başqa avadanlığına çeviricilərə və ya birbaşa 

PMK-nın girişlərinə göndərir. İcra meaxnizmləri – birbaşa sistemə fiziki təsir edən cihazlardır. Bunlara 

lampalar, motorlar, qızdırıcılar, aktuatorlar, damperlər, klapanlar, hidrofolar və s. Aiddir. Control Level – 

yəni idarəetmə səviyyəsi Field Level səviyyəsinə aid olan cihazların qurulacaq sistemin idarə etmə məntiqinə 

dayanaraq idarə olunmasıdır. Bu səviyyənin əsas elementi PLC-lərdir. PLC – Programmable Logic 

Controller (proqramlaşdırıla bilən mətiqi kontroller). PLC – ləri  kiçik kompyüter kimi təsəvvür edə bilərik, 

hansı ki, davamlı olaraq giriş qurğularının vəziyyətini yoxlayır və yaddaşda yazılmış proqram əsasında çıxış 

qurğularının vəziyyətini müəyyən edir. İstənilən alqoritmi proqram şəklində PLC- yə yazmaq mümkündür. 

PLC-lər ən çox sənayedə texnoloji proseslərin idarə olunmasında istifadə olunurlar. Sahə cihazlarından gələn 

siqnallar giriş modulları vasitəsilə rəqəmsal şəkilə gətirildikdən sonra PLC- yə ötürülür. PLC bu parametrləri 

qəbul etdikdən sonra əvvəlcədən yazılmış proqrama əsasən qərar qəbul edir. Yekun nəticə çıxış modulları 

vasitəsilə icra mexanizmlərinə siqnal şəklində ötürülür. Məsələn, çəndəki mayenin səviyyəsindən asılı olaraq 

çıxışdakı klapan ya açılır, ya da bağlanır. Üçüncü səviyyə olan SCADA - Supervisory Control And Data 

Acquisition (Supervizorlu yəni, bir- biri ilə əlaqələndirilmiş idarə və sistem verilənlərinin toplanması 

sistemi). Sistem üçün istifadə olunan əsas avadanlıq HMİ (maşın insan interfeysi) və avadanlıqların bir – 

birini başa düşə biləcəyi dil sayılan protokollar (EtherNet, Modbus, Profibus, BacNet, CAN, CAN Open, 

DeviceNet, Sercos və s. ) bu protokollarla informasiyanı daşıyan sahə şinləridir.  HMİ – sistemin vacib idarə 

və nəzarət siqnalların mərkəzi monitor və ya operator panelidir. Bu sistemin köməkliyi ilə sistemi idarə edən 

operator otaqdan bütün sistemə nəzarət və idarə etmək qabiliyyətinə malik olur. Manufacturing Execution 

System MES – avtomatlaşdırılmış sistemin növbəti səviyyəsi sayılır. İstehsalat Müəssisəsinin ümumi idarə 

olunması sistemidir. Bu sistemin əsas vəsifəsi ümumi istehsalın vəziyyətinə, enerji sərfiyyatının 

izlənilməsinə, müəssisənin faydalı iş əmsalına, texniki nasazlıqların istehsalata təsirinə, istehsalatda yaranmış 

fasilələrə, istehsal olunan malın miqdarına, keyfiyyətinə nəzarət etmək və onların verilənlər bazasının 

yaradılmasından ibarətdir. Sonuncu səviyyə olan ERP (Enterprise Resource Planning) adından göründüyü 

kimi Müəssisə resurslarının idarə olunması sistemi olub, ümumi istehsalatın, mühasibat, inventar, 

mühəndislik işləri, alış, satış və s. bölmələrin işinin mərkəzləşdirilmiş idarə olunması və planlanmasını təşkil 

edilməsi deməkdir. Bu səviyyənin qurulması üçün istifadə olunan proqram təminatından SAP proqramını 

misal göstərmək olar. Ümumiyyətlə müasir texnologiyaların, energetika, elektronika, avtomatika 

sahələrinin  əsasən web texnologiyaların  sürətlə inkişafı və  neft sektorunda, istehsalatda, sənayedə bu 

texnologiyaların tətbiqi ilə keyfiyyət, rahatlıq və maddi qazanc əldə olunması bu sistemlərə olan marağı xeyli 

artırmışdır. 

 

SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ İNFORMASİYANIN İDARƏETMƏ MODELLƏRİ 

 

Musayeva L.N. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Sosial şəbəkələr on ildir sosial alimlər tərəfindən geniş şəkildə tədqiq edilməkdədir. Sosial şəbəkələr 

ikitərəfli əlaqələrdən ibarət ictimai təsirlərdən yaranmış bir ictimai quruluşdur. Sosial şəbəkələrin perspektivi 

bir sıra ictimai varlıqların quruluşunu analiz etməklə yanaşı bu strukturlarda müşahidə qəlibləri açıqlayan 

fərqli nəzəriyyə üsulları təklif edir. Həmin strukturların araşdırılması, yerli və bir sıra qlobal qəlibləri təsvir 

edir, şəbəkə dinamiklərini araşdırmaq məqsədilə sosial şəbəkənin analizindən istifadə edir. Sosial şəbəkə, 

qruplar, fərdlər, təşkilatlar və ya bütün cəmiyyətlər arasında olan əlaqələri araşdırmaq üçün ictimai elmlərdə  

yararlı nəzəri bir quruluş hesab olunur. 

Sosial şəbəkələrın  həyatımızda xüsusi yeri vardır. Sosial şəbəkələr məlumat yaymaq və eyni dərəcədə 

şüurlu olan insanları birləşdirmək vasitəsi halına gəlmişdir. Belə şəbəkələr ictimaiyyətə açıqdır və ideyalara, 

fikirlərə, bilik və təcrübə ilə bölüşmək qabiliyyəti ilə böyük bir öhdəliyə malikdir. Sosial şəbəkələrə 

bağlanmanın bir sıra növləri vardır. Facebook, WhatsApp, Instagram, Viber, Twitter, LinkedIn və Tumblr 

kimi ictimai şəbəkə saytlarının İnternetdə aktivləşdirdiyi son sosial şəbəkə anketləri yayılmış sosial şəbəkə 

məlumatlarının sürətli yayılmasına görə görülməmiş artımlara səbəb olmuşdur. Bu şəbəkələrdən istifadə 

cəmiyyətin  yeni informasiya əldə etməsi üçün mühüm amildir. Hökumətlər və şirkətlər potensial sosial 

şəbəkələrin istifadəsini onların xidmətlərini təqdim etmək və təkmilləşdirmək üçün platformalar kimi istifadə 

etməyə başlamışlar. 
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Sosial şəbəkənin əsas məqsədi ölkə əhalisinin iqtisadi artımının sürətləndirilməsi və həyat 

keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasıdır. Ölkəmizin, eləcə də digər dünya ölkələrinin qarşıya qoyduqları əsas 

hədəf, iqtisadi fəaliyyətin və rəqabət gücünün artırılması və yenilikçiliyə əsaslanan inkişafın təmin edilməsi 

və yaranmış gərginliklərin qarşısının alınmasıdır 

Davamlı bir məlumat infrastrukturunun meydana gəlməsi, e-biznes və e-marketinq sistemlərinin 

inkişafı yolu ilə İnternetə daxil olan ölkənin müasir informasiya sahəsinə inteqrasiyasının sürətləndirməsi 

gözlənilir. Kompüter və mobil telefon istifadəçilərinin sayı gündən- günə artmaqdadır. Şəbəkədən istifadənin 

artması nəticəsində  təhsilin keyfiyyətinin artırılması istiqamətində bir sıra tədbirlər görülməkdədir. 

Günümüzdə şəbəkədən istifadə edilməsi nəticəsində bir sıra uzun vaxt aparan proseslər sadələşmişdir. 

Qarşıdakı bir neçə il ərzində dünya  ölkələrdəki İKT tətbiqini  daha da genişləndirmək rəqəmsal hazırlıq 

səviyyəsinin artasına səbəb olacaq. Telefon və İnternet tarifləri inkişaf etdiriləcək, Wi-Fi genişləndirilmiş bir 

şəkildə istifadə ediləcək, 4G CDMA stansiyaları qurularaq ölkədə təqdim edilən poçt xidmətləri universal bir 

paket halına gələcək.        

          

GÖZ TƏZYİQİNİN ÖLÇÜLMƏSİ 

 

Musayeva T.M. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Gözdaxili təzyiq–gözdə ən əhəmiyyətli göstəricidir. Əgər, GDT yüksəldilmişsə və ya aşağı salınmışsa, 

sistemin funksionallığı pozulur. Buna görə insanda görmə pisləşir və nəticədə  oftalmologiya xəstəlikləri, 

yəni göz xəstəlikləri  meydana çıxır. Bu xəstəliklərin səbəbi - endokrin sisteminin patologiyalarıdır, yəni, 

preparatların nəzarətsiz qəbulu, genetik meyli, pis qidalanma və s. Çox hadisələrdə gözdaxili təzyiqə nəzarət 

etmək ehtiyacı yaranır. 

Göz daxili təzyiqin  ölçülməsi iki yolla, barmaqla (palpator) və instrumental (alətlə) həyata keçirilir. 

Palpator üsulla müayinədə hər iki əlin şəhadət barmaqları gözün yuxarı yumşaq hissəsinə 

yaxınlaşdırılaraq sıxılır və gözün bərklik dərəcəsi barədə məlumat alınır. Həmin proses sağlam gözdə də 

analoji müayinə üçün təkrar edilir. 

İnstrumel üsul alətlərlə həyata keçirilir. Tibbi diaqnostikada göz daxili təzyiqin ölçülməsi, gözdaxili 

mayenin azalma göstəricisinin tədqiqi və s. kimi hallarda tonometrlər, elastotanometrlər, tonoqrafla tətbiq 

edilir.   

Tibbi müəssisələrdə həkimlər yoxlanmış metodikalardan istifadə edirlər, hansıların ki, onlar düzgün 

nəticələri alırlar. Onların sayına görə də əsas yeri  Maklakov və Qoldman üzrə  tonometriya metodu tutur. Bu 

üsullar çox illər boyunca istifadə edilən effektiv üsullardır 

Gözdaxili təzyiqin ölçüsü üçün buynuza təsir edən və onun deformasiyasının dərəcəsini aşkar edənlər 

cihazlar istifadə olunur. Qoldman metodu üzrə tədqiqat zamanı göz almasıyla əlaqədə olan qurğu tətbiq 

edilir. Vizual kontrolun yaxşılaşması üçün çatdaq lampası istifadə olunur. Həkimlər bu üsulla dəqiq nəticələr 

alırlar. Xəstəliyin mövcudluğu və ya xəstəliyin yoxluğu haqqında nəticələri  əldə edirlər. 

Tonometri  hazırlayan alim Qoldman qeyd edirdi ki,  buynuz deformasiyaya müqavimət göstərir. Bu 

düz obrazla gözdaxili təzyiqin ölçüsünə təsir edir. Qoldman linzadan ibarət olan unikal cihaz yaratdı və 

buraya linglər sistemləri, çatdaq (yarıq) lampası və binokulyar mikroskop daxil etdi. Həmçinin qurğuda 

gözlə əlaqədə olan prizma var. Qoldman tonometriya – effektiv texnologiyadır, gözdaxili təzyiqin səviyyəsi 

tez və ağrısız təyin edilir. Bu metod  gözün inkişafında pozulmalar,  endokrin prblemlər, ürəyin patologiyası,  

torlu qişanın laylanması, əməliyyat sonrası çətinləşmələrin aradan götürülməsi üçün tətbiq edilir. 

  

  PROQRAMLAŞDIRILA BİLƏN  MƏNTİQİ KONTROLLER  

 

Mütəllimov V.M.  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Günümüzdə, PLC ( Programmable Logic Controller – Proqramlaşdırıla bilən məntiqi kontroller) 

avtomatika sistemlərinin təməl daşı halına gəlib. İnsan əməyinin təxminən yarıya endirə bilən PLC, 

istehsalın bir çox hissəsində geniş istifadə edilir. Bu işdə PLC – nin təyinatı, tərkib hissələri və seçim 

meyarları tədqiq olunur. 

PLC fabriklərdəki istehsal  bölmələrində və ya maşınların idarəsi kimi işlərin yoxlanılmasında istifadə 

olunan  avtomatik cihazdır. Normal kompüterlərin əksinə olaraq PLC-nin bir çox giriş ve çıxışı (I/O) vardır. 

http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/uretimde-yenilikci-cozum-dijital-fabrika/14736
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Ən böyük üstünlüyü  isə elektrik gürültülərinə, istilik  fərqlərinə və mexaniki zərbələrə qarşı dayanıqlı 

olmasıdır. Fərqli markanın PLC-ləri özlərinə görə bir əməliyyat sistemi yükləyirlər. Bu yoxlayıcı  sistem, 

giriş məlumatları gözlə görülməyəcək sürətdə öyrənərək buna uyğun çıxış məlumatlarını həqiqi zamana 

yaxın, cavab verəcək şəkildə işləyir. PLC qısa müddətdə daha çox və keyfiyyətli məhsul istehsal etmə, çox 

cüzi xəta nisbətinə sahib istehsal etmə kimi ünsürlərin ön plana çıxmasında böyük rol oynayır. PLC-lər 

4 əsas bölümdən ibarətdir: 

 Mərkəzi Emal Qurğusu ( CPU ) 

 Yaddaş Qurğuları( RAM, ROM, PROM və s. ) 

 Giriş Qurğusu  ( IN ) 

 Çıxış Qurğusu  ( OUT ) 

CPU PLC-nin işləməsini tənzimləyən, bütün riyazi və məntiqi əməliyyatları, zamanlama, sayma kimi 

işləri yerinə yetirən edən  ən önəmli hissədir. PLC-yə intellekt verən hissə CPU ilə yaddaşdır. İki ayrı PLC 

eyni mikroprosessordan istifadə edə bilər, amma əməliyyat sistemlərinin fərqli olması səbəbi ilə  PLC-

lərin işləri də  fərqli ola bilər. 

Yaddaş giriş, verilənlər və proqram yaddaşı kimi hissələrə ayrılır. Hər yaddaş bölümünün fərqli 

funksiyaları vardır. PLC-lərdə əsasən EPROM ( Eresable Programmable Read only Memory ), yaddaş 

elementi olaraq istifadə edilməkdədir. Bu yaddaş bölümü, adından da başa düşüldüyü kimi, silinə bilər, 

təkrar yazıla bilər, proqramlaşdırıla bilər, yalnız oxuna bilər, yaddaş mənasını  verir. Hər PLC-nin 

özünəməxsus  proqramı vardır və bu proqramlar PLC-nin yaddaşında saxlanır. Yaddaşdan da mərkəzi emal 

qurğusuna göndərilir. RAM, ROM PROM, EPROM və ya EEPROM - ayrıca yaddaş elementləridir. 

Giriş, idarə edilən  sistemlə bağlı həssas elementlərdən gələn analoq siqnallar PLC -nin anlayacağı 

məntiqi qıcıqlandırılma səviyyələrinə çevrilən qurğudur.  

İdarə edilən sistemdəki sensor növünə görə, təzyiq, səviyyə, istilik, əmr, yaxınlıq kimi elementlərdən 

gələn binary siqnallar (1 və ya 0) giriş qurğusu üzərindən daxil olur. PLC-nin giriş elementləri olaraq  limit 

açarları, səviyyə açarları , motor əlaqəsi və ya rele kontaktları, seçici açarlar, fotoelektrik gözlər və s. 

göstərilə bilərik. Çıxış qurğusu, PLC-də hesablanan çıxış nöqtələrinə məntiqi  gərginlik voltajını, idarəedilən 

sistemdəki əlaqəçi, rele, selenoid kimi idarə elementlərini uyğun elektrik siqnallara çevirən qurğudur. Çıxış 

qurğusu rele, triod ya da tranzistorlu dövrələrdən ibarətdir. PLC-lər də əsasən releli çıxış qurğularını istifadə 

edir. Amma yüksək sürətli açma və bağlama gərək olan  hallarda  tranzistorlu, ya da triodlu çıxış 

qurğusundan istifadə edilir. I/O ara qurğusu ilə yoxlanacaq çıxış elementləri üçün isə siqnallar, yoxlama 

releləri, selenoidlər, motor starterləri, fanlar və s. göstərə bilərik. 

Bir idarəetmə sistemi üçün PLC –nin seçimində diqqət yetirilməsi zəruri xüsusiyyətlər bu şəkildə 

sıralana bilər: 

 Dəyər; 

 giriş-çıxış (məntiqi, rəqəmsal)  nöqtəsinin sayı və elektrik siqnalı xüsusiyyətləri; 

 proqram və yaddaş tutumu; 

 əmri yerinə yetirmə sürəti; 

 zamanlayıcı və hesablama maşını sayı; 

 həqiqi-zaman saatı; 

 hesab  işləmə bacarığı; 

 əlaqə vasitələri;  

 ehtiyat proqram  seçimi; 

 yarımkeçirici çıxışların dielektrik dözümlülük səviyyəsi; 

 texniki dəstək; 

 şifrə təhlükəsizliyi. 

PLC-nin həyatımıza girməsi ilə birlikdə minlərlə releli dövrə həyatımızdan çıxdı. Bu gün, az qala hər 

cür sənaye və başqa sistemləri robotlaşdırmaq şansına sahib olmuşuq.  

 

“DEKANLIQ” SAHƏSİNƏ DAİR VERİLƏNLƏR BAZASI SXEMİ ÜZRƏ 

NORMALLAŞDIRMA PRİNSİPİNİN TƏYİNİ 

 

Nağıyeva N.R. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Bizi əhatə edən dünyada gedən informasiya axını böyükdür,və vaxt keçdikcə artmaqdadırlar. Buna 

görə də, hər hansı bir təşkilatda, həm böyük, həm də kiçik, problemin ən effektiv şəkildə həll olunmasını 

http://www.elektrikport.com/haber-roportaj/intelden-8-cekirdekli-islemci-devil-canyon/11790#ad-image-0
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/ram-nedir-nasl-calsr--1-bolum/8291
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/algilayicilar-sensorler/8351
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/elektrik-devre-elemanlari-transistor-elektrikport-akademi/8145#ad-image-0
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təmin edən belə məlumatların idarə edilməsi təşkilatı yaranır. Bəzi təşkilatlar bunun üçün fayl 

qovluqlarından istifadə edirlər, lakin əksəriyyəti kompüterləşdirilmiş metodlardan istifadə edirlər. Verilənlər 

bazaları - böyük miqdarda məlumatların səmərəli saxlanmasına, qurulmasına və təşkilinə imkan verir. Və 

artıq verilənlər bazası olmadan maliyyə, sənaye, ticarət və digər təşkilatların işlərini təsəvvür etmək mümkün 

deyil. 

Mövcud məlumatı kompüterə köçürmək üçün bir çox səbəblər var. İndi kompüter fayllarında 

məlumatların saxlanması qiyməti kağızdan daha ucuzdur. Verilənlər bazası, məlumatlarınızı saxlaya, 

saxlamağa və istifadə üçün ən yaxşı yolu əldə etməyə imkan verir. Müştəri/server texnologiyalarının 

istifadəsi, əhəmiyyətli qaynaqları və ən başlıcası, zəruri məlumatların alınması üçün vaxt ayırmağa imkan 

verir, həmçinin kompleks məlumatların emalı və saxlanmasının mərkəzləşdirilməsinə əsaslanan giriş və 

saxlanmanı asanlaşdırır. Bundan əlavə, kompüter hər hansı bir məlumat formatı mətn, şəkillər, əl yazısı, 

fotoşəkillər, səs yazıları və s.saxlamağa imkan verir. 

İstifadəçinin istənilən məlumatları, faylları oxumaq, saxlanılan məlumatları dəyişdirmək, yeni 

məlumatlar əlavə etmək və ya saxlanılan məlumatlara əsasən qərar qəbul etməyə imkan verən, sistemli 

qurğuların, məlumatların ötürülməsi imkanlarının, yaddaşın, istifadəçi-kompüter dialoqunun təmin edilməsi 

vasitələrindən istifadə etmək lazımdır. Bu funksiyaları təmin etmək üçün verilənlər bazası idarəetmə 

sistemləri (VBİS) yaradılmışdır. Müasir VBİS-lər bir və ya bir neçə eyni istifadəçinin bir sıra məlumatların 

idarə edilməsində ixtisaslaşan çox istifadəçili verilənlər bazası idarəetmə sistemləridir. 

Bu işin məqsədi dekanlığın tələbə işi üzrə məlumat bazası yaratmaqdır. Məsələdə bu verilənlər bazası 

məlumat bazası üçün lazımi idarəetmə sisteminin yaradılmasını nəzərdə tuturdu. 

Məqsədə nail olmaq üçün, əvvəlcədən təyin edilmiş məlumat strukturunu idarə etmək və dekanlığa 

dair bir çox xüsusi və məhdud məsuliyyət işlərini həll etmək üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi bir VBİS 

yaradılmasını təmin etməkdir. Eyni zamanda gələcək istifadəçilər tərəfindən məlumat bazaları və idarəetmə 

vasitələrinə aid məsələləri araşdırmaqdan yayınmamağa icazə verilmişdir.  

Verilənlər bazası sxeminin tərtib edilməsi məlumatın təkrarlanmasını minimuma endirmək və onların 

emal və yenilənməsi prosedurlarını sadələşdirməklə bağlı problemi həll etməlidir. Verilənlər bazası diaqnozu 

səhv tərtib edildikdə, proqram obyektləri arasında çoxsaylı əlaqələrin və məlumat modelinin səviyyəsində 

bütövlük məhdudiyyətlərinin təsvir edilməməsi vasitələrinin açıq şəkildə təmsil olunmasına imkan verən 

vasitələrin çatışmazlığından qaynaqlanan məlumat anomaliyaları yarana bilər. 

Belə problemləri həll etmək üçün münasibətlər normallaşdırılır. 

Normallaşdırma, məlumatların daxil edildiyi, dəyişdirildiyi və silindiyi zaman daha yaxşısı olan və ya 

5NF içərisində olan kompleks dekompozisiyaları ilə ardıcıl əvəzlənmə prosesi ilə iki və ya daha çox cədvəlin 

bölüşdürülməsidir.  

Əlaqəli verilənlər bazasında olan hər bir cədvəl, hər bir sətirin və cədvəlin sütununun hər zaman 

kəsişdiyi mövqeyi həmişə bir sütunun dəyərinə malik olduğundan və bu cür dəyərlərin bir sıra ola 

bilməyəcəyini təmin edir. Bu vəziyyəti təmin edən hər hansı bir cədvəl  normallaşdırılır. 

Normallaşmanın əsas məqsədi hər bir həqiqətin yalnız bir yerdə, yəni informasiya ehtiyatının istisna 

olunduğu bir verilənlər bazası layihəsini əldə etməkdir. Bu, saxlanılan məlumatların mümkün 

uyğunsuzluğunun  aradan qaldırması üçün tətbiq olunur. 

 

“DEKANLIQ” SİSTEMİNİN AVTOMATLAŞDIRILMASI ÜÇÜN 

İNFORMASİYA TƏMİNATININ İŞLƏNMƏSİ 

 

Nağıyeva N.R. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Hal-hazırda, müxtəlif müəssisələrin, təşkilatların və kollektivlərin, eləcə də fərdi işçilərin uğurlu 

fəaliyyəti, adətən, informasiya sisteminin inkişafı və istifadəsini nəzərdə tutur. İP təşkilat, onun işçiləri və s. 

haqqında zəruri məlumatların toplanması, saxlanılması və işlənməsi ilə bağlı tapşırıqlar verir. İnformasiya 

sistemlərinin müasir formaları verilənlər bazasıdır. 

Verilənlər bazası (DB) bir təşkilatın xaricində saxlanılan mühitlərdə saxlanılan əlaqəli məlumatların 

bir sıra və bir və ya bir neçə ərizə üçün optimal şəkildə istifadə edilməsinə imkan verən minimal ehtiyatın 

olmasıdır; məlumatlar saxlanılır və istifadə olunur ki, bu məlumatları istifadə edən proqramlardan asılı 

olmayaraq, proqramlar məlumatların saxlanması metodundan və quruluşundan asılı deyildir. 

Bu məlumatların strukturu ilə işləmək üçün, xüsusi vasitələrdən istifadə olunur - Verilənlər Bazasının 



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

 

180 

 

İdarəetmə Sistemləri (DBMS). "Verilənlər bazası" kursunu öyrənərkən təqdimat sistemi olaraq Microsoft 

SQL Server 2008 DBMS tədqiq edilmişdir. 

İşin məqsədi "Dekan" verilənlər bazasının infoloji modelinin qurulması və tətbiqi ilə bağlı 

məlumatların sistemləşdirilməsi, toplanması, modifikasiyasıdır. 

Dekanlıq sistemi şöbələrin, işçilərin, qrupların və tələbələrin qeydlərini saxlayır.  

- Aşağıdakı istifadəçilər qrupu informasiya sistemində işləməlidir: 

- Dekan; 

- Dekan müavini. 

Sistemlə işləyərkən dekan və dekan köməkçisi aşağıdakı vəzifələri həll edə bilər: 

- verilənlər bazasında olan məlumatları nəzərdən keçirmək; 

- imtahanlar üçün cədvəl hazırlamaq; 

- işçilər və tələbələr haqqında məlumatları əlavə edin, dəyişdirin, silin. 

MS SQL Server 2000 verilənlər bazasından istifadə edərək, tapşırıqların fərdi versiyasına uyğun 

olaraq əlaqəli bir verilənlər bazası yaradın. Aşağıdakı vəzifələri təmin etmək üçün bir istifadəçi dostu 

interfeysi (bir menyu və kömək sistemi ilə müşayiət ediləcək) bir müştəri tətbiqini inkişaf etdirin: 

- istifadəçi girişinin daxil edilməsi, təhlil edilməsi, məlumatların düzəldilməsi və silinməsi; 

- məntiqi verilənlərin təyin edilməsi; 

- ekran və ya printerdə (və ya MS Office sənədlərinə məlumatların ixrac edilməsində) nəticələri 

göstərmək imkanı ilə sorğular və hesabatlar yaratmaq. 

Yaradılmış informasiya sistemi ali təhsil müəssisəsinin dekanlığının işini avtomatlaşdırmaq üçün 

nəzərdə tutulmuşdur. 

 

                  QAZ-LİFT QUYULARININ AVTOMATLAŞDIRILMIŞ İDARƏETMƏ SİSTEMİ 

 

Nağızadə İ.S. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

İşdə qaz-lift quyularına kompressor vasitəsi ilə sıxılmış qazın hər bir quyuya optimal miqdarda 

paylanmasının təmini və prosesin avtomatlaşdırılmış sisteminin təşkili məsələlərinə baxılmışdır. 

Qaz-lift üsulu ilə neftçıxarmada vurulan qazın miqdarının optimallaşdırılması quyunun səmərəli 

istismarı üçün vacibdir. İlk növbədə hər bir quyu üçün vurulan qazın optimal qiyməti tapılır. Neft lay təzyiqi 

ilə quyudibi təzyiqin fərqi hesabına səthə qalxır. Biz quyuya qaz vurmaqla quyudibi təzyiqi azaldırıq və 

nəticədə təzyiqlər fərqi artdığı üçün neft yuxarı qalxır. Təzyiqlər fərqinin maksimal qiymətində yəni 

quyudibi təzyiqin ən az qiymətində hasilat yüksək olur. Vurulan qazın sonrakı artımı hasilatı azaldır 

həmçinin vurulan qazın miqdarı çox olduğu üçün xərclər də artır ona görə də optimallaşdırma məsələsi 

qoyulur. Optimal həll tapıldıqdan sonra quyunu həmin rejimdə idarə etmək üçün parametrlərin qiyməti 

kontroller vasitəsi ilə lazımi həddə saxlanılır. 

                                                                    a)                                                                           b)     

Şəkil 1. Qaz-lift quyularının xarakteristik əyriləri. 

           Quyudibi təzyiqin vurulan qazın miqdarından asılılıq qrafiki şəkil 1. a) da verilmişdir: Pqd=f(V) . 

Hasilatın quyudibi təzyiqdən asılılığı aşağıdakı kimidir: 

                                                     Q=Qmax[1-0.2
Pqd

P
  -0.8(

Pqd

P
 )2]                                                            (1) 

Burada Qmax –maksimal hasilat, Pqd – quyudibi təzyiq, P- statik təzyiqdir.       

             Quyudibi təzyiqi sensorlar  vasitəsilə ölçərək quyuya vurulan qazın miqdarı tənzimlənir. Bu üsulun 

üstünlüyü  quyunun real verilənlərə əsasən idarə olunmasındadır. İdarəetmə obyekti kimi üç quyu 
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götürülmüşdür. Hər bir quyuda quyudibi təzyiq ölçülür və kontrollerə ötürülür. Kontroller klapana idarə 

siqnalı göndərməklə quyudibi təzyiqi lazımi həddə sabit saxlayır.   

                                            Şəkil 2. Quyuların avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi. 

           Qaz paylama qovşağının ümumi təzyiqinin optimallaşdırmaq məsələsini aradan qaldırmaq üçün 

birbaşa olaraq təzyiq ölçülür və klapanların cari vəziyyətindən asılı olaraq tənzimlənir.  
𝑑𝑃

𝑑𝑡
 =  

𝑅𝑇

𝑀𝑉
 (Vd-Vç)                                                                              (2) 

          Qaz paylama qovşağının zamandan asılı olaraq quyulara vurulan qazın miqdarından asılılığı (2) tənliyi 

ilə verilmişdir. Burada R- universal qaz sabiti, T- vurulan qazın temperaturu, M qazın molekulyar kütləsi, V 

qazın ekvivalent həcmi, Vd- daxil olan qazın sərfi, Vç - çıxan qazın sərfi. Həmin təzyiqin idarə edilməsi 

kompressorun lazım olandan artıq yüklənməsinin qarşısını alır.  

Bu metodun tətbiqi ilə quyulara real verilənlərə əsasən optimal  miqdarda qaz vurulur, bu isə quyunun 

daha səmərəli istismarını və stabil idarə olunmasını təmin edir 

.                                                                                       

İNTELLEKTUAL ROBOTUN VİRTUAL REALLIĞININ TƏSVİRİ  

 

Niftəliyeva G.Ş. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

İR-in virtual reallığının təsviri üçün onun elementlərinin təsvir dilləri və verilənlər faylına müvafiq 

strukturlar işlənib hazırlanıb. Verilmiş realizasiyada virtual reallığın modelinin elementləri aşağıdakılardır: 

-statik və dinamik obyektlər; 

-dinamik obyektlərin davranış modelləri; 

-statik obyektlərin yerləşdiyi mənzərə; 

-virtual reallığın modelləşdirilməsinin ssenarisi. 

Konkret mənzərə variantının təsvirinə, dinamik obyektlər və onların davranış modelləri və həmçinin 

modelləşdirilmənin əlavə parametrlərinin qiymətlərinə olan ştatlardan ibarətdir. 

Fərz edilir ki, vizualın bütün obyektləri qran səthi kimi həndəsi modellərlə təsvir oluna bilərlər. Özünü 

səthi, qabarıq çoxbucaqlı, coxlu maneləri olan elementar həndəsi elementi “poliqon” adlandıracağıq. Fəzada 

poliqonun vəziyyəti onun baza nöqtəsi (bu kütlə mərkəzi nöqtəsidir) ilə və normal vektorun fəzada vəziyyəti 

ilə xarakterizə olunur. 

Vektorun müsbət istiqaməti nəzarət edən üçün poliqonun görünüşünü təyin edir. Bu istiqamət poliqon 

nöqtələrinin saat əqrəbi üzrə dolanması qaydasına görə vektora verilir. Poliqonun görünüşü (tam və ya 

hissəli) onun vizuallığına gətirib çıxarır və əksinə. Bütün poliqonların müvafiq ton verməsi ilə obyektin 

vizual reallığı əldə edilir. 

Mənzərə kimi təsvir edilən verilənlərin saxlanılma formatı kadr qurulması məsələsinin həlli üçün çox 

vacibdir, çünki ayrı-ayrı verilənlər massivlərinə daxil olmağı və hesablamaları tezləşdirir. Təsvir olunan 

modeldə mənzərənin iyerarxik qurulması qəbul edilib. Bu halda mənzərə eyni ölçülü kvadratlardan ibarət 

toru təsvir edir. Hər bir kvadratın zəruri sahəsi vardır ki, bu da onun xassələrini və kvadratda olan obyektlərə 

istinad etməyi təyin edir. Obyektlər birləşdirilmiş klasterlər qruplarıdır, hər hansı fəza obyektini təsvir edir. 

Müəyyən xassəli qrup poliqonlarını təsvir edən klasterlər ya eyni bir müstəvidə, ya da müstəvidən çox 

az meylliyi olan yerdə yerləşdirilir. Hər bir klaster spesifik sahə ilə əhatə olunub ki, bu da onun koordinatları 

və xassələrini əks etdirir. İyerarxiyanın ən aşağı səviyyəsində poliqonlar yerləşirlər və onların öz növbəsində 

bayraqları olur (rənq, şəffaflıq və s.) və ümumi halda adıcə poliqonlarla təsvir edilirlər. Belə model 

obyektlərin axtarışını qısaldır və onlar üşün daha effektli hesablama prosedurunu təyin edir. 

Proqram modelinin layihələndirilməsi zamanı bir çox faktorlar, o cümlədən: işin rahatlığı, proqram 
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mühitinin yazılışının sadəliyi, verilənlərin təhlükəsizliyi, modulluluq, universal interfeys nəzərə alınıb. 

Robotun məqsədə doğru hərəkəti “avtomatik” rejimdə məqsədin vəziyyətinə çatana qədər və ya 

“addım” rejimində həyata keçirilə bilər. Son halda robotun cari koordinatının dəyişməsi zamanı ekrana 

müvafiq məlumatlar gəlir və proqramının yerinə yetirilməsi dayandırılır (davam etdirmək üçün “Enter” 

klavişindən istifadə etmək lazımdır). Bir rejimdən o birinə keçid  “Tab” klavişi ilə və ya “işçi” menyuya 

keçməklə yerinə yetirilə bilər. İstifadəçi istənilən an proqramın yerinə yetirilməsini dayandıra bilər və “işçi” 

menyunu çağıra bilər və onun köməyilə mümkündür: 

-hərəkətin məqsədinin dəyişdirilməsi (“siçan” manipulyatorunun köməyilə ilkin relyef xəritəsində); 

-ilkin relyef xəritəsini mühitin modelinə qoymaq; 

-ilkin relyefi təzələmək (ekrandan skanlaşdırma xəttinin proyeksiyasını, hərəkətin “köhnə” alt 

məqsədini və proyeksiyasını götürmək); 

-mühitin modelini təzələmək (mühitin cari modelini əks etdirmək, “köhnə” informasiyanı “sağ” 

xəritədən götürmək); 

-proqramın işçi mühitini saxlamalı; 

-“əsas” menyuya qayıtmaq və ya proqramdan çıxmaq. 

Menyunun müvafiq funksiyalarının işlənməsindən sonra proqramın yerinə yetirilməsi davam etdirilə 

bilər. 

 

NEFT YAĞLARININ ISTEHSALI TEXNOLOJI PROSESLƏRİNİN  

OPTİMAL IDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRİ 

 

Novruzov T.A. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Neft emalı proseslərinin müxtəlif texnoloji prosesi xüsusi quraşdırılmış texnoloji aqreqatlarda baş 

verir.Son neft məhsulları adətən elə texnoloji aqreqatlar kompleksində alınır ki, onlar da müxtəlif qarşılıqlı 

əlaqəli olurlar.Məsələn , soba, reaktor, rektifikasiya kalonları, istilik mübadiləsi qurğuları və s. 

Neft emalı istehsalının bu cür kompleksi texnoloji qurğu adlanır.Beləliklə neft emalı Neft emalı 

zavodlarının texnoloji qurğularında həyata keçən xammal neftin emala hazırlanması,neft və neft 

məhsullarının ilkin və sonrakı emalından ibarət fiziki və fiziki-kimyəvi proseslərin cəmindən 

ibarətdir.Keyfiyyətə və buraxılan məhsulun çeşidinə olan tələblərin dəyişməsi şəraitində istehsalçılara 

yüksək keyfiyyətli neft məhsullarının göndərilməsi istənilən neft emalı zavodu üçün prioritet tapşırıqlardan 

biridir. 

Buraxılan məhsulun keyfiyyətinə nəzarət neftin çıxarılması,hazırlanması və emalı ilə əlaqədar bütün 

proseslərin ayrılmaz hissəsini təşkil edir. 

Neft məhsullarının keyfiyyət xarakteristikalarının təyini üçün uyğun laboratoriyaların kompetentli 

olması faktoru az rol oynamır. Laboratoriya informasiyalarının dəqiqliyi və etibarlı idarə olunması,istehsalın 

keyfiyyət və kəmiyyət haqqında verilənlərin həqiqiliyi tələbləri durmadan artır.Praktika yeni Rusiya və 

beynəlxalq standartı tətbiq olunur,normativ sənədləşməyə qoyulan tələblər dəyişir,yeni sınaq metodikası 

daxil edilir.Keyfiyyət haqqında analitik informasiya keyfiyyət haqqında qərar qəbul edən müəsisənin maraqlı 

olan bölmələrinə vaxtı-vaxtında çatmalıdır. 

Neft emalı və neft kimyanın TP AİS-ləri təyin olunmuşdur  : 

 Texnoloji proseslərin verilmiş rejimlərinin stabilliyi texnoloji parametrlərə nəzarət olunması, həm 

avtomatik rejimdə həm də operatorun fəaliyyəti nəticəsində icraedici mexanizmlərə idarəedici təsirlərin 

verilməsi ilə əldə edilir 

 Texnoloji qovşaqlarda qəza hallarının təyini avtomatik rejimdə vericilər sisteminə qoşulanların 

sorğusu,həm avtomatik rejimdə həm də operatorun fəaliyyəti nəticəsində icraedici mexanizmlərə idarəedici 

təsirlərin verilməsi yolu ilə təhlükəsiz vəziyyətə qoşulan texnoloji qovşaqların qiymətlərinin ölçülməsi ilə 

əldə edilir. 

Neft emalı istehsalı şəraitində TP AİS-lərə qoyulan əsas tələblər texnoloji və intiqal avadanlıqlarının 

lokal idarəetmə stansiyaları ilə yüksək sürətli mübadilə imkanı olan inkişaf etmiş uzaqlaşmış periferiyalı 

kontrollerdən istifadə olunmasıdır. 

Heç də bütün rabitə protokolları (və interfeyslər) verilənlərin mübadiləsinin lazımi sürətini təmin 

etmir.Avadanlıqların istismarının sərt şərtlərinə uyğun olmasının təxmini az rol oynamır.İdarəetmə şkafları 

və avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin komponentlərinin xidmət müddəti artmış olur. 
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AVTOMATLAŞDIRILMIŞ İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN  

YARADILMASI MƏRHƏLƏLƏRİ 

 

Nağıyeva S.Ə. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Avtomatlaşdırılmış  informasiya  sistemi (AİS), kompüterin aparat təminatını, proqram təminatını, 

məhsul proqramı  və ya bunların hər hansı bir kombinasiyasını,əlaqə, hesablama, yayılma, məlumatın idarə 

edilməsi  və saxlanılması kimi müəyyən əməliyyatları həyata keçirmək üçün konfiqurasiya edilmiş bir 

qrupdur.Kompüterlər, söz emalı sistemləri, şəbəkələr və ya digər elektron məlumatların idarə edilməsi 

sistemləri və əlaqədar avadanlıqlar bu sistemlərin tərkibinə daxildir. 

Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi informasiya sistemlərinin fəaliyyətinin nəticəsidir.İnformasiya 

sisteminin konsepsiyası konteksdən asılı olaraq fərqli yollarla şərh olunur. İnformasiya sisteminin kifayət 

qədər geniş anlayışı onun tərkib hissələrinin məlumat, aparat və proqram təminatı, eləcə də kadr və təşkilati 

tənzimləmələrdir. "İnformasiya sisteminin" konsepsiyası Rusiya Federasiyasının "İnformasiya, informasiya 

texnologiyaları və informasiyanın mühafizəsi haqqında" federal qanunu ilə təfsir olunur, məlumat 

bazasından olan informasiya sistemindən və informasiya texnologiyaları və texniki vasitələrdən ibarət 

informasiya sistemini nəzərdə tutur . 

Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlərinin tipik nümayəndəsi kimi İdarəetmə informasiya 

sistemlərini göstərmək olar. 

İdarəetmə informasiya sistemi (MIS-Management Information System ), bir müəssisə daxilindəki 

idarəetmə qərarlarını idarə etmək və dəstəkləmək üçün kompüter  və digər ağıllı cihazlar vasitəsi ilə 

məlumatların emalını yerinə yetirir.Bu sistemə daxil olan anlayışlara, tranzaksiyaların emalı 

sistemlərini,qərar qəbulunu dəstəkləyən sistemləri,ekspert sistemlərini göstərmək olar. Bu termin adətən 

akademik tədqiqatlarda istifadə olunur və informasiya sistemləri, informasiya texnologiyaları, informatika, 

elektron ticarət və kompüter elmləri kimi sahələr ilə əlaqələr qurur, nəticədə, bu sahələr ilə termin bir-birini 

əvəz edir. 

İdarəetmə informasiya sistemləri  akademik intizam olaraq insanları, texnologiyaları, təşkilatları və 

onların arasındakı əlaqələri araşdırır. Bu tərif "biznes məktəblərində" bir dərs kimi "MIS"(İdarəetmə 

informasiya sistemi) ilə əlaqəlidir.Bundan başqa bir çox biznes məktəbinin(və ya ali məktəblərdə biznes 

kollecləri) İdarəetmə İnformasiya Sistemlərində  mühasibat,maliyyə,idarəetmə,marketinq və  bir çox mükafat 

dərəcəsinin (bakalavr, magistr və doktoluq səviyyələrində) bölmələrinin  MIS  şöbəsi mövcuddur. 

AİS üzrə mütəxəssislər təşkilatlara heyət, avadanlıq və biznes proseslərində sərmayələrdən 

faydalanmaq üçün kömək edir. 

Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemindən istifadənin üstünlükləri aşağıdakılardır: 

AİS-dən istifadə edərək şirkətlər, gəlir hesabatlarının mövcudluğu, işçilərin fəaliyyət rekordu və s. 

səbəbindən güclü və zəif tərəflərini müəyyən edə bilərlər. Bu aspektləri müəyyən etmək bir şirkətin biznes 

proseslərini və əməliyyatlarını yaxşılaşdırmasına kömək edə bilər. 

Şirkətin ümumi bir görünüşünü vermək. 

Rabitə və planlaşdırma aləti kimi fəaliyyət göstərir. 

Müştəri məlumatlarının və geribildirimin mövcudluğu şirkətin öz biznes proseslərini müştərilərin 

ehtiyaclarına uyğunlaşdırmasına kömək edə bilər. Müştəri məlumatlarının effektiv idarə olunması şirkətə 

birbaşa marketinq və təbliğat fəaliyyətlərini həyata keçirməkdə kömək edə bilər. 

AİS bir şirkətin rəqabət üstünlüyü qazanmasına kömək edə bilər. Rəqabətli üstünlük bir firmanın 

bazarda rəqib firmalarla müqayisədə daha yaxşı, daha sürətli, ucuz və ya unikal bir şey etmək qabiliyyətidir. 

AİS hesabatı tez bir zamanda müəyyən obyektdə qərar qəbul etməyə və hərəkət etməyə kömək edir. 

Bir çox sistem,fərdi biznes ehtiyaclarına və funksiyalarına uyğun olaraq fərqləndirilir və həm 

kompüterin aparat təminatı,həm də proqram təminatından ibarət olur. Avtomatlaşdırılmış İnformasiya 

sistemləri, sifariş emalı kimi müəyyən bir funksiyanı yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulub və ya çoxu iş 

funksiyalarını əhatə edən bir çox alt sistem üzərində yaradıla bilər. Effektiv avtomatlaşdırılmış informasiya 

sistemlərinin qurulmasının əsası biznesin necə işlədiyini və məlumatların mövcudluğunu gücləndirən və 

biznes proseslərini yaxşılaşdırmaq üçün bir sistem yaratmaqdır.  
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SEMMA METODOLOGİYASINA UYĞUN DATA MİNİNG LAYİHƏSİNİN  

HAZIRLANMA MƏRHƏLƏLƏRİ 

 

Nağızadə N.Ş. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Univeristeti 

 

SEMMA metodologiyası SAS DATA MINING SOLUTİON mühitində reallaşdırılmışdır. Onun 

abreviaturası «Sample» (verilənləri secilməsi), «Explore» (verilənlərdə əlaqələrin tədqiqi), «Modify» 

(verilənlərin modifikasiyası), «Model» (qarşılıqlı asılılıqların modelləşdirilməsi), «Assess» (alınan 

modellərin və nətiçələrin qiymətləndirilməsi) sözlərindən yaranmışdır. 

SEMMA yanaşması nəzərdə  tutur ki, DATA MINING-in bütün prosesləri verilənlərin emalı və 

analizi üzrə bütün lazımi işlərin görülməsini təmin edən cevik örtük cərcivəsində yerinə yetirilir. SEMMA 

yanaşması prosesin strukturluğunu və hər bir addımın içrasını təmin edən instrumental vasitələrin məntiqi 

təşkilini birləşdirir. Verilənlərin emalı proselərinin diaqramları statistik tədqiqat və vizuallaşdırma 

metodlarının tətbiqini sadələşdirir, daha qiymətli dəyişənləri secməyə və cevrilmələr aparmağa, bu 

dəyişənlərlə modellər qurmağa imkan yaradır. 

Bu metodologiyada hər hansı sərt qaydalara əməl etmək tələb olunmur. SEMMA metodologiyası 

layihəciyə layihənin qurulması, reallaşdırılması və nətiçələrin qiymətləndirilməsi ücün elmi metodlar təqdim 

edir. 

Sorğu nətiçələrinə görə (2004-çü il) soruşulanların 42%ci ÇRİSP-DM metodologiyasından, 10%-i 

SEMMA metodologiyasından,  34%-i təşkilatın və ya layihəcinin öz metodologiyasından, 7 %-i digər 

metodologiyalardan istifadə edir, hec bir metodologiyadan istifadə etməyənlər isə 7% təşkil edir. 

ÇRİSP-DM metodologiyasının köməyilə DATA MINING konkret biznes problemlərinin həlli ücün 

istiqamətləndirilən biznes-prosesə cevrilir. DATA MINING sənayesinin ekspertləri tərəfindən hazırlanan 

ÇRİSP-DM metodologiyası DATA MINING prosesinin hər bir mərhələsi ücün məqsəd və vəzifələri təyin 

edir. 

ÇRİSP-DM metodologiyası dörd səviyyəli ümumiləşdirmədən (ümumidən xüsusiyə doğru) – fazalar, 

ümumi məsələlər, xüsusi məsələlər və hesabatlar–ibarət   olan iyerarxik modelləşdirmə prosesinin terminləri 

ilə ifadə edilir. 

Yuxarı səviyyədə DATA MINING prosesi müəyyən sayda fazalardan təşkil olunur, 2-ci səviyyədə hər 

bir faza bir necə ümumi məsələyə bölünür. Bu məsələlər ona görə ümumi adlanır ki, onlar DATA MINING-

in bütün mümkün situasiyalarını əhatə edirlər. Ümumi məsələlərin əhatə dairələri 3-cü səviyyədə konkret 

spesifik situasiyaları əks etdirən xüsusiləşdirilmiş məsələlərə ayrılır. 4-cü səviyyə DATA MINING-in 

tətbiqinin nətiçələrini əks etdirən hesabatların alınmasını  əhatə edir. 

 

İNFORMASİYA-AXTARIŞ SİSTEMLƏRİNIN ARXİTEKTURASININ TƏDQİQİ 

 

Nemətli N.V. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Hazırkı dövrdə yəni, “İnformasiya” əsrində, çox az sayda insan lazım olan informasiyanı əldə etmək 

üçün həm yaxşı həm də ən asan vasitə olan informasiya-axtarış sistemləri olmadan həyatını təsəvvür edə 

bilər. İnsanların əksəriyyəti informasiya əldə etmək, araşdırmaq və informasiya mübadiləsi üçün etibarlı və 

birbaşa yollarla maraqlanır. İnternet vasitəsilə bu gün böyük miqdarda informasiyaları çox qısa bir müddət 

ərzində əldə etmək mümkündür. Lakin informasiyaların yeni toplanmağa başladığı zamanlarda insanlar 

informasiyaları axtarmaq, tapmaq və sıralamaqda çətinliklərlə qarşılaşırdılar. Bu da İnformasiya-axtarış 

sistemlərinin yaranmasına təkan verdi. Hər bir İnformasiya-axtarış sisteminin müvəffəqiyyəti istifadəçinin 

həmin informasiya-axtarış sistemində axtarış sorgusuna müvafiq cavabın tapılıb-tapılmaması ilə müəyyən 

edilir. Buna görə də, hər bir  informasiya-axtarış sisteminin ən vacib məqsədi axtarış nəticələrini daima 

yaxşılaşdırmaqdır. İstifadəçiləri müvafiq və dolğun axtarış nəticələri ilə təmin etmək üçün bir çox müxtəlif 

texnikalar, arxitekturalar, alqoritmlər və modellər hazırlanmış və tətbiq edilmişdir. Hazırki dövrdə internetdə 

daim artan informasiyaların miqdarı, fayl və saytların çoxalması nəticəsində istifadəçilərin özlərinə lazım 

olan informasiyaları əldə etməsi üçün informasiya-axtarış sistemlərinə çox böyük təlabat yaranmışdır. 

İnformasiya-axtarış sistemləri internetin sonsuz məlumat bazası içərisindən istifadəçiyə lazım olan 

informasiyanı ən sürətli və rahat formada istifadəçiyə təqdim edən kompleks sistemdir. 
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Bütün müasir veb informasiya-axtarış sistemlərinin arxitekturası aşağıdakı komponentlərdən ibarət 

olur: 

 Veb axtarış robotları - Crawler, Spider və ya Bot 

 İndeksləşdirmə modulu 

 Verilənlər bazası 

 Axtarış mühərriki (Search Engine) 

 Sorğu və sıralama modulu 

 İstifadəçi interfeysi 

Veb axtarış robotlarının iş prinsipi internetdə mövcud olan bütün səhifə və veb saytları tək-tək gəzmək 

və orada olan məlumatları və linkləri yadda saxlayaraq indeksləşdirmə moduluna ötürməkdən ibarətdir. 

İnternetə bir dəqiqədə yüz minlərlə məlumatlar daxil olunur. Bu səbəblə veb axtarış robotları dayanmadan 

bütün vebi gəzirlər və oradakı məlumatları yadda saxlayırlar. Təbii ki, veb axtarış robotları həmin prosesi 

yerinə yetirmək üçün müxtəlif kompleks alqoritmlərdən istifadə edirlər. 

İndeksləşdirmə modulunun iş prinsipi axtarış robotları tərəfindən göndərilən məlumatları 

indeksləşdirməkdən ibarətdir. İndeksləşdirmə modulu xüsusi alqoritmlərlə indeksləmə prosesini həyata 

keçirir. Daha sonra indeksləşdirilmiş verilənlər informasiya-axtarış sisteminin verilənlər bazasına göndərilir. 

İstifadəçi tərəfindən sorğu verildiyi zaman isə verilənlənlər bazasından tələb olunan linkləri əldə etmək üçün 

əvvəlcədən bazaya yerləşdirilmiş indekslər bu modul vasitəsilə oxunur və lazım olan linklər toplanaraq sorğu 

və sıralama moduluna ötürülür. 

Search Engine və ya axtarış mühərriki informasiya-axtarış sisteminin nüvəsini təşkil edir. Axtarış 

mühərriki istifadəçilərə lazımi məzmunları əldə etmək üçün sorğuları daxil etməklə nəticələri əldə etmələrinə 

imkan verən veb saytdır. Axtarış mühərriki bütün vebdə olan məzmunları toplayır və emal edir. Sorğunuzla 

bağlı məlumatları tapmaq üçün sadəcə bir axtarış qutusuna müvafiq sözü və ya açar sözləri daxil etməklə və 

"Axtarış" düyməsini sıxmaqla istifadəçi özünə lazım olan məzmunları tapa bilər. 

Verilənlər bazasının iş prinsipi indeksləşdirilimiş verilənləri  yaddaşda saxlamaq və lazım olduqda 

indeksləşdirmə modulunu əvvəlcədən daxil edilmiş indekslərlə təmin etməkdən ibarətdir. Qeyd etmək 

lazımdırkı, verilənləri indeksləşdirilmiş formada yadda saxlamaqla həm verilənlər bazasında yer sərfiyyatını 

maksimum dərəcədə azaltmaq həm də bazaya müraciət zamanı indeksləşdirmə modulunun əvvəlcədən 

bazaya yerləşdirilmiş lazımı verilənləri tapmaq zamanını minimumlaşdırır. 

Sorğu və sıralama modulunun iş prinsipi müvafiq olaraq aşağıdakı ardıcıllıqdan ibarətdir: 

 İstifadəçi tərəfindən verilən sorğuları qəbul etmək 

 Verilənlər bazasında axtarış etmək 

 Lazımi indeksləri tapmaq 

 Həmin indeksləri oxumaqla lazımi linkləri əldə etmək 

 Həmin linkləri müxtəlif alqoritmlərə uyğun olaraq sıralamaq (Page Rank alqoritmləri) 

 İstifadəçi interfeysinə ötürmək 

 İstifadəçi interfeysinin məqsədi istifadəçi ilə infromasiya-axtarış sistemi arasında əlaqə yaratmaqdan 

ibarətdir. Təbii ki, interfeys nə qədər rahat və sadə olarsa istifadəçilər tərəfindən informasiya-axtarış 

sisteminin istifadəsi bir o qədər münasib olar. Hazırda istifadəçilər axtarış sistemləri arasında seçim edərkən 

əvvəlcə axtarışların nəticəsinə daha sonra isə axtarış sisteminin interfeysinə əsasən seçim edirlər 

 

 

PORTLANDSEMENTİN HAZIRLANMA ÜSULU 

Nəbili M.F. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Portlandsement klinkerinin müəyyən miqdar gipslə birlikdə narın üyüdülməsindən alınan hidravlik 

yapışdırıcıdır. 

Portlandsementin bəzi xassələrini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə klinker üyüdülərkən ona kütləsinin 20%-

ə qədər vulkan, 10%-ə qədər isə çöküntü mənşəli mineral aktiv əlavə qatışdırmaq lazımdır. 

Portlandsement alınmasında əsas əməliyyatlar müəyyən tərkibdə xammal qarışığının əhəngdaşı gil və 

yaxud mergel, domna prosesi və s. hazırlanmasında onun laxtalaşma həddinə kimi bişirilməsindən alınmış 

klinkerin narın toz halına kimi üyüdülməsindən ibarətdir. 
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Yanma nəticəsində klinkerin tərkibində 70-80% yüksəkəsaslı kalsium-silikatlar əmələ gəlir. Yanma 

məhsulu olan klinkerin tutmasını tənzimləmək üçün ona gips qatılır. Bu əməliyyat aparılmayanda onun 

texniki göstəriciləri pisləşir. Klinkerin keyfiyyətinə isə xammalın keyfiyyəti və onun hazırlanması təsir edir. 

Portlandsement istehsalındakı əsas xammal karbonat süxurlarından və gildən ibarət olur. 

Yüksək keyfiyyətli sement almaq üçün əsas oksidlərin (CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3) miqdarı klinkerdə və 

xammal qarışığında o qədər olmalıdır ki, doyma əmsalı (DƏ), silikat modulu və alüminat modulu lazımi 

həddə olsun. Bu şərti ödəmək üçün xammal qarışığı 4 komponentdən az olmamalıdır. Karbonat suxuru bu 

qarışığın 75-78%-ni təşkil edir. Gilin tərkibində turşu oksidlərinin miqdarını normaya salmaq üçün 

korrektivləşdirici tərkiblərdən istifadə edilir. 

Xammalın müxtəlif növlərinin göstəriciləri aşağıdakılardır: 

− karbonat süxurları, təbaşir, mergellər, gil süxurları, gil şistləri lyoslar. 

Xammal quru üsul ilə üyüdüləndə hava separasiyasından istifadə olunur. 

Portlandsement istehsalında xammalın yandırılması üçün bərk, maye və qaz yanacağından istifadə 

etmek olar. İndiki dövrdə yanacaq sərfi nisbətən yüksəkdir. Klinkerin maya dəyərinin 40%-i, hazır sementin 

isə 25%-i yanacağın dəyəri təşkil edir. 

İstehsalatda fırlanan sobanın konstruksiyasından istifadə olunması səmərəli olur. 

Təbii qazdan istifadə etdikdə yanacaq 5%, enerji sərfinin 10%-ə qədər azalmasına, əmək 

məhsuldarlığının isə 7-10% artmasına imkan yaradır. 

Portlandsement hazırlanması iki kompleks əməliyyata bölünür: 

− klinkerin hazırlanması 

− üyütmə zamanı klinkerə əlavələrin qatılması ilə portlandsementin alınması 

Portlandsement istehsalında əsas məsələ lazım olan klinkerin alınmasıdır. 

Hal-hazırda xammal qarışığının hazırlanması üç üsulla həyata keçirilir: 

− yaş 

− quru 

− hər iki üsul birgə tətbiq olunmaqla 

Yaş üsulla materialın üyüdülməsi asanlaşır, lakin yanacağın sərfi 1,5-2 dəfə atır, 

sobaların ölçüsü böyük olur, çünki buxarlanma əməliyyatı da yerinə yetirilir. 

Quru üsulun texniki və iqtisadi göstəriciləri yüksək olamsına baxmayaraq, məhsulun keyfiyyəti 

nisbətən aşağı olurdu. Lakin son vaxtlar bu çatışmazlıq aradan qaldırılıb. 

Yaş və quru üsulun birgə tətbiq olunması yanacağa 20-30% qənaət edir, lakin əmək və enerji sərfi 

artır.  

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ YAZILMIŞ MƏTNLƏRİN MÜƏLLİFLƏRİNİN  

TANINMASI ÜÇÜN GÖSTƏRİCİLƏRİN SEÇİLMƏSİ VƏ HESABLANMASI 

 

Nəcəfova L.H. 

AMEA, İdarəetmə Sistemləri İnstitutu 

 

 Məlumdur ki, kimi mətnlərin emalı zamanı əsas vacib problemlərdən biri də onların müəlliflərə görə 

klassifikasiyasıdır. Yəni konkret verilmiş mətnin məlum müəlliflər qrupuna daxil olan hansı müəllifə aid  

olduğunu müəyyən etməkdir.  

Mətnin müəllifin tanınması məsələsini formal olaraq aşağıdakı kimi təsvir etmək olar: 

Baza verilənlərində  n sayda müəllif və onların hər birinin mi sayda  ,, jiT  ,,...,1 ni 
imj ,...,1 mətnləri 

var. i-ci mətnlər sinfini 
iZ  ilə işarə edək. Məqalədə baxılan məsələ verilmiş müəllifi məlum olmayan yeni T 

mətninin müəllifinin məlum n müəlliflərdən hansına aid olduğunu təyin etməkdən ibarətdir. Yəni bu əsərin 

hansı 
iZ sinfindən olduğunu müəyyənləşdirilməkdən ibarətdir [1]. 

Aydındır ki, hər bir müəllifin özünəməxsus yazı üslubu var .Müəlliflərin özlərinə uyğun olan bu üslub 

müəllifin yazı stili (authorship attribution) adlanır. Mətnlərin müəlliflərinin tanınmasında nəticənin nə 

dərəcədə uğurlu olması əlamətlərin seçilməsindən asılıdır. Mətnlərin yazılma dilini nəzərə almayan sistemlər 

bir qayda olaraq aşağıdakı əlamətlərdən istifadə edirlər: cümlələrin uzunluğu, sözlərin uzunluğu, cümlədəki 

orta söz sayı, abzaslardan istifadə tezliyi, abzasların orta ölçüsü, durğu işarələrinin sayı (nöqtə, vergül, nida, 

sual, tire, qoşa nöqtə, nöqtəli vergül), müəllif tərəfindən ən çox istifadə edilən sözlər, ən çox müəllif 

tərəfindən istifadə olunan şəkilçilər, mətndə işlədilən hər bir nitq hissəsinin sayı, bağlayıcılardan istifadə 

tezliyi, mətnlərin başlığının uzunluğu.  
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 Əgər mətnləri sinifləşdirmək, müəllifini təyin etmək və ya tiplərinə görə təsnif etmək istəyiriksə, 

işlədəcəyimiz əlamətlər ilə bir mətnin müəllifinin tanınması üçün işlədilən əlamətlər  bir-birindən fərqli ola 

bilər [2]. 

Bu məqalədə azərbaycan dilində yazılmış mətnlərin müəlliflərin tanınması üçün əlamətlər bazasının 

yaradılması məqsədilə mətnlərdə işlədilmiş sözlərin və cümlələrin uzunluqları araşdırılmışdır. Bu araşdırma 

üçün daxil edilmiş faylı oxuyub, analiz aparan və hər bir uzunluqlu simvolların, sözlərin, cümlələrin 

siyahısını və sayını çıxaran proqram təminatı hazırlanmışdır. Mətnlərdə işlənən sözlərin uzunluqlarına görə 

müqayisəli analizi üçün ilkin olaraq C.Məmmədquluzadənin üç müxtəlif əsəri analiz olunur. Daha aydın 

şəkildə görülməsi üçün Şəkil 1.-də sözlərin uzunluqlarına görə müqayisəli analiz diaqramı təsvir 

olunmuşdur.  

 

 
 

Şəkil 1. Sözlərin uzunluqlarına görə müqayisəli analizi. 

Qrafikdən göründüyü kimi müəllif əsərlərində ən çox beşhərfli sözlərdən istifadə etmişdir. Hər üç 

əsərdəki sözlərin uzunluqlarına əsasən işlənmə tezlikləri bir-birlərinə olduqca yaxındır. Belə bir sual yaranır 

ki, azərbaycan dilində yazılmış əsərlərdə istifadə olunan sözlərin uzunluqları necədir? Bəlkə bu mətnlə 

yanaşı azərbaycan dilində yazılmış bütün əsərlərdə beşhərfli sözlərin işlənmə tezliyi üstünlük təşkil edir. 

Bunun üçün azərbaycan dilində yazılmış bir neçə müəllifin əsərləri analiz olunmuşdur və hər müəllifin 

müxtəlif uzunluqlu sözlərdən daha çox istifadə etdiyi və milli lüğətimizdə sözlərin uzunluqlarının adətən 7 

simvoldan ibarət oduğu məlum olmuşdur. Deməli, bu müxtəliflik hər bir müəllifin özünəməxsus yazı 

üslubundan qaynaqlanır və bundan asılı olaraq mətnlərdə 4, 5, 6, 7 və s. hərfli sözlər üstünlük təşkil edə bilir. 

İndi isə bu müəllifin 4 əsəri üzərində cümlələrin uzunluqlarını (yəni cümlələrin neçə sözdən ibarət 

olduğunu) analiz edək. Anoloji olaraq əsərlərdə işlənən cümlələrin uzunluqları fərqi daha aydın şəkildə 

görünməsi üçün müqayisəli diaqramla təsvir olunmuşdur. (Şəkil 2.)  

 

 
Şəkil 2. Cümlələrin uzunluqlarına görə müqayisəli analizi. 
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Şəkildən göründüyü kimi cümlələrin uzunluqlarına əsasən işlənmə tezlikləri bir-birlərinə olduqca 

yaxındır.  Bir neçə müəllifin əsərləri üzərində analiz aparılmış və aydın olmuşdur ki, hər bir müəllif 

sözlərinin sayı müxtəlif olan cümlələlərdən daha çox istifadə etmişdir. Bu da hər müəllifin özünəməxsus yazı 

stilinin olmasından qaynaqlanır. Beləliklə, əsərlərin analizlərinin nəticəsi olaraq  qeyd etdiyimiz əlamət və 

göstəricilərə əsasən demək olar ki, hər bir müəllifin özünəməxsus yazı üslubu var. Qeyd edək ki, müəllifə 

məxsus olan bu üslub uyğun riyazi  funksiyaya çevirməklə müəllif tanıma məsələsi həll oluna bilər. Bunun 

üçün neyron şəbəkələr, statistik metodlar, dayaq vektorlar və digər üsullardan istifadə olunur. 

 

İNTELLEKTUAL ROBOTUN İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN ARXİTEKTURASI 

 

Niftəliyeva G.Ş. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

İntellektual robotun qurulması sahəsində aparılan elmi icmaldan aşağıdakı nəticələri çıxarmaq olar. 

Birinci. Onu qeyd etmək lazımdır ki, İR-in fəaliyyət mühiti mürəkkəb dinamik, zəif strukturlaşmış 

yüksək dərəcədə qeyri-müəyyənliklə səciyyələnən mühitdir. Belə bir mürəkkəb və çox zaman naməlum 

mühitdə fəaliyyət göstərən İR-in davranışı avtonomluq, intellektuallıq, məntiqi nətiçə çıxarmaq, real vaxtda 

işləmək, çeviklik aspektində insanın davranışına maksimum yaxınlaşmalıdır. Bu yaxınlaşlma problemi İR-in 

nəzəri və əməli problemlərinin həlli saləsində ən ümdə elmi problemdir. Bu problemin həlli klassik süni 

intellekt nəzəriyyəsinə deyil, hesablama intellektinə əsaslanması da məqsədəuyğundur. Hesablama 

intellektinin nəzəri bazasının SOFT COMPUTING - yəni hesablama paradiqmlərinin (qeyri-səlis məntiq, 

neyrokompütinq, evalyusion kompütinq, xaotik kompütinq) intellektual kombinasiyası olduğunu nəzərə 

alsaq, belə nəticə çıxara bilərik ki, IR-in məqsədyönlü davranış trayektoriyasının qurulması, bu plan əsasında 

mürəkkəb dinamik mühitdə naviqasiyası və onun icra mexanizmlərinin davranış planını yerinə yetirən 

idarəolunması yeni intellektual texnologiyaların tətbiqinə əsaslanmalıdır. Bu sahədə robototexnikada 

müəyyən elmi addımlar atılsa da, bu ancaq başlanğıcdır və ciddi elmi araşdırmalara ehtiyac var. 

Ikinci. İR-in məqsədyönlü davranışının planlaşdırılması bu gün robototexnikada əsas elmi 

problemlərdən biri olsa da onun həlli hələ mükəmməllikdən çox uzaqdır. Elmi icmaldan göründüyü kimi 

SOFT COMPUTING texnologiyası əsasında bu problemin həllinə cəhd göstərilsə də statik və dinamik 

maneələr olan qeyri-müəyyən mühitdə İR-in optimal plan trayektoriyasının sintezi vacib elmi problem kimi 

tədqiqatçılar qarşısında qalır. 

Üçüncü. İR-in planlaşdırılmış optimal davranışının bilavasitə həyata keçirilməsini intellektual 

naviqasiya sistemi reallaşdırır. Əvvəlcədən məlum olmayan və tez-tez dəyişən dinamik mühitdə naviqasiya 

edə bilən İR insanın belə mühitdə davranışına bənzər hərəkətə malik olmalıdır. Təbii ki, nə klassik analitik 

mexanika üsulları, nə də ki klassik süni intellekt üsulları bu problemin effektiv həllini verə bilmir. 

Çıxardığımız nəticə budur ki, tələb olunan avtonomluğa, "ağıla" (məntiqi nəticə çıxarmaq qabiliyyətinə ) və 

real vaxtda işləyə bilmək qabiliyyətinə malik olan naviqasiya sistemi Soft Computing texnologiyasının əsas 

qollarından biri olan neyro-fazzi texnologiyaya əsaslanmağı elmi və praktiki baxımdan daha 

məqsədəuyğundur. Çünki insanın təxmini mühakimə imkanını qeyri-səlis (fazzi) məntiqlə və təcrübədən 

öyrənmə və ümumiləşdirmə qabiliyyətini insan beyninin təbii neyron şəbəkəsini müəyyən mənada imitasiya 

edə bilən süni neyron şəbəkələri vasitəsilə lazımi dəqiqliklə modelləşdirmək olar. Zənnimizcə iki müasir 

yeni texnologiyanın - qeyri-səlis məntiq və neyrokompütinqin sinercisi əsasında yaranmış və elmdə və texni- 

kada geniş tətbiq tapmış neyro-fazzi texnologiya İR-in mürəkkəb, əvvəlcədən məlum olmayan mühitdə 

naviqasiyasını təmin edə bilən intellektual sistemin elmi əsası ola bilər. 

 

MÜTƏXƏSSİS BİLİYİNİN TESTLƏŞDİRİLMƏSİ 

PROQRAM PAKETİNİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ 

 

Nəsirli V.S. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

 İnsanın əqli fəaliyyətinin modelləşdirilməsi, o cüm-lədən tələbənin, mütəxəssisin biliyinin 

qiymətləndirilməsi üçün proqram paketlərinin layihələndirilməsi son zamanlar proqram mühəndisliyinin 

mühüm sahələrindən birinə çevrilmişdir. Aydındır ki, predmet sahəsi üzrə mütəxəssisin biliyinin  və 

qabiliyyətinin  ekspert (predmet sahəsi üzrə aparıci mütəxəssis) tərəfindən yoxlanılması həm çox vaxt 
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aparan, həm də subyektiv bir proses olduğu üçün, bu problemin həllində kompüterin tətbiqi məqsədəuyğun 

və aktualdır.  

Testləşdirmə, avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin (TAİS) struktur sxemi [1]  və alqoritminə 

əsasən  sistemin proqram təminatının [2] işlənməsi, bu sistemin fəaliyyəti və tətbiqi, tezisdə qarşıya qoyulan 

əsas məqsəddir.  

Layihələndirilən TAİS –in  funksiyalarından biri də predmet sahələri üzrə  mütəxəssis biliklərinin 

qiymətləndirilməsi üçün test üsulu ilə elektron yoxlama və nəticələrin mərkəzləşdirilmiş emal edilməsidir. 

Biliyin qiymətləndirilməsi vasitələrindən biri kimi qəbul olunan test üsulu bu gün də öz aktuallığını 

saxlamaqdadır. Üsulun üstünlüklərindən biri kimi biliyin qiymətləndirilməsində dəqiqliyin yüksək olmasını 

göstərmək olar. Lakin digər tərəfdən test banklarının tərtibi, onların yeniləşməsi və sualların çətinlik 

dərəcələrinə görə seçilməsi yorucu olmaqla yanaşı, həm də vaxt tələb edir. Bu və digər çətinlikləri nəzərə 

alaraq təqdim olunan tezisdə test üsulu ilə qiymətləndirmənin avtomatlaşdırılması məsələsinə baxılır.   

Predmet sahəsi üzrə mutəxəssisin biliyinin qiymətləndirilməsi üçün proqramlar paketinin 

layihələndirilməsinin ümumi strukturunu aşağıdakı kimi  təklif etmək olar. 

Təklif  olunan TAİS alqoritmi  əsasən  beş  moduldan  (Şək.1)  ibarətdir [3]: 

- server- proqram modulundan; 

- biliyin qiymətləndirilməsi ücün VB-nin işlənməsi modulundan; 

- predmet sahəsi banklarının yaradılması modulundan; 

- biliyin testləşdirilməsi üçün  avtomatlaşdırılmış iş yeri (AİY) modulundan; 

- köməkçi proqram paketləri modulundan. 

Köməkçi proqram paketi isə aşağıdakı modullardan ibarətdir: 

1). Test bankının yaradılması; 

2). Test bankının yoxlanılması; 

3). Test suallarının mürəkkəblik dərəcələrinə görə qruplaşdırılması; 

4). Testin aparılması: 

4.1. Mövzunun seçilməsi; 

4.2. Sualların ümumi sayının seçilməsi 

4.2.1. Açıq və qapalı tipli sualların sayının təyini; 

4.3. Vaxtın təyini. 

5). Testin nəticələrinin saxlanılması və çap olunması; 

6). Yeni respondentin məlumatlarının daxil edilməsi. 

Server proqram modulu “müştəri kompüter”lərin sayını və onlar arasındakı əlaqənin mümkünlüyünü 

müəyyənləşdirir. Müştəri kompüter kimi qəbul olunan hər bir respondent şəbəkədən ayrılarsa, dərhal serverə 

informasiya ötürülür. Serverə ötürülən informasiyanın strukturu əsasında konkret olaraq  respondentin 

soyadı, adı, atasının adı və ilkin bal göstəricisi müəyyənləşdirilir ki, bu da digər müştəri kompüterlərə aid 

olmayan informasiyanın ötürülməsinin qarşısını alır. Server proqram modulunun icazəsindən sonra biliyin 

testləşdirilməsi ücün AİY modulu aktivləşir 

 

 
Şəkil 1. Test üsulu ilə qiymətləndirilmənin avtomatlaşdırılması  sxemi 

Sistem tərəfindən təklif olunan istifadəci interfeysi sadə olub, minimal informasiya daxil edilməsini 

tələb edir. Bu rejimdə  respondent öz kodunu daxil etdikdən sonra təsdiqləyir. Kod düzgün daxil 

edilməyibsə, “kodun yanlış ” olması haqqında məlumat verilir. Qeyd etmək lazımdır ki, kod yaddan çıxarsa,  

respondentin   adının, soyadının və digər məlumatların əsasında da kodun təyini icra oluna bilər. 

Kodun düzgün daxil edilməsindən sonra sual bankından ixtiyari qaydada suallar seçilir. Respondent 

hər hansı sualı cavablandırarkən, cavabın yalan və ya doğru olması haqqında məlumat verilir.  Respondentin 
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seçdiyi variant və düzgün cavabın variantı isə xüsusi tərtib olunmuş cədvəldə əks etdirilir, həmçinin seçilən 

sualları nəzərdən keçirməklə cavablandırma ardıcıllığını da dəyişə bilər. 

AİY modulu hər bir sualın təhlilini də aparır. Belə ki, sualın çətinlik dərəcəsinin təyini sualı 

cavablandıranların faiz nisbətinə görə müəyyənləşdirilir. 

Test bankının qurulması modulu “WORD”-də tərtib olunmuş fənn banklarının oxunmasının və onların 

verilənlər bazası şəklində saxlanmasını təmin edir. 

Respondentlərin siyahısının hazırlanması, onların kodlaşdırılması mexanizminin icrası isə predmet 

sahələri banklarının qurulması modulu vasitəsi ilə yerinə yetirilir. 

Köməkçi proqramlar isə bankdan seçilən sualların dəyişdirilməsi, imtahan vaxtının 

müəyyənləşdirilməsi, tələbənin axtarışı, cədvəllərin çapı və s. kimi əməliyyatları yerinə yetirir. 

WORD –də verilən sual bankının məxfiliyi təmin edilir. Bank suallarının modifikasiya olunması isə 

yalnız server tərəfindən xüsusi kodla aparılır. Proqram  Delfi [1]   və   Builder-C++ [2]  alqoritmik  dillərinin  

birgə  tətbiqi əsasında  tərtib   edilmiş və sınaqdan keçirilmişdi. Nəticə qənaətbəxş olmuşdur. 

 
 

ELMİ TEXNOLOJİ PARKIN KORPORATİV İDARƏETMƏ                        

ŞƏBƏKƏSİNİN İŞLƏNMƏSİ 

 

Nəsirov F.V. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Son dövrdə ali təhsil müəssisələrin tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində yeni innovativ 

layihələrin və texnologiyaların tətbiq edilməsi məsələləri üstünlük təşkil edir. Azərbaycanda fəaliyyət 

göstərən ali məktəblərinin beynəlxalq təhsil səviyyəsinə çatdırılması, yüksək səviyyəli mütəxəssislərin 

hazırlanması məqsədi ilə yeni innovativ texnologiyalar çərçivəsində texnoloji parkların yaradılması vacib 

məsələlərdən biri hesab olunur. Məlum olduğu kimi, texnoloji parkın səmərəli fəaliyyəti ali təhsil, elmi-

tədqiqat, istehsalat və biznes funksional bölmələrinə əsaslanır. Bölmələr texnolji parkın ənənəvi iyerarxik 

sxeminə [1] əsasən qarşılıqlı informasiya mübadiləsini, idarəetmə prosedurlarını təmin etmək üçün yeni 

informasiya texnologiyalarının və sistemlərinin tətbiq edilməsi tələb olunur. 

Bununla əlaqədar olaraq, işin məqsədi ali təhsil müəssisəsində yaradılan texnoloji parkın idarəetmə 

quruluşuna uyğun korporativ şəbəkə sxemini təşkil etməkdir. 

Ali təhsil müəssisəsində texnoloji parkın quruluşu park üçün seçilən elmi profillərdən, istifadə olunan 

mövcud texnologiyalardan, inşaat arxitekturasından asılıdır. Sumqayıt Dövlət Universitetinin bazasında 

texnoloji parkın təhsil-elmi tədqiqat-istehsalat-biznes sxeminə əsasən qarşılıqlı korporativ idarəetmə 

funksiyalarının [2] təmin olunması üçün ümumi quruluş təklif edilir (Şək. 1). 

 

 

                                         ETP 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Şək. 1. Texnoloji parkın təhsil-elmi tədqiqat-istehsalat-biznes sxeminə əsasən qarşılıqlı korporativ 

idarəetmə prosesinin funksional sxemi 

Şək. 1-dən göründüyü kimi elmi texnoloji parkın (ETP) informasiya mübadiləsi komutator mərkəzində 

korporativ şəbəkə vasitəsi ilə təmin olunur. SDU-nun mühəndis yönümlü fakultələrinin professo-müəllim və 

tələbə istifadəçilərinin ETP-ilə qarşılıqlı informasiya mübadiləsi  korporativ informasiya sisteminin lokal 
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şəbəkəsinin texniki vasitələri, proqram təminatı və elektron sənədlərin idarəetmə, dövriəsi vasitələrinin 

köməyi yerinə yetirilir. 

SDU ETP-nin korporativ informasiya sisitemim səmərəli işini təmin etmək üçün park və SDU 

arasında etibarlı kabelsiz korporativ şəbəkə sisteminin texniki vasitələrinin seçilməsi, lazım olan ərazilərdə 

dəqiq yerləşdirilməsi, sazlanması və müvafiq proqram təminatının sistemə yüklənməsi, təhlükəsizliyin təmin 

edilməsi tələb olunur. 

SDU ETP-nin korporativ şəbəkəsində kabelsiz işçi zona aşağıdakı texniki vasitələrin köməyi ilə təmin 

olunur (Şək. 2): administratorun işçi yeri, komutator (Cisco 4402), paylanma nöqtəsi (Gsco AİRLAP). 

Kabelsiz vasitələr 2 standartda işləyirlər 802.11gn və ya 802.11n. Verilənlərin ötürülmə sürəti 100 Mbit/san 

qədər təmin olunur. Qeyd olunan sütət texnoloji parkın iki müştərisi arasında ola bilər. Məsələn müştəri 

arasında elektron mübadilə (verilənlərin qəbulu və ya ötürülməsi baş verirsə). Bu zaman digər müştərilərlə 

qarşılıqlı informasiya mübadiləsi kəsilir. Məsafədə yerləşən SDU-nun korpusların inşaa materiallarından 

asılı olaraq verilənlərin kabelsiz ötürülmə kücünün faizi aşağı düşür. SDU binalarının 1-ci korpusda daş bina 

və 2-ci korpus beton bina olduğundan müvafiq olaraq divarlardan keçən informasiya 20 və 30 % aşağı düşür.    

İki binanın arasında yarləşən elmi texnoloji parkın ərazisi 100 x 100 (m), inşaa materialları yüngül 

dəmir dayaq və şüşəli divar konstruksiyalı olduğuna görə, verilənlərin kabelsiz ötürülmə gücü yüksək 60-80 

Mbit/san qədər təmin etmək olur.     

  

 
Şək. 2. SDU ETP-nin korporativ şəbəkəsinin fəaliyət zonasının sxemi 

 

 

 

İNFORMASİYA İDARƏETMƏ SİSTEMİNDƏ İQTİSADİ MODELLƏŞDİRMƏ 

Nəsirova T.E. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Riyazi-iqtisadi modelləşdirmə  mürəkkəb sosial iqtisadi obyektlərin və prosseslərin riyazi modeli 

şəklində iqtisadiyyatın tərkib hissəsinə çevrilir, daha doğrusu iqtisadi, riyazi və kibernetik birliyi, vahid 

informasiya texnologiyasını əmələ gətirir. 

Modellər bir qayda olaraq statistik verilənlər əsasında qurulur. Statistik verilənləri yığcam təsvir 

etməyə, onların strukturunu  dərk etməyə, təsnifatına və ən başlıcası təsadüfi təzahürlər xaosu içində 

qanunauyğunluqları müəyyən etməyə imkan verir. Təccüblü dərəcədə maraqlıdır ki, verilənlərin hətta sadəcə 

ayırd etmə və tədqiqi təhlil metodları ilk anda hədsiz sayda rəqəmlər yığını kimi gprünən mürəkkəb halları 

əhəmiyyətli dərəcədə, lazımi qədər aydınlaşdırmaq imkanı verir. 

İqtisadi tədqiqatlarda adətən iqtisadi prosseslərin dinamikasını və səviyyəsini müəyyən edən amillərin 

aşkarlanmasıı məsələsini həll edirlər. Belə məsələlər korrelyasiya, reqressiya, faktor və komponent yəni 

tərkibli təhlil metodları ilə həll edilir. 

Başlıca və ikinci dərəcəli amillərin qarşılıqlı fəaliyyəti tədqiq olunan prosseslərin yayınmalarını 

müəyyən etməyə imkan verir. Bu qarşılıqlı fəaliyyətdə öyrənilən zəruri, özünəməxsus tipik qanunauyğunluq 

hallar və eləcə də bu qanunauyğunluqdan yayınma təsadüfləri sintez edilir. Təsadüfi hallar istənilən qanuni 

hallarda qaçılmaz təzahür kimi mövcud olur. 

İqtisadiyyatda real, obyektiv mövcud prosseslərin doğru təsviri üçün əsas qarşılıqlı əlaqələri ayırd 

etmək və eləcə də onları kəmiyyətcə qiymətləndirmək lazımdır. Bu yanaşma səbəbli asılıqların 

aşkarlanmasını tələb edir. Səbəbli asılılq prosseslər arasında elə bir əlaqədir ki, onun dəyişməsi digərinin 

dəyişməsinə səbəb olur. 
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Sənaye müəssisələrində təşkilatı, planlama və idarəetmə prosseslərinin xüsusiyyəti ümumən çoxsaylı 

və müxtəlif istehsal hallarında qərar qəbul etmək zəruriyyətindən ibarətdir. Bu işdə qərarqəbuletmə 

prossesinin iki xüsusiyyəti var. Birincisi odur ki, qərarın qəbul edilməsi şəraitdən adılı olaraq bir neçə 

variantdan müəyyən birinin qəbulu ilə fərqlənir. İkinci xüsusiyyət ondadır ki, qərar həmişə hər hansı bu və 

ya digər məqsədin yerinə yetirilməsi, ödənməsi naminə qəbul edilir və yüksək dərəcədə həmin məqsədə 

uyğun olmaqla səciyyələnir. Buna görə də hər qərar qəbulunda seçilmiş variantın miqdarca 

qiymətləndirilməsi lazımdır. 

Beləliklə, hər bir qərarın qəbul prossesi buraxılan arqument variantları ilə hüdudlanan funksiya yazılışı 

və qoyulmuş məqsədin ödənməsi tədbirlərindən ibarət ədədi kəmiyyət göstəricisi ilə ifadəsindən ibarət 

olmalıdır. B funksiya məqsəd, hədəf funkiyası, qiymətləndirmə kriteriyası və ya effekt göstəricisi 

adlandırmaq qəbul olunub. Mümkün qərarlar çoxluğu və məqsəd funksiyasınln yazılışı riyazi modelin 

ifadəsidir. Qərarın qəbul edilməsi tapşırığı məqsəd funksiyasınln maksimal (və ya minimal) qiymətlərin, 

habelə son qəti elə bir arqumentin tapılmasına yönəlir ki, onun qiymətində əsas məqsəd ödənilir. Belə həll 

optimal adlanır. İstehsalın, biznesin planlanmasında və idarə edilməsində qərarın qəbul edilməsi bir qayda 

olaraq xüsusi riyazi mədeldən istifadəni tələb edir. 

 

 

SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN RİYAZİ-İQTİSADİ MODEL ANLAYIŞI 

 

Nəsirova T.E. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Ölkəmizin müasir inkişaf mərhələsi ictimai həyatın bütün sahələrindəki dinamizm və keyfiyyət 

dəyişmələri ilə seçilir. Bu günkü vəziyyət müəssisəni idarə etmə bilgisinə və təcrübəsinə malik çoxlu sayda 

rəqiblərlə yanaşı rəhbərlərin müəssisəni idarə etmə qabiliyyətinə, bilgisinə yüksək tələblər qoyur. Bu halda 

gündən-günə dəyişən bazar iqtisadiyyatı şəraitində ən vacib problemlərdən biri müasir müəssisənin idarə 

edilməsidir. Aydındır ki, keçmiş və ənənəvi idarə metodları ölkınin yeni inkişaf şərtlərinə lazımi və güclü 

təsir göstərə bilnəz. Bu səbəbdən müəssisənin idarə edilməsinə uyğun yanaşma lazımdır. Bazar 

iqtisadiyyatının tələblərini, sorğularını nəzərə alan riyazi-iqtisadi modellərin yaradılması və tətbiqi 

zəruriyyəti kəsb edir. 

Riyazi-iqtisadi model sənaye müəssisəsi və ya hər hansı mürəkkəb bir sosial iqtisadi obyektin ən 

faydalı təsviridir. Riyazi model seçilmiş obyektin və əlaqəli sahələrin daxili və xarici prosseslərinin riyazi 

əksini verməklə iqtisadiyyatın ən dolğun və texniki cəhətdən idarə olunan tərkib hissəsinə çevrilir. Bu işdə 

keçmiş dövrlərdən fərqli olaraq çoxsaylı əməliyyatları, informasiyaları kibernetika, kompyuter texnikası 

insanlar üçün demək olar ki, öhdəsindən gəlinməz işi yerinə yetirir. Modellər bir qayda olaraq statistik 

verilənlər və məlumatlar əsasında qurulur. Statistika verilənləri daha yığcam təsvir etməyə, obyektin 

strukturunu dərk  etməyə, təsnifatını müəyyən etməyə və ən başlıcası təsadüfi hallar xaosundan 

qanunauyğunluğu axtarmaqa, tədqiq etməyə imkan verir. 

Riyazi metodları şərti olaraq iki sinifə: ehtimal və determinə olunanlara bölünür. Ehtimal metodlarına 

reqression təhlil təsadüfi hallar nəzəriyyəsi, müxtəlif proqram üsulları, oyunlar nzəriyyəsi qərarların qəbul 

dilməsi nəzəriyyəsi, imitasiya modelləşdirməsi və s. aiddir. Determinə usullasına matriks üsulları, xətti və 

qeyri- xətti proqramlaşdırma, şəbəkə axını, dinamiki proqramlaşdırma və s. 

İqtisadi təhlillərdə adətən iqtisadi prossesin səviyyə və dinamikasını müəyyən  edən amilləri 

aşkarlanma tapşırığı həll edilir. Belə tapşırıqlar əksər hallarda reqressiv, korrelyasiya və komponent (tərkibi 

elementlər) analiz metodlarının tətbiqi ilə həll edilir. 

Əsas və ikinci dərəcəli amillərin qarşılıqlı təsiri tədqiqat prossesinin yayınmasını müəyyən edir. Bu 

qarşılıqlı təsirdə iki təzahür sintez edilir. Birincisi vacib, özünəməxsus tipik qanunauyğunluq hallarına, 

ikincisi isə qanunauyğunluqdan kənar, yayınma kimi təsadüfi halların sintezidir. Təsadüfi yayınmalar hər 

hansı qanuna uyğun hallarda belə qaçınmaz, rast gəlinə bilən hallardır. İqtisadiyyatda mövcud olan real 

prosseslərin doğru, obyektiv təsviri üçün yalnız, sadəcə mövcud qarçılıqlı əlaqələri ayırd etmək yox və eləcə 

də onları miqdarca qiymətləndirmək lazımdır. Bu yanaşma səbəbli asılılıqların aşkarlanmasını tələb edir. 

Səbəbli asılılıq prosseslər arasındakı elə əlaqədir ki, onun dəyişməsi digərlərinin də dəyişməsinə səbəb olur. 

Müasir iqtisadiyyatda belə asılılıq və əlaqələr gündən-günə artır. Digər tərəfdən onların müxtəlifliyi 

idarəetməni də ən müasir idarə nəzəriyyəsi və informasiya texnikasının, texnologiyasının tətbiqi ilə 

durmadan təkmilləşdirməyi tələb edir. 
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İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ BİZNESS SEKTORUNDA OLAN ƏHƏMİYYƏTİ 

 

Nəzərov Ş.X. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Biznes sektoru, öz istifadəçilərini məhsullar və xidmətlərlə təmin edir.Hər bir biznes sektoruna, şirkət, 

istehsalçı qismində iştirak edir, istehsal etdiyi obyektlərə isə fiziki məhsulları, rəqəmsal məhsulları və 

müxtəlif xidmətləri nümunə kimi göstərmək olar.İnformasiya texnologiyalarının da, ən inkişaf etməkdə olan 

qolu : istehsal prosesini yaratmaq, onu icra etmək və idarə etməkdir.Bu səbəbdən İT, biznes sektoru üçün 

idarəetmə açarı sayıla bilər və bu açarın çox vacib əhəmiyyət daşıması danılmaz bir faktdır.Onlayn ticarət 

portalları, rəqəmsal marketinq, sosial şəbəkələr, rəqəmsal kommunikasiyalar, bulud sistemləri və s. İT 

vasitəsilə qurulur. Hal-hazırda, düzgün binesin planlaşdırılması, effektiv marketinq, global satışların 

idarəedilməsi, sistemyönlü idarəetmə, real vaxtda monitoring, müştərilərlə birbaşa ünsiyyət və uzunömürlü 

biznesin inkişaf etdirilməsi İT-siz qeyri mümkündür. 

Elektron biznes-ə yaxın olan, rəqəmsal biznes(elektron kommersiya) elektron biznessdə istifadə edilən 

demək olar ki, bütün üstünlükləri şirkət və istehlakçılara çatdırılmasını təmin edir.Hal hazırda dünyada 

Amazon, Alibaba, Ebay –kimi kommersiya portallarının, fərqli biznes modeli vardır.Bizness modeli 

proselərin necə gedəcəyini aydınlaşdıran bir alqoritmdir.Dünyada hal hazırda bizness modeli üçün 3 aspekt 

nəzərdə tutulub (B-Şirkət, C-Müştəri, G-dövlət) və bu aspektlərə görə bizness modeli qurulur və təsnif 

edilir.Ən çox istifadə edilən modellərə B2B(şirkətdən şirkətə), B2C(şirkətdən müştəriyə), G2C(dövlətdən 

müştəriyə) misal göstərmək olar.Elektron satış portallarının üstünlüklərə misal olaraq, sürətli alış və satış 

prosedurları, sürətli axtarış imkanları, istənilən vaxt alışın və satışın mümkün olması, aşağı malliyə resursu 

ilə keyfiyyətli xidmətlərin təmin edilməsi, fiziki olaraq şirkətin mövcud olmasına ehtiyacın olmaması, 

başlanmasının və idarəedilməsinin çox asan olması, müştərilərin rahatlığı və logistik proseslərin 

avtomatlaşdırılması kimi xüsusiyyətləri misal göstərmək olar.Bu üstün cəhətlərə baxmayaraq, bir neçə mənfi 

cəhət də vardır: məhsulun keyfiyyətinə zəmanətin olmaması, mexaniki səhvlər və ya hər hansı bir prosesin 

səhv getməsi, bütün prosesə öz təsirini göstərir, yüksək səvviyədə təhlükəsizliklə təmin olunması. 

Hər bir uğurlu biznes hər zaman xüsusi amillərdən asılı olmuşdur.Bunlara misal olaraq, dəqiq analiz 

və gələcəkdə də işlənilməsi mümkün və münasib olan texnologiyanın seçilməsin misal göstərmək olar.İT 

yeganə texnologiya sayılır ki, şirkət üçün çox əhəmiyyətli olan məlumatları analiz edir və bu məlumatlar 

əsasında biznesi planlaşdırır.Müasir dövrdə,insanlar istənilən yerdən rəqəmsal marketing vasitəsilə 

məhsulların və ya servislərin dünya sferasında tanıtımın həyata keçirə bilərlər.Həmçinin, bulud 

texnologiyaları və müasir kommunikasiya sistemləri imkan verir ki, dünyanın istənilən yerindən virtual 

ofislər yaradılsın, idarə və monitorinq olunsun. 

Biznes üçün doğru qərarların verilməsi 2 faktordan asılıdır (sürət və dəqiqlik).Özünü sübut etmiş hər 

bir qurum, düzgün qərar vermək üçün hərtərəfli bazar araşdırması edir.Bazar araşdırması bir neçə üsul ilə 

edilə bilər, internet üzərindən müşahidə, forumlar, bloglar və qrup müzakirələri və ənənəvi olaraq şəxsi 

görüşlər vasitəsilə.Qərar qəbul etmədə istifadə olunan proqram təminatları :Big data, Google Analytics və 

Microsoft CRM Dynamics.Bu texnologiyalar vasitəsilə biznes sektorunda olan faydalı məlumatları 

axtarmaqla yanaşı həm də, insanamili vasitısilə yarana biləcək səhvləri minimuma endirir.Daha bir üstünlük 

isə dünəvi mövcudluqdur ki, bu da şirkətin dünya miqyasında tanlnmasına şərait yaradır.İBM şirkəti, 

müştəriləri ilə daim əlaqədə olmaq və öz partnyorları ilə əməkdaşlıq etmək üçün ilk dəfə olaraq elektron 

biznesi istifadə etmişdir. 

Elektron biznesin yaradılması üçün ilk olaraq, bizness plan hazırlanmalıdır.İlkin versiyada çox də 

ətradlı izahatlar və suallar olmayacaq lakin bu biznesə başlamaq üçün zəruri olan addımlar,ideya konsepti  və 

resursların siyahısı, ehtiyac ola biləcəklərin isə hansı yolla əldə olunması qeyd edilir.Növbətdi mərhələdə 

arzu edilən biznesin hansi regiona aid olması, rəqiblərin olması, bu və bu kimi məlumatların nəcə əldə 

olunması qeyd olunur.İqtisadi cəhətdən hal-hazırki vəziyyət bu biznesi başlamaq üçün kifayət edirsə, 

elektron hökümət vasitəsi ilə VÖEN(TAX İD) əldə olunur və lisenziyalar, icazələrin olması barədə olan 

sənədlər elektron şəkildə imzalanır və möhürlənir.Bu proseslərin əksər qismi İT vasitəsilə görülür, müxtəlif 

texnologiyaların istifadəsi, işlərin avtomatlaşdırılması, birlikdə işlərin görülməsi və s. 

İnformasiya texnologiyalarının hər gün inkişaf etdirilməsi, bütün bu prosesləri gündən günə daha üst 

səviyyəyə çatdırmışdır.Ən qabaqcıl şirkətlər hal hazırda bütün işlərini İT üzərindən qurmağa çalışırlar ki, 

bununlada həm iqtisadi cəhətdən qənaət etmək, internet ilə öz müştəriləri və əməkdaşları ilə əlaqə saxlama 

üçün çox əlverişli bir texnologiya sayılır.Bundan əlavə İT tək biznes sektorunda deyil demək olar ki digər 

sektorlara da öz təsirini ciddi şəkildə göstərmişdir. 
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DİSKRET XARAKTERLİ MÜRƏKKƏB SİSTEMLƏRİN İMİTASİYA 

MODELLƏŞDİRİLMƏSİ İLƏ TƏDQİQİ ÜSULLARI 

 

Novruzova T.F. 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 

İmitasiya modelləşdirilməsi mahiyyət etibarı ilə fiziki modelləşdirməyə bənzəyir. Fərq ondadır ki, 

imitasiya modelləşdirilməsində eksperimentlər fiziki obyektdə deyil, onun kompüter modeli üzərində həyata 

keçirilir. İmitasiya modelinin (İM) mahiyyətinə görə model üzərində “Nə etməli, əgər...?” tipli 

eksperimentlər aparılır. İM-in alət vasitələri Alqol, Fortran kimi proqramlaşdırma dillərinin yaradılması ilə 

eyni dövrdə yaranmağa başlamış, süni intellekt elementləri ilə təchiz edilmiş güclü, çoxfunksiyalı, 

problemyönlü sistemlər şəklində modelləşdirmə mühiti səviyyəsinə kimi inkişaf yolu keçmişdir. 

İM-in metodoloji məsələləri, yəni ehtimal və riyazi statistika nəzəriyyələrinin, imitasiya 

eksperimentlərinin planlaşdırılması məsələləri və nəticələrin, geniş yayılmış modelləşdirmə dillərinin 

müqayisəli analizi, funksional imkanların və tətbiq sahələrinin araşdırılması məqsədilə aşağıdakı əsas 

məsələlərin hansı səviyyədə öz həllini tapması istiqamətlərinin analizinə baxılır: ilkin sistemin və həll olunan 

məsələlərin modelləşdirmə dillərinə çevrilməsi; sistemə aid verilənlər və biliklərin tədqiqatçının predmet 

sahəsinin dilinə yaxın olan universal formalizmlərlə təsviri; tədqiqatların aparılması və alınmış nəticələrin 

emalı üçün proqramlaşdırma aparatının seçilməsi və istifadəsi.  

 İM-in digər modelləşdirmə alətləri ilə müqayisədə üstün cəhətləri kimi aşağıdakıları göstərmək olar:  

 1.Sistem yeni layihələndirilirsə, onun layihələndirilməsinin ilkin mərhələsində yaradılmasının 

məqsədəuyğunluğu barədə qərar qəbul etmək imkanlarının olması;  

 2. Sistem fəaliyyətdə olan proseslər toplusundan ibarətdirsə və onlar üzərində eksperimentlərin 

aparılması mümkün deyilsə və yaxud həddindən artıq baha başa gəlirsə, sistemin fəaliyyətinə müdaxilə 

etmədən və onun fəaliyyətinə xələl gətirmədən eksperimentlərin aparılmasının mümkünlüyü; 

 3. İdarəetmə strategiyalarının sintezi və tədqiqi;  

 4. Sistemin perspektivdə fəaliyyətinin planlaşdırılması və proqnozların təyini;  

 5. Sistemin idarə olunması ilə məşğul olan heyətin öyrədilməsi və s.  

 Təyinatından asılı olmayaraq istənilən İM kompüter üçün tətbiqi paket proqramıdır və İM-in 

yaradılmasında proqramlaşdırma mərhələsi əsas hesab olunur. Bu mərhələ üç əsas istiqamətdə yerinə 

yeririlir:  

 1. İM üçün universal alqoritmik proqramlaşdırma dillərindən istifadə olunması: Paskal, C++, 

Fortran, PL/1, Ada və b. Bu halda proqramçı İM-i yaradarkən praktiki olaraq kompüterin resurslarından 

geniş istifadə etmək imkanına malik olur. İM-in göstərilən üsulla yaradılması böyük əmək resursları, yüksək 

peşəkarlığa malik olan proqramçılar və müxtəlif profilli mütəxəssislərin qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyətini tələb 

edir. İşlənmiş İM konkret məsələnin həllinə yönəldilmiş olduğundan ondan başqa məsələlərin həllində 

istifadə oluna bilmir.  

 2. İM-in proseslərə oriyentasiya olunan xüsusiləşdirilmiş dillərin yaradılması və modelləşdirmədə 

istifadəsi.  

 3. Problemyönümlü modelləşdirmə sistemlərinin yaradılması və istifadəsi. 

 Qeyd edək ki, son vaxtlar müxtəlif sahələrdə modelləşdirmə alətlərinin, o cümlədən İM alətlərinin 

işlənməsində müxtəlif metod və yanaşmaları özündə əks etdirən hibrid sistemlər konsepsiyası 

formalaşmışdır. Bu halda İM-in və intellektual sistemlərin, xüsusən də ekspert sistemlərinin imkanlarını 

birləşdirən mürəkkəb və çoxfunksiyalı modelləşdirmə sistemləri yaradılır. 

 İntellektual sistemlərin tətbiqi ilə İM-in qurulmasında mürəkkəb sistemlər haqqında verilənlər və 

biliklər müxtəlif yollarla toplanmalı, formalizə olunmalı və kompüterin informasiya sisteminə daxil 

olunmalıdır. Əsas problem verilənlər və bilikləri İM-in proqramlarından ayırmaq və onlara modelləşdirmə 

sisteminin sərbəst elementi kimi baxılmasıdır. Bu halda verilənlər və biliklər bazaları akkumulyasiya 

qabiliyyətli, modifikasiya olunan, oxunulan və proqram təminatının digər elementlərindən asılı olmayaraq 

istifadə olunma qabiliyyətinə malik olmalıdır.  

 Biliklərə əsaslanan sistemlərin əsas elementləri biliklər bazası (BB), verilənlər bazası (VB) və 

məntiqi qərar qəbul etmə blokudur. Bu tip sistemlərdə əsas məsələ biliklərin kompüterdə emalı üçün təsvir 

olunmasıdır.  

 Mürəkkəb sistem və strukturların təsviri və idarə olunması üçün geniş yayılmış riyazi üsulların-

formalizimlərin klassifikasiyası cədvəldə göstərildiyi kimi verilir (cədvəl 1).  
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Mürəkkəb sistemin yazılış 

üsulu 

 

Anlaşma dərəcəsi 

 

Çeviklik 

Sonlu avtomat Qapalı Sərt strukturlaşmış 

Proqram -”- -”- 

Sxem -”- -”- 

Semantik şəbəkə Qapalı/anlaşılan orta 

Freym -”- -”- 

Qraflar, şəbəkələr -”- -”- 

Formal spesifiklik -”- -”- 

Teoremlər -”- -”- 

Produksiya qaydaları anlaşılan Yüksək 

Cümlələrlə ifadə -”- -”- 

 Cədvəldən göründüyü kimi sonuncu iki üsul anlaşma və çeviklik dərəcələrinə görə insan tərəfindən 

qərar qəbul etməklə istifadə olunan dərin biliklərə əsaslanır. 

 Produksiya qaydaları anlaşılma və çeviklik dərəcəsinə görə daha yüksək keyfiyyətlərə malikdir. Belə 

ki, produksiya qaydaları asan üsullarla bilikləri formalizə etmək, toplamaq və BB-nı modifikasiya etmək 

imkanlarına malikdir.  

 Produksiya qaydalarına əsaslanan çoxlu sayda praktiki intellektual sistemlər işlənmişdir və onlardan 

İM-də geniş istifadə olunur, məs.: EMYCİN, OPS-S, DELTA, ACE, EXPERT və b. 

 

DƏNİZ SEYSMİK KƏŞFİYYATINDA SEYSMO QƏBULEDİCİLƏRİN  

FƏZA KOORDİNATLARININ DƏYİŞMƏSİNƏ DAİR 

 

Paşayeva A.İ. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Seysmik kəşfiyyatının dəniz şəraitində aparılması zamanı su qatının  mövcudluğu tədqiq olunan 

nmühitdən qayıdan seysmik dalğaların qəbul edilmə nöqtələrinin fəza koordinatlarının dəyişməsinə səbəb 

olur.  Seysmik dalğalar dəniz dibində seçilə bilən sıxlıq səthinin üst hissəsinə qədər əhatə edir. Sonra bu 

sıxlıq səthinin üst hissəsi boyunca şüalanır. Daha sonra bu sıxlıq əsas dalğa kimi səthə geri qayıdır. Seysmik 

enerjinin hərəkət müddəti vasitəsilə əks olunma dəniz-dibi sıxlıq səthindən əks olunan dalğalar formasında 

ölçür.  

İstiqamət üzrə mərkəzləşmiş enerji pulslarını su sütunlarına aşağı tezlikli səslər şəklində göndərməklə 

seysmik tədqiqatlar dəniz ətraf mühitində həyata keçirilir. Bu pulslar dərinliklərə qədər hərəkət edir. Daha 

sonra bu pluslar yenidən geri əks olunurlar. Seysmik dalğa sıxlığının məhsulu və tezliyi akustik 

müqavimətdəki müxtəlifliyi göstərən sərhədlər təyin olunur. Bu əks olunmalar qəbuledicilər vasitəsi ilə əks 

olunmalar qeyd olunur (hidrofon). Qoşqu strimerlarında bütün bunlar seysmik tədqiqat gəmisinin arxası 

vasitəsilə açılır(Şəkil 1).  

Bundan sonra hasil olunmuş enerji və qəbuledicilər vasitəsi ilə sonradan qeyd olunma arasındakı vaxt 

fərqinə görə layın dərinliyi həmçinin əhatə dairəsi hesablanır və daha sonra xəritəsi çəkilir. Bu prosessdə 

seysmik dalğaların qəbuledicilərinin yalniz ilkin koordinatları nəzərə alınır, su səviyyəsinin koordinatların 

dəyişməsinin nəzərə alınmır.  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Beləliklə, seysmik qəbuledicilərin koordinatlarının dəqiqləşdirilməsi qəbul edilən seysmik 

siqnalların həm dinamik, həm də kinematik xarakteristikalarını dəqiqləşdirməyə imkan verir. 

 

 



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

 

196 

 

QAZLİFT QUYULARINNI EKSPERT SİSTEMİ ƏSASINDA İDARƏ EDİLMƏSİ 

 

Paşazadə M.S. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Qazlift üsulu yüksək təzyiqli qaz vasitəsilə quyudan mayenin cixarlmasında istifadə olunur.Qazlift 

metodunda qaz boruya daxil olaraq turbindəki mayenin sıxlığını azaldır və qabarcıqlar mayedə “ yuyulma” 

əməliyyatını yerinə yetirir.Hər iki amil borunun dibində axan quyruğ təzyiqini aşağı salır.Qazlift 

metodunun əsas iki tipi mövcuddur: fasiləsiz və diskret axin. 

Fasiləsiz axın qazlift metodu  böyük həcmli və böyük statik axan quyruğ təzyiqli quyularda istifadəsi 

olunur.Hansıki burada əsas nasos problemləri digər süni neftçıxarma üsulları ilə meydana gələ bilər.Yüksək 

təzyiqli qaz sıxılma olmadan mövcud olanda və yaxud qazın dəyəri aşağı olanda qazlift üsulu xüsusilə yaxşı 

hesab olunur. Fasiləsiz axın qazlift metodu istehsal edilən qazı boruya daxil olan təzyiqi azaltmaq üçün 

əlavə qaz ilə təmin edir və bu aşağı forma təzyiqinə gətirib cıxarır.Bu üsul nasos metodları ilə müqayisədə 

su anbarlarında yuksək təzyiqi təmin edir və buna görə də istehsal nisbətən azalır.Həmçinin güc effektivliyi 

də digər netfçıxarma metodları ilə müqayisədə zəifdir.Aşağı səmərəliliy sıxılma və istismar xərcləri üçün 

ilkin kapital qoyuluşunu əhəmiyyətli dərəcədə artırır. 

Diskret axın qazlift metodu üsulu tipik olaraq aşağı həcmli maye istehsal edən quyularda istifadə 

olunur.Bu metod vasitəsilə neftçıxarılması təklif olunan quyular adətən yüksək mehsuldarlıq səviyyəsinə 

malik olur.Diskret axın metodu davamlı axın metodunu qaz quyularının aşağı dərəcələrinin tükəndiyi və 

maye yükləmələrində maneə yaranan zaman əvəz edə bilər.Hər iki metod müəyyən  mənfi və müsbət 

cəhətləri var.Amma nəzərə alınacaq əsas faktorları eynidir.Ancaq müzakirələr apardıqdan sonra fərqləri 

müəyyən etmək olar. Yalnız diskret liftin yerinə pistonlu lift istifadə olunarsa  fasiləsiz axın qazlift 

metodunda effektivliyi yüksələ bilər.Bu fərq sistemin uğurunu və ya uğursuzluğunu təyin edir. 

 

SPESİFİK YÜKLÜ ŞƏBƏKƏLƏRDƏ REAKTİV GÜCÜN  

KOMPENSASİYASININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

 Poladov E.E. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Spesifik yüklü (qeyri-xətti, qeyri-simmetrik və tezdəyişən yüklər)  şəbəkələrdə reaktiv gücün 

kompensasiyasının müəyyən xüsusiyyətləri vardır. Bunlara xüsusiyyətlərə aşağıdakılar daxildir: 

1. İstehlakçıların aşağı güc əmsalına və yükün tezdəyişən xarakterinə görə reaktiv gücün 

kompensasiyasını sabit və dəyişən tərkibli reaktiv güc kimi yerinə yetirmək lazımdır. Reaktiv gücün sabit 

təşkiledicilərinin kompensasiyası güc əmsalını qaldırmaq və bəsləyici şəbəkədə gərginliyin təhrifinin 

azaldılması üçün vacibdir. Reaktiv gücün dəyişən təşkiledicilərinin kompensasiyası bəsləyici şəbəkədə 

gərginliyin yırğalanmasının azaldılması məqsədilə edilir. 

2. İstehlak olunan  reaktiv gücün tez-tez dəyişməsinə görə həmin gücün atılması və yığılması sürətinə 

bərabər sürətlə reaktiv gücü tənzim edə bilən cəld təsir edən kompensasiya qurğularının tətbiqi zəruridir.  

3. Reaktiv gücün fazalar üzrə bərabər olmayan istehlakına görə kompensasiya qurğularının da birfazalı 

idarə olunması zəruridir. 

4.Tezdəyişən ventil yüklü şəbəkələrdə reaktiv gücün sabit təşkiledicilərinin kompensasiyası üçün 

kondensator batareyalarının tətbiqi məhdudlaşdırılır. Bu qeyri-xətti yüklü şəbəkələrdə gərginlik və cərəyanın 

ali harmonikalarının olması ilə əlaqədardır. Ali harmonikalar kondensator batareyalarının cərəyana görə 

əhəmiyyətli yüklənməsinə gətirir. 

Ümumi olaraq demək olar ki,  ölkəmizdə elektrik şəbəkələrində və bu sırada çevirici texnikanı 

bəsləyən şəbəkələrdə reaktiv gücün kompensasiyası  ilə bağlı mürəkkəb vəziyyət gərgin olaraq qalır. Bizim 

elektrik şəbəkələrinin kompensasiyalaşdırılması dünyanın inkişaf etmiş ölkələri ilə müqayisədə 2-3 dəfə 

azdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələnin həlli o qədər də asan deyildir. Bu bir tərəfdən kondensator 

batareyalarına olan kəskin tələbat, digər tərəfdən də çevirici y/st-da ənənəvi kompensasiya üsulu ilə 

kondensatorlar şəbəkəyə bilavasitə qoşulduğundan onların rezonans zamanı yaranan ali harmonikalı 

cərəyanların yükünə görə kütləvi  şəkildə sıradan çıxması ilə bağlıdır. Çevirici y/st-ın bəsləyici şəbəkələrə  

harmonik təsiri ilə bağlı iş də o qədər yaxşı deyildir.. 

Reaktiv gücün kompensasiyasının əsas texniki vasitələri və çevirici y/st-da gərginlik və cərəyanın 

yaxşılaşdırlması istiqamətləri bunlardır: 
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Sinxron kompensatorlar. 

Tiristorlu reaktiv güc kompensatorları. 

Passiv süzgəc-kompensasiya qurğuları. 

Aktiv süzgəclər. 

Parametrik cərəyan mənbələri. 

Yüksək energetik göstəricili düzləndiricilər. 

Bir sıra müəssisələrdə sinxron kompensatorların tətbiqinə baxmayaraq  bu kompensasiya üsuluna 

çevirici yüklər şəraitində maraq azalmışdır. Əksinə, bütün dünyada reaktiv gücün kompensasiyası üçün statik 

kompensatorların tədqiqatı və hazırlanması aparılır. Adətən bu qurğulara ali harmonikaların süzgəcdən 

keçirilməsi və bəsləmə gərginliyinin qeyri simmetriklik dərəcəsinin aşağı salınması funk-siyasını əlavə 

edirlər. Hal-hazırda daha çox diqqət sxem həllərinin, hesablama metodlarının təkminləşdirilməsinə və süzgəc 

kompensator qurğularının praktiki tətbiqi suallarına ayrılır. 

Elektrik şəbəkələrində gərginliyin keyfiyyətinin artırılmasının yeni istiqməti aktiv güc süzgəclərinin 

istifadəsidir. Belə süzgəclər  ventil keçiriciliyi intervalının impuls modullu cərəyan invertoru sxeminin 

bazasında qurula bilər. Tutum və induktivlik impuls modulyasiyalı yüksək tezliyi ilə idarə olunur. Nəticədə 

düzlənmiş və adaptasiya olunmuş parametrli süzgəclər, zəruri və qoyulmuş güclərdə reaktiv gücün 

kompensasiyası problemini həll edən süzgəclər reallaşa bilər. 

Yuxarıda göstərilən problemin həllində  induktiv-tutum çeviriciləri, bəzən də parametrik cərəyan 

mənbələri əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Şəbəkədən istehlak olunan dəyişən gərginliyin sabit gərginliyə 

çevrilməsi zamanı yükün gərginliyi böyük dəyişdikdə, adi çeviricilərdə reaktiv güc artımı və şəbəkə 

cərəyanının hiss olunan təhrifi müşahidə olunur, parametrik cərəyan mənbəyi göstərilən mənfi təsiri kəskin 

azaldır. 

 

TRİSTORLU STATİK  GÜC KOMPENSATORLARI 

 

Poladov E.E. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Tez və cəld dəyişən yüklər olduqda reaktiv gücün ətalətsiz tənziminin mümkünlüyünü təmin edən   

statik reaktiv güc kompensatorlarının tətbiqi perspektivli olur. Bu halda enerji sisteminin statik dayanıqlıq 

şərti yaxşılaşır  və bu da elektrik qurğularının texniki-iqtisadi göstəricilərinin yaxşılaşması hesabına əlavə 

qənaəti təmin edir. 

Statik reaktiv güc kompensatorları (SRGK)  cəld təsirli tənzim, gərginliyin yırğalanmasının 

məhdudlaşdırılması, yüklərin simmetrikləşdirilməsi, fırlanan hissələrinin olmaması, şəbəkəyə verilən reaktiv 

gücün tənzim olunması kimi müsbət xüsusiyyətləri özündə əks etdirən  reaktiv gücün  perspektivli rasional  

kompensasiyası vasitəsidir. Bundan başqa bu qurğu gərginliyin səlis və optimal paylanmasını həyata keçirə 

və bununla da paylayıcı elektrik şəbəkələrində onun itkisini azalda bilər. 

Hal-hazırda statik reaktiv güc kompensatorları üçün çox sayda  sxem variantları məlumdur. Bu 

sxemlər da 3 qrupa bölünür:  

1)  Reaktiv gücün sabit cərəyan tərəfdə induktiv yığımlı körpülü mənbələri. 

2) Qeyri-xətti volt-amper xarakteristikalı doyma reaktorları. 

3)  Ardıcıl birləşdirilmiş, əks-paralel idarə olunan ventilli və xətti volt-amper xarakteristikalı reaktorlar. 

         Statik reaktiv güc kompensatorları  eyni zamanda əsas tezliyin reaktiv gücünü kompensasiya edir, ali 

harmonikaları süzgəcdən keçirir, gərginlik dəyişmələrini kompensasiya edir, şəbəkə gərginliyini 

simmetrikləşdirir. Onlar reaktiv gücün tənzimini təmin edən idarə olunan hissədən, qeyri xətti yüklərin ali 

harmonikalı cərəyanlarının süzülməsini təmin edən energetik süzgəclərdən ibarətdir. 

 Statik kompensasiya qurğuları göstərilən növbəti üstünlüklərə malikdir: 

1) Reaktiv gücün yüksək cəld təsirli dəyişməsi. 

2) Reaktiv gücün kifayət qədər tənzim olunma diapazonu. 

3) Reaktiv gücün istehlak və tənzim olunma imkanı. 

4) Bəsləmə gərginliyinin minimal təhrifi. 

Statik kompensasiya qurğularının əsas elementləri kondensator və drossel-elektromaqnit daşıyıcıları 

və onun tez çevrilməsinin təmin edən ventillərdir. Reaktiv gücün statik mənbələrinin iş prinsipi bundan 

ibarətdir ki, çeviricinin düzləndirilmiş cərəyanından induktivlik maqnit enerjisi ilə dolur və bu da dəyişən 

cərəyan şəbəkəsinə önləyici güc əmsalı ilə ötürülür. 
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Statik reaktiv güc kompensatorlarında ventilin tam açılması zamanı qurğunun reaktiv gücü süzgəclərin 

ötürdüyü güclə reaktorların istehlak etdiyi gücün fərqinə görə təyin olunur. Ventillər bağlanana qədər 

reaktorlar tərəfindən istehlak olunan güc azalır, onlar tam bağlandıqda ötürülən güc süzgəclərin gücünə 

bərabər olur.  

Tristorlu statik güc kompensatorlarının dünya üzrə istehsalının böyük inkişafı onların reaktiv gücün 

kompensasiyasının ənənəvi metodları ilə müqayisədə elektroenergetikanın bir sıra aktual məsələlərini həll 

etməsinə görə müəyyən olunur. Belə məsələlərə elektrik enerjisinin istehlak yerində və istehlakçıların 

gərginliyini stabil saxlamaq məqsədilə uzun xətlərin aralıq y\st-da reaktiv gücün kompensasiyası zərurəti, 

EVX-də və tələbatçıların elektrik təchizatı şəbəkələrində itkilərin azaldılması, elektrik verilişinin ötürmə 

qabiliyyətinin artırılması aiddir. 

Elektrik enerjisinin uzaq məsafəyə ötürülməsində gücün, uzunluğun, gərginliyin artması kompensasiya 

vasitələri ilə təminatda bir sıra mühüm məsələləri irəli sürür: daxili ifrat gərginliyin məhdudlaşdırılması, 

statik və dinamik dayanıqlıq, ATQ (avtomatik təkrar qoşma)-nın effektivliyi. 

Aparılmış tədqiqatlar əsasında belə nəticəyə gəlmək olar ki, TSK (tristorlu statik güc kompensatoru) 

elektrik sistemlərində keyfiyyətin və etibarlılığın artırılması üçün yeni imkanlar açır, reaktiv gücün 

kompensasiyasından başqa kommutasiya ifrat gərginliyini məhdudlaşdırır və mütənasib olaraq ultra yüksək 

gərginlikli ötürmədə izolyasiya səviyyəsini yaxşılaşdırır, CATQ (çoxfazalı avtomatik təkrar qoşma) və 

BATQ(birfazalı avtomatik təkrar qoşma) -nin müvəffəq olma ehtimalını artırır, uzun xətlərdə güc səviyyəsini 

qaldırır, rejimləri simmetrikləşdirir, xəttlərdə itkiləri azaldır, tezdəyişən yüklərin təsirini azaldır, ali 

harmonikaları süzgəcdən keçirir.  

Tiristorlu statik kompensatorların (TSK) inkişafı onların funksional xüsusiyyətləri ilə təyin olunan bir 

neçə istiqamətdə gedir. Bu funksiyalar elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanmasının ümumi sitemində 

yerləşməsindən və rolundan asılıdır. 

Hal-hazırda əsasən idarə olunan ventillərdən (tiristorlardan) istifadə etməklə idarə olunan reaktor və 

kondensatorların bazasında  statik kompensatorların bir çox növləri işlənilmişdir. 

Xaricdə və ölkəmizdə praktikada ən çox yayılan birbaşa və dolayı kompensasiya qurğularıdır. 

Birbaşa kompensasiyalı statik kompensasiya qurğusu elektrik qəbuledicilərinin reaktiv enerjisi 

dəyişdikdə kondensatorlar batareyasının və ya ali harmonikalar süzgəcinin açılması və qoşulması yolu ilə 

reaktiv gücün pilləli tənzimini həyata keçirir.  

Dolayı kompensasiyalı statik kompensasiya qurğuları iki hissədən ibarətdir: Gərginlik döyünmələrinin 

kompensasiya olunması üçün induktiv elementin səlis tənzimi və tənzim olunmayan hissəsi.  

Tristorlu kompensatorlar şəbəkədən istehlak olunan reaktiv gücü nominalın  2%-dən çox olmayan xəta 

ilə kompensasiya edir. 

 

BİRBAŞA RƏQƏMSAL İDARƏETMƏ ÜÇÜN ÖZÜTƏHSİSLƏNƏN  

ANALOQ-RƏQƏM ÇEVİRİCİ 

 

Rəcəbli R.İ. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Elektronikada analoq-rəqəm çeviricisi analoq siqnalı rəqəmli siqnala çevirən sistemə deyilir. Analoq 

siqnallara misal olaraq mikrofona daxil olan səsi, kameranın linzalarına daxil olan işığı və s. göstərmək olar.  

Analoq rəqəm çeviriciləri ölçmə qurğularında da geniş tətbiq olunur. Belə ki, elektron qurğularda 

analoq-rəqəm çeviricisi qurğunun girişinə verilən analoq gərginlik və ya cərəyanı, həmin gərginlik və ya 

cərəyanın qiymətinə uyğun olan rəqəmli qiymətə çevirir. Analoq-rəqəm çeviricisinin çıxışında alınan siqnal 

adətən ikili say sistemi ilə ifadə olunan və giriş siqnalının qiymətinə proporsional olan bir rəqəmli siqnaldır.  

Müxtəlif analoq-rəqəm çeviriciləri mövcuddur. İstifadə olunan komponentlərin sayının çox olduğuna 

və ümumiyyətlə, analoq-rəqəm çeviricilərinin strukturlarının qəliz olduğuna görə, analoq-rəqəm 

çeviricilərinin böyük əksəriyyəti inteqral sxemlər üzərində qurulurlar. Analoq-rəqəm çeviriciləri olduğu 

kimi, bu prosesin əksini yerinə yetirən rəqəm-analoq çeviriciləri də mövcuddur. Rəqəm-analoq çeviriciləri 

dinamiklərdə, monitorlarda, mexaniki qurğularda və s. kimi qurğularda tətbiq olunurlar. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, bu çevirmələr ideal şəkildə yerinə yetirilmirlər. Yəni, çevirmə zamanı 

xətalar da baş verə bilər. Çevirmə zamanı baş verə biləcək xətalara misal olaraq növbəti xətaları göstərmək 

olar: Kvantlaşma xətası, diskretləşdirmə xətası. Analoq-rəqəm çeviricisində kvantlaşma prosesi zamanı 

əmələ gələn küylər nəticəsində yaranan təhriflərə kvantlaşma xətası deyilir. Bu xəta analoq giriş 

gərginliyinin, analoq-rəqəm çeviricisinin rəqəmləşmiş çıxış kəmiyyəti arasında yuvarlaşmış xətadır. Küy 
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qeyri-xəttidir və siqnaldan asılıdır. İdeal analoq-rəqəm çeviricisində kvantlaşma xətası -1/2 LSB və +1/2 

LSB arası paylanır və bütün kvantlaşma səviyyələrində bərabər paylanır. “Siqnal-kvantlaşma küy nisbəti”-ni 

aşağıdakı düsturla tapmaq olar: 

SKKN = 20log10(2
Q) ≈ 6.02 ∗ Q dB 

Burada Q kvantlanan bitlərin sayıdır. Misal üçün, 16-bit analoq-rəqəm çeviricisinin siqnal-kvantlaşma küy 

nisbətinin maksimal qiyməti 6.02*16=96.3 dB-dir.  

Analoq-rəqəm çeviricilərində qurğunun işləməsini dizerinq prosesi ilə artırmaq mümkündür. Bu çox 

kiçik sayda təsadüfi küylərin (ağ küy) girişə çevirmədən əvvəl əlavə olunmasıdır. Dizerinq prosesində, girişə 

kiçik səviyyəli siqnal verildikdə, siqnal-kvatlaşma küy nisbətinin qiyməti sabit qalmır, 0 ilə 1 arasında 

təsadüfi qiymətlər alaraq dəyişir. Misal üçün, çox aşağı səviyyəli audio siqnal dizerinq prosesindən 

keçməzsə, çıxışda alınan siqnalın keyfiyyəti çox aşağı və təhrifləşmiş formada olar. 

İndiki zamanda gərginlik-kod çevirmə üsulları məlumdur. Bu üsullar bir-birindən işləmə sürətlərinə, 

dəqiqliklərinə və quruluşlarının qəlizliyinə görə fərqlənirlər. Uyğun olaraq, bu çevirmə üsullarına görə 

analoq-rəqəm çeviriciləri də fərqlənirlər. Daha əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, analoq siqnallarının rəqəmli 

siqnallara çevrilməsi prosesinin əsasını kvantlama və kodlaşdırma əməliyyatları təşkil edir. Bu prosesləri ya 

paralel, ya ardıcıl, ya da ardıcıl-paralel analoq-rəqəm çeviriciləri vasitəsilə yerinə yetirmək mümkündür. 

Analoq-rəqəm çeviricilərinin müxtəlif növlərinə baxılmışdır, onların üstünlükləri, çatışmazlıqları 

araşdırılmışdır və müasir dövrdə hansı növün tətbiqinin məqsədəuyğun olduğu təyin olunmuşdur.  

Müəyyən olunmuşdur ki, parametrlərin ölçülməsi və çevrilməsi zamanı özütəshihlənən analoq-rəqəm 

çeviricisi məqsədəuyğundur. Belə ki, bu analoq-rəqəm çeviricilərinin istehsalı asan, qiyməti ucuz və işləmə 

sürəti (saniyədə yetirilən hesablamaların sayı 1 milyarda kimi çata bilər)  çox yüksəkdir. 

 

 

BİNA AVTOMATLAŞDIRILMASI ÜÇÜN ÖTÜRMƏ PROTOKOLLAR 

 

Rəhimli K.Ş. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Müasir dövrdə avtomatlaşdırma sistemlərində 300-dən çox müxtəlif ötürmə protokolları məlumdur. 

Bunların hamısı müvafiq olaraq müəyyən tələblərə cavab verməlidirlər. 

Binanın idarəetmə və nəzarət sistemləri bir ömür müddəti ərzində bir neçə dəfə genişlənməyə məruz 

qalır. Bir qayda olaraq, əgər şirkət yeni məhsul inkişaf etdirirsə və istehsal imkanlarını genişləndirirsə, 

mövcud vericilər  yenisi ilə əvəz olunur. Belə halda xətt topologiyasına qarşı minimal tələbləri olan protokol 

ideal sayılır. Belə protokol azad topologiyalı protokol adlandırılır. Bu prosedurlar ikimənalı təyin olunmalı 

deyil, aydın və səhvsiz şəkildə həyata keçirilməlidir ki, bütün mümkün komponentlər və kontrollerlər  öz 

aralarında qarşılıqlı əlaqə qura bilsinlər. 

Bina avtomatlaşdırma sistemlərində tətbiq olunan protokolların əsas mövcud variantları 

aşağıdakılardır: 

 CAN əsasında həllər:CAN avtomatlaşdırma, DeviceNet, J1850 və SD9; 

 Seriplex və Bitbus kimi sadə sensorların şinləri; 

 LonWorks texnologiyası; 

 CEBus; 

 BACnet; 

 EtherCat sənaye şini. 

Təbii ki, spesifik məsələlərin həlli üçün nəzərdə tutulan digər sxemlər də mövcuddur.  

EtherCAT-sənaye şini Beckhof alman firması tərəfindən istehsal olunub. EtherCAT – Ethernet-dir – 

yüksək istehsalat və istifadəçinin sadəliyi ilə seçilən avtomatlaşdırma həllidir. EtherCAT köməkliyi ilə 

“ulduz” topologiyasını sadə xətti strukturla Etherneti tamamlamaq olar. 

EtherCAT şini Ethernetdən böyük sərbəst istifadəçi sayından başqa heçnə ilə fərqlənmir. Bu 

“istifadəçi” Ethernet paketləri qəbul edir və ötürür. Lakin “istifadəçinin” daxilində heç bir ona qoşulmuş 

prosessorlu Ethernet – nəzarətçi yoxdur. Bunun əvəzinə çoxlu sayda tabe olan EtherCAT sistem 

komponentləri yerləşir. Onlar daxil olan paket kütləsini emal edirlər və onların içərisindən lazımlı verilənləri 

(informasiyanı) seçirlər və ya başqa dildə desək onlar paketi emal edib sonrakı tabeli EtherCAT 

komponentinə ötürürlər. EtherCAT şininin üstünlüyü bir dövriyyənin vaxtının qısalığı və ötürülmə 

prosesinin yüksək sürətidir. EtherCAT istənilən topologiyanı dəstəkləyir. UTP kabelinin istifadəsi zamanı iki 

istifadəçi arasındakı məsafə maksimum 100m ola bilər. Şəbəkədə qovşaqların sayı məhdudlaşdırılmayıb, 
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belə ki, onların sayı 65535qədər çata bilər.Qurğu təminati nöqteyi nəzərdən EtherCAT texnologiyası giriş-

çıxış modullarında tətbiq olunur. EtherCAT protokolu tamamilə ayrı giriş - çıxış moduluna kimi qorunub 

saxlanılır. 

“Ağıllı ev”in sistemləri ilə idarəsi üçün nəzərdə tutlan növbəti ötürmə protokolu – X10-dur. Ticarət 

brendi X10 Syetldə yerləşən amerika korporasiyasına aiddir. Texnologiyanın illər ərzində fəaliyyət 

göstərdiyi müddətdə (1978ci ildən) 100 milyondan çox vasitə satılıb. X10 sistemlərinin populyarlığı 

artmaqda davam edir. 

EİB protokolu burulmuş cüt (Twistead Pair), bilavasitə güc xətti (Power Line), radio tezlik (Radio 

Frequency), IK-kanalı (İnfra red) vasitəsi ilə mübadiləyə dəstək verir. 

“Ağıllı ev” sistemi üçün protokolların seçimi avtomatlaşdırma obyekti olan mövcud mühəndis 

avadanlığının texnoloji prosesinin xüsusiyyətlərindən birbaşa asılıdır. 

 

 

KEYFİYYƏTƏ NƏZARƏT VƏ DİAQNOSTİKA ÜÇÜN MƏNTİQİ ANALİZATOR 

 

Rəhimov Ə.B. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Məntiqi analizatorlar istismar xidməti va rəqəmli platalarda nasaz elementlərin mikro sxemlərin 

diaqnostikasi və keyfiyyətə nəzarət məqsədi ilə qurulur. Məntiqi analizator - çoxkanallı qeydiyyat qurğusu 

olub, işə düşmə şərtlərini nəzərə almaqla verilənlarin toplanmasını və bu verilənləri zaman miqyasında 

elektron - şüa borusunun ekranında indikasiyasını həyata keçirir. 

Tədqiq edilən rəqəmli düyünlərin, mikro EHM-in məntiqi vəziyyətlər ardıcıllığının qeydiyyatı və əks 

etdirilməsi məntiqi analizatorda kodlaşmış şəkildə hesablanma prosesini operator tərəfindən seçilmiş hər 

hansı oblastında, tədqiq edilən obyektin işinə heç bir zərər gətirmədən həyata keçirilir. 

Çıxış siqnalları sınaqdan keçirilən platadan takt impulslarının verilmə anında giriş komparatorlarına 

daxil olur. Komparatorlar yaddaş qurğusuna (YQ) və məntiqi komparatorun girişlərinə verilən rəqəmli kod 

formalaşdırır. İdarəetmə pultu vasitasilə daxil edilən məntiqin komparatordakı kodla səviyyələrin 

komparatorı tərəfindən formalaşdırılmış kod üst-üstə düşdükcə, işə salma qurğusu işə düşür ki, bu qurğu da 

işə salma şərtlərindən asili olaraq informasiyanın YQ-na yazılmış  siqnalını əmələ gətirir. YQ dolduqda, 

indikasiyanı idarəetmə qurğusu işə düşür. Qurğu informasiyanın interpretasiya üçün rahat şəkildə  

çixarılmasını (zaman diaqramları, vəziyyətlər cədvəli, qraflar va s.) təmin edir. 

Müasir məntiqi analizatorların çoxunda hadisələrin indikatorda müşahidəçi bir neçə rejimdə həyata 

keçirilə bilər: işə salma şəraitinin yaradılmasından əvvəl; işə salma şəraiti yarandıqdan sonra;  işə salma 

şəraitinin yaranmasından əvvəl və sonra baş verən hadisələrin eyni zamanda müşahidə rejimi. Rəqəmli 

gecikmə vasitəsilə verilənlər pəncərəsini işə salma şəraiti yarandıqdan sonra istənilən sayda takt impulsu 

qədər sürüşdürmək olar.Yaradılma məqsədi ilə və iş prinsipinə görə məntiqi analizatorlar iki sinfə bölünür: 

məntiqi vəziyyətlər analizatorları və zaman nisbətləri analizatorları.Məntiqi vəziyyətlər  analizatorları  

informasiyanın həqiqilik cədvəlinə (hər bir giriş kanalı üçün bir sütun) oxşar cədvəllər şəkilində əks etdirir. 

Məntiqi vəziyyətlər 8-lik, 10-luq, 16-lıq va b. kodlar şəklində əks oluna bilər.Bu cür cihazlarda verilənlərin 

emalı sinxron rejimda xarici generatordan və ya sınaqdan keçirilən qurğunun takt impulsları generatorunun 

qalan takt impulslarından həyata keçirilir. Zaman nisbətləri indikatorlarında yazı prosesini sinxronlaşdırmaq 

üçün daxil edilmiş sinxroimpulslar generatoru vardır ki, verilənlərin email asinxron rejimdə həyata keçirilir. 

Buna görə də sinxronlaşdırma tezliyi müşahidə  edilən  hadisələrin tezliyindən  5-10 dəfə çox olmalıdır. 

Müşahidə olunan hadisələrin əks etdirilməsi zaman diaqramları şəklində displeydə  həyata  keçirilir. 

 

İNTERNETDƏ İNFORMASİYA AXTARIŞININ EFFEKTİVLİYİNİN  

ARTIRILMASI ÜÇÜN SORĞULARIN SADƏLƏŞDİRİLMƏSİ 

 

Rüstəmzadə S.A. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

İnternetdə informasiya axtarış sxemi sadədir. İstifadəçi açar sözü daxil edir və axtarışı aktivləşdirir, 

beləliklə verilmiş tələbə uyğun olaraq sənədlərin seçimini alır. Bu sənədlər siyahısı müəyyən meyarlara görə 

sıralanır. Siyahının yuxarı hissəsində istifadəçinin tələbinə ən çox uyğun gələn sənədlər verilir. Axtarış 
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vasitələrinin hər biri axtarış nəticələrini təhlil edərkən və indeks daxil etdikdə (veb səhifələrin indeks 

bazasını doldurduqda) sənədlərin sıralanması üçün müxtəlif meyarlardan istifadə edir. 

Beləliklə, müxtəlif axtarış qurğuları üçün axtarış sətrində eyni sorğunu daxil etsək, fərqli axtarış 

nəticələrini əldə edə bilərik. İstifadəçi üçün axtarış nəticələrinə əsasən hansı sənədlərin ilk onluqlarda olması 

və bu sənədlərin istifadəçinin ümidlərinə nə dərəcədə uyğun olması böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Bir çox axtarış vasitəsi axtarışın iki yolunu təklif edir – sadə axtarış (simple search) və xüsusi sorğu 

formundan istifadə etməklə və ya etmədən həyata keçirilən genişləndirilmiş axtarış (advanced search). 

Sorğu, istifadəçinin axtarış zolağına daxil etdiyi bir söz və ya ifadədir. Müxtəlif sorğular hazırlamaq 

üçün xüsusi simvollardan (" ,, "), həmçinin riyazi simvollardan (*, + ,?) istifadə olunur. 

Sorğunun yaxşılaşdırılması və inkişaf etmiş axtarış metodlarına hakim olmaq, axtarışın effektivliyini 

artırmağa və lazımi məlumatları tez bir şəkildə tapmağa imkan verir. İlk növbədə, axtarışın effektivliyini 

artırmaq üçün sorğularda məntiqi operatorlardan - Or, And, Near, Not, riyazi və xüsusi simvollardan istifadə 

etmək olar. Or/And operatorlarının köməyi ilə istifadəçi sorğuya ən uyğun axtarış nəticəsini əldə etmək üçün 

açar sözləri istənilən ardıcıllıqla birləşdirir. 

Sorğular sadə, genişləndirilmiş, riyazi simvollardan istifadə etməklə, genişləndirilmiş sorğu olmaqla 

üç formada olur. 

Sadə sorğu sənədlərə bir sıra istinadlar verir, çünki siyahıda sorğuya daxil edilmiş sözlərdən birinin 

olduğu sənəd və ya sadə bir ifadə var. And operatoru bütün açar sözlərin sənədin məzmununa daxil edilməli 

olduğunu təyin etməyə imkan verir. Buna baxmayaraq, sənədlərin sayı hələ də böyük ola bilər və onlara 

baxış çox vaxt apara bilər. 

Buna görə, bəzi hallarda sözlərin sənəddə kifayət qədər yaxınlıqda yerləşdirilməsini tələb edən 

kontekst operatorunu istifadə etmək daha əlverişlidir. Yaxınlıqdakını istifadə etmək tapılan sənədlərin sayını 

əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Sorğu sətrindəki "*" simvolunun varlığı sözün maskası tərəfındən axtarılacağı 

mənasını verir. Xüsusi operatorlardan istifadə edərək, axtarış sisteminə tələb olunan məlumata ən yaxın 

informasiya ilə təmin etməsini açıqlayan bir sətir tərtib etmək olar. 

Araşdırmalar hesabına belə nəticəyə gəlmək olar ki, sorğuların sadələşdirilməsi informasiya 

axtarışının effektivliyini artırmağa imkan verir.  

 

 

UML DİLİNİN DİAQRAMLARININ QRAFİKİ TƏSVİRİ VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏLƏRİ 

 

Rəhmətli Ə.A. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

UML diaqramları üçün daşıdıqları informasiya baxımından əhəmiyyətli olan üç tip vizual qrafiki 

işarələr mövcuddur: 

1.Müstəvidə həndəsi fiqurlar. Onlar diaqramları əks etdirən qrafların təpələri rolunu oynayırlar. Bu 

zaman həndəsi fiqurların özləri UML-dilinin qrafiki primitivləri rolunda çıxış edirlər, bu fiqurların formaları 

(düzbucaqlı, ellips) isə dilin ayrı-ayrı elementlərinin (sinif, istifadəetmə variantı, vəziyyət, fəaliyyət) 

təsvirinə uyğun olmalıdır. UML dilinin qrafiki primitivlərinin qəbul olunmuş semantikası var və istifadəçi 

onu dəyişə bilməz. Qrafiki primitivlərin öz adları olmalıdır, bundan əlavə, lazım gəldikdə uyğun həndəsi 

fiqur çərçivəsində və ya fiqurun bilavasitə yaxınlığında digər mətn də yazıla bilər.  

2.Müstəvidə müxtəlif xətlərlə təsvir edilən qarşılıqlı əlaqələr. UML dilində qarşılıqlı əlaqələr qraflar 

nəzəriyyəsindəki qövs və til anlayışlarını ümumiləşdirirlər, lakin nisbətən az formal xarakterə və daha çox 

semantikaya malikdirlər. 

3.Əlavə spesifik xarakter daşıyan və diaqramın vizual elementlərinin yaxınlığında təsvir edilən xüsusi 

qrafiki işarələr. 

UML dilində bütün diaqramlar müstəvi fiqurlarından istifadə edilməklə təsvir edilir. Fiqurların 

içərisində uyğun elementlərin ayrı-ayrı xassələrini qeyd etmək və ya dəqiqləşdirmək üçün müəyyən 

işarələrlə ayrılmış mətn sətirləri yerləşdirilə bilər. Fiqurların daşıdığı informasiya layihələn-dirilən sistemin 

konkret modeli üçün əhəmiyyət kəsb edir və uyğun elementlərin proqram kodunda reallaşdırılmasını 

reqlamentləşdirir. 

Diaqramın ayrı-ayrı təpələrini (fiqurlarını) birləşdirən xətt parçalarının (tillərin) ardıcıllığı yolu təşkil 

edirlər.Xətt parçalarının son nöqtələri diaqramın həndəsi fiqurlarına toxunmalıdır. Konseptual baxımdan 

UML dilində yollar sadə topoloji mahiyyətləri əks etdirdiklərindən, onlara xüsusi diqqət yetirilir. Yolun ayrı-

ayrı hissələri və ya seqmentlər həmin yoldan kənarda mahiyyət kəsb etməyə bilərlər. Yolun hər iki ucu 
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diaqramın hər hansı fiqurlarına toxunmalıdır, yəni yol heç bir fiqura toxunmayan xətlə qurtara bilməz. Yolun 

sonu və ya terminator kimi xəttin ücunda göstərilmiş xüsusi qrafik fiqur çıxış edə bilər. 

Əlavə işarələr kimi müəyyən ölçüyə və formaya malik olan qrafiki fiqurlardan istifadə edilir. Onların 

daxilində əlavə simvolların yerləşdirilməsi üçün ölçüləri böyüdülə bilər. Bu işarələr müəyyən qrafiki 

konstruksiyanın daxilində və ya ondan kənarda yerləşdirilir. Əlavə işarələrə misal olaraq diaqramın 

elementləri arasındakı əlaqənin sonunu, siniflərin atributlarının və əməliyyatların görünməsini əks etdirən 

simvolları göstərmək olar. 

Mətn sətirləri müxtəlif növ informasiyanın UML notasiyasında təsviri üçün nəzərdə tutulub. Bəzi 

hallarda model haqqında əlavə informasiya almaq məqsədilə sətrin qrammatik təhlili reallaşdırıla bilər. 

Məsələn, sinfin təsvirində mətnin sətirləri həmin sinfin atributlarına və ya əməliyyatlarına uyğun ola bilər 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Şəkil 1. Mürəkkəb sistemin modelləşdirilməsində UML diaqramlarının qurulma ardıcıllığı  

və onlar arasında əlaqələr 

 
Mürəkkəb strukturlu informasiya-proqram sistemlərinin həyat dövrlərinin bütün mərhələlərini UML 

dilinin diaqramları vasitəsilə vizual modelləşdirmək mümkündür. Həmin diaqram-ların qurulma prosesinin 

ardıcıllığı və onlar arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin mümkün variantlarından biri şəkil 1.-də göstərilmişdir . 

Göründüyü kimi, mürəkkəb sistemin modelləşdirilməsinə sistemin strukturunu və funksionallığını 

təsvir edən siniflər, presedentlər və komponentlər diaqramlarının qurulmasından başlanır. Sonra, sistemin 

fəaliyyət növlərinin diaqramları qurulur, obyektlər arasında qarşılıqlı əlaqələr təsvir edilir (ardıcıllıqlar və 

kooperasiya diaqramları) və nəhayət, lazım olduqda vəziyyətlər və genişləndirmə diaqramları tərtib edilir. 

Sistemin konseptual səviyyədə modelləşdirilməsi presedentlər və fəaliyyət diaqramları, məntiqi səviyyədə 

modelləşdirmə siniflər, vəziyyətlər, presedentlər, ardıcıllıqlar və kooperasiya diaqramları, fizıki səviyyədə 

modelləşdirmə isə siniflər, komponentlər və genişləndirmə diaqramları əsasında aparılır. 

 

 

UML-İN TƏTBİQİ İLƏ İS-nin LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ 

 

Rəhmətli Ə.A. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

UML-in tətbiqi ilə İS-in layihələndirilməsinin sonrakı mərhələsi biznes-obyektlər modelinin 

hazırlanmasıdır Həmin model müəssisədə biznes proseslərin daxili icraçılar tərəfindən yerinə yetirilməsini 

əks etdirir. Biznes-obyektlər modellərinin əsas komponentlərinə daxili və xarici icracılar, həmçinin, biznes-

proseslərin reallaşdırılması üçün daxili icraçıların istifadə etdikləri biznes-mahiyyətlər (obyektlər) daxildir. 

“Sorğuya cavab” presedenti üçün biznes-obyektlər modelinə misal şəkil 1-da verilmişdir. Bu 

diaqramda yeni iştirakçı şəxs- sorğunu göndərən- iştirak edir. Əslində xəstənin vəziyyəti haqqıda sorğu ilə 

sistemə iştirakçı şəxslərdən çoxu- hüquqşünas, sığorta kompaniyası, texniki heyət, hətta, xəstənin özü – 

müraciət edə bilər. Odur ki, “sorğunu göndərən” anlayışı “sorğuya cavab” presedentinin təsvirində bütün 

iştirakçı şəxsləri ümumiləşdirilmiş şəkildə əks etdirir.“Sorğunu göndərən” ümumiləşdirilmiş 

anlayışlara(“texniki heyət”,”hü-quqşünas”və s.) görə supersinif rolunda çıxış edir (şəkil 3.) 
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Şəkil 1. “Sorğuya cavab” presedenti üçün biznes-obyektlər modeli 

 

Biznes-proseslərin yerinə yetirilməsini təfsilıatı ilə təsvir etmək üçün,adətən,ardıcıllıqlar 

diaqramlarından istifadə edilir(şəkil 3). Ardıcıllıqlar  diaqramının əsas elementlərinə obyektlərin 

işarələri(düzbucaqlılar),obyektin fəaliyyət vaxtını əks etdirən şaquli xətlər və obyektlərin yerinə yetirdikləri 

hərəkətləri göstərən oxlar daxildir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil 3. “Sorguya cavab”presedenti üçün ardıcıllıqlar diaqramı 

 

Bu mərhələnin yerinə yetirilməsi nəticəsində İS-in funksiyalarının təmını üçün onu tətbiq edən 

müəssisənin mütəxəssislərinin hərəkətlərinin sifarişçi ilə razılaşdırılmış müfəssəl təsviri alınır. 

 

 

NEFT EMALI MÜƏSSİSƏSİNİN İDARƏETMƏ HEYƏTİ ÜÇÜN  

EKSPERT SİSTEMİN YARADILMASI 

 

Rəhimov N.R. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Ekspert sistemlərin tətbiq  edildiyi  sahələr inkişaf  nöqteyi- nəzərdən  digər  sahələrdən böyük bir  

üstünlüklə öndədir. Bunun  səbəbi  ekspert sistemlərin  tətbiq  edildiyi sahələrdə  bu  proqramlar  istifadəçilər  

üçündür. Onların fəaliyyət  dairəsi süni  intellekt, proqramlaşdırma, riyaziyyat və məntiqdən  uzaqdır. 

İstifadəçilər  üçün ekspert sistemlər  gündəlik  işləməyə  kömək  etməlidir və  eyni zamanda  onlarla  işləmək 

çox sadə olmalıdır. Hal-hazırda istehsalatın ayrı-ayrı  sahələrində  ekspert sistemlərinin hazırlanması və 

tətbiqi üzrə böyük təcrübə yığılmışdır. Bu təcrübə belə sistemlərin biliklərə əsaslanan  intellektuallığını 

artırmaqla tətbiq sahəsinin effektivliyini  artırmağa  imkan verir. Və təsadüfi deyil ki, ekspert sistemlərin 

nəzəriyyəsi və təcrübəsi sahəsində araşdırmaların sayı durmadan artır. Təbii  dilin və neyron  hesablayıcı 

sistemlərin emal sistemləri olan intellektual sistemlər və onun bir hissəsi olan ekspert sistemlərin 

məhsuldarlığı  zaman  keçdikcə yüksəlir və çətin məsələlərin həlli asanlaşır. Onlar həm də informasiya axını 

tam olmayan və “qeyri-səlis” olduqda  kömək  kimi  çıxış  edirlər. Ekspert sistemlər ayrı və ya digər 

informasiya sistemləri ilə inteqrasiya olunmuş şəkildə istifadə oluna bilərlər. Belə sitemlərin hazırlanmasının 

nəzəri və metodoloji əsasları, iqtisadi-informasiya sistemlərində tətbiqi, tətbiq  edildiyi sahələrdə istifadə  

edilmə göstərişlərini təşkil edir. Tədqiqat işində konkret tarixi və proqram-məqsədli yanaşma, kompleks və 

müqayisəli təhlil, dinamika, qruplaşdırma, məntiqi ümumiləşdirmədən istifadə olunur. Ekspert sistemlərinin 

yaradılması adi “sifarişçi – icraçı” sxemi üzrə getmir, çünki icraçı-layihələşdirici texniki tapşırığa müvafiq 

olaraq sifarişçiyə istismara hazır sistem təhvil verməlidir. Lakin bu mümkün olmur, ona görə ki, konkret 

ekspert sistemin yüklənəcəyi biliklər icraçıda deyil, sifarişçidədir. İcraçı təşkilat  xüsusi instrumental 

 

 

 

 

 

Sorğunu göndərən         Mərkəzin  heyəti 
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vasitələrin köməyi ilə ya boş ekspert sistemi, ya da ekspert sistemlərinin bir sinfinə yönəldilmiş metasistem 

yaradır. Boş sistemin biliklərlə doldurulması sifarişçinin yanında ya layihələşdirici təşkilata, ya da sifarişçi 

təşkilata aid olan xüsusi mühəndislər tərəfindən həyata keçirilir. Biliklər mühəndisi bir tərəfdən, ekspert 

sistemləri nəzəriyyəsi sahəsində tam səlahiyyət sahibi, digər tərəfdən də, predmet oblastını bilən, bu sahənin 

ekspertləri ilə işləməyi bacaran olmalıdır ki, onların biliklərini verilmiş ekspert sisteminin formalizmlərinə 

çevirə bilsin. Mətnlərdəki bilikləri və ekspertlərdən intervyu  almaqla əldə edilən bilikləri formallaşdırmaq 

üçün xüsusi dillər hazırlanmışdır. İnstrumental sistemlər, mahiyyətcə, ekspert sistemləri yaratmaq üçün 

istifadə edilən ekspert sistemləridir. Bunun təbii genişlənməsi sistem və tətbiqi proqramlaşdırma üçün 

nəzərdə tutulan ekspert sistemlərinin yaradılması oldu. 

 

 

İNFORMASİYA AXTARIŞINI REALLAŞDIRAN AXTARIŞ ALQORİTMLƏRİNİN  

FORMAL XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Rüstəmzadə S.A. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 
Axtarış alqoritmi internetdə demək olar ki, bütün saytları ziyarət edən, bu saytların məzmununu bütün 

növ açar sözlər üçün dərəcələndirən və istifadəçinin sorğusu ilə, bu açar sözlərin bütün saytlarının 

əvvəlcədən sıralanan səhifələrinə əsasən bu sorğunun açar sözlərinə ən uyğun olan səhifəni göstərən 

kompüter proqramıdır. Son mərhələdə, axtarış nəticəsini göstərməzdən əvvəl, əldə olunan səhifə sıralaması, 

müəyyən prinsiplərə uyğun olaraq tənzimlənir. Buna görə, əslində, axtarış alqoritmləri sıralama alqoritmləri 

adlandırılmalıdır, ancaq tarixən bu axtarış mühərriki adlandırılmışdır. 

Axtarış alqoritmlərinin əsas məqsədi verilmiş açar söz üçün yüksək keyfiyyətli məzmun təmin 

etməkdir. Ancaq məsələ burasındadır ki, süni intellektin və xüsusilə maşınla öyrənmənin bütün 

müvəffəqiyyətlərinə baxmayaraq, axtarış alqoritmlərinin mənası hələ də başa düşülmür və müvafiq olaraq, 

yazılanın keyfiyyətini tam mənası ilə müstəqil şəkildə qiymətləndirə bilmirlər. Buna görə, məzmunun 

keyfiyyətinin rəsmi tərifi ilə yanaşı - strukturlaşmanın formal göstəriciləri ilə -  digər saytlardan bu məzmuna 

keçidlər bu məzmunu dəstəkləyən bir növ "səs" hesab olunur. Hazırda mətnin strukturlaşdırmasının, 

“yetkinliyinin”  formal əlamətlərini “saxtalaşdırmaq” daha çətindir, nəinki xarici saytlardan istinad-səsi 

“saxtalaşdırmaq”, buna görə də sonuncular çox vaxt manipulyasiya obyektləri olur.  Buna görə, axtarış 

alqoritmlərini hazırlayanlar mümkünsə, texnoloji inkişafın bu mərhələsində mövcud olan ən az 

manipulyasiya edilmiş əlaqələri istifadə edirlər. Məzmunun keyfiyyəti necə müəyyənləşdirilir? Bir web-

səhifəsinin məzmununun keyfiyyəti, mətnin quruluşunun formal xüsusiyyətlərinin oxşarlığı, fərqli 

mövzularla əlaqəli sözlərin meydana gəlməsi, axtarış alqoritminin təlim keçdiyi keyfiyyətli mətnlərdəki 

oxşar xüsusiyyətlərə sahib olması ilə müəyyən edilir. Axtarış alqoritmlərini inkişaf etdirənlər "müəllimlə 

maşın öyrənməsi" ifadəsindən istifadə edirlər: axtarış alqoritmində müəyyən istinad materialları (və ya 

İnternetdən təcrid olunma faktları) və analiz edilməli olan formal xüsusiyyətlər göstərilir. Bu cür təlimlər 

zamanı, gizli nümunələr ortaya çıxır: formal xüsusiyyətlərin hansı kombinasiyalarının "yetkin" məzmuna 

malik olması müəyyənləşdirilir. Bəzi təyinedici əlamətlərin əhəmiyyəti hansı “dəhlizlərdə” yerləşməsini 

bilmək keyfiyyətli veb-mətnləri keyfiyyətsizlərdən ayırmağa imkan verir. Axtarış alqoritmləri inkişaf 

etdikcə, məzmunun keyfiyyətini müəyyən edən parametrlərin sayı artır. 

Axtarış alqoritmlərinin inkişaf cərəyanları aşağıdakı kimidir: 

 Yaxşı strukturlaşdırılmış məzmuna fokuslanmaq 

 İstifadəçinin saytda daha çox vaxt keçirməsinə imkan verən istifadəçi dostu məzmuna fokuslanmaq 

 Axtarış sistemləri tərəfindən hazırlanmış keyfiyyətli məzmuna fokuslanmaq; xüsusilə, semantik 

vebdə kurs 

 Təsdiq edilmiş məzmunun keyfiyyətinə fokuslanmaq 

 Sosial olmayan şəbəkələrdən istinadlar daha az nəzərə alınır.  

 Sosial şəbəkələrdən siqnallar (istinadlar, layklar, siyahıya almalar)  daha çox  nəzərə alınır.  

 Axtarış nəticələrinin fərdiləşdirilməsi 

 Axtarış nəticələrinin regionallaşdırılması 

Beləliklə, bu texnoloji səviyyə üçün mümkün qədər tam olaraq axtarış alqoritminin hər bir yeniləməsi 

məzmunun formal xüsusiyyətləri ilə müəyyənləşdirilir və hazırda mövcud olan saytdan ən az manipulyasiya 

edilmiş əlaqələri nəzərə alır. 
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NEYRON ŞƏBƏKƏLƏRDƏ GENETİK ALQORİTMLƏRİN İŞLƏNMƏSİ 

 

Rəzzaqzadə C.N. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

İşdə biz neyron şəbəkə və genetik alqoritmlərdən istifadə edərək heç bir xarici təsir olmadan, özünü 

inkişaf etdirərək qərar qəbul edə bilən alqoritm yaradacayıq. Bu alqoritm müəyyən sinif məsələlərin həllində 

istifadə olunacaq. Qeyri müəyyən şəraitdə qərar qəbul etmə məsələsini genetik alqoritmlə həll edəcəyik. 

Neyron şəbəkələr - Çıxıntılar vasitəsi ilə həyəcanlanmanı ötürən neyronlar öz aralarında qarşılıqlı 

təsirdə olmaqla neyron şəbəkələr əmələ gətirirlər.Adətən neyron şəbəkələrin, strukturalarına və təyinatlarına 

görə fərqlənən üç əsas tipini göstərirlər. Birinci tip ierarx şəbəkələr adlanır. Belə şəbəkələrdə məlumat 

ierarxiyanın bir səviyyəsindən digərinə ardıcıl keçirilməklə ötürülür. Neyrən şəbəkələrin ikinci tipinə 

məhdud təsir dairəsinə malik olan neyronlardan formalaşmış lokal şəbəkələr aiddir. Bu tip lokal şəbəkənin 

neyronları erarxiyanın bir səviyyəsi çərçivəsində məlumatı emal edirlər. Bu zaman funksional lokal şəbəkə 

özünü nisbi izoləolunmuş ləngidici və yaxud da həyəcanlandırıcı struktura kimi təqdim edir. 

Neyron şəbəkələr əsas olaraq 3 hissəyə ayrılırlar:  

1. Tam əlaqəli şəbəkələr; 

2. Çoxlaylı neyron şəbəkələri; 

3. Zəif əlaqəli şəbəkələr. 

Tam əlaqəli neyron şəbəkələri əsas olaraq süni neyron şəbəkəsində iştirak edən hər bir neyronun digər 

neyronlar ilə əlaqəsinin olmasıdır. Çoxlaylı neyron şəbəkəsinə gəldikdə isə bu neyronlar çoxlu sayda laylar 

vasitəsi ilə qurulur. Hər bir layda neyronların sayına heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Layda istənilən sayda 

neyron ola bilər. Neyronların sayı özündən əvvəlki və sonrakı laydan heç asılı deyil. Çox laylı neyron 

şəbəkələrin aşağıdakı tipləri mövcuddur. 

1.Monotonluq 

2.Tərs əlaqəsiz şəbəkələr 

3.Əks əlaqəli neyron şəbəkələri.[1-2] 

Genetik alqoritmlərin iş prinsipini aydınlaşdırmaq üçün təbiətdə genetik varislik mexanizminin 

quruluşunu nəzərdən keçirmək lazımdır. Fərdin bütün xarici keyfiyyətləri onun DNT zənciri (genotipi) ilə 

kodlaşdırılır. İstənilən canlının hər bir hüceyrəsinin tərkibində bu fərdin genetik informasiyası yerləşir. 6 Bu 

informasiya çox uzun DNT molekulları dəsti şəklində yadda saxlanır. DNT-nin hər bir molekulu A,T,C və G 

kimi işarə edilən dörd tip nukleotid molekullarından ibarət zəncirdir. Deməli, fərdin genetik kodu – 4 hərfdən 

təşkil edilmiş çox uzun simvollar sətridir. Hər DNT molekulu xromosomu yaradır. Gen DNT zəncirinin bir 

hissəsi olub, fərdin müəyyən xüsusiyyətləri, məsələn gözün rəngi, saçların tipi, dərinin rəngi və s. kimi 

informasiyaları özündə saxlayır.  

Genetik alqoritm – təbiətdə təkamül prosesinin kompyüter proqramları şəklində reallaşdırılan sadə 

modelidir. Burada genetik varislik mexanizmi və təbii seçmənin analoqundan istifadə edilir. Genetik 

alqoritmlərdə bioloji terminlər tətbiq edilir. Genetik alqoritmlərdə tətbiq olunmuş əsas anlayış- lar haqqında 

aşağıdakı məlumatları verməyi lazım bilirik. Xromosom – nizamlanmış (sıralanmış) ədədlərdən ibarət 

sətirdir (və ya vektordur). Xromosomun hər bir mövqeyi (bit) gen adlanır.  

 
Şəkil 1. Xromosom və gen 

Fərd (genetik kod) – xromosomlar dəstidir (məsələnin həlli variantı). Adətən fərd bir xromosomdan 

ibarət olur, ona görə bundan sonra fərd və xromosom anlayışlarını eyni qəbul edəcəyik. Populyasiya – 

fərdlərin (xromosomların) məcmusudur. Lokus – xromosomda genin mövqeyidir. Allel – genlərin mümkün 

qiymətləri. Uyğunlaşma funksiyası (fitness function) – ekstremumu tapılacaq funksiya və ya əlamətdir. 

[3,4,5] 
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QAZLİFT QUYULARININ DİNAMİK SƏVİYYƏYƏ GÖRƏ İDARƏ EDİLMƏSİ 

 

Rzalı M.N. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Neft quyularının kompressor metodu vasitəsilə ilə istismarı fontanvurmanın təbii davamıdır. Nəticədə, 

fontanvurmanın sonunda quyuya gələn lay enerjisi o səviyyədə azalmış olur ki, o, lazımi qədər mayeni yer 

səthinə qaldırmaq  üçün yetərli olmur və xaricdən əlavə enerji tələb olunur. Buna görə də, lay qazına kömək 

məqsədi ilə qaldırıcı boruların başmağına kompressor köməyilə sıxılmış qaz gətirilir.  

Neft quyusuna sıxılmış qaz vuran qurğuya qazlift qurğusu deyilir. Tətbiq edilən bu üsul isə qazlift 

üsulu adlanır.Bəzi quyularda lay enerjisinin azlığı səbəbindən qazlift quyunun işə salındığı ilk gündən tətbiq 

edilir. 

Mayeni (nefti) sıxılmış qazla quyudan qaldırmaq üçün iki kanal lazımdır. Birinci kanal yüksək təzyiqli 

qaz vermək üçün, ikinci kanal isə mayeni yer səthinə qaldırmaq üçün istifadə olunur. Qazlift qurğuları 

quyuya endirilən boru kəmərlərinin sayından və yerləşdirilməsindən, həmçinin işlək qazın və qazla neft 

qarışığının hərəkət istiqamətindən asılı olaraq, müxtəlif tipli ola bilər. 

Qazlift qurğuları  bir cərgə(bircərgəli) və iki cərgə (ikicərgəli) boru kəmərindən təşkil oluna bilər. 

İkicərgəli qazlift qurğusunda quyuya iki konsentrik boru kəməri endirilir ki, xaricdəkinə birinci cərgə, 

daxildəkinə ikinci cərgə deyilir.  

Quyuya işlək qazın vurulma prinsipinə görə mərkəzi və halqavari sistemlər vardır. Halqavari sistemdə, 

işlək qaz halqavari fəzaya, daha doğrusu ikicərgəli qaldırıcıda - birinci və ikinci cərgələr arasına, bircərgəli 

qaldırıcıda isə istismar kəməri ilə qaldırıcı arasına vurulur. Maye (neft) ikicərgəli qaldırıcıda-içəridəki 

qaldırıcı boruların içərisi ilə, bircərgəlidə isə qaldırıcının içərisi ilə qalxır. Belə qazlift qurğuları mədənlərdə 

daha geniş yayılmışdır. Bircərgəli liftlərdə  hava borularının işini istismar kəməri yerinə yetirir, maye (neft) 

isə qaldırıcının içərisi ilə yuxarı qalxır.  

İşlək qaz, halqavari sistem vasitəsilə  verildikdə - halqavari fəzada sıxılmış qaz, lift borularında isə 

qazla maye qarışığı olacaqdır. İşlək qaz mərkəzi sistem vasitəsilə verildikdə isə, əksinə, dinamik səviyyə 

olmayacaq; bu halda gətirilmiş dinamik səviyyə anlayışından istifadə olunur. Gətirilmiş dinamik səviyyə 

dedikdə, qaldırıcının başmağından yuxarı təzyiqə müvafiq maye sütunu nəzərdə tutulur. Qazlift qurğularının 

hər birində işlək qazı vurmaq və qazlı maye qarışığını yer üzünə qaldırmaq üçün quyuya endirilmiş boru 

kəmərləri quyunun ağzında kipləşdirilir. 

İkicərgəli və bircərgəli halqavarı və mərkəzi sistemli qazliftlərin üstün və çatışmayan cəhətləri 

var.İkicərgəli qaldırıcıların üstün cəhəti odur ki, maye axınının və işlək təzyiqin döyüntüsü az olur, ona görə 

də, burada halqavarı fəzanın həcmi bircərgəli halqavarı sistemliyə nəzərən azdır. Əlavə olaraq boruarxası 

fəzadakı maye sütunu da liftin daha sərbəst işləməsinə imkan yaradır. Bircərgəli qaldırıcıda işəsalma təzyiqi 

ikicərgəli ilə müqayisədə daha çox olur. İkicərgəli qaldırıcının mənfi tərəfi, burada quyuya bircərgəlidən 

fərqli olaraq əlavə boru kəmərinin daxil edilməsidir. 

Bircərgəli qaldırıcının əsas mənfəəti quyuya bir cərgə boru endirilməsi ilə metala qənaət edilməsi, 

həmçinin boruların diametrini daha geniş aralıqda seçməyin mümkün olmasıdır. Bircərgəli qaldırıcının mənfi 

tərəfi isə döyüntü ilə işləməsidir, bu da bir sıra hallarda quyudibi kənarındakı layın dağılması və qum 

tıxacının əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır və quyu istismara verildikdə işəsalma təzyiqi yüksək olur. 

 

XML VEB SERVİSLƏRİ İLƏ ORACLE VƏ SQL SERVER VERİLƏNLƏR BAZALARI 

ARASINDA VERİLƏNLƏRİN ÖTÜRÜLMƏSİ 

 

Sadıqova F.N. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Tələb olunan iş XML veb servisləri ilə Oracle və SQL Server verilənlər bazaları arasında verilənlərin 

ötürülməsi mövzusuna həsr olunmuşdur. 

Sağlamlıq xidmətlərində məlumatların müxtəlifliyi və sıxlığı hər keçən gün artmaqdadır. Xəstələrə 

daha sağlam və sürətli xidmət vermək, xəstəxanadakı iş sıxlığını azaltmaq, məlumatların qiymətləndirilməsi, 

saxlanması üçün hərgün yeni xidmətlər texnologiyaları ilə fərqli platforma və proqramlaşdırma dilləri ilə 

inkişaf etmiş proqramlar hazırlanır. 

HBYS proqramları başlanğıcda fakturalandırma üçün inkişaf etdirilmiş, sonra inkişaf edən 

texnologiya və məlumatların rəqəmsal mühitdə tutma tələbləri ilə birlikdə xəstəxananın digər hissələri üçün 
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də inkişaf etdirildi.  XML veb xidmətləri məlumatların etibarlı bir mühitdə internet və ya intranet mühitində 

sürətli bir şəkildə köçürülməsini təmin edir. İnkişaf etdirilən Veb xidmətləri ilə hər hansı bir bazasından, hər 

hansı bir platformadan və hər hansı bir proqramlaşdırma dilindən asılı olmayaraq inkişaf etdirilən 

proqramların mövcud proqram ilə xəbərləşməsi təmin edilmişdir.  Bu əməliyyat nəticəsində fərqli 

platformalarda və proqramlaşdırma dillərində inkişaf etdirilən tətbiqlərin xəbərləşməsi təmin edilmişdir. 

Beləliklə XML Veb servislərini istifadə edən tətbiqlərin aşağı xərcli, keyfiyyətli, sürətli, olması təmin 

edilmişdir. Əməliyyatlar üçün 2 fərqli veb xidməti və bunlara aid bir çox metod yazılmışdır. Bu veb 

xidmətlərindən biri HBYS proqramı və onun istifadə etdiyi SQL Server verilənlər bazası üçün yazılan 

Liswbs, digəri isə LBYS proqramı və onun istifadə etdiyi Oracle verilənlər bazası üçün inkişaf etdirilmiş 

olan Hiswbs veb xidmətləridir. XML veb xidmətləri, proqramları, obyektləri, verilənlər bazalarını və ya 

mürəkkəb iş funksiyalarını bir-birinə bağlayan XML tətbiqləridir. WSDL (Web Service Description 

Language) Veb xidmətlərini təsvir etmə dili və ya veb xidmətlərini təyin edən XML sənədidir. Veb 

xidmətlərində istifadə olunan metodlar və bu metodlara aid parametrlər burada göstərilir. Klient tətbiqlər 

WSDL köməyi ilə, istifadə edəcəkləri veb xidmətinə aid məlumatları öyrənib, burada müəyyən edilmiş 

metodları uyğun bir parametr ilə çağırıb istifadə edə bilərlər. XML məlumatların depolanmasında, idarə 

olunmasında və ötürülməsində ehtiyac duyduğumuz sistemi meydana gətirmə çevikliyi, müxtəlif məlumat 

formatlarını və dillərini dəstəkləyir olması və bütün sistemlərdə işləyə bilmə xüsusiyyəti ilə bu gün və 

gələcəkdə ehtiyac duyulan bir məlumat standartıdır. Köhnə nəsil veb saytlarında və ya tətbiqlərdə 

məlumatların mübadiləsi üçün ciddi proqramlar lazım idi. Ancaq veb servisləri ilə birlikdə bu xəbərləşmə 

əməliyyatı asanlaşıb. NET platformasında XML əsaslı veb servisləri ilə proqramı inkişaf etdirmənin sürətli 

və asan olduğu aydın olmuşdur.  

 

İNTERNETDƏ ÜNVANLAŞMA VƏ İNFORMASİYA MÜBADİLƏSI 

 

Sadıqova İ. 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 

İnternetin əsas funksiyası operativ informasiya mübadiləsini təmin etməkdir. İnternet müxtəlif aparat 

və proqram təminatlı, dünyanın müxtəlif nöqtələrində yerləşmiş milyonlarla kompüterləri birləşdirən şəbəkə 

olduğundan, onlar arasında informasiya mübadiləsi protokollar vasitəsilə həyata keçirilir. İnternetdə İSO 

OSİ (Open System İnterconnection) etalon struktur modeminə əsaslanan yeddi səviyyəli protokollardan 

istifadə edilir. İP/TCP protokolu İnternetin baza və ya «nəqliyyat» protokolu hesab edilir. Internetə 

qoşulmuş hər bir kompüter unikal ünvanına malik olur. İnformasiya məhz konkret ünvana göndərilir və 

konkret ünvanından qəbul edilir. İnternetdə ünvanlaşmanın rəqəm və simvol formalarından istifadə olunur. 

Şəbəkənin tərkibinə daxil olan hər kompüter iki ünvana malik olur: rəqəm (İP-ünvan) və simvol (DNS) 

ünvanları. Kompüterə ünvan onun qoşulduğu şəbəkənin inzibatçısı və ya provayderi tərəfindən verilir. 

Rəqəm ünvanı proqramlaşdırma zamanı çox tətbiq edilir. DNS-adlarını isə ünsiyyət zamanı istifadə olunur. 

İnternetdə əsasən 32 tərtibli İP ünvanlaşmadan istifadə edirlər. Bu ünvanlaşmaya əsasən İP ünvanı bir-birilə 

nöqtələrlə ayrılan dörd rəqəm qrupundan ibarətdir.  Bu cür təsvir 4,3 milyard sayda kompüterlərə unikal 

ünvan verməyə imkan verir.  Həmin rəqəmlər kompüterlərin və şəbəkələrin nömrəsini bildirirr. Nömrələr 

sağdan sola artan ardıcıllıqla iyerarxiya üzrə düzülürlər. Sağ küncdə kompüterin nömrəsi, sol küncdə isə 

onun daxil olduğu şəbəkənin nömrəsi göstərilir. Məsələn, 195.131.31.245. Bu ünvan göstərir ki, kompüter 

31 nömrəli şəbəkədə 245 nömrəsi altında identifikasiya olunmuşdur. 31 nömrəli şəbəkə isə İnternetdə 131 

nömrəli şəbəkənin alt şəbəkəsi sayılır. 127 ilə başlayan İP- ünvanını proqramların testləşdirilməsi və bir 

kompüterin daxilindəki prosesləri tənzimləmək üçün istifadə edirlər. Kompüterin simvol ünvanı (DNS-ad) 

nöqtələrlə ayrılmış simvollar qrupudur. Ünvanda rəqəmlər və xüsusi işarələr istifadə oluna bilər. Məsələn, 

ABŞ-ın Ağ Ev-nin serverinin DNS-adı  pub.white house.gov, İP-ünvanı isə 198. 137.240.100-dir. Bunlar 

eyni ünvanlardır. Lakin birinci ünvan daha tez yadda qalır və dialoq zamanı aydın başa düşülür. 

Əksər hallarda, DNS-adlarda soldan-sağa kompüterin, xidmətin, təşkilatın və ya ölkənin adı göstərilir. 

Buradakı ierarxiya rəqəmli ünvanın iearxiyasından fərqlənir. Məs. Rusiyanın məşhur mail.ru poçt sisteminin 

kompüterində smtp.mail.ru serveri məktubları göndərir, pop.mail.ru serveri isə onları qəbul edir. 

İnformasiya mübadiləsi paket adlanan kiçik hissələrlə həyata keçirilir. Hər bir paket özündə 

informasiya sahibinin və alıcısının ünvanını, informasiya hissəsini və paketin sıra nömrəsini saxlayır. IP 

protokolu paketləri konkret İP ünvanlı kompüterə çatdırır. Bu zaman informasiyanın ayrı-ayrı paketləri 

unvan sahibinə ən müxtəlif marşrutlarla çata bilər. İnformasiyanı qəbul edən kompüterdə TCP protokolunun 

ünvan modulu ayrı-ayrı paketlərdəki informasiya hissələrini bütöv fayl şəklində birləşdirir. Bütün xidmət 
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növləri TCP/İP əsasında işləyən daha yüksək səviyyəli tətbiqi protokollar əsasında fəaliyyət göstərir. Belə 

ki, www xidməti -HTTP, FTP xidməti. FTP, elektron poçt POP3, SMTP, İMAP protokolları əsasında 

fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə WAP protokolu (1997) mobil telefon vasitəsilə İnternet xidmətindən 

istifadəni təmin edir. İnternet-azad birlikdir. Şəbəkənin ayrı-ayrı seqmentləri rəhbərliyə malik olsalar da, 

bütünlükdə İnternetin «sahibi», onu idarə edən vahid bir təşkilat yoxdur. Ancaq sözsüz ki, ünsiyyət qayda və 

qanunlarının müəyyənləşdirilməsi, protokolların standartlaşdırılması və ünvan sistemlərinin qaydaya 

salınması ilə bir sıra beynəlxalq təşkilatlar və cəmiyyətlər məşğul olurlar. Onlar əsasən aşağıdakılardır: 

1. İnternet Society- www.isoc.org 

2. İnter NİC- www.internic.net 

3. İSTF- www.istf.isoc.org 

4. İETF- www.ietf.org 

İNTERNET Architecture Board- www.iab.org Bütün inzibati fəaliyyət isə «İnternet Cəmiyyəti» adlı 

açıq ictimai təşkilat (İnternet Society, İSOC) tərəfindən koordinasiya edilir. Bu təşkilatların URL ünvanları 

vasitəsilə İnternet haqqında rəsmi məlumatları, həmçinin müxtəlif texniki sənədləri əldə etmək mümkündür. 

Lokal ünvanlar qlobal şəbəkə olan alt şəbəkə çərçivəsində verilənlərin ünvana çatdırılması üçün 

istifadə edilir. Lokal ünvanlar MAC ünvanlar adlanır. Lokal ünvanlar şəbəkə adapteri istehsalçıları 

tərəfindən təyin edilir. Bütün mövcud lokal şəbəkə texnologiyalarında MAC ünvanlar 6 baytlıq formata 

malik olur. Məsələn, 11-AO-17-3D-bc-01. 

 

DARTMAYA AVTOMATİK NƏZARƏT SİSTEMLƏRİ 

ELASTİKİ MATERİAL TƏNLİYİ 

 

Sadiyev F.V.  

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Müxtəlif texnoloji proseslərdə sarınmaya məruz edilən materialların elastiki vəziyyətinin dəyişməsi 

dartılmaya nəzarət və idarə edilməsi sistemlərinin dinamikasına əhəmiyyətli təsir göstərir. Şəkil 1-də 

göstərilən yüngül lentli materialların sarınma prosesinin sadələşdirilmiş sxemini nəzərdən keçirək. O, sarıyıcı 

qurğu (1), sarğı qovşağı (4) və diyircəklər (2) və (3) arasında aralıq zonadan ibarətdir. 

 

 
Şəkil 1. Materialın sarınma prosesinin sxemi 

Təsvir edilmiş sarğı prosesinin riyazi təsviri zamanı aşağıdakı ehtimalları qəbul edirik: 

1. Deformasiya zonasında materialın çəkisi onun texnoloji dartılmasına təsir göstərmir, belə ki, elə 

proseslər nəzərdən keçirilir ki, burada materialın texnoloji dartılması materialın çəkisinə əsaslanan dartılmanı 

müəyyən qədər ötüb keçir. 

2. Materialın dartılması Huk qanununa görə elastiki deformasiya hədlərində baş verir. 

3. Materialın zolağı boyunca elastiki deformasiyanın yayılması ani baş verir. Mövcud ehtimalın 

qanunauyğunluğu ondan ibarətdir ki, materialda elastiki deformasiyaların yayılma sürəti onun dolanma 

sürətindən iki və daha çox tərtib yüksəkdir. 

4. Deformasiya zonasında materialın qalınlığı və eni sabitdir və dartılmadan asılı deyil. 

5. Materialın diyircəklərdə (2,3) sürüşüb getməsi olmur. 

Dolanan materialın AB sahəsini nəzərdən keçirək, bunun üçün dartılma S və sürətlər v1 və v2 arasında 

qarşılıqlı əlaqə aşağıdakı ifadə ilə təsvir edilir: 
𝑑𝑆

𝑑𝑡
=

𝐸𝑀𝑄

𝑙
(𝑣2 − 𝑣1)                (1) 

burada: v1 – lentin diyircəkdən (2) enmə sürəti; v2 – materialın diyircəyə (3) giriş sürəti; l – materialın 

diyircəkdən (2) enmə müstəvisi və diyircəyə (3) giriş müstəvisi arasında məsafə; EM, Q – materialın 

elastiklik modulu və en kəsiyinin sahəsidir. 

Dolayıcı qurğuların nəzəriyyəsinə həsr olunmuş bir sıra işlərdə göstərilmişdir ki, diyircəklərin (2) 

dairəvi sürəti vd materialın həmin diyircəkdən enmə sürətinə v1 bərabər deyil. Bu sürətlər aşağıdakı nisbətlə 

əlaqəlidir: 

http://www.isoc.org/
http://www.internic.net/
http://www.istf.isoc.org/
http://www.ietf.org/
http://www.iab.org/
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𝑣1 = 𝑣𝑑(1 + 휀)                    (2) 
burada: ε – materialın nisbi uzanmasıdır. 

AB sahəsində materialın nisbi uzanması ε Huk qanununa uyğun olaraq aşağıdakı formul ilə müəyyən 

edilir: 

휀 =
𝑆 − 𝑆1

𝐸𝑀𝑄
                       (3) 

 (1)-də (2) və (3) yerinə yazsaq, elastiki material üçün sürətlər v2 və vd funksiyasında dartılmanın S 

dəyişmə xarakterini tədqiq etməyə imkan verən differensial tənlik alırıq: 
𝑑𝑆

𝑑𝑡
=

𝐸𝑀𝑄(𝑣2 − 𝑣𝑑)

𝑙
−

𝑣𝑑

𝑙
(𝑆 − 𝑆1)         (4) 

Belə ki, v2 = const, vd = const olduqda (4) ifadəsinin interallanması aşağıdakını verir: 

𝑆 = 𝐸𝑀𝑄
𝑣2 − 𝑣𝑑

𝑣𝑑
(1 − 𝑒−

𝑣𝑑
𝑙

𝑡) + 𝑆10𝑒
−

𝑣𝑑
𝑙

𝑡         (5) 

burada: S10 – lentin S1-dən qasırğa tətbiqinə qədər dartılmasıdır. 

(5)-dən görünür ki, dolama sürəti nə qədər yüksək və məsafə l nə qədər az olarsa, idarəetmə obyekti 

bir o qədər yüksək təsirə malik olur.Lakin real avtomatik sistemlərdə v2 və vd qiymətləri zamanın funksiyası 

hesab edilir. Onda (4)-də dəyişənlərin törəməsi iştirak edir, bunun nəticəsində sonrakı tədqiqatlarda bu 

ifadəni genişləndirilmiş şəkildə istifadə etmək məqsədəuyğundur. 

 

SABİT CƏRƏYAN ELEKTRİK MÜHƏRRİKİ İLƏ DARTMA QURĞUSU 

 

Sadiyev F.V.  

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Elektrik mühərriki D ilə idarə olunan dyircəkli dartma qurğusunu (DQ) nəzərdən keçirək (şəkil 1). 

  

 
Şəkil 1. Sabit cərəyan elektrik mühərriki ilə dartma qurğusunun sxemi 

Adətən belə qurğularda momentin azalması üçün mühərrik valına sonuncu reduktor P vasitəsilə tormoz 

diyircəyi TP ilə birləşdirilir ki, bu da materialın verilməsi müqavimətinin gücünü xeyli artırır. Bu 

müqavimətin səbəb olduği gərginlik çox vaxt texnoloji gərginliyin tələb olunan qiymətini ötüb keçir. Bu 

halda sütünmə qüvvəsinin kompensasiyası üçün tədbirlər görmək lazımdır. Belə kompensasiya materialın 

verilməsi istiqamətində mühərikin D köməyilə tormoz diyircəyinin fırlanması ilə həyata keçirilə bilər. Təsvir 

olunan DQ-nin idarə edilməsi üçün yaxşı tənzimləyici xarakteristikalara malik, induksiyadan asılı olmayan 

sabit cərəyan mühərrikindən istifadə olunur. 

 
Şəkil 2. Tokar tipli sarğı dəzgahı üçün gərginliyə nəzarət və tənzimləmə qurğusunun ümumi görünüşü  Şəkil 

2-də sxematik olaraq tokar tipli sarğı dəzgahı üçün nəzarət və tənzimləmə qurğusunun ümumi şəkli 

göstərilmişdir. Onun tərkibinə material ilə makara (1), ilkin dartma diyircəkləri (2), dartma ölçən cihaz (3) və 

diyircəkl dartma qurğusu daxildir, bu da tormoz diyircəkləri (4), sabit cərəyan elektrik mühərriki (5) və 
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reduktordan (6) ibarətdir. Qurğunun bütün qovşaqlarının yerləşdiyi kronşteyn (7) dəzgahın (10) uzununa-

köndələn karetasına (9) bərkidilən konsol plitəsinin podşipnikində (8) döndərilə bilər. Bu, dartma 

mexanizmini materialın hərəkət istiqamətində yönəltməyə imkan verir. Hərəkət edən material tormoz 

diyircəklərinin sürüşməsi olmadan əyilərək sabit cərəyan mühərrikinin lövbərini fırladır. Materialın 

dartılması mühərrik momentinin qiyməti və işarəsinin geniş diapazonda dəyişməsi ilə tənzim edilir. 

 

KONTROLLER ÜÇÜN OBYEKTLƏ ƏLAQƏ QURĞUSUNUN İŞLƏNMƏSİ 

 

Sadizadə Z.T. 

 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Demək olar ki, real sənaye obyektlərində mövcud olan bütün texnoloji parametrlər analoq və ya 

diskret formalı olurlar. Çox sayda ölçülən kəmiyyətin qiymətini ancaq analoq siqnala çevirən vericilər və 

ancaq analoq siqnal girişinə malik icra mexanizmləri vardır. Digər tərəfdən, getdikcə idarəetmə sistemlərində 

daha çox tətbiq olunan müasir avtomatlaşdırma vasitələri daha çox kəmiyyətlərin rəqəmli formatda emal 

olunmuş formasından istifadə edirlər. Analoq/diskret və rəqəmli siqnallar şəklində olan parametrləri bir-biri 

ilə əlaqələndirmək üçün obyektlə əlaqə qurğularından (OƏQ) istifadə olunur. Beləliklə, OƏQ istənilən 

idarəetmə sisteminin, o cümlədən rəqəmli qurğular (sənaye kompüterləri, hesablama şəbəkələri və s. ) tətbiq 

edilən sistemlərin ayrılmaz hissəsidir. Obyektdə quraşdırılan vericilər parametrlərin qiymətlərini ilk olaraq 

çevirərək çıxışında OƏQ-na göndərmək üçün siqnal hasil edir. İcra mexanizmləri prosesə təsir etmək üçün 

OƏQ-dan keçib gələn idarəedici siqnalları qəbul edirlər. Vericilər, icra mexanizmləri və OƏQ arasındakı 

əlaqə siqnalı analoq, diskret və rəqəmli ola bilərlər. Sənaye kompüteri (PC) sistemdə idarəedici element 

rolunu oynayır. OƏQ-dan gələn rəqəmli informasiyanı qəbul edir və idarəedici siqnalları hasil edir. Onunla 

OƏQ arasında əlaqə üçün rəqəmli interfeyslərdən ( RS-232, RS-422, RS-485 və b.) istənilən biri istifadə 

olunur. Real sistemlərdə OƏQ modulu sərbəst qurğu şəklində iştirak etməyə də bilər. Vericilərin və ya 

sənaye kompüterlərinin tərkibində yerləşdirilə bilər. Bu cür vericilərə aid ölçülən parametrin qiymətini ikiqat 

(üçqat və s.) çevrilmələrdən sonda çıxışı ötürülməyə hazır rəqəmli siqnal olan vericiləri misal göstərmək 

olar. Bu halda vericilərin ilkin çeviricisi ilə OƏQ arasındakı sərhəd özünün daxilində yerləşir. Digər tərəfdən 

OƏQ kompüterlərin İSA-slotuna keçirilən ARÇ/RAÇ lövhələr şəklində hazırlana bilərlər. Belə olanda 

analoq siqnallar birbaşa kompüterə ötürülür və orada rəqəmli koda çevrilirlər. ARÇ/RAÇ çeviriciləri 

avtomatlaşdırmada istifadə olunan əsas OƏQ-dır və buna görə də istehsalçı firmalar tərəfindən geniş şəkildə 

təklif olunurlar. Bu qurğular həm hesablama sistemləri ilə kəsilməz və diskret parametrli vericilər arasında 

qarşılıqlı əlaqəni reallaşdırır, həm də, icra mexanizmlərinə idarəedici təsirlərin verilməsini yerinə yetirirlər. 

Bundan sonra OƏQ kimi, obyektdən gələn analoq və diskret siqnallarını (daxilində bir neçə dəfə çevrilmə 

ola bilər) qəbul edib, onu kompüterə (kontrollerə) ötürülməsi üçün rəqəmli informasiyaya çevirən, həmçinin 

kompüterdən rəqəmli idarəedici məlumatları qəbul edib, onu obyektin icra mexanizmlərinin girişinə uyğun 

formaya çevirən modullara, platalara və başqa qurğulara baxacağıq. 

 

KRİPTOQRAFİYA VƏ RƏQƏMLİ İMZA 

 

Salayeva S. 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 

Qeyd olunduğu kimi, haker hücumlarının əsas məqsədi təkcə komputerdə olan informasiyanın məhv 

edilməsi deyil, həm də onların icazəsiz “ələ keçirilməsidir”. Əgər bunun qarşısını texniki vasitələrin 

köməyilə almaq mümkün olmursa, onda şifrləmə sistemindən istifadə olunur. Şifrləmə usulları ilə 

kriptoqrafiya məşğul olur. Azərbaycanda müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının “Müəlliflik hüququ 

və əlaqəli hüquqlar haqqında” 8 oktyabr 1996-cı il tarixli qanunu ilə tənzimlənir. Komputer texnikasının 

inkişafı ilə əlaqədar olaraq “əski” kriptoqrafiya yenidən gündəmə gəldi. 

Mövcud şifrləmə üsulları iki qrupa ayrılır: gizli (qapalı) açarla şifrləmə və açıq açarla şifrləmə. Şifrin 

açılması (deşifrləmə) alqoritmini açar müəyyənləşdirir. 

Gizli açar elə açara deyilir ki, gizli olaraq yazışan iki abonent əvvəlcədən onu bir-birlərinə verirlər 

(bildirirlər). Həm şifrləmə, həm də deşifrləmə bu vahid açar vasitəsilə aparılır. Gizli yazışmada əsas məsələ 

bu açarı üçüncü şəxslərdən gizli saxlamaqdır. İndi gizli açar vasitəsilə şifrləməyə aid bir misala baxaq. 1 və 

32 ədədləri arasında hər hansı bir k ədədi götürülür. Əlifbanın hərfləri çevrə boyunca saat əqrəbi 

istiqamətində yazılır (belə ki, “a” hərfi “b” və “z” ilə qonşu olur). Sonra şifrlənəcək mətndə hər bir hərf 
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“hərflər çevrəsində” ondan saat əqrəbi istiqamətində k sayda hərfdən sonra yerləşən hərflə əvəz olunur. 

Boşluq və durğu işarələri dəyişdirilmir. Belə şifrləməyə sürüşmə üsulu ilə şifrləmə, yaxud  Sezar şifri deyilir. 

Məsələn, k = 3 olduqda Azərbaycan əlifbasında “a” hərfi “c” ilə, “b” hərfi “d” ilə və s. əvəz olunar.  

“Kriptoqrafiya” iki yunan sözündən (κρυπτός – gizli və γράφω – yazı ram)ibarət olub, “gizli yazı” 

mənasını verir. Kriptoqrafiyadan istifadə haqqında ilk məlumatlar Qədim Misir (e.ə. 1900-cü il), Qədim 

Mesopotamiya (e.ə. 1500-cü il) dövrünə aiddir. Sezar şifri adlanan şifrləmə üsulunu Qədim Roma 

imperatoru Yuli Sezar düşünüb tapmışdı. 

İkinci dünya müharibəsi zamanı Polşa  və Britaniya mütəxəssisləri alman şifrləmə maşını olan 

“Eniqma”nın sirrini açmışdılar. Nəticədə almanların çoxlu sualtı qayığı məhv edildi, “Bismark” linkoru batırıldı 

və Almaniyanın silahlı qüvvələri bir sıra əməliyyatlarda ağır itkilərə məruz qaldı. Aydındır ki, belə şifri açmaq o 

qədər də çətin deyil. Müasir kriptoqrafiyada qat-qat mürəkkəb açarlardan istifadə olunur. XX əsrdə 

kriptoqrafiyaya yeni anlayış – asimmetrik şifrləmə alqoritmləri daxil oldu.  Asimmetrik alqoritmlər, yaxud açıq 

açarlı alqoritmlər iki ayrı-ayrı açardan – şifrləmə (açıq) və deşifrləmə (gizli) açarından istifadəyə əsaslanır. Açıq 

açarlı alqoritmlərdə əsas tələb odur ki, açıq açara görə gizli açarı hesablayıb tapmaq mümkün olmasın. Belə 

olduqda şifrləmə açarı hər kəsə bildirilə bilər, onsuz da şifri açmaq üçün başqa açar gərəkdir. 

Rəqəmli imza və sertifikat. Kriptoqrafiya üsulları təkcə məlumatları məxfiləşdirməyə imkan vermir. 

Həmçinin, məlumatın tamlığını qorumaq üçün onun dəyişdirilməsi, yaxud mətnin başqası ilə əvəz edilməsi 

faktını, o cümlədən, məlumatın mənbəyinin həqiqiliyini aşkarlamağa imkan verən üsullar da mövcuddur. 

Son zamanlar rəqəmli imza texnologiyası meydana çıxmışdır ki, bu da imzalanmış sənədi ancaq kağız 

şəklində çatdırmaq zərurətini aradan qaldırmışdır. Rəqəmli imza dedikdə, aydındır ki, söhbət imzanın skaner 

vasitəsilə üzünün çıxarılmasından getmir. 

Azərbaycan Respublikasının “Elektron imza və elektron sənəd haqqında”  Qanunu 2004-cü il martın 

9-dan qüvvədədir. Bu qanunda elektron imza anlayışı belə təyin olunur: 

Elektron imza – digər verilənlərə əlavə edilən və ya onlarla məntiqi əlaqəli olan, imza sahibini 

identikləşdirməyə imkan verən verilənlər. 

Araşdırmalarla sübut olunmuşdur ki, mütləq etibarlı şifrlər olmur. Sadəcə, istənilən şifrin açılması zaman və 

məsələnin həllinə yönəldilən resurslarla bağlıdır. 

Rəqəmli imza, yaxud elektron imza şəxsi gizli şifrdir və onun açarı yalnız onun sahibinə məlumdur.  

Rəqəmli imza üsullarında çox zaman asimmetrik şifrləmə alqoritmlərindən – şifrləmə üçün gizli açardan, 

deşifrləmə üçün isə açıq açardan istifadə olunur. Rəqəmli imza məlumatın həqiqiliyinin imza sahibi 

tərəfindən təsdiq olunduğunu bildirir. Əgər rəqəmli imza ilə təsdiq olunmuş sənəd almısınızsa, onda sizə şifri 

açmaq üçün imza sahibinin vermiş olduğu açıq açar da lazımdır. Bəs, almış olduğunuz açıq açarın sənədi 

imzalaması tələb olunan şəxsə məxsus olduğuna necə əmin olmalı? Burada rəqəmli sertifikat köməyə gəlir. 

Rəqəmli sertifikat səlahiyyətli orqan tərəfindən imzalanmış elə məlumatdır ki, orada açıq açarın həqiqətən 

də, imza sahibinə aid olması və deşifrləmə məqsədilə istifadə oluna bilməsi təsdiqlənir. Sertifikatlaşmaya 

səlahiyyəti olan orqandan sertifikat almaq üçün həmin orqana ərizənin kimliyi ilə bağlı müxtəlif sənədlər 

təqdim olunmalıdır. 

 

 

VİRTUAL MÜƏSSİSƏNİN FƏALİYYƏTİNİN PLANLAŞDIRILMASI  

VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNİN TƏDQİQİ 

 

Salehova G.H. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

1969-cu ildə “Massachutets Institue of Technology”-nın məlumat şəbəkələri yaratmaq məqsədi ilə 

fəaliyyət göstərən 40 nəfərlik qrupun məlumatların bir kompüterdən digər kompüterə ötürülməsini həyata 

keçirməsi virtual müəssisələrin yaranmasına təkan verdi. İnternetdən daha çox istifadə edilməsi, məlumatlara 

söykənən məhsulların istehsalı, elektron bazarlarda marketinq fəaliyyətinin irəli getməsi və bazarların qlobal 

bir sahəyə yayılması virtual müəssisələrin ortaya çıxmasına səbəb oldu. 1990-ci ildən etibarən informasiya 

və rabitə texnologiyalarında yaşanan sürətli inkişaf təşkilatların həm strukturlarında, həm də işləri yerinə 

yetirmə üsulunda dəyişikliklər yarandı. 2000- ci ildə Lipnack və Stamps texnologiyada meydana gələn 

inkişafla əlaqədar olaraq müəssisələrin fəaliyyət formalarının dəyişdiyini, bazarda olan tələbə vaxtında və 

operativ cavab verə bilmək üçün müəssisələr daimi olaraq yeniliklər tətbiq edir. 2000-ci ildə Tarcan 

müəssisələrin iş formalarını elektron mühitə daşıması səbəblərini aşağıdakı kimi sıralamışdır: 
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 Texnoloji irəliləyişlər: Komanda ilə ünsiyyət qurmağa kömək edən virtualizasiya, intranet və ümumi 

məlumat bazalarının yaradılmasına texnoloji irəliləyişlərə aiddir. 

 Qlobal rəqabət: Virtuallaşdırma konsepsiyası qlobal rəqabətə olan marağı artırır.  

 Ətraf mühit amili: iş yerindən uzaqlaşmaq arzusu və ya digər ətraf mühit məsələləri daxildir.  

Ədəbiyyatda virtual müəssisə üçün bir çox tərif mövcüddür. Malgorzata, virtual müəssisəni "ortaq 

məqsədləri olan və bu məqsədlərə çatmaq üçün mövcud qaynaqlarını paylaşan fərdlər və vahidlər" olaraq 

təyin edir. Bir digər tərif isə Burn  tərəfindən irəli sürülmüşdür ki, o, virtual müəssisələri "ənənəvi ierarxik 

idarəetmə və nəzarət anlayışı tətbiq olunan keçmiş dinamik təşkilatların məcmusu" olaraq müəyyənləşdirir. 

1993-cü ildə Davidow və Malone isə virtual təşkilatlardan bir-birindən ayrı müəssisələrin geniş əlaqə 

şəbəkəsinin ortasında müxtəlif ortaq fəaliyyətləri reallaşdırdıqları bir birlik şəklində bəhs etmişdir. Elə həmin 

ildə Byrne virtual müəssisələri bazardakı fürsətləri qiymətləndirə bilən müstəqil müəssisələrin sürətli bir 

şəkildə meydana gətirdikləri müvəqqəti bir şəbəkə olaraq təyin etmişdir. 1995- ci ildə Goldman, Nagel və 

Preiss virtual müəssisənin qarşılıqlı təsirdə olan müəssisələrin hamısının fayda təmin edəcəyi bir işi və ya 

müddəti reallaşdırmaq üçün meydana gətirdiyi bir biznes birliyi kimi təqdim edir. 1999-cu ildə Ahuja və 

Carley virtual müəssisəni kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edərək bir-biri ilə ünsiyyət quran, 

uzunmüddətli ümumi maraqlara malik olan, bir-biri ilə məlumat mübadiləsi edən və bir-birinə uyğunlaşan 

tərəflərin yaratdığı geniş bir sahəyə yayılmış bir quruluş hesab edir. 2001-ci ildə Zaim virtual müəssisələri 

ümumi məqsədlər üçün fəaliyyət göstərən kompüter və kommunikasiya şəbəkələri ilə bir-biri ilə 

əlaqələndirilmiş birdən çox biznes qurumlarının imkan və resurslarını bir araya gətirməsi kimi 

qiymətləndirilir. 2005-ci ildə Ən geniş tərifdə, virtual müəssisələr "Dəyişik coğrafi bölgədəki müstəqil 

müəssisələrin müəyyən bazar fürsətlərini qiymətləndirərək və ya müəyyən bir hədəfə çatmaq üçün 

müvəqqəti və ya davamlı olaraq sürətli bir şəkildə bir araya gələrək iş birliyi etməsi, qaynaqlarını 

birləşdirməsi, elektron əlaqə texnologiyaları ilə bir-biriləri ilə əlaqə yaratması, davamlı rabitə içərisində 

olması, işlərini koordinasiya edərək uyğun hala gəlməsi, müştərilərinə məhsul və xidmətlər təqdim etməsi 

deməkdir."  

Virtual müəssisələr, ənənəvi müəssisənin etdiyi bütün işləri edə bilər. Eynilə ənənəvi biznes kimi 

virtual müəssisələr də mənfəətini ən üst səviyyəyə çıxararaq varlıqlarını davam etdirməyi hədəfləyən gerçək 

təşkilatlar və ya müəssisələrdir. Ənənəvi təşkilatdan fərqli olaraq, kompüter dəstəyi və kommunikasiya 

texnologiyaları vasitəsilə vaxt və məkan məhdudiyyətləri aradan qaldırılır.   

Virtual müəssisəni meydana gətirmək üçün dörd şərtin olması vacibdir. 

 Mütəxəssislərlə, öz sahəsində yüksək bacarıqlı, etibarlı və təhsilli işçilərlə işləmək lazımlıdır. 

 Sürətli dəyişmə göstərən sənayelər olmalıdır. 

 Həm işgörənlərin, həm də işə götürənlərin tərəfdar olmaları vacibdir. 

 Yeni texnologiya məhsulu olan ünsiyyət dəstəkli kömputer sistemləri istifadə edilməlidir. 

Virtual təşkilatlara nümunələrə baxaq. 1994-cü ildə ABD-də qurulan Amazon.com bir ticarət saytıdır. 

Kitab satışı ilə başlayan amazon.com on illik bir müddət içərisində sürətli bir inkişaf göstərmişdi. 

Amazon.com bu gün yalnız kitab deyil elektronik məhsullar, ev alətləri, müxtəlif məhsul təqdim edir. Ebay, 

dünya üzərində ən çox seçilən, beynəlxalq səviyyədə hər kəsin istənilən məhsulu sata və ala bildiyi alqı-satqı 

saytıdır. 100-dən çox ölkədə fəaliyyət göstərən Amway Corporation dünyanın ən böyük satış əməliyyatı 

edən virtual təşkilatdır. 

 

İNFORMASİYA KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI ÜZRƏ İZAHLI LÜĞƏT 

SİSTEMİNİN YARADILMASINDA VİSUAL C# PROQRAMLAŞDIRMA DİLİNDƏN 

İSTİFADƏNİN ÜSTÜNLÜKLƏRİ 

 

Salehova S.A. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

İnterfeysin qurulması üçün bir çox programlaşdırma dillərindən istifadə etmək olar. İzahlı lüğət 

sisteminin interfeysinin yaradılması üçün Visual c# programlaşdırma dilindən istifadə etmək olar. Visual c# 

programlaşdırma dilidə MS SQL Server sorğu dili kimi Microsoft firmasına aiddir və 1999-cu ildən 

hazırlanmağa başlanılmışdır. İlk versiyası  Visual c# 1.0 2002-ci ildə təqdim olunmuşdur. 2005-ci ildə c# 2.0 

, 2008-ci ildə c# 3.0, 2010-cu ildə c# 4.0, 2012-ci ildə c# 5.0, 2014-cü ildə c# 6.0, 2017-ci ildə isə c# 7.0 

versiyaları ilə yenilənmişdir. Hər versiyada əvvəlkindən daha çox üstünlüklərə malik olub. Visual c# 

proqramlaşdırma dilindən istifadə bizə bir çox üstünlüklər verir: 
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- asan öyrənilə bilən bir dil olması (az açar sözlərdən istifadə etməklə sadə əməliyyatların hazırlana 

bilməsi); 

- obyekt yönlü proqramlaşdırma dili olması(object-oriented); 

- yüksək məhsuldarlığa sahib olması; 

- yüksək məhsuldarlıqla birgə istifadənin rahat olması; 

- XML dəstəyinin mövcudluğu; 

- idarə edilməyən kodları dəstəkləməsi(enmanaged code); 

- müasir dil ailəsinə daxil olması. 

Əgər Visual c# proqramlaşdırma dilini bilsəniz .NET platformunda bir çox işlər görə bilərsiniz. 

Bunlara aşağıdakıları aid etmək olar: 

- konsol ekranından istifadə etməklə proqramlar yazmağın mümkünlüyü; 

- Windows əməliyyat sistemi üçün güclü, sürətli və etibarlı proqramların yaradıla bilməsi; 

- ASP.NET sorğu dili üçün ən uyğun proqramaşdırma dilidir;  

- Web servislər üçün proqramların hazırlanmasının mümkünlüyü; 

- Mobil proqramların hazırlana bilməsi; 

- Visual c# programlaşdırma dili ilə DLL(Dynamic Link Library) birləşmələrinin də yaradılmasının 

mümkünlüyü. 

Profisional proqramların yazılmasında verilənlər bazası ilə ortaq işlər görülür. C# programlaşdırma 

dilində verilənlər bazası ilə olan əməliyyatlar üçün hazır kitabxanalar mövcuddur ki, onlar System.Data 

sahəsində saxlanılır. System.Data sahəsi əsas olaraq dörd hissəyə ayrılır. Bunlar: 

- System.Data.Common; 

System.Data.OleDb; 

- System.Data.SqlClient; 

- System.Data.SqlTypes. 

Visual Studio .NET ilk açıldığında qarşımıza Start Page adlı başlanğıc ekranı gəlir. Start Page 

ekranında qarşımıza müxtəlif əməliyyatları edə biləcəyimiz bölmələr və başlıqlar açılır.Bunlardan bəzilərinə 

nəzər salaq. 

- Recent bölməsində sonuncu dəfə açılıb istifadə edilmiş proyektlər görünür.    

- Open bölməsində daha əvvəldən mövcud proyektlərdən və ya web saytlardan birini seçib baxış edə 

bilərik.  

- New Project seçimi yeni bir proyekt yaradılarkən istifadə edilir. 

- Developer News başlığı altında Visual Studio ilə bağlı yeni məlumatlar əks olunur. 

- Recent Templates bölməsində son istifadə edilən şablonlar mövcud olur. 

- İnstalled Templates ilə seçili olan proqramlaşdırma dilinə aid proyekt şablonlarına nəzər salmaq olar. 

- Online Templates vasitəsilə internetdə mövcud olan proyekt şablonlarına baxa bilərik və s. 

Visual Studio bizə form yaratmaq, kod yazmaq, səhvləri aşkar etmək və üzərində düzəlişləri yerinə 

yetirmək kimi bir çox xidmətləri təqdim edir.Visual Studio içərisində  c# -dan başqa ağağıdakı 

proqramlaşdırma dillərindən də istifadə etmək olar: 

- Visual Basic .NET 

- Visual C++ 

- F# 

- ASP.NET və s.  

 

İZAHLI LÜĞƏT SİSTEMİNİN İNFORMASİYA KOMMUNİKASİYA  

TEXNOLOGİYALARI SAHƏSİNDƏ ƏHƏMİYYƏTİ 

 

Salehova S.A. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

İnsan fəaliyyətinin bütün sahələrində istifadə edilməsi mümkün olan və böyük sayda istifadəçilər üçün 

əlverişli vəsait olan informasiya texnologiyaları fərdi kompüterlər və kompüter şəbəkələri əsasında 

reallaşmışdır. Aparat və proqram vasitələrinin sürətli inkişafı, internet və intranet texnologiyalarının 

təkmilləşdirilməsi və onlardan geniş istifadənin nəticəsində davamlı olaraq yeni terminlər yaranır. 

Terminlərdən istifadənin düzgünlüyünü müəyyən etmək və onların mənasını başa düşmək üçün 

indiyənədək bir çox izahlı lüğətlər nəşr edilmişdir. Buna misal olaraq Sabit Kərimovun rəhbərliyi və iştirakı 

əsasında nəşr edilmiş rusca-ingiliscə-zərbaycanca-türkcə izahlı lügətini demək olar ki, kitab  1966-cı ildə 
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tərkibində 3000 terminin izahı ilə istifadəçilərə təqdim edilmişdir. Lakin mütəmadi olaraq yeni terminlər 

yaranır və mövcud terminlərin izahında və istifadəsində dəyişikliklər olur. Bunun nəticəsində hərhansı bir 

terminin axtarışı reallaşdırmaq üçün daha çox terminlər olan izahlı lügətlərə ehtiyac duyulur. Belə tip izahlı 

lüğətlərdən biri isə yazarları Ə.Abbasov, S.Kərimov, N.Rəhimova, N.Vəliyev, T.İbrahim-zadə və N.Cəfərov 

olan və 2012-ci ildə nəşr edilən “İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə ingiliscə-rusca-

azərbaycanca izahlı lüğət” kitabını demək olar. Belə ki, kitabda informasiya texnologiyaları sahəsi üzrə ən 

çox istifadə edilən 120000 termin haqqında ətraflı izahat vardır. 

Lakin bir çox hallarda kağız versiyadan istifadə çətinliklərə və vaxt itkisinə səbəb olur. Hər hansı bir 

terminin axtarışı üçün vaxt itkisi ilə bərabər istənilən vaxt kağız versiyanı əldə etmək də qeyri mümkündür. 

Eyni zamanda müasir dövr texnoloji vasitələrini nəzərə alsaq bu tip izahlı lüğət sistemlərindən istifadə daha 

məqsədə müvafiqdir.  

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları üzrə izahlı lüğət deyildikdə bu sahə üzrə mövcud 

terminlərin axtarışı ve yarana biləcək dəyişikliklərin tez bir zamanda redaktəsini təmin etmək və bütün 

bunları qısa müddət ərzində yerinə yetirmək üçün izahlı lüğət sistemindən istifədə nəzərdə tutulur. 

Daha ətraflı desək, izahlı lüğət sisteminin istifadəsi nəticəsində bir neçə saniyə ərzində istənilən 

terminin  izahını əldə etmiş olarıq. Bu tip sistemlərin istifadəsinin digər bir üstün cəhəti terminlər üzərində 

redaktə əməliyyatlarını yerinə yetirməyin mümkün olmasıdır ki, bunun nəticəsində istənilən vaxt mövcud 

terminlər üzərində silmək və düzəlişlər etmək mümkün olacaq. Müasir dövrdə yeni terminlərin yaranması ilə 

əlaqədar olaraq da sistemə istənilən vaxt yeni terminlərin və onların izahının əlavəsinin mümkünlüyünü qeyd 

etmək olar. 

 

 

VEB İSTEHSALAT METODLARI İLƏ VEB LOGLARININ STATİSTİK ANALİZİ VƏ 

HÜCUMLARIN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ 

 

Sadıqova F.N. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Tələb olunan iş veb istehsalat metodları ilə veb loglarının statistik analizi və hücumların  müəyyən 

edilməsi mövzusuna həsr olunmuşdur. Bu işdə veb loglarının analiz metodları geniş formada 

mənimsənilmişdir. 

İndiki vaxtda kompüter və internet istifadəsinin sürətlə yayılmasıyla birlikdə bir çox əməliyyatlar artıq 

elektron mühitdən həyata keçirilir. Bu vəziyyət rəqəmsal mühitdəki məlumatın hər keçən gün sürətlə 

böyüməsinə səbəb olmaqdadır. Həmçinin  mürəkkəbliyi özü ilə birlikdə gətirməkdə və bu məlumatların 

analiz edilməsi zərurətini doğurmaqdadır. Hərəkət qeydlərinin tutulduğu fayllar çox sürətlə böyüdüyü üçün 

əlavə yer qazanmaq üçün periodik olaraq bu faylların təmizlənməsi lazımdır. 

Çox vaxt araşdırılmadan silinən bu məlumatlar analiz edildiyindən müxtəlif statistik nəticələr çıxarıla 

biləcəyi kimi təhlükəsizliklə əlaqədar tədbirlər almaq və hücumları təsbit etmək də mümkündür. 

Vebde iştirak edən məlumatların qeyri-xətti şəkildə sürətlə artımına paralel olaraq veb loglarının 

analizinə də ehtiyac artmışdır. Son illərdə reallaşan əsas problem kiber hücumların böyük əksəriyyətinin 

vebə istiqamətlənən hücumlar olasıdır. Bu işdə istifadə olunan veb loglarının 3 mərhələdə təhlili 

aparılmışdır.   Log faylları kompüter sisteminin tarix kitabı kimi qəbul edilməkdədir. 

Loglar sistemin işləməsi ilə əlaqədar əhəmiyyətli məlumatları özündə birləşdirir. Bu məlumatlar 

ümumiyyətlə performans ölçülməsi, ayırd etmə, təhlükəsizlik təhdidlərinin təyini kimi əməliyyatlarda 

istifadə edilməkdədir. Son zamanlarda müxtəlif verilənlərin istehsalı və maşın öyrənmə alqoritmləri log 

dosyalarındaki məlumatları analiz etmək üzrə geniş istifadə edilməkdədir.  Digər bir əhəmiyyətli hücum olan 

XSS isə klient əsaslı kodun, HTML kodlarının arasına əlavə olunaraq, qurbanın brauzerində zərərli kodun 

işlədilə bilməsi kimi xarakterizə edilməkdədir. . XSS hələ də veb tətbiqləri üçün böyük bir problem olmağa 

davam edir. XSS hücumlarını azaltmaq üçün qaynaq  kodun geniş araşdırılmasına ehtiyac duyulur. Log 

analiziylə əlaqədar həyata keçirilən ədəbiyyat işlərinin böyük bir qisimində veb logları analiz axtarışlarına bu 

istiqamətdə ağırlıq verilmişdir. Həyata keçirilən statistik analizlər nəticəsində istifadəçi meylləri və ümumi  

istifadəsi haqqında əldə edilən tapıntılarla  veb developerlərinə veb saytının yaxşılaşdırılmasına və inkişafına 

yönəlik töhfə verəcəyi düşünülməkdədir. WEKA-da reallaşdırılan təhlillərdə həm veb robotlarıyla, həm də 

veb robotları olmadan analiz reallaşdırılaraq ziyarətçi sayı, müvəffəqiyyətli istək sayı, səhv istək sayı kimi 

nəticələr əldə edilmişdir. Çoxluqlama və birlikdəlik qaydaları ilə müəyyən tarixlərdə vəziyyət kodlarına görə 

ən çox ziyarət edilən səhifələr təyin olunmuşdur. 
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QÖVS SOBASININ ELEKTRİK TƏCHİZATINDAKI 

VAKUUM ELEKTRİK AÇARLARININ ANALİZİ 

 

Seyidov N.H. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Müasir elektrotexnoloji qurğuların  bir növü də məhz elektrik qövs sobalarıdır. Bu sobalar müxtəlif 

məqsədlər üçün istifadə olunmasına baxmayaraq, sənayedə ən geniş yayılmış növləri poladəridən qövs 

sobalarıdır. Poladəridən qövs sobaları müxtəlif forma və konstruksiyalarda istehsal oluna bilər. Onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, qövs sobaları elektrotexnoloji qurğular içərisində ən ağır rejimdə fəaliyyət göstərirlər. 

Çünki, elektodların təsiri nəticəsində yaranan güclü qövslər, soba daxilindəki   metal məmulatları əritməklə 

yanaşı, həm də sobanın elektrik təchizat avadanlıqlarının ağır rejimdə işləməsinə səbəb olur. Elə buna görə 

də Qövs elektrik sobaları layihə olunarkən bu məsələyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Əks halda layihə 

zamanı nəzərdən qaçırılmış ən xırda detal belə,sonradan sobanın ağır işinə tab gətirməyərək sıradan çıxa və 

ciddi fəsadlara yol aça bilər. Təsadüfi deyil ki, Qövs sobalarının elektrik təchizatını əmələ gətirən və əsas 

avadanlıqlardan biri hesab olunan soba açarları(vakuum, eleqaz) ən tez sıradan çıxan avadanlıq hesab olunur. 
Qövs elektrik sobasının  əsas kommutasiya avadanlıqlarından biri də məhz vakuum elektrik açarıdır. Geniş 

yayıldığı son 20 il ərzində vakuum elektrik açarı özünün yüksək texniki-iqtisadi göstəriciləri ilə olduqca 

yüksək etibarlılıq qazanaraq elektrik təchizatının müxtəlif sahələrində çox uğurla tətbiq olunmaqdadır 

.Vakuum elektrik açarının tətbiq olunduğu sahələrdən biri də məhz elə qövs elektrik sobasıdır. Qövs elektrik 

sobasının olduqca ağır iş şəraitində işləməsinə rəğmən bu elektrik açarları yüksək texniki göstəricilər əldə 

etməyə imkan vermişdir. Vakuum elektrik açarının əsas üstünlükləri isə bunlardır: 
1. Yanğın və partlayış cəhətcə təhlükəsizliyi 

2. Açarın konstruksiyasının sadəliyi 

3. Etibarlı iş şəraiti 

4. Yüksək kommutasiya davamlılığı 

5. İstismarın sadəliyi və səssiz əməliyyat aparması 

Məlum olduğu kimi vakuumun elektrik möhkəmliyi havadan qat-qat çox olur.Vakuum açarlarında 

kontaktor daxili təzyiqi 10
-3

-10
-4 

 pa olan hermetik kamerada olur. Belə yüksək vakuum şəraiti kontaktlarda 

yaranan qövsün(elektron selinin) olmamasıdır. Çünki, bu şəraitdə kontakt arakəsməsində molekulların 

ionlaşdırıcı toqquşmaları baş vermir. Sadaladığımız bu üstün cəhətlər vakuum elektrik açarlarının Qövs 

elektrik sobalarının elekektrik təchizatının ayrılmaz bir hissəsi olmasına əsas verir. Qövs elektrik sobası 

layihələndirilərkən sobanın elektrik açarı Qövs sobasının iş rejimi, texnoloji prosesi və  digər 

xarakteristikaları nəzərə alınmaqla seçilməlidir. Əks halda düzgün aparılmayan layihələndirmə sonradan 

böyük fəsadlara yol aça bilər ki, bu da elektrik açarı ilə yanaşı, Qövs elektrik sobasının da sıradan çıxmasına 

səbəb ola bilər. Aydındır ki, Qövs elektrik sobalarının kommutasiya avadanlıqları və xüsusilədə elektrik 

açarları sutka ərzində 10 dəfələrlə açılıb-bağlanır. Müasir qövs sobalarında  məlum üstünlüklərə görə məhz 

vakum açarlarından istifadə olunur. Çünki bu açarlar qoyulmuş tələbləri yerinə yetirməklə yanaşı, həm də 

uzunömürlülük və asan xidmətinə görə digər açarlardan fərqlənirlər. Qövs sobasının layihəsi zamanı ,sobanı 

qidalandıran elektrik təchizatı avadanlıqlarından ən tez sıradan çıxanı (həssas olanı) elektrik açarı olduğuna 

görə, bunların seçilməsinə xüsusi həssaslıqla yanaşılır. Belə ki, açarın düzgün seçilməməsi yalnız onun 

sıradan çıxmasına deyil, həm də prosesin pozularaq zay məhsulun alınmasına səbəb olur. Bütün bunların baş 

verməməsi üçün sobanın layihəsi qoyulan şərtlər daxilində həyata keçirilməlidir. 

Vakuum açarlarının dizaynı ilə yanaşı,onların açma xüsusiyyətləri də bir-birindən fərqli ola bilər. 

Nümünə üçün“ЗАН” tipli vakuum açarını götürək. Artıq bir neçə ildir  bu açar elektrik şəbəkəsində uğurla 

istismar olunmaqdadır. Bu açarın tam açma müddəti isə 0.05 saniyədir. “ЗАН 5” tipli vakuum açarının 

ümumi görünüşü aşağıdakı şəkildə göstərilmişdir. “ЗАН 5” tipli vakuum açarından başqa hal-hazırda 

sənayenin müxtəlif sahələrində bu açarın “ЗАН 1”, “ЗАН 2”,  “ЗАН 3”, “ЗАН 4” tipli modifikasiyaları da 

geniş tətbiq olunmaqdadır. 
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                         “ЗАН ” tipli vakuum açarının konstruktiv görünüşü 

Şəkildəndə göründüyü kimi elektrik açarının əsas hissələri kontaktların(hərəkətli və hərəkətsiz) 

yerləşdiyi vakuum sahəsi, kontaktların giriş çıxışları, izolyatorlar və keramika təbəqəsidir. Bəzi vakuum 

açarlarıda vardır ki, bu tip açarlar nisbətən aşağı gərginliklərdə (1kv-dan aşağı) istifadə olunur. Onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, vakuum açarlarının istehsalında konkret gərginlik həddi nəzərdə tutulmamışdır. Aparılan 

araşdırmalara və uzun illərin təcrübəsinə əsaslanaraq bu nəticəyə gəlmək olar ki, Qövs elektrik sobasının 

elektrik təchizatında əsas yerlərdən birini tutan elektrik açarının düzgün və səlist seçilməsi layihələndirmə 

mərhələsinin əsası olmaqla yanaşı, həm də sobanın düzgün işinin təminatçısıdır.  

 

 

         

 

 

 

 

 

                                        ЗАН 5 ” tipli vakuum açarının ümumi görünüşü 

 

 

OPTİK-LİFLİ TOPOLOGİYALAR 

 

Səfərxanlı S.R. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Hal-hazırda telekommunikasiya şəbəkələrində rabitənin yanında, səs və video trafikin daşınması və 

yeni tətbiqlərin həyatımıza daxil olması ilə birlikdə internetdə yüksək zolaq genişliyinə ehtiyac yaranmışdır. 

Optik telekommunikasiya sistemləri, artan tutum ehtiyacına cavab verdiyi üçün son istifadəçiyə qədər 

daxilolma məqsədli istifadə edilməyə başlanmışdır. Son istifadəçiyə çatmağı təmin edən və passiv 

elementlərlə yaradılan sistemlərə passiv optik şəbəkələr adı verilmişdir. Bu yüksək tutum ehtiyacını günü-

gündən inkişaf edən optik lifli texnologiya ödəyir. 

Rabitə şəbəkələri tətbiqləri OLT-dən binalara və evlərə müxtəlif tip optik lifli topologiya istifadə 

edilərək çatdırılır. Telefon, televiziya, İnternet kimi xidmətləri, təhlükəsizlik kameraları, həyəcan sistemləri 

artıq bunların hər biri üçün ayrıca kabel istifadə etmək lazım deyil. Həm daha çox tutum, həm də yüksək 

sürət təmin edən texnologiyaya FTTx deyilir. FTTx (Fiber To The "X") bir sözlə optik lifli kabellərin təmin 

etdiyi zolaq genişliyi və sürəti son istifadəçiyə qədər optik lif üzərindən daşımaq kimi təsvir oluna bilər. 

Ümumi tərif  FTTx-də  "X" ifadəsi optik lifin getdiyi hər hansı bir nöqtəni (yeri) ifadə edir. FTTx adlanan bu 

tətbiqlər optik lifin OLT tərəfindən çatdırıldığı son nöqtəyə görə fərqliliklər göstərir. Bu gün ən geniş istifadə 

edilən FTTx tətbiqləri aşağıdakılardır. 

 FTTN: (Fiber To The Node - Paylama məntəqəsinə qədər optik lif) – optik lif, OLT-dən evlərdən 

bir neçə kilometr uzaqlıqdakı paylama məntəqəsinə qədər çəkilir və burada sonlandırılır. Bu nöqtədən evlərə 

mis kabel vasitəsi ilə çəkilir.  

 FTTC: (Fiber To The Curb – Sahə şkafına qədər optik optik lif) - bu topologiya FTTN ilə çox oxşar 

olub, sadəcə küçədə quraşdırılan şkaflara qədər optik lif çəkilir və evlərə ən çox 300m uzaqlıqda olur. 

 FTTB: (Fiber to the Building - Binaya qədər optik lif (Fiber To The Building- Binaya qədər optik 

lif və ya Fiber To The Basement- Zirzəmiyə qədər optik lif) - optik lif OLT-dən çox mərtəbəli bir binanın 

girişinə, əksəriyyətlə zirzəmiyə qədər çəkilir. Bu nöqtədən evlərə mis kabel ilə xidmət göstərilir.  
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 FTTP: (Fiber-To-The-Premises) - bu termin həm FTTH, həm də FTTB-ni birgə olaraq xarakterizə 

etmək məqsədi ilə inkişaf etdirilmiş və həm evlərə, həm də çox mərtəbəli binalarda ofislərə qədər optik lif 

çəkildiyi tətbiqləri əhatə edir.  

 FTTH: (Fiber To The Home - Evə qədər optik lif) – optik lif OLT-dən evlərin girişinə qədər 

çəkilir.Optik lif evin xaricində və ya içərisində sonlanır. 

Son illərdə kabel şəbəkəsi olaraq "Evə qədər  optik lif texnologiyasi", ön plana qoyulmaqla bu 

texnologiya hər cür rahatlığı təmin edir. FTTH telefon telləri kimi ənənəvi mis kabellərin yerinə siqnalın 

operatordan birbaşa evə və ya iş yerinə qədər optik lif üzərində çatdırılmasını təmin edir. Sadəcə istifadə 

ediləcək avadanlıq ilə lifin sonlandığı nöqtə arasındakı qısa məsafə mis kabeldir. Optik lifli şəbəkələrdə mis 

kabelin uzanması məhsuldarlığı salan amildir. Məsafənin uzanması ötürmə itkilərinə səbəb olur. Hər bir 

xidmət üçün ayrılıqda mis kabel çəkilmə zəruriliyi də həm investisiya, həm də xidmət xərclərini artırır. 

FTTH tətbiqində çox daha az kabel istifadə edilməklə daha keyfiyyətli xidmət təmin edilir. FTTH 

abunəçilərə  yüksək zolaq genişliyi vasitəsi ilə daha sürətli və keyfiyyətli video, İnternet və səs xidməti təmin 

edən nisbətən yeni və sürətlə artan bir metoddur. Bu gün istifadəçilərin yüksək zolaq genişliyi tələbi mis 

əsaslı xDSL xidmətlərindən daha yüksəkdir. Gün keçdikcə artan və şaxələnən xidmətlərə görə, çox fərqli 

xidmətlər müxtəlif tariflərlə verilə bilinəcəkdir. Evə qədər optik lif texnologiyasındakı əsas məntiq yalnız 

telekommunikasiya xidməti təmin etmə (təqdim etmə) deyil, tam əksinə, bunlara əlavə olaraq interaktiv 

həyat, evlərin uzaqdan nəzarəti və idarə edilməsi (ağıllı ev/ smart home) uzaqdan səhiyyə xidmətləri, 

təhlükəsizlik sistemləri kimi tərkiblər də təqdim etməkdir. Texnologiyadakı əsas yanaşma müştərinin (fərdin) 

ehtiyacını asanlıqla qarşılayaraq istifadəsi asan bir infrastruktur yaratmaqdır. 

 

YANACAQ  İSTEHSALI PROFİLLİ NEFTİN İLKİN 

EMALI TEXNOLOJİ KOMPLEKSİNİN ATMOSFER BLOKUNUN 

AVTOMATLAŞDIRMA OBYEKTİ KİMİ TƏDQİQİ 

 

Səfərova A.A., Xudiyev T.N. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Neft emalı qurğuları arasında istər avtomatlaşdırma və istərsə də idarəetmə nöqteyi nəzərindən özündə 

kritik rejimləri ilə fərqlənən texnoloji aparatları birləşdirən atmosfer bloku mürəkkəb texnoloji sistemlərdən 

sayılır. Respublikanın yanacaq-enerji kompleksinin əsas texnoloji proseslərindən sayılan neft emalı 

qurğularının atmosfer bölmələrinin istismar rejimlərinin iqtisadi səmərəliliyinin yaxşılaşdırılmasını təmin 

edə biləcək avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin elmi əsaslarının işlənilməsi kifayət qədər xalq təsərrüfatı 

əhəmiyyətinə malik aktual məsələdir. 

Neftin ilkin emalı texnoloji kompleksinin yuxarıda verilən izahatından göründüyü kimi texnoloji 

proses çox böyük yük altında işlədiyindən, bu sistemə yüksək temperatur və xammalın istər sərfinin və 

istərsə də keyfiyyət göstəricilərinin geniş həddə dəyişməsi şəraitində, istehsal edilən neft fraksiyalarının 

keyfiyyət göstəricilərinin ödənilməsinə aid şərtlərin təmin edilməsi baxımından yanaşsaq idarəetmə sistemi 

kimi böyük və mürəkkəb sistemlər sinfinə şamil edilməlidir. Bu texnoloji prosesin istər təhlükəsiz və istərsə 

də  iqtisadi cəhətdən səmərəli rejimlərdə aparılmasının təmin edilməsi bir qayda olaraq onun 

avtomatlaşdırma sisteminin səviyyəsindən çox asılıdır. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi respublikamızın hər iki 

neft emalı zavodunda istismarda olan bu qurğuların hər birində istər texnoloji və istərsə də avtomatlaşdırma 

baxımından xeyli yenidənqurma işləri həyata keçirilmişdir. Bu texnoloji qurğularda avtomatlaşdırma 

baxımından həyata keçirilən modernləşdirmə tədbirləri əsasən qurğuların istismar olunan köhnə  

avtomatlaşdırma vasitələrinin yeni nəsil avtomatlaşdırma vasitələri ilə əvəz olunmasından ibarət olmuşdur. 

Doğrudan da bu tədbirlərdən sonra qurğuların idarə edilməsinə aid tədbirlər istismar və qulliq baxımından 

müasir tələblərə tam cavab verir. Lakin, texnoloji qurğuların ilkin layihələrində nəzərdə tutulmuş lokal 

nəzarət və ayrı-ayrı texnoloji aparatlarda əsas tənzimlənən parametrlərin stabilləşdirulməsi və idarə edilməsi 

üçün daha keyfiyyətli avtomatik tənzim sxemləri bu günə kimi tətbiq edilməmişdir. Fikrimizcə, bu 

qurğularda modernləşdirmə dövründə tətbiq edilən yeni müasir texniki vasitələr əsasında istehsal edilən neft 

fraksiyalarının istər potensial çıxımlarını və istərsə də standart keyfiyyət göstəricilərini təmin edən, elmin bu 

sahəsində ən yeni nəaliyyətlərə söykənən daha keyfiyyətli avtomatik idarəetmə sistemlərinin tətbiqi həlli 

vacib məsələdir. 

Elmi ədəbiyyatların təhlili göstərir ki, istənilən mürəkkəb texnoloji kompleksi, o cümlədən neftin ilkin 

emalı qurğusunu onun carı texnoloji vəziyyətini xarakterizə edən aprior informasiyanın həcmindən asılı 

olaraq determinə olunmuş və yaxud da tam təyin olunmamış sistem kimi tədqiq etmək olar 
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Qeyd edək ki, texnoloji sistemi determinə olunmuş sistem kimi tədqiq etdikdə onun cari vəziyyətini 

xarakterizə edən informasiyanın dəqiq olması fərziyyəsi qəbul olunur. Bunun nəticəsi kimi sistemin yeni 

vəziyyətinin təyin olunması və eləcə də optimal iş rejimlərinin hesablanması zamanı ciddi çətinliklər 

meydana çıxmır. Mürəkkəb texnoloji sistemlərin tədqiq edilməsi zamanı belə bir sadələşdirmə 

modelləşdirmə və sistemin optimallaşdırma və optimal idarəetmə məsələlərinin həlli zamanı ciddi 

çətinliklərdən yan keçməyə imkan verir. 

 

MİKROPROSESSORLA İŞLƏYƏN MAŞINLAR 

 

Səlimli Ü.V. 

Sumqayıt Dövlət Universteti 

 

Ümumi halda  mikroprosessor,mikrokontroller və PLİC üzərində qurulmuş  müasir rəqəmli elektron 

sistemləri mikroprosessor əsaslı sistemlər (MPƏS) adlanır. MPƏS –lərin  əsas tətbiq sahələri aşağıdakılardır: 

 Hesablama maşınları,kompleksləri,şəbəkələri. 

 Avtomatik idarəetmə qurğuları,sistemləri; 

 Rabitə texnikasının qurğuları; 

 Nəqliyyatın idarəsi; 

 Hərbi texniki vasitələr; 

 Qoruyucu sistemlər; 

 

 
 

 
ZAMAN SIRALARINDA MÜASİR HAMARLAMA ÜSULLARI 

 

Səmədzadə M.E. 

Mingəçevir dövlət universiteti 

 

Müasir dövrdə hər bir ölkədə müəssisələrin qeyri müəyyənlik şəraitində fəaliyyət göstərməsinə 

baxmayaraq, menecerlər işlədikləri təşkilatların gələcəyinə təsir göstərə biləcək qərarlar qəbul etmək 

məcburiyyətində olur. Bu onunla izah olunur ki, gələcəklə bağlı elmi cəhətdən əsaslandırılmış fərziyyələr 

əsaslandırılmamış fərziyyələrdən daha qiymətli hesab olunur. 

Son vaxtlar qiymətləndirmə ilə bağlı proqnozlaşdırmanın əhəmiyyəti hiss olunacaq dərəcədə 

dəyişmişdir. Bunun səbəblərindən biri biznesin idarə olunmasında effektivliyi artıran yeni idarəetmə 

texnologiyalarının analizi və onların mənimsənilməsidir. Qeyd etmək zəruridir ki, indiki şəraitdə iqtisadi 
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proseslərin dinamikası qeyri-sabitliyi və qeyri-müəyyənliyi ilə fəqrlənir, bu da ənənəvi proqnozlaşdırma 

üsullarının tətbiq olunmasını çətinləşdirir. Bütün çətinliklərə baxmayaraq cəmiyyətdə heç bir həyat sferası 

gələcəyi öyrənməyin bir vasitəsi kimi proqnozsuz keçinə bilməz. Proqnozlaşdırma hər bir təşkilatın, 

müəssisənin uğurlu fəaliyyətinin əsas şərtidir [1]. İqtisadiyyatda proqnozlaşdırmanın ilkin mərhələsi zaman 

sıralarının tədqiq olunması ilə bağlıdır. Bu sıralar hadisənin zamanla bağlı dəyişikliklərinin 

qanunauyğunluqlarını xarakterizə etmək imkanı yaradır. Bu məlumatlar zaman sıraları və ya dinamik sıralar 

adlanır.Zaman sıraları  statistika,  ekonometrika,  maliyyə, hava proqnozu, zəlzələ 

proqnozu, astronomiya,  iqtisadiyyat,  mühəndislik  və  digər  müxtəlif  elm  sahələrində  geniş istifadə 

olunur [1-3].  Ekstrapolyasiya – proqnozlaşdırılan obyektin gələcəyini onun keçmiş və cari vəziyyəti ilə bağlı 

tendensiyalara əsaslanaraq müəyyən edən elmi tədqiqat üsuludur. Ekstrapolyasiya elmi-tədqiqat üsulu 

əsasında proqnozlaşdırma 3 qrupa bölünür: 1.Sürüşən ədədi orta üsulu ilə proqnozlaşdırma; 2.Eksponensial 

hamarlama üsulu ilə proqnozlaşdırma; 3.Ən kiçik kvadratlar üsulu ilə proqnozlaşdırma. 

Sürüşən ədədi orta üsulu zaman sıralarının geniş tətbiq olunan hamarlama üsullarından biridir. Bu 

metodu tətbiq etməklə təsadüfi faktlar əsasında elə qiymətlər almaq olur ki, əsas faktorların təsirinə uyğun 

olur. Sürüşən ədədi orta metodu ilə hamarlama üsulu ona əsaslanır ki, orta kəmiyyətlər təsadüfi meylləri 

qarşılıqlı şəkildə örtür. Seçilmiş zaman intervalında kəmiyyətlərin hesabi orta qiyməti başlanğıc səviyyəni 

əvəz edir. Alınan qiymət seçilmiş zaman intervalının ortasında olan qiymətə aid edilir. Eksponensial 

hamarlama metodu sürüşən ədədi orta metodundan fərqli olaraq gələcək tendensiyaların qısamüddətli 

proqnozunda istifadə olunur. Bu metodun tətbiqi ilə bütün zaman sırası üzrə eksponensial çəkili sürüşən 

ədədi orta kəmiyyət tapılır ki, metodun adı da elə bu faktdan götürülmüşdür. Bu metodun üstünlüyü 

hesablama işlərinin sadəliyində və məlum informasiyaların hamısının nəzərə alınmasındadır. Eksponensial 

hamarlama metodunun işlək düsturu aşağıdakı kimidir: 

                 ut+1 = 𝛼yt + (1-𝛼)ut                                  (1) 

Burada t – proqnozlaşdırma müddəti, ut – proqnozlaşdırılan kəmiyyətin t anındakı qiyməti, ut+1 – 1 

dövr sonra gələn qiyməti,  𝛼 - isə hamarlama parametridir.                                                 

                            Eksponensial hamarlama metodları                                      Cədvəl 1 
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Eksponensial hamarlama üsulu bir-birindən asılı olmayaraq Braun  və Holt tərəfindən tədqiq 

olunmuşdur. Eksponensial hamarlama və sürüşən ədədi orta metodlarında proqnozlaşdırma üçün zaman 

sıralarının keçmiş və cari qiymətlərindən istifadə olunur. Eksponensial hamarlama metodu çəkili sürüşən 

ədədi ortanın köməyi ilə hamarlanır, belə ki, çəki eksponensial qanuna tabe edilir. 

İkiparametrli eksponensial hamarlama metodu olan Holt metodu orta qiymətlərə əsaslanan sadə 

metodlara nəzərən mürəkkəb metod hesab olunsa da, proqnozlaşdırmada mövsümi dəyişmələri nəzərə 

https://az.wikipedia.org/wiki/Statistika
https://az.wikipedia.org/wiki/Ekonometrika
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Riyazi_maliyy%C9%99&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Hava_proqnozu
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C9%99lz%C9%99l%C9%99_proqnozu&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C9%99lz%C9%99l%C9%99_proqnozu&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Astronomiya
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0qtisadiyyat
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCh%C9%99ndislik
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almağa imkan vermir. Başqa sözlə, bu metod retrospektiv dövrdə mövsümi dəyişmələri nəzərə ala bilmir. 

Holt metodunun üç parametrə qədər genişlənmiş eksponensial hamarlama forması da mövcuddur. Bu 

alqoritm Vinters metodu adlanır. Vinters metodunda mövsümi komponentlərin nəzərə alınmasına cəhd 

göstərilir. 

İnformasiya komunikasiya texnologiyaların geniş tətbiq olunması ilə səciyyələnən müasir dövrdə 

populyar şəkildə istifadə olunan tətbiqi proqram paketlərində zaman sıraları əsasında proqnozlaşdırma 

məsələlərinin həlli üçün yuxarıda göstərilən ekstrapolyasiya üsulları daxili funksiyalar şəklində işlənib 

hazırlanmışdır (Cədvəl 1).  Belə tətbiqi proqram paketlərinə misal olaraq MS Excel, STATİSTİKA, 

Mathcad, Matlab və s göstərmək olar.  

 

İNNOVASİYA LAYİHƏSİNİN SEÇİLMƏSİ VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜÇÜN  

ALQORİTMİK TƏMİNATININ İŞLƏNMƏSİ  

 

Süleymanov C.İ. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Layihə tapşırığına əsasən aparılan elmi-tədqiqat araşdırmaları çox hallarda uzun müddətli sistemsiz 

şəkildə yerinə yetirilən prosedurlardan ibarətdir. Prototip layihələrin axtarışına, səmərəli variantların 

seçilməsinə çox vaxt tələb olunur [1]. Lakin informasiya-axtarış əməliyyatlarını bir sistem çərçivəsində 

yerinə yetirməklə yüksək məhsuldarlıqla qoyulan məsələləri araşdırmaq və yeni təkmilləşdirilmiş layihə 

variantını işləmək mümkün olar. Bununla əlaqədar olaraq, layihə obyektinin ənənəvi funksiyalarından fərqli 

olaraq, ilkin elmi-tədqiqatların – ideyaların qeydiyyatı, layihələrin müqaisəli təhlili, seçilməsi və 

qiymətləndirilməsini bir interfeys çərçivəsində sistemləşdirilməsi, elmi cəhətdən aktual məsələdir.  

İşin məqsədi innovasiya layihələrinin informasiya-axtarış, müqaisəli təhlil, seçim və qiymətləndirmə 

prosedurlarının avtlaşdırılmasını təmin edən alqoritmik və proqram təminatlarını işləməkdir. 

Layihə mərhələlərində daha məhsuldar və dəqiq işləmək üçün aşağıdakı prosedurlar yerinə 

yetirilməlidir [2]: 

1. Layihə prototiplərinin müqaisəli təhlili (layihə haqqında hazırlanan annotasiyada texniki, ekoloji, iqtisadi 

məlumatlar yaradılan verilənlər bazasına daxil edilir);  

2. Mövcud layihə variantlarının seçilməsi  (texnoloji, ekoloji və iqtisadi meyyarlara əsasən variantların 

seçilməsi); 

3. Yeni layihənin işlənməsi (seçilən mövcud layihələnin təkmilləşdirilməsi – daha sadə, yaxşılaşdırılmış 

konstruksiyanın seçilməsi; yüngül və keyfiyətli materialın seçilməsi; istifadə olunan yanaçağın ekoloji 

cəhətdən təmin edilməsi və iqtisadi səmərəsinin hesablanması); 

 4. Layihənin sınaqları (yeni layihənin kompüter eksperimental, maket və real ölçülərlə hazırlanan obyektin 

sınaqları) aparılır.  

      Bu prosedurlara əsasən layihəçinin axtarış-təhlil-seçim ilkin intellektual elmi-tədqiqat interfeysi qurulur 

(şək. 1). 

 
Şək. 1. Layihənin axtarış-təhlil-seçim intellektual elmi-tədqiqat interfeysi 

Birinci mərhələdə yeni layihənin ilkin məlumatlarının qeydiyyatı aparılır. Layihə tapşırığına daxil 

edilən anotasiya formasında layihənin tətbiq sahəsinə məxsusluğu, işin aktuallığı və məqsədi verilir [3]. 

Layihəçinin bütün məlumatları onun məlumat bazasında saxlanılır (sistemin “Layihənin məlumat bazası” 

bölməsində). 
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         Profillər üzrə ekspertlər innovativ layihələrin mövzularını və anotasiyalarını oxuyaraq, ilkin rəyləri 

“Ekspertin rəyi”  bölməsinin yaddaşında saxlanılır. Layihənin qiymətləndirmə sxemi şək. 2-də göstərilir. 

 

 
 

Şək. 2. İnnovativ layihənin qiymətləndirmə sxemi 

 

 
TƏHSİL SİSTEMİNDƏ KEYFİYYƏTİN ARTIRILMASINDA İKT-nin ROLU 

 

Şahin A.Ş. 

Mingəçevir Dövlət Universiteti 

 

Təhsil sistemində keyfiyyətin artırılmasında informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sahə¬si 

inkişafın ən önəmli amili kimi çıxış edir. İnformasiya  cəmiyyətində təhsil sisteminin necə qu¬rulması, təhsilin 

modernləşdirilməsi üçün hansı texnologiyalardan və həmin texnologiyalardan necə istifadə edil¬məsi hazırda  ən aktual 

məsələlərdən biridir. Elm və texnikanın sürətli inkişafı cəmiyyətdə informasiya bolluğuna səbəb olmuşdur. Bu səbəbdən 

fakt və məlumatların yaddaşda mühafizə edilməsinə təlim texnoligiyaları aktual problem olaraq  pedaqoq və  psixoloqların 

əsas müzakirə obyektinə  çevrilmişdir [2]. 

Hal-hazırda dünya  iqtisadiyyatı daha çox bilik yönümlü iqtisadiyyat oldu¬ğundan ölkələrin  təhsil sistemindən də 

məhz bu tələblərə  cavab verən  sistemin qurulması tələb olunur. Bu amil isə inkişaf etmiş ölkə¬lərdə  təhsilin 

informasiyalaşdırılması istiqamətində sistemli şəkildə  bir  neçə mərhələdə islahatlar keçirilməsinə səbəb olmuşdur. 

İnternet, kompüter, elektron kitablar və s. kimi tələblər nəzərə alınmadan təlim müasir dövrün tələblərini ödəyə bilməz. 

Pedaqoji texnologiya təlim prosesinə yeni baxışdır. Müasir texnologiya əsasında təlim prosesi ənənəvi təlimdən fərqli 

olaraq, maksimum idarə olunan proses hesab olunur [4]. 

Müasir dövrdə İKT təhsil sistemini təmin edən üsul deyil, həmçinin məktəblinin müstəqil qavrama qabiliyyətini 

təmin etmək üçün yeni imkanlar açır. Məhz bununla əlaqədar olaraq müəllimin rolu da bir qədər dəyişir. Yəni, o, təhsil 

prosesinin konsultantı, koordinatoru olur. Müəllimin məqsədi məktəblilərdə qərar qebul etmə bacarığını dəstəkləmək və 

inkişaf etdirmək , öyrədilən mövzuları anlamaq və müzakirə etməkdir. Burada İKT katalizator rolunu oynayır, onlar 

uşaqları yeni bilik, bacarıq öyrənməyə sövq edir.  Əgər şagirdə öyrədilən mövzunun məzmunu aydındırsa, onun sualı 

yarana bilər: məhz nə  üçün öyrənmək lazımdır. Biliyə həvəsin kökündə həyati maraq dayanır. Hansı biliklər insana daha 

çox lazımdır, hansı metaodların köməyi ilə insan bu bilikləri öyrənə bilər. Beləliklə, İKT biliyə can atmaqla digər həyati 

vacib məsələlərin qərarı arasında körpü rolunu oynayır. Şagird və ya tələbə təhsilin onun həyatında hansı rolu oynadığını 

başa düşən kimi, o, təhsili davam etdirməyə daha böyük  həvəs  hiss  edəcək.  

Məsələ həlli üçün kompüter proqramları işləyib hazırlamaq, tədris prosesində kompüterdən istifadə etməyi 

bacarmaq, məktəblidən müəyyən səviyyədə alqoritmik mədəniyyətə malik olmağı tələb edir. Alqoritmik mədəniyyət 

dedikdə məsələlərin həlli ilə əlaqədar məqsədyönlü fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə bağlı təsəvvür, bacarıq və vərdişlər 

nəzərdə tutulur. Məsələlərin həllinə alqoritmik yanaşma və sonradan həmin məsələlərin kompüterdə yerinə yetirilməsi, 

mühakimə ciddiliyi və əsaslandırma dəqiqliyi səviyyəsinin  yüksəldilməsinə  gətirib  çıxarır [1]. 

İnformatika kursunda şagirdlərə aşılanan alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma vərdişləri böyük riyazi yaradıcılığın 

inkişafına səbəb olub, şagirdlərin zehni fəaliyyətini daha da fəallaşdırır. Kompüterlərin tədris prosesində istifadə olunması 

ilə əyaniliyin didaktik prinsipinin reallaşdırılması haqqında təsəvvürümüz dəyişir. Hər şeydən əvvəl kompüter ekranında 

istənilən prosesin obrazlı və dinamik modelini əks etdirən əyani vasitə rolunu  oynayır. 
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Kompüter nadir  modelləşdirmə imkanlarına malikdir. Riyazi modellər heyrətamiz dərəcədə əyani olub, öyrənilən 

proses və obyektlərin təhlil və tətbiqi üçün böyük imkanlar açır. Kompüterin proqram təminatında plan tətbiqi proqram 

paketlərindən istifadə etmək bacarığı kompüter savadının mühüm komponetidir.  

İnformatika və EHM bir sıra təbiət fənlərinin keyfiyyətcə yüksək səviyyədə öyrənilməsi üçün əsas yaradır. Qeyd 

etmək lazımdır ki, şagirdlərin kompüterdən istifadə  etmə imkanı əyaniliyi əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldə bilər. 

Kompüterdə mürəkkəb obyekt və proseslərin modelləşdirilməsi tədris materialının daha asan mənimsənilməsinə imkan 

yaradır. Şagirdlərin idrak imkanlarını xeyli gücləndirir, onların  müstəqil tədris fəaliyyətlərini olduqca  aktivləşdirir. 

Elmi-texniki inkişaf, müasir şəraitində bəşəriyyətin aldığı informasiyaların miqdarı müntəzəm olaraq artır. Çoxlu 

sayda müasir məsələlərin həlli, meydana gəlmiş informasiyaların sürətlə işlənməsini tələb edir. Bütün bunlar 

informasiyanın yığılması, işlənməsi və verilməsi proseslərinin avtomatlaşdırılması zərurətini yaradır. İnformasiya üzərində 

bütün bu əməliyyatları aparan qurğu isə kompüterdir. Uzaq məsafələrə informasiyanın ötürülməsi və qəbulunu təşkil 

etmək üçün telekommunikasiya vasitələrindən istifadə edilir. İstənilən informasiyanı əldə etmək üçün hər bir kompüter, 

tələb olunan informasiya bazasına daxil olmaq imkanlarına malik olmalıdır. Müasir qlobal kompüter şəbəkələri mövcud 

olan rabitə vasitələrinin üstün xüsusiyyətlərini özündə birləşdirir. Eyni zamanda böyük həcmli müxtəlif informasiyaların 

böyük sürətlə və etibarlı şəkildə ötürülməsini təmin edir [3] . 

Kompüter texnologiyası yalnız dərsdə deyil, başqa sahələrdə də o cümlədən şagirdlərin təlim-tədqiqat işlərində  də 

geniş istifadə olunur. Xüsusi internet şəbəkəsi şagirdin öyrəndiyi peşə, keçdiyi mövzu, tanış olduğu avadanlıqlar, həmçinin  

müəyyən mətnlərin, tapşırıqların, sxemlərin hazırlanması üçün məlumatların toplanılmasında mühüm  rol oynayır. 

Bir sözlə təhsil elə təşkil olunmalıdır ki, hər bir təhsil alan elm və texnikanın son nailiyyətlərindən istifadə etməklə 

informasiya mədəniyyətinə malik olmalı, inkişaf etməkdə olan informasiya cəmiyyətinin aktiv üzvi kimi fasiləsiz təhsil 

sistemi əhatəsində bilik və intellekt istehsal edə bilsin. Bu işdə obyektiv qiymətləndirmənin böyük rolu var. Təhsil üçün elə 

forma və məzmun seçmək lazımdır ki, təhsil alan hətta asudə vaxtlarından səmərəli istifadə edə bilsin. Onun asudə vaxtı 

informatika istiqamətində məqsəd və marağının potensial imkanına çevrilməlidir [5]. 

 

 

 

QEYRİ STASİONAR QAZ DİNAMİKASI TƏNLİYİNİN RİYAZİ MODELİNİN  

QURULMASI VƏ ƏDƏDİ HƏLLİ 

 

Şərifov E.İ. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

İşdə qeyri stasionar qaz dinamikası məsələsini sadə hallarda konservativ fərq sxemi vasitəsilə 

aproksimasiyasına və alınmış qeyri xətti tənliklər sisteminin Nyuton üsulu ilə həllinə baxılır. Qazın müstəvi 

axınına birölçülü qeyri stasıonar halda baxıldığını qəbul edəcəyik. 

Tutaq ki, v  -sürət,   sıxlıq,  temperatur, p  təzyiq,  qazın daxili enerjisidir. Qazın hərəkət 

tənliyini – qaz dinamikası tənliyini yazaq. Qaz dinamikası sistem tənliyi ),( ts   dəyişənlərində  belə yazılır: 
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Burada  ),( T istilikkeçirmə əmsalıdır. Əgər ideal qaz halına baxsaq, bu zaman hal tənlikləri belə 

yazılır: 

                                                               Rp . 
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Bu məsələdə izotermik hala baxacağıq. Bu zaman constT   olduqda  enerji tənliyini yox etmək olar, 

çünki onun rolunu constT   tənliyi yerinə yetirir. Qeyd edək ki, constT    şərti daxilində təzyiq sıxlığın 

funksiyası rolunu oynayır )(Ep  . (1), (4), (6) tənliklərini ideal qazın izotermik axını üçün yazaq: 
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 Beləliklə, 4 dəyişəndən spv ,,,    asılı dörd tənliklər sistemi alırıq. Biz   sıxlığı əvəzinə xüsusi 

həcmdən istifadə edəcəyik, 
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Tam enerji üçün (10) tənliyini aşağıdakı tənliklərdən biri ilə əvəzləmək olar                  
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(9), (10) tənliklərinə bütün axtarılan funksiyalar üçün başlanğıc və sərhəd şərtləri mənimsədilir. Bizim 

məqsədimiz (9), (10) diferensial tənliklərinə Nyutonun iterasiya üsulunu tətbiq etmək və alınmış fərq 

tənliklər  sistemini qovma üsulu ilə ədədi həllidir.  

Məsələnin həlli praktik məsələ üzərində yoxlanılmışdır. 

   
RABİTƏ XƏTLƏRİNİN ADAPTİV DİAQNOSTİKASI 

 

Şıxlı B.K. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 
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Xəttin impuls reflektometriya blok sxem 

 İmpulsli optik əks etdirici naqillər  vasitəsilə test zamanı lifə daxil edilir. Əks etdirən  yüksək gücün 

işıq zərbələri vaxtından asılılığını ölçür. Əks etdirici böyük  zərbələrin tədqiqi , nasosun cərəyanının birbaşa 

modulyasiyası olan yarımkeçirici lazerlərdir. Sabit nasoslu belə lazerlər idarəetmə bloku tərəfindən yaranan 

nasosun cərəyan impulsunun müddəti ilə verilən sabit qüvvə və dəyişən işıq impulsları yaradır. 

Yarımkeçirici lazerlər 1 ns-dən 10 μs-ə qədər olan impulsları yaradır. 

Nəzarət bölməsi, FOCL test bölməsinin maksimum uzunluğu  avtomatik olaraq təyin olunan bir 

tezlikdə nasos impulunu yaradır. Eyni zamanda, elektrik impulslarının sinxronizasiyası verilənlərin emal 

bölməsinə verilir.Test işığı impulse  test edilmiş fiber-optik xəttə iki  giriş limiti və bir çıxış portu ilə bir 

splitter vasitəsilə daxil olur .Adətən , iki giriş portu  və üç çıxış  olan üç terminalli şəbəkəyə əsasən bir cihaz 

istifadə olunur, bunlardan yalnız üçü  iştirak edir. İki giriş portu ilə bir impulslu lazer və bir qəbuledici 

çevirici bağlıdır. 

Optik splitter sxemi-Bu eyni splitter istifadə edərək, port  və port  vasitəsilə fiber optik keçid geri 

siqnal ölçmə transdüser  olur. Çevirici  optik siqnalları  elektrik siqnallarına çevirir.Çeviricinin  elektrik 

cərəyanı işıq siqnalinin gücünə mütənasibdir. Alınan transduser üçün əsas tələblər yüksək həssaslıq, aşağı 

səs-küy səviyyəsi   (sonuncu tələb olunan  kiçik vaxt sabitinə bərabərdir). Bu tələblər ilə yanaşı, qəbuledici 

Çevirici  çevrilmənin mümkün olan ən yüksək xəttiliyə  malik olmalıdır.Elektrik siqnali ölçmə çeviricidən  

işləyir və ekranda dalğa formasını qurur. Eyni blokda əks-siqnalların və avtomatik ölçülərin avtomatik olaraq 

işlənməsinin bütün növləri həyata keçirilir.Məlumatların emalı bölməsinin əsas komponentlərindən biri  də 

vaxt gecikdirmə ölçmə dövrəsidir.Bir naqilin göstəricisi dalğa uzunluğuna  bağlıdır.Nüvənin və kvars 

qövsünün refraksiya göstəriciləri dalğa uzunluğundan asılıdır (maddi dispersiya). Ölçmə məsafəsi 

spesifikasiyası tək hadisələr üçün təklif olunur. 1 dB-dən az itkilərə səbəb olan qaynaq üçün 14 həll qüvvəsi 

hündürlüyü 10% və 90% səviyyələri arasında addımın uzunluğu kimi müəyyən edilir.  

 

MÜXTƏLİF TƏYİNATLI İSTEHSAL SİSTEMLƏRİNİN MODELLƏŞDİRMƏ 

ÜSULLARININ ANALİZİ 

 

Tacirli X.N. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

İstehsal sistemlərinin texnoloji proseslərinin modelləşdirilməsinin bütün  üsullarını iki əsas hissəyə 

bölmək olar:fiziki və riyazi. 

Fiziki modelləşdirmədə model fiziki təbiətinə görə modelləşdirilən obyektin özünə bənzəyir.Bu halda 

obyektin tədqiqi başqa ölçülərlə, adətən laboratoriya şəraitində öyrənmək üçün  və  vaxt intervalında yerinə 

yetirilir.Məsələn, generatorun və istilik sobasının fiziki modelləri elə generator və ya istilik sobasıdır. 

Riyazi modelləşdirmə analitik və imitasiya modelləşdirməsi şəklində iki hissəyə bölünür. 

Fasiləsiz fəaliyyət göstərən texnoloji proseslərin analitik modeli müxtəlif tənliklər sistemi ilə təsvir və 

tədqiq olunur. 

Diskret xarakterli istehsalların analitik modellərinin qurulması üçün prosesin mürəkkəblik 

dərəcəsindən asılı olaraq aşağıdakı modelləşdirmə aparatlarından istifadə  edilir: sonlu avtomatlar; paralel 

fəaliyyətli asinxron proseslər; məntiqi-linqvistik modellər əsasında produksiya qaydaları; şəbəkə modelləri 

və Petri şəbəkəsi. 

Göründüyü kimi analitik model obyekti tam təsvir etməli və obyektin optimal xarakteristikalarının 

axtarışını yerinə yetirməlidir.Qeyd edək ki, əksər hallarda obyektin  fəaliyyətinin riyazi aslılıqlarını və 

sistemin elemetlərinin qarşılıqlı  əlaqələrini təsvir etmək ya çətinləşir, ya da heç mümkün olmur.Bu hallarda 

riyazi modelləşdirmədə imitasiya üsullarının istifadəsi səmərəli hesab edilir. 

İmitasiya modelləşdirilməsi tədqiqat olunan obyektin xarakterindən asılı olaraq fasiləsiz ,diskret və 

kombinə edilmiş şəkildə istehsal sistemlərinin modelləşdirilməsində istifadə edilir.Diskret xarakterli 

istehsalların modelləşdirilməsi üçün universal və xüsusiləşdirilmiş imitasiya dillərindən, o cümlədən 

problem-yönümlü imitasiya dillərindən istifadə edilir. 

İmitasiya modelləşdirilməsinin nəticələrini əks etdirmək üçün imitasiya paket proqramları animasiya 

paket proqramları ilə  birlikdə işləyərək prosesin gedişini monitorda izləmək imkanı yaradır. 
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TOMATIN İSTEHSALI PROSESİNİN İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN İŞLƏNİLMƏSİ 

 

Tağıyev İ.E., Məhərrəmova T.M. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Qida sənayesinin qarşısında duran məsələlərdən biri də kənd təsərrufatı məhsullarının daha asan 

istifadə olunmasını təmin etmək və bu məhsulların istifadə olunana qədər uzun müddət xarab olmaqdan 

qorumaqdır. Tomatın istehsalı sənayesində əsas məqsəd  xam maddənin xarici təsirlərdən asanliqla xarab 

olmasının qarşısını alaraq, onu qisa muddət ərzində xarab olmayacağı hala gətirməkdir. Burada əsas məqsəd 

xarab olmaya səbəb olan mikroorqanizmlərin törəyərək çoxalmasının qarşısını almaq və kimyəvi təmiz 

mühitin əldə olunmasıdır. 

Xammal zavoda qəbul olunduqdan sonra, iki mərhələdən ibarət yuyulma hovuzuna verilir. Məhsul tam 

yuyulduqdan sonra Kolor Sorterdən keçərək kanallar vasitəsi ilə elevatora, oradan isə konveyyerə ötürülür. 

Elevator və konveyyerin üzərində qurraşdırılmış duşlarla məhsul bir daha təmiz yuyularaq seçilməyə verilir. 

Konveyerin hər iki tərəfində duran işçilər tərəfindən pomidorlar seçilir. Bu zaman goy pomidorlar, xarab 

pomidorlar, onların içərisindəki saplaqlar və s. seçilərək atılır və məhsul doğrama qurğusuna verilir. Burada 

əzilib parçalandıqdan sonra Deaeratora verilir. Deaeratorda  vakuum yaradılır və bu vakuum vasitəsi ilə 

məhsulun tərkibindəki pis qoxu və hava qabarcıqları sorularaq xaric olunur. Deaeratorda vakuuma (təzyiqə) 

nəzarət olunur, səviyyə tənzimlənir. 

Buradan məhsul Hot breaka ötürülür. Hot breakda məhsulun şəraitdən və istehsal prosesindən asılı 

olaraq 75-100
0
C-yə qədər qızdırılması prosesi gedir. Qızdırılmaya səbəb bir sonrakı mərhələdə doğranmış, 

parçalanmış pomidorun qabiqdan, çəyirdəkdən, tərkibindəki iri liflərdən daha asan təmizləməkdir. Hot 

breakda temperatur və səviyyə tənzimlənir.  

Məhsul lazımi temperatura qədər qızdırıldıqdan sonra ələklərə ötürülür. adətən ələklər bir-birlərinə 

ardıcıl birləşdirilmiş iki ələkdən ibarət olur. Bəzən ələklərin sayı üçdə ola bilər. Birincı ələkdə deşiklərin 

diametri 1-1,5 mm, ikinci ələkdə isə 0,5-0,8 mm olur. Hər iki ələkdən keçən məhsul tam olaraq içərisindəki 

istehsala yararsız bütün əlavələrdən təmizlənərək təmiz şirə halında şirə çəninə verilir. Bu zaman şirənin 

brixi 4,5-5,5% olur. Şirə çənində səviyyə tənzimlənir. 

Brix- pomidorun tərkibindəki quru hissənin faizlə ifadəsidir. 

Şirə çənindən şirə evaparatora ötürülür. Burada şirə 25-30 brixə qədər qatılaşdırılaraq tomat alınır. 

Evaparator 3 effektdən ibarətdir. Bişmə 1-ci effektdə gedir. Buxar yalnız birinci effektə verilir. Burada 

tomatın bişməsi zamanı ayrılan buxar ikincı effektə keçir və buradakı məhsulun qızmasını təmin edir. 2-ci 

effektdəki məhsulun qızmasından ayrılan buxar isə 3-cü effektə keçir və buradakı məhsulu qızdırır. Buradan 

ayrılan buxar isə soyuq su ilə qarışdırılaraq soyudulur və evaparatordan xaric olunur. Hər üç effekt vakuum 

şəraitində işləyir. Vakuumun birincı effektən üçüncü effektə doğru artması və bu zamanda temperaturun 

azalması müşahidə olunur. Yəni buxarı artırdıqca vakuum azalır. Ancaq vakuum 400 Hgmmin altına 

düşməsi tomatın yanmasına səbəb olur. Buna görə də vakuuma daima nəzarət olunmalıdır. Evaparatorun hər 

üç effektində vakuuma (təzyiqə) nəzarət  olunur, temperatur və səviyyə isə idarə olunur. Yekun olaraq hazır 

bişmiş tomat qablaşdırılmaq üçün doluma verilir.  

Hazır bişmiş final markalı tomatın keyfiyyət göstəriciləri aşağıda verilmışdir. 

 Brix- 25% 

 Rəng- 2,20-2,40 

 Parlaqlıq- 23-25 

Tomatın istehsalı texnoloji prosesi tamamilə araşdırılıb, bu günün təlabatına uyğun olaraq əsas 

aparatlar seçilmişdir. Aparatlardan biri idarəetmə obyekti kimi tədqiq edilmiş idarə etmə sistemi 

işlənilmişdir. 

DATA MİNİNG. ÜMUMİ MƏLUMAT VƏ MODELLƏRİ 

 

Tağıyeva L.F. 

Azərbaycan Dövlət Neft vəSənaye Universiteti 

 

Kompüterlərin həyatımıza daha çox daxil olması ilə bərabər artıq gerçəkləşdirdiyimiz hər bir 

əməliyyat rəqəmsal dünyada qeydiyyata alınmağa başlayıb. Marketlərdə etdiyimiz alış-verişlər zamanı 

aldığımız hər bir məhsul, hətta alıb bir müddət sonra geri qaytardığımız məhsul və o məhsulla birlikdə 

aldığımız digər məhsullar kompüterlərdə, verilənlər bazalarında saxlanmağa başlayıb. Xəstəxanalarda, 

müxtəlif hökumət orqanlarında və ticarətdə etdiyimiz hər bir əməliyyat  artıq həmin andaca verilən 
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bazalarında öz yerini alır. Belə ki bir mağazaya, ticarət mərkəzinə daxil olarkən və çıxarkən, bəzən isə yolda 

gedərkən kameralara düşən görüntülərimiz belə bir verilən bazası formalaşdırır. Bütün bunlar bir toplu 

halında "anbarlara" yığılarkən özündə nə qədər informasiya saxlayır. Bütün bu verilənlər verilənlər 

bazalarından çıxarılmağı gözləyən dəyərli mədən kimi gözə görünür. Belə ki ətrafımızdakı çoxsaylı 

verilənlər informasiyaya çevrilməyi gözləyirlər. 

Data Mining 1990-cı illərdən bəri verilənlərin yığılması vasitələri, barkod və RFİD texnologiyaları ilə 

paralel şəkildə inkişaf edən və tətbiq sahələri genişlənməkdə olan mövzudur. Bu səbəbdən istifadə edilən yer 

və zamana uyğun olaraq fərqli təriflər verilmişdir. Çünki hər keçən gün daha da təkmilləşdiyi üçün bugün 

verilən bir tərif sabah kifayətsiz qala bilir. Ən geniş yayılmış təriflərdən biri belədir: 

"Data Mining daha əvvəldən bilinməyən, etibarlı və tətbiq ediləbilən informasiyaların geniş verilənlər 

bazasından əldə edilməsi və bu informasiyaların təşkilati qərarların qəbulu zamanı istifadə edilməsidir." 

Burada qeyd edilməli mühüm nöqtələrdən biri əldə ediləcək informasiyanın "əvvəlcədən bilinməyən" 

olmasıdır; əldə ediləcək informasiyanın əvvəlcədən bilinməyən olması dedikdə, gözlənilən nəticənin təxmin 

edilməməsi məzmunu nəzərdə tutulur. Onsuz da təxmin edilə bilən, gözlənilən nəticələr üçün data mining 

tətbiq edilməsi çox da səmərəli olmayacaq. Data mining təxmin edilən, proqnozlaşdırılan və ya başqa 

metodlarla çıxarılan nəticələrin isbatını etmək üçün istifadə ediləcək vasitə də deyil. Bundan başqa data 

mining daha əvvəl heç ağla gəlməyən, düşünülməyən nəticələri qarşımıza çıxartma funksiyası ilə digər 

metodlardan fərqlənir. Həqiqətən də təşkilatda uğur daha əvvəl heç kimin düşünmədiyini düşünməklə 

gəlmirmi? 

 Gartner Group tərəfindən təqdim edilən digər tərifdə isə data mining statistika və riyazi texnikalarla 

birlikdə şablon tanıma texnologiyalarını istifadə edərək verilən bazalarında saxlanan informasiya yığınlarının 

filtrdən keçirilməsi  ilə mənalı yeni korelyasiya, şablon və kənarlaşmaların müəyyən edilməsi mərhələsidir. 

Data mining anlayışına mütləq anlayış kimi yanaşsaq, onun həqiqi əhəmiyyətini tam əks etdirməmiş olarıq. 

Mütləq anlayış kimi data mining haqqında proqnozlaşdırma vasitəsi və ya sadə bir kompüter proqramı kimi 

tərifi vermək olar. Təbii ki, nəticədə data mining istifadə edilərkən proqram təminatı köməyindən 

yararlanılacaq; lakin data mining anlayışına tək bir proqramı başa düşmək və onun interfeysi ilə işləmək 

məzmununda yanaşma bu elm sahəsinə böyük haqsızlıq etmək olar. Halbuki tətbiq sahələrinə nəzər 

yetirdikdə vəziyyətin heç də belə olmadığı meydana çıxacaq. Bu səbəbdən əvvəlcə Data mining-in tətbiq 

sahələrini və məqsədlərini öyrənib, daha sonra bu məqsədlər üçün yaradılmış texnika, alqoritm və proqram 

təminatlarını istifadə etmək daha məqsədəuyğundur. 

Data Mining anlayışı istifadə edildiyi sahələrə uyğun olaraq fərqli modellərə ayrılır. Bu modellər - 

proqnozlaşdırıcı  model, verilənlər bazasının klastrlara ayırma  modeli, əlaqə analizi və kənarlaşmaların üzə 

çıxarılması modeli olmaqla dörd əsas başlıqda nəzərdən keçirilir; bu modellər ədəbiyyatlarda əməliyyat və 

ya metod adları ilə də qeyd edilir. Bu əməliyyatlar və ya metodlar tətbiqetmə zamanı müxtəlif məqsədlər 

üçün istifadə edildiyindən bir çox texnika və alqoritmlərin tətbiqinə ehtiyac yaranır; istifadə edilən texnika 

və alqoritmlər, əsasən, proqnozlaşdırıcı, təsviredici və ya hər iki yanaşmanı özündə birləşdirə bilər.  

Hər hansı məqsəd üçün, məsələn, hədəf müştəri kütləsinin seçilməsi nümunəsi kimi tək bir modelin 

istifadəsi nəzərdə tutulmaya bilər; digər modellər də fərqli texnika və alqoritmlərlə eyni məqsəd üçün istifadə 

edilə bilərlər. 

Data Mining-də istifadə edilən alqoritm, texnika və modellər nəticədə ayrıca kompüter proqramıdır. 

Bu proqramlar nə qədər riyazi və alqoritmik olmaqla bir-birindən fərqlənsələr də, bəzi ortaq xüsusiyyətlərə 

malikdirdlər; bu xüsusiyyətlərdən biri proqramların "öyrənmə" funksiyasıdır. Proqramlar onlara verilən giriş 

verilənlərini nəzərdən keçirib tədqiq edərək müxtəlif alqoritmlərlə bu verilənlərdən bəzi nəticələr və qaydalar 

çıxarırlar. Bu tədqiqetmə əməliyyatı "öyrənmə" adlandırılır. Daha sonra bu nəticələr verilənlərin digər 

qisminə də tətbiq edilərək sınaqdan keçirilirlər. Proqram bir növ öz-özünü sınayaraq nə qədər öyrənə 

bildiyini yoxlayır. Alınan cavaba uyğun olaraq lazım olsa, nəticələr (qaydalar və s.) yenilənir. Yenilənmiş bu 

yeni tapıntıların ayrı bir əməliyyatla təsdiqlənməsi lazımdır. Bu əməliyyata "identifikasiya" deyilir. Daha 

sonra "ifrat öyrənmə" olub-olmaması da yoxlanılmalıdır. "İfrat öyrənmə" alqoritmin çıxartdığı nəticə və 

qaydaların yalnız üzərində iş aparılan verilənlər üçün etibarlı olması, kənardan başqa verilənlər daxil 

edildikdə yaradılan qaydaların etibarsız olması vəziyyətidir. Bu situasiyada üzərində iş aparılan verilənlərlə 

sınaqdan keçirildikdə tam nəticə verən cavablar və qaydalar eyni effektivliyi kənar verilənlər üzərində 

göstərə bilmirlər. 

Data Mining-də sinifləşdirmə, klastrlara ayırma, əlaqə analizi və fırıldaqçılığın aşkarlanması kimi 

sahələrdə istifadə edilmək üçün çoxsaylı alqoritmlər yaradılmışdır. Bu alqoritmlərin bəziləri sadəcə 

sinifləşdirmə və ya seqmentləşdirmə kimi sahələrlə əlaqədar olsa da, digərləri müxtəlif versiyalarda birdən 

çox sahədə istifadə edilə bilir. Məsələn, genetik alqoritmlər, süni neyron şəbəkələr həm sinifləşdirmə, həm 
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də klastrlara ayırma modellərində istifadə edilirlər; lakin Aproiri alqoritmi yalnız assosiasiya qaydalarının 

müəyyənləşdirilməsində istifadə edilən alqoritmdir. 

 

VERİLƏNLƏRİN EMALI TEXNOLOGİYASI 

 

Tağıyeva L.F. 

Azərbaycan Dövlət Neft vəSənaye Universiteti 

 

Verilənlərin emalı texnologiyası lazımi ilkin verilənlərə malik olan, emal üçün alqoritmlər və digər 

standart prosedurlar olan yaxşı strukturlaşdırılmış məsələlərin həlli üçün nəzərdə tutulur. Bu texnologiyadan 

elm, təhsil, istehsalat və digər sahələrdə təkrarlanmalarla yerinə yetirilən əməliyyatların avtomatlaşdırılması 

məqsədilə heyətin əməli fəaliyyəti səviyyəsində istifadə edilir. Bu səviyyədə informasiya texnologiyalarının 

və sistemlərinin tətbiqi idarə heyətinin əmək məhsuldarlığını artırır, onu atil əməliyyatlardan azad edir və 

bəzi hallarda işçilərin sayını azaldır. 

Əməli fəaliyyət səviyyəsində aşağıdakı məsələlər həll olunur: 

- təşkilatın (fırmanın, şirkətin, bankın və s.) yerinə yetirdiyi əməliyyatlar haqqında verilənlərin 

emalı; 

- təşkilatdakı işlərin vəziyyəti haqqında vaxtaşırı nəzarət hesabatlarının hazırlanması. Məsələn, 

nəğd vəsaitlərin balansına nəzarət üçün banka daxil olan və xaric olan nəğd vəsaitlər haqqında 

gündəlik hesabat; 

- bütün mümkünn olan cari sorğulara cavab almaq və onları kağız sənədlər və ya hesabatlar 

formasında tərtib etmək. Məsələn, müəyyən vəzifəni tutmaq üçün namizədlərə qoyulan tələblər 

haqqında verilənlərin alınması məqsədilə kadrlar üzrə verilənlər bazasına sorğu. 

Bu texnologiyanı fərqləndirən xüsusiyyətlər aşağıdakılardır: 

- verilənlərin emalı üzrə təşkilata lazım olan məsələlərin həlli. Qanuna görə hər bir təşkilat 

özünün fəaliyyəti haqqında verilənlərə malik olmalı və onları saxlamalıdır. Həmin verilənlərdən 

təşkilatın informasiya dəstəklənməsi vasitəsi kimi istifadə olunur. Odur ki, müasir şəraitdə hər 

bir təşkilatda verilənlərin emalı sistemi olmalı və uyğun informasiya texnologiyası işlənib 

hazırlanmalıdır; 

- alqoritmləşdirilə bilən yaxşı strukturlaşdırılmış məsələlərin həlli; 

- emalın standart prosedurlarının yerinə yetirilməsi. Mövcud standartlar verilənlərin emalının tipik 

prosedurlarını təyin edir və bütün təşkilatlardan onlara riayət edilməsini tələb edir; 

- işlərin əsas hissəsinin insnın minimal iştirakı ilə avtomatlaşdırılmış rejimdə yerinə yetirilməsi; 

- detallaşdırılmış verilənlərdən istifadə edilməsi. Təşkilatın fəaliyyəti haqqında yazılar təftiş 

aparmağa imkan verən təşkilati xarakterli olmalıdır.Yoxlanma prosesində təşkilatın fəaliyyəti 

yoxlanma dövrünün əvvəlindən sonuna və sonundan əvvəlinə qədər təftiş olunur; 

- hadisələrin xronologiyasına üstünlük verilir; 

- problemlərin həllinə digər səviyyələrdən mütəxəssislərin cəlb edilməsinə az ehtiyac olur. 

Verilənlərin toplanması. Təşkilatın fəaliyyəti (məhsul istehsalı, xidmət göstərilməsi) ərəfəsində onun 

hər bir əməliyyatı uyğun verilənlərin qeydiyyatı ilə müşayiət olunur. Xarici mühitlə (sifarişçilərlə, kənar 

təşkilatlarla və s.) aparılan əməliyyatlar da bu sıraya daxildir. 

Verilənlərin emalı. Daxil olunan verilənlərdən təşkilatın fəaliyyətini əks etdirən informasiya almaq 

üçün aşağıdakı tipik əməliyyatlardan istifadə olunur: 

-ümumiləşdirmə və ya qruplaşdırma. Verilənlər, onların aid olduğu obyektlərə (sexlərə, qurğulara, 

şöbələrə, işçilərə və s.) görə qruplara ayrılır; 

- aqreqatlaşdırma və ya birləşdirmə. Obyektin oxşar xassələ- rini əks etdirən verilənlər bir yerə 

yığılır; 

- nizamlama (çeşidləmə). Verilənlərin müəyyən əlamətə görə sıraya düzülməsi (məsələn, simvol 

qiymətlərin əlifba, ədədi qiymətlərin azalma və ya artma qaydası ilə düzülməsi); 

- seçmə. Müəyyən əlamətlərə görə verilənlərin seçilməsi; 

- hesablama. Verilənlərin cəmlənməsi, hasili və ya müəyyən üsul və ya düsturla onlar üzərində 

hesab və ya məntiq əməliyyatlarının aparılması. 

Verilənlərin saxlanması. Əməli fəaliyvət səviyyəsində toplanan və emal olunan bir çox verilənləri 

sonrakı istifadələr üçün bu və ya digər səviyyədə saxlamaq lazım gəlir. Bu məqsədlə verilənlər bazası 

yaradılır. 

Hesabatların (sənədlərin) hazırlanması. Verilənlərin emalı texnologiyasında son məhsul kimi 
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təşkilatın rəhbərliyi, işçiləri və həmçinin xarici təşkilatlar üçün hesabatlar və ya sənədlər hazırlanır. 

Sənədlər həm vaxtaşırı, həm ayrı, kvartalın və ilin sonunda, həm də təşkilatın apardığı əməliyyatlarla 

əlaqədar olaraq sorğulara görə hazırlana bilər. 

 

ZƏDƏLƏNMİŞ ƏZƏLƏ TƏSVİRLƏRİNİN TANINMASI VƏ EMALI SİSTEMİ 

 

Təvəkkülov E.İ. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Zədələnmiş əzələ nahiyyəsinin tanınması və alınan diaqnostik təsvirlərin emalı əsas etibarı ilə hüceyrə 

səviyyəsində yaranan biopotensialların alınması və emalı əsasında aparılır ki, bu da günümüzdə uzun 

müddətli reanimasiya şəraitində aparılır. 

 Lakin tibbi texnalogiyaların günü-gündən inkişaf etdiyi yeni əsrdə diaqnostik tibbi informasiyanın 

alınması və emalı vasitələri də tədricən inkşaf edir. Elektromioqrafiyada yeni nəsil texniki vasitələrin tədbiqi 

son günlərdə aktual bir məsələyə çevrilmişdir ki, diaqnostik texniki vasitələr burada daha aktual 

məsələlərdəndir. 

Yeni nəsil texnalogiyalar bizə zədələnmiş əzələ nahiyyəsi barəsində yaranan informasiyanın 

biopotensialların dəyişilməsi ilə deyil vizual dəyişmələr ilə qəbul edilməsinə və emal edilməsinə imkan verir. 

 Vizual olaraq qəbul olunan informasiyanın emalı əsasən müasir kompüter texnalogiyaları və 

kompüter qrafikası vasitəsi ilə aparılır. Mioqrafik təsvirlərin emalında əsasən piksel qrafikasının istifadəsi 

daha münasibdir. Vizual təsvirlərin kompüter emalı yalnız vizual qəbul olunmuş analojı informasiyanın 

rəqəmsal emal prosesi üçün nəzərdə tutulan diskret informasiyaya keçirməklə mümkün ola bilər. Effektiv 

emal prosesi isə prosesə uyğun adekvat modelin və bu modelə uyğun olan emal alqoritminin yaradılması ilə 

mümkün ola bilər. Burada texniki qəbuletmə sistemi və ötürmə kanalının təsirlərinin nəzrə alınması vacib 

amillərdəndir.  

Sistemin adekvat modeli prosesin əsas xüsusiyyətlərini təsvir edən funksiyalar sistemidir. Bura: 

təsvirlərin parlaqlıq funksiyası, vizual dəyişməni əks etdirən parlaqlıq funksiyası, məkan spektri və təsvir 

spekterlərinin intensivliyi funksiyaları, avtokarelyasiya funksiyaları daxildir. 

Ötürmə kanalı əsasən optik sistemdən, optoelektron çeviricidən, analoq-rəqəm çeviricisindən və 

rəqəmsal informasiyanın emalı sistemindən ibarətdir. Ümumi halda vizual təsvirlərin analojı kəsilməz siqnalı 

beş parametrdən ibarət olan funksiya şəklində (f (x, y,z,t,λ)) təsvir oluna bilər. Bu parametrlərə: üç zaman 

kordinatı, dalğa uzunluğu və qayıdan dalğanın zaman intervalı daxildir.     

Tədqiqat obyektinin nisbi hərəkəti zamanı və ya vizual informasiyanın proqressiv dəyişilməsi zamanı 

tədqiqat obyektinin sürət və istiqamətinin dəyişməsini müəyyənləşdirərək realizasiya edeən, həmçinin 

tədqiqat sahəsində yaranan variyasiyanı lokallaşdıraraq, tədqiq edə biən aparat təminatının tədbiqi yuxarıda 

göstərilən lahiyyənin reallaşdırılması üçün münasib hesab oluna bilər, hansı ki piksel qrafikasının tədbiqinə 

əsaslanıb. 

Yuxarıda bəhs olunan yeni nəsil aparat təminatı tədqiq olunduğu ərazidə yaranan istənilən dəyişilməni 

müəyyən edə bilmək üçün, qeyd olunan hər bir pikseli uyğun olaraq qiymətləndirə bilmək üçün müvafiq 

piksellər üçün iki matris yaradır. İkinci matrisin strukturnda birinci matrisə nəzərən yaranan dəyişikliklər 

müvafiq olaraq qeyd olunur. Qəbul olunan vizual informasiyanın effektiv emal prosesini yerinə yetirə bilmək 

üçün müvafiq analoji informasiya rəqəmsal informasiyaya çevrilir. Dəyişilmələrə müvafiq olaraq hər bir 

pikselə uyğun zaman sabiti qəbul olunur. Domen olaraq isə, uyğun olaraq, hündürlük, istiqamət, parlaqlıq, 

doyma, sürət, zaman sabiti və iki məkan kordinatı (x(m) y(m)) qəbul olunur. 

Yuxarıda göstərilmiş texniki aparat təminatının elektromioqrafiada geniş vüsət alması mümkündür. Bu 

texniki təminatın element bazasında yerləşdirilmiş çoxsaylı əzələ təsvirləri həmçinin bədənin müxtəlif əzələ 

nahiyyələrində mövcud olan norma və patalogiya halları üçün nəzərdə tutulmuş təsvirlər vasitəsi ilə qəbul 

olunan mioqrafik, vizual informasiya arasında müqayisə metodundan istifadə etməklə dəqiq diaqnoz 

yaratmaq mümkündür.  
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ÇEVİK İSTEHSAL SİSTEMLƏRİNİN AVTOMATLAŞDIRILMIŞ 

 LAYİHƏLƏNDİRMƏ STRATEGİYASININ TƏDQİQİ  

 

Usubova Ş.T. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Mürəkkəb texniki sistemlərin layihələndirilməsi çoxmərhələli və iterasiyalı prosesdir. Ona görə də 

belə sistemlərin layihələndirilməsi üçün layihələndirmədən əvvəlki mərhələlərdə layihələndirmənin 

strategiyası təyin edilməlidir. Layihələndirmənin strategiyası dedikdə, avtomatlaşdırılmış layihələndirmə 

sisteminin və layihə alt sisteminin quruluşunu təyin edən layihə-konstruktor məsələlərinin ümumiləşmiş həll 

planı başa düşülür. Ona görə də layihələndirmənin strategiyası işlənərkən aşağıdakılar zəruridir: 

- Layihələndirmə məsələsini hissələrə bölmək; 

- Onların ümumiləşmiş həll planlarının işlənməsi. 

Məsələnin hissələrə bölünməsi funksional strukturlu analiz üsulları və texniki sistemin sintezi əsasında 

yerinə yetirilir. Funksional analizin məqsədi texniki sistemin funksional elementlərə ierarxik bölünməsindən 

və onların funksiyalarının yazılmasından ibarətdir. Sintez isə elementlər arasındakı qarşılıqlı əlaqəni əks 

etdirən texniki sistemin quruluşunu verməlidir. 

Məsələnin hissələrə  bölünməsi  texniki sistemin funksional analizinin nəticələri əsasında iki 

mərhələdə yerinə yetirilir: 

1) Layihələndirmə obyektlərinin çoxsəviyyəli quruluşunun işlənməsinin yerinə yetirilməsi; 

2) Xüsusi məsələlərin meydana gəlməsi və onların formalaşdırılması. 

Layihələndirmə məsələlərinin ümumiləşmiş həll planının işlənməsi, layihəçi və ya konstruktorun 

başlanğıc texniki tapşırığın hazır layihəyə çevrilməsi məqsədi ilə seçdikləri addımlar ardıcıllığının təyinidir. 

Layihələndirmənin strategiyası qoyulmuş məqsədə nail olmağın ancaq ümumi planını təyin edir. 

Layihələndirilən məsələnin həll üsul və vəsaitləri metodika işlənərkən təyin edirlir. 

Layihələndirmə məsələsinin qoyuluşu bir neçə mərhələdə yerinə yetirilir. Birinci mərhələdə 

layihələndirmənin məqsədi formalaşdırılır. Layihələndirmənin məqsədinin formalaşması sifarişçinin iştirakı 

ilə yerinə yetirilir ki, bu da daxili layihələndirmə prosesinin məqsədinin xarici layihələndirmə mərhələsində 

müəyyən olduğunu göstərir. Mürəkkəb sistemlər üçün bu mərhələdə elmi-tədqiqat işləri aparılır ki, nəticədə 

layihənin xarici mühitə təsirləri proqnozlaşdırlır. Tədqiqat nəticələri aydınlaşdırılır və quraşdırılır, 

layihləndirmənin davam etdirilməsi üçün həll qəbul edilir. 

Sonrakı mərhələdə layihələndirmə obyekti təyin olunur. Bəzən müxtəlif xüsusiyyətli mürəkkəb 

sistemlər üçün bu mərhələ sadə olmaya bilər. Bu mərhələdə layihələndirilən sistemin konsepsiyası təyin 

edilir. Əsas xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, öyrənilən oblastın təcrübəli ekspert-mütəxəssisləri qeyri-müəyyən 

şəraitdə konsepsiyanı formalizə edirlər. Layihələndirilən obyektin riyazi modelinin təşkili növbəti mərhələdə 

yerinə yetirilir. Onun işlənməsi üçün istifadə olunan texniki sistem layihə parametləri və məhdudiyyətlər 

toplusu şəklində riyazi təsvirə malik olmalıdır. Bu da layihələndirilən obyektin parametrik tərkibi hesab 

olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, layihələndirilən sistemin quruluşunu və onun təşkil  edən komponentlərin 

xaraktristikalarını təsvir edən riyazi modelin qurulması və layihə parametrlərinin ayrılması məsələlərinin 

həlli yalnız müəyyən sinifə aid sistemin hissələrlə analizi əsasında mümkündür. Qayda üzrə belə analiz 

öyrənilən oblast üzrə layihələndirmə təcrübəsi olan mütəxəssislə və avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sahəsi 

üzrə mütəxəssis olan riyaziyyatçı ilə birlikdə aparılır, ancaq belə qarşılıqlı əlaqənin nəticəsində ALS-in 

yaranması üçün sərfəli yeni texniki həllərin meydana gəlməsinə səbəb olan riyazi modellərin qurulması 

mümkün olur. 

Növbəti məsələ layihələndirilən obyektin funksional modelinin qurulmasından ibarətdir. Bu məsələnin 

həlli əvvəlkilərdən asılı deyil. Ancaq vacib siniflərin fəaliyyətinin riyazi modelləşdirilməsinə tətbiqi və 

funksional tədqiqat zamanı çox diqqət ayrıldığından vəziyyət bir qədər asanlaşır. 
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EXPERT SYSTEMS 

 

Vəliyeva Ş.İ.  

Azərbaijan State Oil and Industry University 

 

Expert system is  a computer program that uses artificial-intelligence methods to solve problems 

within a specialized domain that ordinarily requires human expertise. The first expert system was developed 

in 1965 by Edward Feigenbaum and Joshua Lederberg of Stanford University in California, U.S. Dendral, as 

their expert system was later known, was designed to analyze chemical compounds. Expert systems now 

have commercial applications in fields as diverse as medical diagnosis, petroleum engineering, and financial 

investing. 

In order to accomplish feats of apparent intelligence, an expert system relies on two components: 

a knowledge base and an inference engine. A knowledge base is an organized collection of facts about the 

system’s domain. An inference engine interprets and evaluates the facts in the knowledge base in order to 

provide an answer. Typical tasks for expert systems involve classification, diagnosis, monitoring, design, 

scheduling, and planning for specialized endeavours. 

Facts for a knowledge base must be acquired from human experts through interviews and 

observations. This knowledge is then usually represented in the form of “if-then” rules (production rules): “If 

some condition is true, then the following inference can be made (or some action taken).” The knowledge 

base of a major expert system includes thousands of rules. A probability factor is often attached to the 

conclusion of each production rule and to the ultimate recommendation, because the conclusion is not a 

certainty. For example, a system for the diagnosis of eye diseases might indicate, based on information 

supplied to it, a 90 percent probability that a person has glaucoma, and it might also list conclusions with 

lower probabilities. An expert system may display the sequence of rules through which it arrived at its 

conclusion; tracing this flow helps the user to appraise the credibility of its recommendation and is useful as 

a learning tool for students. 

Human experts frequently employ heuristic rules, or “rules of thumb,” in addition to simple production 

rules, such as those gleaned from engineering handbooks. Thus, a credit manager might know that an 

applicant with a poor credit history, but a clean record since acquiring a new job, might actually be a good 

credit risk. Expert systems have incorporated such heuristic rules and increasingly have the ability to learn 

from experience. Expert systems remain aids to, rather than replacements for, human experts. 

 
 

MƏTNLƏRİN ANLANMASINA QEYRİ-SƏLİS NEYRON ŞƏBƏKƏLƏRİN TƏTBİQİ 

  

Yəhyayev B.V. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Senaye Universiteti 

 

İnformasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı göstərir ki, hesablama texnikası elmi-tədqiqat işlərinin 

aparılmasında, insan fəaliyyətinin digər sahələrində tətbiqi qərarların qəbul edilməsi məsələlərinin həlli 

zamanı asan, daha tez və düzgün nəticələrin əldə olunmasında böyük rol oynayır. Mətnlərin anlanması və 

təsnifatlaşdırılması bir çox sahələrdə o cümlədən, elmi-tədqiqat bazalarında materialların elmi istiqamətlər 

üzrə, xəbərlər saytlarında müxtəlif xəbərlərin kontekstlər üzrə avtomatik təsnif olunması, müxtəlif 

materiallardan kriminal kontekstli məlumatların aşkarlanması, və s. kimi məsələlərin həll olunmasında 

uğurla tətbiq oluna bilər [1-2].  

 Müxtəlif həcmli və kontekstə malik mətnlərin avtomatik təsnif edilməsində süni neyron şəbəkələr, 

dayaq vektorları üsulu, Bayes klasifikatoru, qeyri-səlis klasterizasiya üsulları, və s. tətbiq olunur. Bu 

üsulların hər birinin üstün və çatışmayan cəhətləri mövcuddur [3]. 

Azərbaycan dilində mətnlərin anlanmasını həyata keçirmək məqsədilə qeyri-səlis neyron şəbəkələrdən 

(Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) istifadə olunmuşdur, Neyron şəbəkələr və qeyri-səlis çoxluqlar 

yanaşmalarının birgə istifadə olunması müəyyən üstünlüklər təqdim edir, bir tərəfdən sistemin öyrədilməsi 

qeyri-səlis yanaşmanı daha effektiv edir, digər tərəfdən linqvistik qaydalar bazasının avtomatik təşkili neyron 

şəbəkələrin tətbiqinin effektivliyini artırır [4].  

https://www.britannica.com/technology/computer
https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence
https://www.britannica.com/biography/Edward-Albert-Feigenbaum
https://www.britannica.com/biography/Joshua-Lederberg
https://www.britannica.com/topic/Stanford-University
https://www.britannica.com/science/chemical-compound
https://www.merriam-webster.com/dictionary/diverse
https://www.merriam-webster.com/dictionary/diagnosis
https://www.britannica.com/technology/petroleum-engineering
https://www.britannica.com/technology/knowledge-base
https://www.britannica.com/technology/inference-engine
https://www.merriam-webster.com/dictionary/inference
https://www.britannica.com/science/glaucoma
https://www.merriam-webster.com/dictionary/heuristic
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Eksperimentlərin həyata keçirilməsi və təklif olunan yanaşmanın üstünlüyünün əsaslandırılması üçün 

telefon-danışıq xidmətinin Məlumat Mərkəzinə olan zənglərin avtomatik yönləndirilməsi məsələsinə 

baxılmışdır. Tətbiq olunan ANFIS modeli şəkil 1-də təsvir olnumuşur, birinci layda sistemin giriş 

verilənlərinin (baxılan məsələdə zənglərin məzmunu) uyğun termlər əsasında mənsubiyyət dərəcələri təyin 

olunur, fazifikasiya əməliyyatı yerinə yetirilir, ikinci layda mənsubiyyət dərəcələri minimax qaydasına uyğun 

kompozisiya edilir, üçüncü layda qaydalar bazasının qiymətləri hesablanır və sonuncu layda defazifikasiya 

üsulunun nəticəsi olaraq çıxış (baxılan zəngin aid olduğu şöbə) təyin olunur. Eksperimentlərin nəticələri  

                                                   

                                                  Şəkil 1. ANFIS modeli 

Matlab mühitində anfis funksiyası [5] vasitəsilə öyrədilməsi və alınan nəticələrin dayaq vektorları 

üsulu ilə müqayisəsi nəticəsində üstünlüyünün göstərilməsindən ibarətdir. 

 

 

ELEKTROMİOQRAFİYADA DİAQNOZ NƏTİCƏLƏRİNƏ  

LİNQVİSTİK İNFORMASİYANIN DAXİL EDİLMƏ ÜSULLARI 

 

Yunuslu A.A. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Elektromioqrafiya metodu və istifadə olunan elektrodlar 

Elektromioqrafiya üsulu 1907-ci ildə alman alimi Q.Piper tərəfindən ilk dəfə insanda tətbiq edilmişdir.  

Elektromioqrafiya (EMQ) və ya elektroneyromioqrafiya (ENMQ)-əzələlərinin, periferik sinirlərin, əzələ-

sinir sinapsların sakitlik, hərəkət zamanı və ya cüzi elektrik cərəyanla stimulyasiya zamanı meydana çıxan 

bioelektrik aktivliyini qeydə almaq və onu qiymətləndirmək üçün informativ müayinə üsuludur.  Bu 

müayinədə qeyd olunan bioelektrik aktivliyinin gücü, forması və s., əzələ və sinir funksiyasının göstəriciləri, 

müxtəlif əzələ, eləcə də sinir xəstəlikləri haqqında məlumat verir. Hal-hazırda elektromioqraf kompüterli 

sistem hesab olunur, bundan əlavə biopotensialları qeyd edir, onları gücləndirir, amplitud, tezlik, latend 

period arasındakı məsafəni təyin edir, küyləri aşağı salır, stimulyasiya və analiz proseslərini həyata keçirir. 

 
Əzələlərin elektrik fəaliyyətini öyrənən üsula elektromioqrafiya deyilir və bu metod əsasən 3 qrupa 

ayrılır: 

- lokal EMQ; 

- elektrostimulyasiyalı EMQ; 

- qlobal EMQ. 

Lokal EMQ üsulunda hər hansı bir əzələnin elektrik potensialları öyrənilir,  

Qlobal üsulda müxtəlif orqanın bütün əzələlərinin elektrik fəaliyyəti təhlil olunur.     

Elektrostimulyasiya metodunda əzələyə xaricdən elektrik qıcıqlandırıcı siqnalı örürülür və nəticədə alınan 

cavab siqnalı təhlil edilir. Bəzi hallarda elektrostimulyasiya üsuluna elektromioqrafiya da deyilir. EMQ-fik 

metodda səthi və dərin elektrodlar istifadə olunur. Səthi elektrodlardan o zaman istifadə olunur ki, əzələ 

insan dərisindən çox uzaq məsafədə yerləşməsin (qeyri-invaziv üsul) (şəkil 1.4).Səthi elektrodlar sahəsi 0.2 - 



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

 

232 

 

l.0 sm 
2
 metallardan hazırlanmış lövhə və disk formasında olur. Bu elektrodlar cütlüyü adətən dəri üzərində 

fiksasiya olunur ki, bu da qeyd olunan əzələ aktivliyinin amplitudunu qiymətləndirmək üçün çox vacibdir. 

Səthi elektrodlar əzələnin hərəki nöqtəsi oblastında rezin manjetler və ya leykoplaster vasitəsilə dəriyə 

bərkidilir. 

 

İSO 13606 TİBBİ MƏLUMAT ÖTÜRÜLMƏSİ STANDARTI ƏSASINDA  

TİBBİ STATİSTİKA TOPLANMASI VƏ TƏHLİLİ 

 

Yusifli Ə.Q. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

ISO 13606 tibbi məlumat ötürülməsi standartı əsasında tibbi statistika toplanması və təhlili üçün bir 

sistemin işlənib hazırlanması məsələsinə baxaq.Tibbi müəssisələri vahid informasiya məkanına birləşdirmək 

imkanı araşdırıldı. Tibbi məlumatların toplanması və təhlili sisteminin tətbiqi üçün ISO 13606 standartı və 

xidmət mərkəzli arxitekturası regional səhiyyə orqanları tərəfindən tibbi statistikanın tez toplanması və təhlili 

üçün istifadə edilmişdir. Bu həllin effektivliyini regional miqyasda səhiyyə sisteminin səmərəliliyini 

artırması göstərilir.Hal-hazırda səhiyyə avtomatlaşdirilmasında səhiyyə müəssisələri müstəqil olaraq tibbi 

informasiya sistemini (MIS) satın almış və ya onu müstəqil şəkildə inkişaf etdirən meyllər mövcuddur. 

Bununla yanaşı, e-hökumət və informasiya cəmiyyəti yaratmaq üçün təşəbbüslər çərçivəsində tibbi 

məlumatları birləşdirmək üçün ictimaiyyətə də ehtiyac var. Bioloji, tibbi araşdırmalar da daxil olmaqla, çox 

sayda araşdırılmış əlaqələr həmişə var. Lakin, onların çoxu statistik cəhətdən əhəmiyyətli olmayacaq və 

klinik əhəmiyyəti olmadıqda onlar nəzərə alınmamalı və şərh edilməməlidirlər.Tibbi informasiya sisteminin 

regional səviyyədə inteqrasiyasına dair həllərin inkişafı səhiyyə xidmətinin səmərəliliyinin artırılmasına, 

mövcud məlumatın həcmi və keyfiyyətinin artırılması, müalicə-profilaktika institutları və rəhbərliklərin 

bütün səviyyələrində informasiya mübadiləsini asanlaşdırmaqla, tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin və 

əlçatanlığının artırılmasına, vaxtında təmin edilməsinə imkan yaradır tibbi statistikanın toplanması və təhlili. 

IIA-nın inteqrasiyası da regional səviyyədə səhiyyə sisteminin mərkəzləşdirilmiş idarəetmə  vəzifələrini həll 

etməyə kömək edəcəkdir. İki fərqli dəyişən arasındakı güclü bir əlaqə, iki araşdırma nöqtəsinin artımını 

göstərir. Dəyişənlər  arasında bağlılıq bir saçılma diagramı istifadə edərək təstiq oluna bilər. Aproksimasiya 

(uyğunlaşma) yolu ilə əldə edilən regressiya xətti asılılığın bir qrafik təsvirini verir. Bu diaqramda göstərilən 

regressiya xəttinə əsasən yeni bir dəyişən təyin edərsənsə, bu dəyişən hər iki dəyişənin ən əhəmiyyətli 

xüsusiyyətlərini ehtiva edəcəkdir. Yeni amil həqiqətən iki başlanğıc dəyişənlərin xətti birləşməsidir. Faktor 

analizində əsas komponentlərin seçilməsi öyrənilmiş dəyişənlərin səpələnmə diaqramına uyğun olaraq 

həyata keçirilir. Əsas komponentləri seçmək üçün prosedur rotasiyaya bənzəyir və dəyişənlərin orijinal 

sahəsinin maksimum dispersiyasına(sözdə varimax) gətirib çıxarır. Yeni amil kompleksində (komponent) 

tədqiq olunan dəyişənin qiymətləndirilməsi, əsasən dəyişən və yeni amil kompleksi (komponent) arasındakı 

əlaqənin korrelyasiya əmsalı olan dəyişənin vektor yükü ilə komponent matrisində əks olunur. Döndürülmüş 

qərarla birlikdə və ya olmayan statik komponentlərin matrisləri, statistik əməliyyatın nəticələrində təmsil 

etmək üçün, nəzərə alınan tədqiqatçı seçimi və tərkibində olan dəyişənlərin və komponentlərin sayının 

dəyişkənliklərin klinik cəhətdən mümkünlüyünü təsvir edir. İdarəetmənin vacib vəzifəsi tibbi və profilaktik 

müəssisələrin fəaliyyətinin hədəf göstəricilərinin müəyyən edilməsi və hesabat məlumatlarının 

planlaşdırılmış göstəricilər üzrə toplanmasını təşkil etməkdir. Bu məqalədə İSO 13606 Beynəlxalq Elektron 

Vəziyyət Tarixləri Beynəlxalq Standartı əsasında qurulmuş tibbi müəssisələrin statistik məlumatların 

toplanması və emalı sisteminin tətbiqi nəzərdən keçirilir. Bioloji, tibbi araşdırmalar da daxil olmaqla, çox 

sayda araşdırılmış əlaqələr həmişə var. Lakin, onların çoxu statistik cəhətdən əhəmiyyətli olmayacaq və 

klinik əhəmiyyəti olmadıqda onlar nəzərə alınmamalı və şərh edilməməlidirlər. Məqsədlər baxımından nə 

qədər dəyərli araşdırma əlaqəni araşdıracaqdır - əvvəlcədən öngörmək mümkün deyil. Tipik olaraq bütün 

mümkün əlaqələrin 5-25% statistik və klinik əhəmiyyətlidir. Bundan əlavə, bir çox göstəricilər öz aralarında 

ayrılıqları fərqli ifadə edə bilərlər. Onların xüsusiyyətlərinin ilkin bir alt qrupu kimi istifadə edərək, onların 

əsasında faktör analizi istifadə edərək, daha mürəkkəb, inteqrasiya olunmuş xüsusiyyətlərin qurulması 

problemini  həll edə bilər. Bu halda, belə mürəkkəb atributların sayı (indekslər) başlanğıc xüsusiyyətlərin 

sayından əhəmiyyətli dərəcədə az olacaqdır. Bu prosedurun nəticəsi olaraq kompakt şəkildə özünəməxsus 

xüsusiyyətlərin hər birinə nisbətən məlumatların daha böyük bir məbləği olan yeni xüsusiyyətləri əldə edirik. 

Nəticədə, təsadüfi komponentdən süzülmək və həm özünəməxsus xüsusiyyətləri, həm də öyrənmə strukturu 

haqqında daha etibarlı məlumat əldə etmək mümkün olur. Optimal hesab edilməli olan qrupların sayını 
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müəyyən etmək üçün, seçilmiş məsafə ölçüsünə əsasən təyin olunan iki qrup arasındakı məsafə dəyərlərin 

nəzərdə tutulan çevrilməsini nəzərə alaraq həlledici əhəmiyyətə malikdir. 

 

STATİSTİK MƏLUMATLARIN TƏHLİLİ VƏ TƏSNİFATI 

 

Yusifli Ə.Q. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Təsnifat nəzəriyyəsinin üç alt alana ayırmaq adi haldır: qruplaşdırma, ayrı-seçkilik (diskriminant 

təhlili) və klasterizasiya (klaster təhlili). Tədqiqat obyektlərinin təsnifatına tez-tez istifadə olunan yanaşma 

planlaşdırılmış qrupdur. Bu yanaşma ilə qruplara bölünmə şərti olaraq tədqiqatçı özü tərəfindən verilir. Bu 

prinsip kohort tədqiqatlarına əsaslanır. Kohort tədqiqatı seçilmiş bir qrup insan (cohort) bir müddət müşahidə 

edilən müşahidə işidir. Bu kohortun müxtəlif alt qruplarında, müəyyən risk faktorlarına məruz qalmamış və 

ya olmadığı hallarda, nəticələr müqayisə edilir. Proqnozlaşdırılan kohort tədqiqatında, kohortlar gələcəyi 

hazırlayır və gələcəkdə müşahidə edirlər. Retrospektiv (və ya tarixi) kohort tədqiqatlarında, kohort arxiv 

qeydlərindən seçilib və həmin andan indiyədək nəticələrinə baxılır. Kohort tədqiqatları sabit və ya dinamik 

ola bilər. Sabit kohortta, xəstələrin sabit bir kohort buraxdığı təqdirdə, xəstələrin sayı dəyişməz olaraq qalır, 

əvəz edilmir. Dinamik kohortlarda, kohort xəstələri istisna olmaqla və yeni xəstələrin kohorta daxil edilməsi 

mümkündür.Kohort tədqiqatlarının əsas cəhəti, böyük nümunələri yaratmaq və xəstələrin monitorinq 

müddəti səbəb olduğu yüksək qiymətdir. Bundan əlavə uzunmüddətli (müşahidə müddəti, dinamikanın 

öyrənilməsi) tədqiqatlar tədqiqatın nəticələrinə görə xəstələrin itkisindəki artım nəticələrə keçid gətirir. 

Bundan əlavə, bir müddət ardıcıl ölçmə və nəticələrin saxlanılması çətindir və xəstəliyin nəticəsi, onun 

ehtimal və ya etiyologiyası dəyişə bilər.Bioloji, tibbi araşdırmalar da daxil olmaqla, çox sayda araşdırılmış 

əlaqələr həmişə var. Lakin, onların çoxu statistik cəhətdən əhəmiyyətli olmayacaq və klinik əhəmiyyəti 

olmadıqda onlar nəzərə alınmamalı və şərh edilməməlidirlər. Məqsədlər baxımından nə qədər dəyərli 

araşdırma əlaqəni araşdıracaqdır - əvvəlcədən öngörmək mümkün deyil. Tipik olaraq bütün mümkün 

əlaqələrin 5-25% statistik və klinik əhəmiyyətlidir. Bundan əlavə, bir çox göstəricilər öz aralarında ayrılıqları 

fərqli ifadə edə bilərlər. Onların xüsusiyyətlərinin ilkin bir alt qrupu kimi istifadə edərək, onların əsasında 

faktör analizi istifadə edərək, daha mürəkkəb, inteqrasiya olunmuş xüsusiyyətlərin qurulması problemini  

həll edə bilər. Bu halda, belə mürəkkəb atributların sayı (indekslər) başlanğıc xüsusiyyətlərin sayından 

əhəmiyyətli dərəcədə az olacaqdır. Təsviri göstəricilərin göstəriciləri bir neçə qrupa bölünə bilər:  

eksperimental məlumatların ədədi ekssidə olan mövqeyini təsvir edən mövqe göstəriciləri. Belə 

məlumatların nümunələri seçimin maksimum və minimum elementləri, orta dəyər, median, rejim, və s ., 

məlumatların dispersiya səviyyəsini mərkəzi tendensiya ilə müqayisədə təsvir edən dağıdıcı göstəricilərdir. 

Bunlara aşağıdakılar daxildir: selektiv varyans, minimum və maksimum elementlər arasındakı fərq (nümunə 

alma aralığı) və s .Asimetriyanın göstəriciləri: orta və orta mənbəyə nisbəti və digər, nəticələrin qrafik təsviri 

- histogram, tezlik diaqramı və s. Bu göstəricilər bütün tədqiqat nümunələrinin, eksperimental və nəzarət 

qruplarının nəticələrini göstərmək və təhlil etmək üçün istifadə olunur.Təsviri statistika istifadə edərkən, 

asimmetriya göstəriciləri və paylama histogramı ilə xarakterizə edilən məlumatın növü və paylama 

parametrlərini nəzərdən keçirmək vacibdir. Dağılım qanununun hipotezini test etmək üçün ən çox istifadə 

edilən kriteriyalar Pearson testi, χ2 meyarı və Kolmogorov-Smirnov testidir: təsirin paylanması statistik 

əhəmiyyəti ilə 0,05-dən az olan normal statistik göstəricidən fərqli olduqda (p <0,05) nümunədə xarakterik 

dağılım anormal və əksinə olaraq qəbul edilir.Təsnifat paylanmalarının əsas növləri aşağıdakılardır: diskret 

(diskret xüsusiyyətlər üçün - binomial, Poisson paylanması, Bernoulli paylanması) və davamlı (davamlı 

xüsusiyyətlər üçün - normal (Gauss və ya Gauss dağılımı) lognormal, sabit, eksponent, x-kvadrat χ2). 

Dağılamanın növü üzrə statistik emalın iki prinsipi tətbiq olunur: parametrik və qeyri-parametrik. Parametrik 

prinsip əsasən paylanmış kəmiyyət xüsusiyyətlərinin təhlilinin bütün üsullarını əhatə edir. Qeyri-parametrik 

prinsip bütün digər hallarda - onların paylanmasının tipindən və keyfiyyət xüsusiyyətlərindən asılı 

olmayaraq, kəmiyyət xüsusiyyətlərinin təhlili üçün istifadə olunur. Qeyri-parametrik üsullar parametrik 

olanlardan daha az güclü sayılır, yəni, bəzən parametrik üsullardan istifadə etməklə aşkarlana bilən statistik 

qanunları aşkar etməyə imkan vermir. Eyni zamanda, qeyri-parametrik üsullar analiz edilən xüsusiyyətin 

normal bir dağıdıcı olduğuna şübhə olduğunda daha etibarlıdır. Normal olaraq paylanmış xüsusiyyətlər üçün 

parametrik və qeyri-parametrik üsullar yaxın nəticələr verir.Mərkəz meylinin ölçüsü (orta, median, rejimi) 

məlumatların göstərilməsində göstərici avtomatik olaraq oxuduğu şəxsiyyətin paylanmasının normallığı 

barədə məlumatlandırır. 
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MOODLE DİSTANT TƏHSİL SİSTEMİ 

 

Yusifova L.T. 

Gəncə Dövlət Universiteti 

 

Təhsilin informasiyalaşdırılması, respublikamızın regionda İKT sahəsində lider dövlət olmaq 

məqsədləri ucun bu gün ölkədə virtual təhsil sistemini inkişaf etdirmək zəruridir. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin təhsil sistemi qarşısında qoyduğu muhum tələblərdən biri -

"...Azərbaycanda virtual dərslər kecirilməlidir" kimi muəyyən edilmişdir. Bu tələb milli təhsil sisteminin 

perspektiv inkişaf istiqamətini  muəyyən edir. Bu səbəbdən butun strateji təhsil sənədlərində respublikada 

virtual təhsilin, distant təhsilin (DT) yaradılması və inkişafı xususi qeyd edilmişdir. 

Distant təhsil tələbə və muəllim arasında interaktiv əlaqəni telekommunikasiya və kompüter şəbəkələri 

vasitəsi ilə operativ, muntəzəm dialoq, əks-əlaqə əsasında, uzaq məsafədən həyata kecirən dinamik 

texnologiyadır [1].Statistik məlumatlara görə dünyada distant təhsil kurslarının sayı hər il 40% -dən də artıq 

bir ritmlə artır.  

Distant təhsilinkecirilməsi məsələlərinin həllində pulsuz yayımlanan açıq proqram təminatlı 

MOODLE(Modular Object Oriented Developmental Learning Environment)distant təhsil sistemi sərfəli 

hesabolunur (Internet sayt ünvanı- http://moodle.org). MOODLE sistemi əlavə proqram məhsullarının əldə 

edilməsi üçün  maliyyə xərcləri tələb etmir və istifadəçinin GNU General Public License  lisenziyalı 

proqramlardan sərbəst istifadəsinə şərait yaradır.Sistemin proqram təminatı  tədris ilə bağlı Internet/Intranet -

kurslarını və veb-saytları yaratmağa icazə verir. Layihənin əsas məqsədi - təhsil proseslərinin idarə olunması 

ilə bağlı ən yaxşı vasitələri müəllimlərə təqdim etməkdən ibarətdir [2].Sosial konstruktivizmin pedaqoji 

modelinin istifadəsi Moodle sisteminin əsas xüsusiyyətidir.Sistemin digər xüsusiyyətlərinə aşağıdakılar aid 

edilir: 

 Sistem müəllim və tələbələr, eləcə də tələbələr arasında istənilən formatlı faylların 

mübadiləsini dəstəkləyir;  

 Sadə və effektiv interfeysə malikdir; 

 İnterfeysin dizaynı modul struktulu olub, asan dəyidirilə bilir; 

 Sistemə qoşulmuş dil paketləri ondan istifadəni  sadələşdirir. Hal-hazırda sistemə 43 dildə 

müraciət etmək mümkündür;  

 Tələbələr öz qeydiyyat yazılarını redaktə etmək, şəkil əlavə etmək imkanlarına malik olub, 

şəxsi məlumatlarını və rekvizitlərini dəyişdirə də  bilərlər; 

 Hər bir istifadəçi öz yerli vaxtını göstərə bilər, bu zaman sistemdəki tarix və saat onun tarix 

və saatına uyğun dəyişdirilir (forumda xəbərlərin vaxtı, tapşırıqların icra müddəti və s.); 

 Müxtəlif strukturlu kursları dəstəkləyir(“təqvim”, “forum”, “mövzu”); 

 Hər bir kurs əlavə olaraq sözlü şifrə vasitəsilə də mühafizə edilə bilər; 

 Kursun təşkili üçün zəngin modullara maikdir: Çat, Sorğu, Forum, Səsvermə, İş dəftəri, Dərs, 

Test, Anket, Scorm, Survey, Wiki,Seminar, Resurs (mətn, veb-səhifə və ya kataloq şəklində); 

 İstifadəçinin sistemə daxil olduğu son tarixdən sonra kursda olan son dəyişikliklər onun ilk 

səhifəsində əks edilir; 

 Daxil edilmiş bütün mətnlər WYSIWYG RichText redaktoru vasitəsilə redaktə edilə bilər; 

 Bütün qiymətləndirmələr (Forum, İş dəftəri, Test və Tapşırıqlar modullarında) bir səhifədə və 

ya bir faylda toplana bilər; 

 Sistem tərəfindən istifadəçinin sistemə girişi və oradakı işi haqqında tam hesabatlar verilir; 

 E-mail-in sazlanması imkanları – xəbərlərin, müəllimlərin qeydlərinin və qiymətlərinin  

göndərilməsi  də sistemdə mümkündür .  

MOODLEsistemində yaradılan kurslarda  istənilən təhsil proqramlarının tədrisi prinsipcəçox sadə 

görünür: kompüter şəbəkəsinin köməkliyi ilə təhsil alan sərbəst öyrənilməsi nəzərdə tutulmuş tədris 

materiallarını alır. Materiallarda nəzəriyyənin mənimsənilməsi üçün tədris tapşırıqları yerləşdirilir. Təhsil 

alan tapşırığı yerinə yetirib cavabları müəllimə göndərir və yeni materiallar alır və beləliklə tədris kursu sona 

çatana qədər bu prinsiplə dərs davam etdirilir. Lakin bu zaman təhsil alanın şəbəkə vasitəsi ilə müəllim ilə 

əlaqəsinin intensivliyi standart qaydalardan yüksək və  dərs prosesi fərdi olur, dərs materiallarında isə 

kompüter texnologiyalarının bütün imkanlarından istifadə oluna bilər. 

 
  

http://moodle.org/
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LOKAL ŞƏBƏKƏNİN İNFORMASİYA MODEL STRUKTURU     

 

Zahirova E.F. 

Sumqayıt  Dövlət Universiteti 

 

Lokal  şəbəkə  üzrə  informasiya  mübadiləsinin  xarakteristikalarının təhlili və  təyininin  aparılması  

göstərir ki, informasiya mübadiləsinin   effektivliyi  onun  semantikasından  asılıdır. 

Verilənlərin  mübadiləsi  nəticəsində obyektlərdə  hər  hansı  dəyişikliyin   baş  verməsi  də  ola  bilər. 

Belə ki, obyektə  ötürülən  informasiya  obyekt üçün adi informasiya  deyil, məna  kəsb  etməlidir. Yəni  

informasiyanın semantikası olmalıdır. 

Məlumatlar bazasının idarəetmə sistemi isə elə qurulmalıdır ki, məlumatlardan  məhsuldar  istifadə 

edilsin və məlumatların məntiqi təşkili proqram  vasitələrinin  köməyi  ilə  müxtəlif  məlumat  modellərini  

müəyyən  etsin.  Lokal  şəbəkə  üzərində   qurulan   semantik  şəbəkənin zəruriliyi də obyektlər  arası  

informasiya  mübadiləsinin  effektivliyini  artırır.  

Şəbəkə  modelini  ümumi  formada  isə aşağıdakı  kimi  xarakterizə  etmək  olar: 

S=İ, R1,  R2, ... , Ri, ... , Rn  , G 

S- informasiya  mübadiləsini icra  edən şəbəkənin adı, İ – informasiya vahidləri  çoxluğu,  R1,  R2, ... , Ri, ... 

, Rn- İ informasiya  çoxluğunun  elementləri   arasında  əlaqələrin növləri  çoxluğu, G-  İ informasiya  

çoxluğunun  elementləri  olan informasiya vahidləri arasında Ci çoxluğuna daxil olan mümkün  əlaqələr. 

Obyektlər arası qurulan semantik şəbəkə tipli biliklər bazasında həllin axtarışının problemi kimi  hər 

hansı altşəbəkəyə uyğun bazaya verilmiş sorğunu əks etdirən şəbəkə fraqmentinin ikitərəfli axtarışı məsə-

ləsinə gətirilir. Belə ki, məlumatlar bazasının idarəetmə sistemi elə qurulmalıdır ki, məlumatlardan 

məhsuldar istifadə edilsin və zəruriyyət olarsa məlumatların məntiqi təşkili proqram vasitələrinin köməyi ilə 

müxtəlif məlumat modellərini müəyyən etsin. 

 

 

PERL-DƏ PROQRAMLAŞDIRMANIN  İNCƏLİKLƏRİ 

 

Zeynalova Ş.T. 

Naxçıvan Dövlət Universiteti  

  

PERL proqramlaşdırma dili amerikalı proqramist, Unisys  kompaniyasının sistem proqramçısı Larri 

Uoll tərəfindən 1987-ci ildə yaradılmışdır.  Yeni proqram-laşdırma dilinin tam adı - PERL, (Practical 

Extraction and Report Language), başqa sözlə, “verilənlərin çıxarılması və hesabatların yaradılması üçün 

praktik dil”.  (Abbreviatura göstərir ki, sözlərin birinci hərfini yığsaq PEARL - "İNCİ" alınar). 

18 dekabr  1987-ci ildə  Perl-in 1-ci versiyası buraxıldıqdan sonra, o, Usenet şəbəkəsinin istifadəçiləri 

arasında geniş yayılmağa başladı. Perl dilinin Unix əməliy-yat sisteminin əsasında yaradılmasına 

baxmayaraq, mətn tipli informasiyanın  (awk, csh, grep, sed və digərləri) emalında, sistem administratorları 

və  proqramistləri üçün çoxsaylı və müxtəlif çeşidlı vasitələrin yaranmasını tələb etdi. Bu dil öyrənmə və 

tətbiqetmədə çox sadədir, Sintaksisi C –yə oxşayır. Perl-proqramlar əvvəlcədən kompilyasiya olunmağı tələb 

etmir, ilkin mətnləri asanlıqla modifikasiya oluna bilir. Ən əsası isə bu dil çox praktikdir: onun köməyilə ən 

sadə məsələdən ən mürəkkəbinə kimi asanlıqla həll etmək mümkündür. Ona görə də Perl tədricən UNİX 

mühitində mənlərin çevrilməsi vasitələrindən proqramlaşdırmanın güclü universial sisteminə çevrildi.  1990-

cı illərin ortalarında  WWW (World Wide Web) genişləndikdən sonra Perl dinamik saytların və İnternet - 

proqramlaşdırmanın yaradılması üçün sevimli vasitəyə çevrildi. Mətn tipli verilənlərlə iş üçün qurulmuş 

güclü vasiələrinə görə Perl  HTML və XML formatındakı informasiyanın emalı üçün çox əlverişlidir. 

Bundan başqa, Perl mürəkkəb əlavələrin prototiplərin sürətli yaradılması üçün də ideal dil hesab olunur [4].   

Onun müvəffəqiyyəti və geniş yayılmasında bir fakt da çox önəmlidir: Perl UNİX ƏS ailəsinin 

(məsələn, FreeBSD, Linux və ya Solaris) ixtiyari əlavəsinin müntəzəm kom-ponentinə çevrilə bildmişdir. 

Bundan başqa hazırda Perl praktik olaraq bütün müasir aparat platformalarında (superkompyuterlər, RISC, 

Macintosh, PC, təchiz edilmiş kompyuterlər və s.) və əməliyyat sistemlərində (AIX, Linux, MacOS, MS-

DOS, NetWare, OS/2, QNX, Solaris, Windows, VMS –hamısını saymaq mümkün deyil!) realizə oluna bilir. 

Bu da Perl-proqramın bir əməliyyat mühitindən asanlıqla digərinə keçməyə imkan verir. Şübhəsiz ki, onun 

geniş yayılmasının səbəblərindən biri də lisenziyasız pulsuz proqram təminatına malik olmasıdır: seçimdən 

asılı olaraq GNU General Public License (GPL), ya da  Artistic License .  Ən əsası isə odur ki, müxtəlif 

sistem və tətbiqi məsələlərin -ən sadədən ən mürəkkəbə qədər -sürətli həlli tələb olunduqda onda 
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professional və təcrübəsiz proqramistlər üçün vasitələr vardır.  Nəticədə Perl  open source (açıq ilkin kodlu) 

layihəsinin irəliləməsi üçün -  Apache, Linux, PHP və Python –la yanaşı ən müvəffəq layihəyə çevrilmişdir. 

Perl-in novator xarakteri müəllifin unikal xüsusiyyətləri və hərtərəfli maraqları ilə bağlıdır [1]. 

Universitet illərində Larri Uoll tək kompyuter savadı deyil, eyni zamanda linqvistik (həmçinin kimya 

və musiqi sahəsi) təhsil almışdır. Perl-in mənbələri haqda danışarkən Larri Uoll  aşağıdaşı şəkildə təsvir 

olunmuş sxem təklif etmişdir. Sxemdə  göstərilir ki, Perl bir araya sığışa bilməyən, ziddiyyətli ideya və 

fənlərin birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Perl –in qurulması  binar distributivdən çətinlik törətmir və 

yüklənmiş arxivdən faylların açılmasına xidmət edir.  

Perl-də istinadlar. Bu strukturlar Perl-də çox mühüm rol oynayır, beləki, onlar çoxölçülü massivlər, 

yazılar massivi, ixtiyari mürəkkəbliyə malik verilənlərin fərqli dinamik strukturları: növbələr, siyahılar, 

ağaclar, qraflar ola bilər. Bundan başqa istinadlarla işləmək bacarığı üçün Perl-də obyekt yönümlü 

proqramlaşdırmanı başa düşmək lazımdır [3]. 

  
                

  Şəkil   1 . Perl-in yaradılmasına təsir edən faktorlar. 

İstinadlar aşkar və ya qeyri aşkar formada bütün proqramlaşdırma dillərində tətbiq olunur. Onlar qeyri 

məhdud mürəkkəbliyə malik çevik dinamik strukturlu veri-lənləri yaratmağa imkan verir.  Perl dilində 

istinadlar ədədlər və sətirlərlə yanaşı skalyar tiplərdən biri hesab olunur. İstinad (reference) – bu elə 

informasiyadır ki, proqramın yerinə yetirilməsi zamanı müəyyən tipə malik obyekt şəklində yaddaşda 

yerləşir. Bu informasiyadan istinad obyektinə müraciət üçün istifadə oluna bilər (referent). İstinad– bu elə bir 

imkandır ki, hər hansı bir informasiyaya, kompilyasiya zamanı məlum olan adına görə deyil, proqramın 

yerinə yetirilməsi zamanı, onun yaddaşdakı yerinə görə müraciət etməyə imkan verir. Bir çox dillərdə 

göstəricidən fərqli olaraq  Perl-də istinadlar effektli realizə olunublar. Proqramist istinad obyekt-lərinin 

yaddaşdan aşkar silinməsi haqqında düşünməməlidir, beləki, istinad obyektləri istifadədən kəsildikdə 

tutulmuş yaddaş “zibil toplantısından” avtomatik azad olur,  (başqa sözlə, ona daha heç bir istinad edilmir).  

İstinadın yaradılması üçün mövcud proqram obyektinə, istinad obyektindən əvvəl qoyulan əks çəpəki xətlə 

(backslash) göstərilən, götürülmüş istinad əməliyyatı kimi baxılır 

 

“KOMPYUTER MÜHƏNDİSLİYİ” KAFEDRASI ÜZRƏ İMTAHAN SESSİYASI 

GÖSTƏRİCİLƏRİNİN KEYFİYYƏTCƏ YAXŞILAŞDIRILMA SİSTEMİNİN QURULMASI 

 

Zeynalova B.A. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Son illər ölkəmizdə təhsil ilə əlaqədar aparılan yeniliklərin əsas məqsədi cəmiyyətin istəkləri və 

tələblərini nəzərə almaqla, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsindən ibarətdir. Azərbaycan Respublikası 

Təhsil Nazirinin “İmtahan sessiyasının təşkili və keçirilməsi barəsində” əmrinə əsasən əksər universitet, 

kollec və digər təhsil idarələrində ən son tətbiq olunan imtahan sessiyasının qaydalara uyğun keçirilməsi, 

düzgünlüyün və şəffaflığın qorunması və yarana biləcək problemlərin yüksək surətdə və düzgün aradan 

qaldırılması üçün imtahan və münaqişə komissiyaları yaradılır. Bütün imtahan sessiyalarının nəticələri kimi 

müvəffəqiyyət göstəricisi, keyfiyyət göstəricisi hər semestr üzrə hesablanıb çıxarışa verilir. Nəticələrin aşağı 

səviyyədə olduğu imtahan sessiyasının hesabatına əsasən xüsusi təhlil aparılır.  

İmtahan sessiyasının aşağı göstəricidə olmasına səbəb kimi arxada qoyduğumuz tədris illərində 

tələbələrin əldə etdiyi bilik səviyyəsinin qiymətləndirilməsində müəllimlər tərəfindən fənlərin  tədris 

olunmasının tələbələr tərəfindən lazımi səviyyədə mənimsənilməməsindən ibarət ola bilir. Bu məsələnin baş 
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verməməsi üçün ciddi işlərin aparılması vaciblik təşkil edir. Hər hansı tələbənin imtahanda zəif nəticə 

göstərməsi göstərici olaraq zəiflik təşkil etsə də hər bir orta ixtisas və ya ali təhsil müəssisəsində belə hallar 

müşahidə oluna bilər. 

Həmçinin tələbələr tərəfindən dərsə davamiyyətin və marağın da zəifliyi buna səbəb gətirən baş 

amillərdən biridir. Buna baxmayaraq, bu problemin aradan qaldırılması birbaşa olaraq təhsil müəssisəsi 

daxilində dərs keyfiyyətinin keçirilmə forması və texniki vəsaitlərin yeniləşdirilməsi hesabına mümkündür. 

Dünyanın bir sıra ölkələrində, təhsil sahəsi üzrə təcrübələrində, ardıcıl olaraq vahid tədris 

proqramlarının mövcudluğu, həmçinin, texniki cəhətdən, tədris müəssisələrində onların müxtəlifliyinə, 

diqqət getdikcə artır. Buna mövcud səbəbin dərinliklərinə getdikcə, aydın olur ki, bu keyfiyyətin yüksəklik 

dərəcəsi dərslikdən və yatədris proqramlarından asılı deyil. Əsas məqsəd tələbələrin gələcək həyatlarında 

yaşayışlarını yüksək formada təmin edəcək biliklərə sahib olmalarıdır. 

Təhsil keyfiyyətinin idarəolunması və yüksəldilməsinin başlanğıcı planlaşdırma üzərində qurulur. 

İlkin növbədə mövcud fənnin tədrisi üçün müəllimin bacarıqlarının yoxlanılması və fənn ilə müəllimin 

mövcud kriteriyalarının yoxlanılması prosesi başlanılır. Daha sonra, müəllim tərəfindən xüsusi seçilmiş 

sillabus sistemi fənnin keyfiyyətini təyin edən növbəti vacib amildir. Burada keçirilən dərsin praktiki və ya 

nəzəri cəhətdən yerinə yetirilmə dərəcəsinin düzgünlüyü imtahan nəticəsinə birbaşa təsir edə bilir. Belə ki, 

öyrənilən mövzular praktiki yöndə çalışılmalıdırsa, bu düzgün sistem əsasında praktiki olaraq bütün biliklər 

əldə olunur. Həmçinin, təşkil olunan imtahan və monitorinq sistemi də bu faiz dərəcəsinə düz mütənasib 

formada təşkil olunmalıdır. Həmçinin, dərslərdə fəal iştirak üçün təşkil edilə biləcək özəl dərslər bu 

göstəriciləri yüksəltmə üçün mümkün vasitələrdən biri olacaqdır. 

Təhsilin kеyfiyyəti yeni təyin olunan qərarnamələr və təhsil sisteminin dəyişiklikləri səbəbindən 

vахtаşırı dəyişə  biləcək bir məsələ olduğundan, təhsilin nəticələrinin mоnitоrinqi və qiymətləndirilmə 

meyarları sistеmаtik оlаrаq həyаtа kеçirilməli, kеyfiyyətin yüksəlməsi üçün hər il yеni mеtоdikаlаr tətbiq 

еdilməlidir. Başlıca metodika olaraq, universitetlərdə dərs sistemini informasiya texnologiyaları yönümlü 

sahələr vasitəsilə elektronlaşmış sistemlər və vasitələrdən istifadə etmək məqsədəuyğun olar. 

 

 

İMTAHAN SESSİYASININ APARILMASI ÜÇÜN QURULAN PROQRAM MODELİNİN 

KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİ 

 

Zeynalova B.A. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Təhsil müəssisəsində fənnlər üzrə idarə olunma prosesi mürəkkəblik təşkil edir. Bu prosesin aparıcı 

istiqamətlərindən biri də təhsil keyfiyyətinin qiymətləndirilməsidir. İdarəetmə sistemi bu səbəb əsasında, 

faktiki olaraq, iki hissəyə ayrılır.  

1) idarəetmədə konkret nəticənin əldə edilməsi  

2) planlaşdırılmış nəticənin əldə edilməsi.  

Bunların hər ikisi ayrılıqda böyük əhəmiyyət kəsb etmir. Burada ancaq nəticəyə yönələn məqsədyönlü 

idarəetmə haqqında danışmaq olar. Bu idarəetmədə effektiv idarəetmə və onun elmi əsaslarından danışmaq 

mümkün olması üçün prosesin özü, onun məqsədyönlü xarakteristikası, prosesin parametrlərinin son 

nəticəyə uyğunluğu təmin edilməsi ehtiyacı yaranır.  

Nəticə prosesin və onun keyfiyyətli təşkilindən böyük dərəcədə asılıdır. Ancaq təcrübə göstərir ki, bu 

prosesin nəticəsinə hədəflənmiş idarəetmə prosesi heç də həmişə düzgün nəticələr vermir. Məsələn, 

idarəetmə lazım olan nəticəni verə bilmədiyi üçün, düzgün müəyyənləşməmiş, keyfiyyəti qeyri-kafi 

nailiyyətlər insanları təmin etmir. 

İmtahan sistemi keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün aparıla biləcək vasitələrdən bəziləri hazırkı təhsil 

sistemində kifayət qədər çoxluq təşkil edilərək istifadə olunur. Bunlara keçirilən dərslər zamanı aparılan 

praktikalar, dərs keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün dərslərə əlavə edilmiş ədəbiyyat siyahıları və istinad 

olunan elektron bazalardan istifadə misal göstərilə bilər.  

İmtahan prosesinə qədər təşkil edilən bu vəsaitlər imtahan nəticəsi üçün uyğun nəticə vermədikdə isə, 

təhsil alan tələbələrə nəticəsini zəif göstərdiyi fənn mövzuları üzrə xüsusi məsləhətlər verilməsi prosesi 

zərurəti yaranır. Təbii ki, hər tələbə üçün bir müəllimin tələbəyə özəl dərs vəsaiti ayırması və ya mövzu izahı 

təşkil edilməsi hər dəfə baş tutmur.  
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Bu prosesin informasiya texnologiyaları idarəetməsi nəzdində həlli mümkün ola biləcək ən alternativ 

üsullardan biridir. Belə ki,  hazırlamaqda olduğum proqram təminatının ümumi iş prinsipi bu problemin 

həllində uğurlu nəticə üçün böyük keyfiyyət göstərə bilər.  

Proqramın əsas iş mahiyyəti odur ki, universitet üzrə müəyyən fənn və ya fənnlər üzrə təhsil alan 

tələbənin semestrsonu bilik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üzrə keçirilən imtahanlardan topladığı nəticədən 

asılı olaraq, zəif nəticə göstərdiyi sual, test və ya mövzuda proqram tərəfindən avtomatlaşdırılmış qaydada 

ədəbiyyat siyahısının tərtibi və əlavə mövzular barədə məlumatların tələbənin online sisteminə 

göndərilməsini yerinə yetirir. Yaxşı nəticə göstərmiş tələbələr imtahan müddəti və doğru sual sayı (imtahan 

nəticə balı) əsasında universitet tərəfindən yaradılmış rekord göstərici siyahısında yerləşdirilir. Semestr 

sonuna qədər birinciliyi qoruyub saxlaya bilən tələbə və ya qrup üzrə mükafatlandırma əlavə motivasiyaedici 

bir səmərəlilik qazandırması da mümkündür.  

Tələbələrin ümumtəhsil imtahanları nəticələrinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa yönəlmiş olan bu 

proyektin aparılması informasiya texnologiyaları sahəsində marağı olan tələbələrin də bu sahə üzrə 

formalaşması üçün əlavə imkanlar da tətbiq ediləcəkdir. 

 

 

ROBOTLARIN QRUP ŞƏKLINDƏ İDARƏ EDİLMƏSİ PRİNSİPLƏRİ 

 

Aslan Amin Raqub 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Kollektiv hərəkətlərin optimallaşdırılması üzrə iterasiya prosedurunun növbəti mərhələlərində robotlar 

ilkin dayaq planını yaxşılaşdırmağa çalışırlar.  Bu zaman robotlar arasında, əvvəlcə robotlar cütlükləri 

arasında, daha sonra üç robot, dörd robot arasında, məqsədlərin mübadiləsi, yəni, mübadilə zəncirləriin 

həyata keçirilməsi  imkanları tədqiq olunur.  İşdə robotların sayının və məqsədlərin sayının müxtəlif 

nisbətləri üçün planın kollektiv yaxşılaşdırılması alqoritminin modifikasiyaları təklif olunur, xüsusilə də, 

robotların sayı məqsədlərin sayından artıq olduğu hallarda  və əksinə, məsələn, bir  məqsədi bir neçə robotlar 

qrupunun seçə bildiyi hallarda.  

Müəyyən olunmuşdur ki, planın kollektiv yaxşılaşdırılması  üzrə təklif olunmuş alqoritmlər robotlar 

qrupunun MİQ tərəfindən həyata keçirilən planın ardıcıl yaxşılaşdırılması üzrə məlum mərkəzləşdirilmiş  

alqoritmlər ilə müqayisədə  qrupun hər fərdi robotunun bortda idarəetmə sistemi tərəfindən həll olunan 

məsələnin  hesablama çətinliyini azaltmaq  imkanını verir. Məsələn, cütlüklər arasında mübadilələrin tədqiq 

olunması zaman çətinlik  N/2 dəfə azalır, mübadilə zəncirlərinin tədqiq olunması zaman isə - N dəfə, burada 

N – qrupda robotların sayıdır,  0 0, 1t t   vaxt intervalında məqsədli funksionalın yaxın yerli ekstremumunun 

axtarılmasına yönəlmiş alqoritmlərdir. Bəzi hallarda bu yerli ekstremum qeyd olunan vaxt intervalında 

qlobal ekstremum ilə uyğun gələ bilər. Bu alqoritmlər təxmini və ya sürətləndirilmiş olur, çünki qlobal 

ekstremumun axtarışından imtina hesabına cari vəziyyətdə optimal və ya optimala yaxın olan məqsədlərin 

paylaşdırılması məsələsinin həllinin tezliyi əldə olunur.  

Bu alqoritmlər əsasında da  kollektiv hərəkətlərin optimallaşdırılması üzrə eyni inteqrasiya proseduru 

durur.  Bu zaman qrupun robotları məqsədlərin seçilməsi zaman işdə təklif olunmuş, kollektiv idarəetmə 

prinsiplərindən irəli gələn qaydaları rəhbər tutmalıdırlar.  

Bu qaydalara və onların modifikasiyalarına  əsasən robotların sayının və məqsədlərin sayının müxtəlif 

nisbətləri hallarında, həmçinin, müxtəlif məhdudiyyətlər zamanı məqsədlərin kollektivdə paylaşdırılması 

məsələsinin həlli üzrə üç alqoritm işlənib, hazırlanmışdır. Belə ki, məqsədlərin ardıcıl seçimi alqoritmi və 

məqsədlərin eyni zamanda seçimi alqoritmi  (bütün robotlar tərəfindən məqsədlər eyni zamanda seçilib, 

sonradan informasiya mübadiləsi  həyata keçirdikləri və bu informasiyanın əsasında hərəkətlərini korreksiya 

etdikləri halda), eləcə də, dəqiqləşdirilmiş sürətləndirilmiş alqoritm (bu alqoritmin istifadəsi zaman robotlar 

bu və ya digər hədəfin seçimindən imtinanın nəticəsini analiz edirlər) təklif olunmuşdur.  Bu alqoritmlər ya 

məsələnin həlli üzrə müvəqqəti  xərcləri azaltmaq, ya da ki, həllin dəqiqliyini artırmaq imkanını verir.  
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ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНЫХ МЕТОДОВ  

В КРАТКОСРОЧНОМ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 

Абдуллаев Ф.И. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

Так как большие социально-экономические системы, необратимо развиваясь со временем, 

адаптируются к различным внешним и внутренним факторам, модели, которые описывают 

закономерности этого развития, в свою очередь должны принимать во внимание это признак, то есть 

– являться адаптивными. Иначе причинно-следственные связи будут не описаны и прогнозные 

модели будут не точны. 

В связи с этим для прогнозирования таких сложных процессов необходимо гибкий и 

современный статистический инструментарий. В настоящее время одним из особо перспективных в 

исследовании и прогнозировании одномерных временных рядов считаются адаптивные методы. К 

одной из важных областей применения адаптивных методов в сфере финансов можно отнести 

прогнозирование ситуации на фондовом рынке. В связи с этим необходимо проанализировать 

использование адаптивных методов как наиболее адекватных моделей для краткосрочного 

прогнозирования. 

Задача адаптивных методов заключается в построении самонастраивающихся моделей. 

Различие адаптивных моделей от других прогностических моделей состоит в том, что они отражают 

текущие свойства ряда и способны непрерывно принимать во внимание эволюцию динамических 

характеристик изучаемых процессов. Собственно, потому такие модели предназначаются прежде 

всего для краткосрочного прогнозирования. 

В основе процедуры адаптации лежит способ проб и ошибок. Порядок процесса адаптации в 

основном выглядит следующим образом. Пусть модель находится в некотором исходном состоянии, 

в котором определены текущие значения ее коэффициентов и в соответствии с ней делается прогноз. 

Выжидаем, пока истечет одна единица времени (этап моделирования), и анализируем, в какой 

степени далек результат, извлеченный по модели, от фактического значения ряда. Погрешность 

прогнозирования посредством обратной связи поступает на вход системы и используется моделью в 

соответствии с ее логикой ради перехода из одного состояния в другое с целью большего 

согласования своего поведения с динамикой ряда. На изменения ряда модель должна отвечать 

«компенсирующими» изменениями. После делается прогноз на последующий этап времени, и весь 

процесс повторяется. Таким образом, адаптация осуществляется рекуррентно с получением каждой 

новой фактической точки ряда. 

Адаптивные модели довольно гибки, но далеко не универсальны. Поэтому при построении и 

объяснении конкретных моделей надлежит принимать во внимание наиболее вероятные 

закономерности развития реального процесса, динамические свойства ряда сравнивать с 

возможностями модели. 

Экспоненциальное сглаживание – один из простейших и распространенных приемов 

выравнивания ряда. В его основе лежит вычисление экспоненциальных средних. Экспоненциальное 

сглаживание можно изобразить как фильтр, на вход которого в виде потока постепенно поступают 

члены исходного ряда, а на выходе формируются текущие значения экспоненциальной средней. И 

чем меньше величина сглаживания, тем в большей степени фильтруются, подавляются колебания 

исходного ряда. Экспоненциальная средняя зачастую используется для краткосрочного 

прогнозирования. 

Экспоненциальное сглаживание является простейшим вариантом самообучающейся модели. 

Главное достоинство прогнозной модели, основанной на экспоненциальной средней, состоит в том, 

что она способна постепенно адаптироваться к новому уровню процесса без значительного 

реагирования на случайные отклонения. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Абдулов Ф.Н. 

Азербайджанский государственный экономический университет 

 

Актуальность внедрения новых информационных технологий в образование подтверждается 

распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева об  утверждении  Государственной 

программы реализации Национальной стратегии по развитию информационного общества 

в Азербайджанской Республике на 2016-2020 годы. 

Для снижения зависимости национальной экономики от нефтяного сектора и колебаний цен 

на углеводороды на мировых рынках  правительство профинансировало ряд крупных проектов 

в сфере ИКТ.  

Несомненно ИКТ является важным средством для устойчивого обеспечения   развития страны, 

усиления ее интеллектуального потенциала, продвижения бизнеса, сокращения уровня  безработицы 

и развития прозрачности и демократии в обществе. 

Глобальное внедрение компьютерных технологий во все сферы деятельности, формирование 

новых коммуникаций и высокоавтоматизированной информационной среды стали не только началом 

преобразования традиционной системы образования, но и первым шагом к формированию 

информационного общества. 

 Главным фактором, определяющим важность и целесообразность реформирования 

сложившейся системы образования является необходимость перехода общества к новой стратегии 

развития на основе знаний и высокоэффективных информационно-телекоммуникационных 

технологий. 

Новым этапом глобальной технологизации передовых стран стало появление современных 

телекоммуникационных сетей и их конвергенция с информационными технологиями, то есть 

появление ИКТ. Они стали основой для создания инфосферы, так как объединение компьютерных 

систем и глобальных телекоммуникационных сетей сделало возможным создание и развитие 

планетарной инфраструктуры, связывающей все человечество. 

Таким образом, на пути движения Азербайджана к ИО и внедрения ИКТ в образование в 

можно выделить три этапа: 

начальный, связанный с индивидуальным использованием компьютеров, в основном, для 

организации системы образования, ее административного управления и хранении информации о 

процессе управления; 

современный, связанный с созданием компьютерных систем, Интернета и конвергенцией 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

будущий, основанный на интеграции новых ИКТ с образовательными технологиями (ОТ). 

Вместе с тем внедрение ИКТ в систему образования не только воздействует на 

образовательные технологии, но и вводит в процесс образования новые.  

В современном мире образовательные учреждения уже не могут эффективно функционировать 

без ИКТ. 

Они связаны с применением компьютеров и телекоммуникаций, специального оборудования, 

программных и аппаратных средств, систем обработки информации. Они связаны также с созданием 

новых средств обучения и хранения знаний, к которым относятся электронные учебники и 

мультимедиа; электронные библиотеки и архивы, глобальные и локальные образовательные сети; 

информационно-поисковые и информационно-справочные системы и т.п. 

 В настоящее время разрабатываются и успешно применяется альтернативные образовательные 

технологии. Примерами реализаций альтернативных моделей получения образования могут служить 

виртуальные университеты, виртуальные колледжи, смешанное обучение, мобильное обучение. 

Приобретение и обслуживание различной компьютерной техники и программного обеспечения 

постоянно требует значительных финансовых вложений и привлечения квалифицированных 

специалистов. 

Поэтому все чаще образовательные учреждения используют услуги облачных технологий, 

которые предоставляют Удаленные центры обработки данных. Облачные услуги предоставляются 

через Интернет из высокотехнологичных центров обработки данных, удаленных от конечного 

пользователя и организации, в которую он входит. 

http://az.president.az/articles/21127
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Также облачные технологии предоставляют Объединенные ресурсы: такие как устройства 

хранения информации, процессоры, оперативная память.  

Таким образом, чтобы решить проблему финансов в использовании ИКТ, реалистично 

предложить совместное развитие инфраструктуры университетов, использование ресурсов и 

поощрение совместного  

использования услуг преподавателями и студентами в межуниверситетской ИКТ среде, что 

позволит сократить совокупные расходы  по сравнению с расходами каждого отдельного 

университета. 

Выводы 

Реализация стратегии информатизации образования предусматривает: 

•  массовое использование ИКТ в образовании, создание новых форм социальной и 

экономичской 

деятельности; 

•  преобразование информации в товар, формирование рынка информации и знаний; 

•  совершенствование системы образования, рост профессионального и общекультурного 

уровня за счет укрепления системы обмена информацией на международном, национальном и 

региональном уровнях; 

•  создание условий для обеспечения прав граждан и социальных институтов на получение, 

распространение и использование информации как важный фактор развития демократии. 

 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ, ОСНОВАННЫХ НА 

НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПРЕОБРАЗОВАНИИ ХИМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 

 

Агамалиев Ш.Г. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

Одним из важных аспектов управления современными технологическими комплексами 

является измерение качественных показателей исходного сырья, вспомогательных компонентов, 

промежуточных и конечных продуктов. Учитывая то, что подавляющее количество нефтехимических 

процессов протекает в газовом агрегатном состояние, возникает необходимость измерения 

концентрации какого-либо компонента в газовой смеси. Благодаря современному уровню развития 

науки при изучении электрохимических эффектов, известных в литературе под названием "холодное 

горение", которые происходят в устройствах называемых топливными элементами была выявлена 

возможность их применения в автоматизации управления объектом для получения информации о 

концентрации кислорода в кислородсодержащем газе. 

В топливных элементах происходит процесс прямого преобразования химической энергии в 

электрическую без промежуточных стадий с квазитвердым полимерным электролитом. Процесс 

"холодного горения" подразумевает, раздельную подачу топлива и окислителя к топливному 

элементу и протекание реакции на двух электродах, расположенных раздельно друг от друга. Следует 

отметить, что преобразователи спроектированные и сконструированные на электрохимическом 

методе обладают большой селективностью. 

Первичный преобразователь, используемый для решения 

задачи измерения концентрации кислорода в газовой смеси, 

конструктивно выполнен в виде небольшого модуля содержащего две 

проточные камеры, которые отделены друг от друга электродо-

мембранным блоком. Компонентами электродо-мембранного блока 

являются ионообменная мембрана и напрессованные на нее с обеих 

сторон, активные электрохимически, сетчатые электроды. В обе 

камеры преобразователя, как видно из рисунка, непрерывно подается 

газ-носитель и периодически вводится небольшая доза 

анализируемого газа. Для анализа концентрации кислорода в 

качестве газа-носителя используется водород. 

Преимуществом данной схемы является возможность 

дискретного ввода анализируемого газа в поток газа-носителя, что 

придает ей универсальность. Информационный сигнал имеет форму 



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

 

242 

 

кривой Гаусса, что легко интерпретируется через высоту импульса. Коэффициент передачи 

преобразователя можно изменить путем изменения значения нагрузочного сопротивления. 

Нагрузочное сопротивление выбирается в пределах 100-10000 Ом. 

Преобразователь имеет следующие метрологические характеристики: 

 Порог чувствительности - 10
-3

 % 

 Линейный динамический диапазон - 10
-3

-10
-4

 

 Чувствительность - 60мВ/% 

Преимуществами данного преобразователя являются: высокая чувствительность, широкий 

диапазон измеряемых концентраций, генераторный характер выходного сигнала, незначительные 

массогабаритные показатели, стойкость к внешним воздействиям и надежность. 

 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В СОВРЕМЕННОЕ ВРЕМЯ 

 

Алиев Д.М. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

Введение. ИСУП – Информационная Система Управления Предприятием -  это программно - 

технический комплекс для организации процесса управления информацией, который помогает в 

необходимые сроки с максимальной точностью управлять процессами предприятия. Основным 

механизмом здесь является планирование. Автоматизированное решение подобной задачи даёт 

возможность грамотно планировать, учитывать затраты, проводить техническую подготовку 

производства, оперативно управлять процессом выпуска продукции в соответствии с 

производственной программой и технологией. Очевидно, что чем крупнее производство, тем большее 

число процессов участвует в создании прибыли, а значит, использование информационных 

систем жизненно необходимо. 

"Идеальная" информационная система управления предприятием должна автоматизировать все 

или, по крайней мере, большинство из видов деятельности предприятия. При 

этом автоматизация должна быть выполнена не ради автоматизации, а с учётом затрат на неё, и дать 

реальный эффект в результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В зависимости 

от предметной области информационные системы могут весьма значительно различаться по своим 

функциям, архитектуре, реализации. 

Цель и задачи исследования. Целью магистерской диссертации является создание 

(разработка) информационно-справочной системы для управления предприятием, осуществляющим 

поддержку таких задач как: 

 анализирование функциональности отдельных подразделений; 

 суммирование информации из различных подразделений; 

 обнаружение тенденций, развивающихся  как на самом предприятии, так и на          

ориентируемом  рынке сбыта. 

 отслеживание эффективности работы различных подразделений и процессов как для 

обнаружения, а так же ликвидирования неэффективных процессов, так и для модернизации 

бизнес - процессов и организационных структур. 

Так же важно упомянуть о том, что взаимодействовать с системой придётся обычным людям, 

являющимся специалистами в своей предметной области, но зачастую обладающими весьма 

средними навыками в работе с компьютерами. Интерфейс информационных систем должен быть им 

интуитивно понятен. 

Результаты исследований. Во время рассмотрения уже готовых, спроектированных решений 

было обнаружено, что на предприятиях в результате внедрения таких информационных систем 

управления предприятием происходит улучшение практически по всем аспектам деятельности среди 

них: 

 снижение транспортно-заготовительных расходов ≈ 60%;  

 сокращение производственного цикла ≈ на 50%;  

 снижение задержек с отгрузкой готовой продукции ≈ на 45%;  

 уменьшение уровня неснижаемых остатков на складах ≈ на 40%;  

 снижение производственного брака ≈ на 35%;  

 сокращение затрат на административно-управленческий аппарат ≈ на 30%; 
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 сокращение производственного цикла по базовым изделиям ≈ на 30%;  

 уменьшение складских площадей ≈ на 25%;  

 увеличение оборачиваемости средств в расчётах ≈ на 30%;  

 рост оборачиваемости товарно-материальных запасов ≈ на 65%;  

 увеличение количества поставок «точно в срок» ≈ на 80%  

Казалось бы, что их внедрение, создание информационной системы управления должно 

привести к более эффективному функционированию организации в любом случае, однако на 

практике дела обстоят иначе. Лишь в четверти проектов удаётся достичь и измерить преимущества от 

внедрения ИСУ. Такая ситуация объясняется факторами, существенно затрудняющими получение 

выгод от них.  

Выводы. Резюмируя вышесказанное, отметим, что осуществление проектов по внедрению 

ИКТ и ИСУ сопровождается многочисленными трудностями и проблемами, причём далеко не всегда 

только технического характера. Учёт предложенных рекомендаций поможет предугадать и 

сформировать пути решения возникающих препятствий по реализации таких проектов, получить и 

измерить эффекты, полученные от информационной системы управления, создать базу для 

адекватной оценки эффективности соответствующих инвестиций. 

 

 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Алиев К.Э. 

Азербайджанский государственный экономический университет  

 

В последнее время широкое распространение получили слабоструктурированные 

информационные процессы. Различные действия, которые производятся с информацией, называются 

информационными процессами. 

Слабоструктурированными информационными процессами, называются процессы, которые 

находятся в промежутке между структурированными и неструктурированными процессами. 

Слабоструктурированные процессы имеют большую гибкость, чем структурированные, так как они 

выполняются более неопределенно и им приходится иметь дело с изменениями и исключениями. А, в 

отличие от неструктурированных, они могут описываться достаточно формализовано. 

Слабоструктурированные процессы - процессы, в которых доминируют качественные, плохо 

определенные факторы. Решая слабоструктурированные, неформализованные задачи, человек просто 

вынужден оперировать качественными суждениями. Однако качественное суждение также нуждается 

в опоре на вспомогательные средства, которые, могли бы облегчить сложный концептуальный анализ 

и позволить выявить границы возможных действий, и самое главное, помочь найти перспективное 

направление поиска решений. 

Особенностью слабоструктурированных информационных процессов, является 

неопределенность входных и выходных данных, а также изменение экземпляров процесса. Описание 

высокого уровня слабоструктурированные процессов может быть стабильным, но при выполнении 

детальных задач экземпляров процесса, определяются нечетко и очень сложны для повторения, 

поскольку они зависят от поведения участников(компонентов) и от контента. 

На этапе моделирования и автоматизации слабоструктурированных процессов практически 

невозможно заранее принять решение о компонентах процесса и их действиях.  

Для решения широкого круга задач, таких как прогнозирование, поддержка принятия решений, 

управления, описания и т.д., связанных со слабоструктурированными процессами, используются 

нейро-нечеткие методы и средства моделирования слабоструктурированных и плохо 

формализованных процессов. Основной задачей является, выделение основных категорий 

существующих методов анализа слабоструктурированных процессов, дать оценку преимуществ и 

недостатков их применения, сформулировать контекст применения этих самых методов, для 

конкретики требований, которые должны решить эту задачу, оценить эффективность применения 

рассмотренных методов, возможность комбинирования друг с другом, выделить особенности их 

реализации в контексте. После разработать модель для описания слабоструктурированного процесса 

и расширить модель инструментом оценки её адекватности. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ УГРОЗ  

В СИСТЕМАХ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

 

Асланов К.Дж. 

Азербайджанский государственный экономический университет  

 

Решение проблем классификации и кластеризации имеют существенные значения при 

обеспечении информационной безопасности посредством интеллектуальной корпоративной 

информационной системы безопасности в контексте динамического изменения окружающей среды, 

поскольку существующие недостатки и каналы уязвимости в корпоративных сетях связи требуют 

перманентного мониторинга всего спектра возможных угроз [1]. В случае необходимости 

обнаружения уязвимостей и выявления вмешательств, антивирусное программное обеспечение, 

экраны сетевой безопасности и известные кластеризаторы информации при необходимости 

осуществляют классификацию и/или кластеризацию инцидентов. В самом простейшем случае эти 

инструменты делят входные векторы на опасные или безопасные классы.  

Одним из средств классификации угроз являются экспертные системы (ЭС), которые 

формируются по средствам знаний, описанных в виде логических правил. Каждое правило состоит из 

двух частей: левой – IF <…>, называемого предпосылкой или условием, и правой – THEN <…>, 

называемой последствием: IF<предпосылка>, THEN<последствие>. В этом случае система 

логическая вывода сравнивает базу данных с базой знаний и в случае чёткого перекрытия 

активируются действия, назначенные для поля результатов. Результаты работы ЭС становятся 

известны пользователю посредством диалогового интерфейса, которая к тому же знакомит его с 

логическими «рассуждениями», которые индуцирует эта система диалогового интерфейса.  

Нечёткая классификация – это дальнейшее развитие в области информационной безопасности, 

существенно расширяющее возможности ЭС для классификации информационных угроз. Основное 

отличие и преимущество нечёткой классификации заключается в том, что она может обеспечить 

более правдивые результаты, основанные на нечётких или неполных, то есть слабо 

структурированных неточных суждениях. Нечёткая классификация позволяет решать проблемы 

преобразования как числовой, так и качественной информации в функциональные возможности, 

создавая конкретные нечёткие кластеры (или нечёткие множества) посредством нечётких логических 

систем. При этом сами нечёткие множества восстанавливаются так называемыми функциями 

принадлежности, принимающими свои значения из отрезка [0; 1].  

Классификация посредством системы нечёткого логического вывода осуществляется в 

несколько этапов:  

1. Фаззификация входной информации, подразумевающая описание входных характеристик xi 

(i=1÷n) посредством нечётких множеств с помощью функций принадлежности 𝜇𝑥𝑖
, отвечающих 

требованиям установленных правил для классификации информационных угроз;  

2. Для левых частей импликативных правил определение единого нечёткого множества с 

функциями принадлежности: 𝜇𝑅𝑖
 (𝑖 = 1, 2,… ,𝑚), как пересечение соответствующих нечётких 

множеств с функциями принадлежности 𝜇𝑥𝑖
, отражающих входные характеристики, описывающие 

слабо структурированные признаки классификации информационных угроз;  

3. Композиция нечётких импликативных правил путём применения операции импликации 

между нечёткими множествами-предпосылками: 𝜇𝑅𝑖
 (𝑖 = 1,2, … ,𝑚), и нечёткими множествами – 

последствиями: 𝜇𝐶𝑖
 (𝑖 = 1, 2, … , 𝑝), и редуцирование, тем самым, нечёткого вывода о принадлежности 

информационной угрозы тому или иному классу угроз;  

4. Дефаззификация нечётких выводов системы 𝜇𝐶𝑖
 (𝑖 = 1, 2, … , 𝑝), то есть их точечная оценка 

посредством, например, центроидного метода.  

С точки зрения классификации информационных угроз нейронные сети (НС), как 

интеллектуальные средства, являются ещё более продуктивными, так как они способны к обучению и 

адаптации к новым условиям информационной среды [2]. Доказано, что НС являются 

универсальными аппроксиматорами произвольных непрерывных функций, означающее, что любая 

непрерывная функция может быть описана посредством сети состоящая из формальных 

(искусственных) нейронов, характеризующиеся функциями активации [3]. Одной из наиболее 

важных особенностей нейросетевой СИБ является самоорганизация, позволяющая адаптироваться 

под изменения входной информации. Наличие скрытой информации в совокупности входной 
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информации, а также обилие доступной информации в поступающих данных являются 

благоприятной основой для обучения НС. Самоорганизация НС обусловлена механизмом 

кластеризации: одни и те же входы сгруппированы нейронной сетью на основе взаимной корреляции 

и описываются конкретными функциональными нейронами в качестве прототипов.  

Механизмы классификации и кластеризации входных данных в СИБ помимо установления того 

или иного известного классов объектов (вектора входных данных) обладают возможностью 

самоорганизации, адаптации, развития интеллектуальных средств информационной безопасности в 

открытых корпоративных сетях. Тем не менее, наиболее передовые функциональные возможности в 

СИБ достигаются путём сочетания различных интеллектуальных средств путём гибридной защиты 

информации.  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  

МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Ахмедзаде Ф.Н. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

Проектирование морских гидротехнических сооружений – сравнительно новая область 

инженерного искусства, связанная с конструированием и расчётом морских платформ различного 

назначения. Возникновение новой технологии предопределено развитием нефтедобывающей 

промышленности и её потребностями в стационарных платформах для освоения значительных 

месторождений нефти и газа на морском шельфе и за её пределами. 

- Перед расчётом проектируемого сооружения необходимо получить количественные оценки 

для всех основных нагрузок, которым оно может быть подвергнута со стороны окружающей среды в 

морской среде. В инженерных расчётах воздействия окружающей среды характеризуются в основном 

ветром в приводном слое атмосферы, поверхностными волнами и течениями, возникающими в 

условиях жесткого шторма. Поверхностные волны в штормовых условиях имеют важные значение в 

расчёте прочности сооружения из-за значительных нагрузок на его подводную часть от 

сопровождающего волнение движение масс воды. 

- В инженерной практике для расчёта воздействия волн на сооружение обычно рассматривается 

либо отдельная волна, либо используется статистическое представление о волнении при тех же 

условиях. В том и другом случаях необходимо установление связи между характеристиками 

волнения, скоростями, ускорениями и давлением в водной среде.  Для этого используется 

соответствующая теория волн. Существует различные теории волн, такие как теория волн Эри, 

теория волн Стокса и др. 

-  В течение нескольких десятилетий расчеты волн и других внешних воздействий проводились 

вручную. Вручную эти расчёты занимают как минимуму от 5- 6 месяцев. С развитием науки и 

техники начали применяться новые информационные технологии.  Новые компьютерные программы 

позволяют введение указанных расчётов от нескольких часов до нескольких дней . 

- На территории Азербайджана при проектировании для расчёта нагрузок в большинство 

случаев использую программы “SAP2000”. После проведения несколько тестов над программами в 

этой область мы пришли к выводу, что комплекс программ “SACS” (Structural Analysis Computer 

System) является современнее и лучше своего предыдущего аналога. 

- Система “SACS” состоит из нескольких взаимосвязанных программ структурного анализа, 

- взаимодействующих между собой. Это взаимодействие позволяет упразднить возможности  

вмешательства пользователя при выводе данных из одной программы и вводе их в качестве исходных 

данных в следующую программу. Для упрощения ввода, все программы имеют полный комплект 

исходных данных в метрических и англосаксонских единицах измерения. Все данные объекта: 

геометрическая форма, размеры составляющих, свойства материалов и внешние условия 

генерируются программами ввода и сохраняются в общем входном файле данных. Расчетные 

- программы работают с этими данными и выдают общий файл решений, содержащий общие 

сдвиги и единичные внутренние напряжения. Пост-процессинговые программы используют эту 

информацию и оценивают качество структуры с учетом всех многочисленных кодов структур. 

Каждая структура, не соответствующая коду, может быть автоматически переконструирована. К тому 

же, пользователь имеет в своем распоряжении чертеж геометрической формы объекта, 

деформированные формы и 
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- информацию по сверке кодов. Наконец, автоматически выдается полный набор чертежей 

объекта со всеми измерениями, стоимость материалов и данные для полномасштабного чертежа 

поверхности, построенного на основе исходных форм. 

- После проведении опытов и сверений данных скорости и высоты волн и скорости течения на 

текущий год и на 100 лет на существующих платформах Каспийского моря мы пришли к выводу, что 

система программ “SACS” точно и быстро справляется с поставленными задачами, и мы 

рекомендуем применение “SACS” для расчёта всех нагрузок при проектировании морских 

нефтегазовых гидротехнических сооружений. 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТИ И ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ 

 

Бакиров З.З. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

Вязкость жидкости –это свойство жидкости оказывать сопротивление движению ее частиц и 

характеризует степень ее текучести и подвижности. Из этого определения следует, что вязкость 

имеет значение движущейся жидкости и в состоянии покоя не замечается. Вязкость характеризует 

выявление сил сопротивления при движении жидкости. Эти силы были названы силами внутреннего 

трения или силами вязкости. Вязкость имеет большое значение в различных областях технологии. По 

вязкости в большинство случаях определяют  готовность или качество продуктов производства, так 

как вязкость связана со структурой вещества и отражает те физико-химические изменения материала, 

которые происходят во время технологических процессов (производство резины, стекла, доменный 

или мартеновский процесс). Вязкость имеет большое значение в различных природных, особенно 

биологических процессах, определяя скорость течения жидкостей и сопротивление, оказываемое ими 

движению частиц. Изменение вязкости сказывается на скорости химических реакций, протекающих в 

биологических системах, на ряде физико-химических явлений, связанных с жизнедеятельностью 

клетки. 

Плотность вещества,иначе называемая удельны весом,определяется соотношением массы  к его 

объему.Плотность жидкостней определять важно по нескольким причинам.Рассмотрим два из 

них.Первая причина заключается в оценке жидкости с качественной стороны,при проверке ее 

плотности,где рассматривают его на соответствие жидкости нормампоказателей качества.Эти 

измерения проводятся лабораторным путем,при помощи плотномеров.Вторая причина определения 

плотности заключается в расчете массы жидкости.Из-за того что при измерении температуры не 

бывает изменения массы жидкости,то принято указывать количество жидкости не по литрам,по 

обему,а по массе,по килограммам,чем она выражается 

 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТИ И ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ 

 

Бакиров З.З. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

Одним из важнейших характеристик жидкостей является их плотность и вязкость.Получение 

автоматической информации об этих параметрах на различных технологических процессах и 

установок имеет огромное значение в управлении этими процессами.Огромную важность измерения 

этих параметров для нефтяного сырья и получаемых нефтепродуктов в процессах переработки и 

транспорта этих продуктов имеет особую ценность. 

Среди существующих методов измерения вязкости сущесвуют различные методы и приборы 

автоматического измерения плотности и динамической вязкости.Вто же время такой важный 

параметр как кинематическая вязкость измеряется в основном лабораторными методами,что 

приводит к запаздыванию при управлении технологическим объектом,где необходима эта 

информация.В настоящем докладе рассматривается метод и приборная его реализация 

оперативного,автоматического измерения одновременно и плотности жидкости и его не только 

динамическую вязкость,но и кинематической вязкости.Структурная схема предлагаемого метода 

заключается в том,что из устройства генерируемого постоянный объемный расход 

жидкости,последнее направляется в объект выход из которого ,осуществляется через капиллярную 
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трубку.В работе показана,что при такой схеме прибор,путем измерения гидростатического давления 

в первой емкости и измерения уровня жидкости во второй емкости одновременно получается 

информация о плотности жидкости,кинематической и динамической вязкости.В работе приведены 

статика и динамика предлагемого устройства измерения. 

 

 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ВСТУПИТЕЛЬНЫМ 

ЭКЗАМЕНАМ В МАГИСТРАТУРУ 

 

Бортникова В.С. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

Новейшие технологии стали незаменимым помощником для учреждений научно-

образовательной сферы.  Как мы знаем,  в Азербайджане поступление в магистратуру состоит из двух 

этапов, для прохождения которых у будущих студентов требуются определённые знания по 

предметам, которые они сдают. Без соответствующих знаний в нужных областях и повторения 

пройденного материала это не представляется возможным. В настоящее время высшие учебные 

заведения активно позиционируют себя в сети Интернет. В Интернете можно найти информацию о 

подготовке к поступлению в эти заведения. 

Целью магистерской диссертации является разработка системы дистанционного обучения для 

вступительных экзаменов в магистратуру, а также оказание помощи студентам при подготовке к 

экзаменам. Главной целью работы является обеспечение должного уровня подготовки для студентов 

путём сбора и размещения всей необходимой актуальной информации на одном ресурсе. В ходе 

исследований был проведен анализ материалов для поступления в магистратуру по нескольким 

предметам, таким как логика, информатика и иностранный язык. В результате анализа были найдены 

необходимые материалы по каждому из предметов и необходимость упрощения доступа к ним для 

студентов. 

В настоящее время многие поступающие не имеют доступ ко всем материалам для подготовки 

к магистратуре. Они могут столкнуться с такими проблемами как: 

нехватка информации по изучаемой теме 

отсутствие проверочных заданий для закрепления материала 

затрата времени для поиска информации на нескольких ресурсах 

Часто это приводит к тому, что время, которое учащийся может потратить на изучение 

материала, он тратит на сбор нужной информации из различных источников. Именно для решения 

вышеперечисленных проблем будет служить данная система обучения. В качестве системы 

дистанционного обучения выступает веб-сайт. Должна быть создана главная страница сайта, кнопки 

сайта для перехода в соответствующие разделы с учебными материалами в виде лекций и 

видеоматериала, а также раздел с тестовыми заданиями для проверки знаний. Проверка ответов к 

выполненным заданиям также автоматизирована. Дружелюбный интерфейс веб-сайта позволит с 

лёгкостью находить нужную информацию на нём. 

Для разработки веб-сайта используются  HTML, CSS, JavaScript, а также текстовой редактор 

Sublime Text 3 и браузер Google Chrome.  

Язык разметки HTML  позволяет задать местоположение элементов веб-страницы в окне веб-

браузера, а также отформатировать отдельные символы или целые фрагменты текста. Также при 

помощи него можно вставить изображение, таблицу или форму, вставить гиперссылку и многое 

другое. Разработка проводится с версией HTML 5.   

При помощи каскадных таблиц стилей(CSS) можно задавать точные характеристики 

практически всех элементов веб-страницы, а это, в свою очередь, позволяет контролировать внешний 

вид веб-страницы в окне веб-браузера. Разработка проводится с версией CSS 3.  

У веб-страниц, созданных с использованием HTML/CSS  есть недостаток – они не могут 

меняться, реагируя на действия пользователя. Для этого используется язык JavaScript, который 

позволяет сделать веб-страницы интерактивными(заставить взаимодействовать с пользователем). 

Sublime Text – это многофункциональный текстовый редактор с широким набором удобных 

инструментов для выделения, маркировки и обработки текстовых фрагментов кода. Он поддерживает 

огромное количество языков, включая HTML и JavaScript. 
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Значимость данной работы состоит в широком применении студентами материалов, 

находящихся на веб-сайте, а также актуальности такого веб-сайта в целом. Таким образом, в данной 

работе описан процесс разработки полнофункционального веб-сайта с использованием всех 

необходимых для этого технологий. 

 
РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ  

КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

 

Велиева Ш.И. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

Искусственный интеллект, как научная дисциплина, состоит из нескольких крупных течений. 

Одно из них – экспертные системы. Экспертные системы - это направление исследований в области 

искусственного интеллекта по созданию вычислительных систем, умеющих принимать решения, 

схожие с решениями экспертов в заданной предметной области. 

Первую экспертную систему, которую назвали Dendral, разработали в Стэнфорде в конце 1960-

х г.г. Эта была экспертная система, определяющая строение органических молекул по химическим 

формулам и спектрографическим данным о химических связях в молекулах. Ценность Dendral 

заключалась в следующем. Органические молекулы, как правило, очень велики и поэтому число 

возможных структур этих молекул также велико. Благодаря эвристическим знаниям экспертов-

химиков, заложенных в экспертную систему, правильное решение из миллиона возможных 

находилось всего за несколько попыток. Принципы и идеи, заложенные в Dendral, оказались 

настолько эффективными, что они до сих пор применяются в химических и фармацевтических 

лабораториях по всему миру. 

Экспертные системы используют знания человека-эксперта таким образом, чтобы эта 

экспертная система могла применять эти знания в случае необходимости, работать иногда без 

присмотра, используя знания эксперта и решать проблемы или же помогать другому специалисту в 

решении идентичной   проблемы. Различные подходы к экспертным системам были изучены в 

течение длительного времени.  

Программные обеспечения, основанные на технологиях экспертной системы, широко 

используется в мире. Эти технологии расширяют круг проблем, решаемых в компьютерах и 

имеющих практическое значение. Такие программные обеспечения приведут к меньшему 

использованию человеческого труда (благодаря возможности хранения знаний, однажды полученных 

от людей экспертов, в базе данных и их последующего  многократного использования) и с 

материальной точки зрения к меньшим в различных областях затратам. Использование экспертных 

систем для диагностики компьютерных сетей делает этот процесс доступным во всех отношениях. 

Экспертные системы аккумулируют человеческие знания о выявлении причин аномальной 

работы сетей и возможных способах приведения сети в работоспособное состояние. Экспертные 

системы часто реализуются в виде отдельных подсистем различных средств мониторинга  и анализа 

сетей: систем управления сетями, анализаторов протоколов, сетевых анализаторов. Простейшим 

вариантом экспертной системы является контекстно-зависимая help-система. Более сложные 

экспертные системы представляют собой, так называемые базы знаний, обладающие элементами 

искусственного интеллекта. Примером является экспертная система анализа сети Expert Analysis из 

семейства продуктов Distributed Sniffer System.  

 

РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Газиева А.Ш. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

Интеллектуальная система (ИС, intelligent system) — это техническая или программная 

система, способная решать задачи, традиционно считающиеся творческими, принадлежащие 

конкретной предметной области, знания о которой хранятся в памяти такой системы. Структура 

интеллектуальной системы включает три основных блока — базу знаний, решатель и 

интеллектуальный интерфейс. 
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Экспертные системы — это сложные программные комплексы, аккумулирующие знания 

специалистов в конкретных предметных областях и тиражирующие этот эмпирический опыт для 

консультаций менее квалифицированных пользователей 

Основным назначением ЭС является разработка программных средств, которые при решении 

задач, трудных для человека, получают результаты, не уступающие по качеству и эффективности 

решения, решениям получаемым человеком-экспертом. ЭС используются для решения так 

называемых неформализованных задач. 

 
Рис.  Обобщенная структура экспертной системы 

Пользователь — специалист предметной области, для которого предназначена система. 

Обычно его квалификация недостаточно высока, и поэтому он нуждается в помощи и поддержке со 

стороны экспертной системы.  

Инженер по знаниям — специалист по искусственному интеллекту, выступает в роли 

промежуточного звена между экспертом и базой знаний (инженер-интерпретатор).  

Интерфейс пользователя — комплекс программ, реализующий диалог пользователя с 

экспертной системой на стадии как ввода информации, так и получения результатов.  

База знаний — ядро экспертной системы, совокупности знаний предметной области, 

записанная на машинный носитель в форме, понятной эксперту и пользователю (обычно на 

некотором языке, приближенном к естественному). Параллельно такому «человеческому» 

представлению существует база знаний во внутреннем «машинном» представлении.  

Решатель — программа, моделирующая ход рассуждений эксперта на основании знаний, 

имеющихся в базе знаний.  

Подсистема объяснений — программа, позволяющая пользователю получить ответы на 

вопросы: «Как была получена та или иная информация?» и «Почему система приняла такое 

решение?». Ответ на вопрос «Как?» — это трассировка всего процесса получения решения с 

указанием использованных фрагментов базы знаний, то есть всех шагов цепи умозаключения. Ответ 

на вопрос «Почему?» — ссылка на умозаключение, непосредственно предшествовавшее 

полученному решению, то есть отход на один шаг назад.  

Существует установленное понятие, что экспертная система представляет собой воплощение в 

программных компонентах опыта эксперта, основанного на знании в такой форме, что машина может 

дать интеллектуальный совет или принять интеллектуальное решение относительно обрабатываемой 

функции. При этом желательно, чтобы система была способна по требованию объяснить ход своих 

рассуждений понятным для пользователя образом. Обеспечение этого требования осуществляется 

программированием, основанным на формальных правилах. 

Знания в виде набора фактов (как предметных, так и эвристических) вводятся в компьютер. 

Программа применяет их для выработки решений, и ход рассуждений системы может быть 

раскрыт пользователю, чтобы показать как она пришла к конкретному выводу. 

Информационные системы позволяют объективно оценить уровень развития экономики и 

образования, выявить резервы и обеспечить успех их деятельности на основе использования 

правильных решений. 

Под экспертной системой принятия решения на предприятии будем понимать сложные 

программные комплексы, которые оперируют знаниями в целях получения удовлетворительного и 

эффективного решения в узкой предметной области. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ (ФРОНТАЛЬНОЙ) ЧАСТИ КЛИЕНТ  

СЕРВЕРНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

Гасанов Р.А. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

Для крупных производственных компаний, занимающихся продажами собственной продукции, 

очень остро стоит вопрос управления взаимоотношениями с клиентами. Оказать помощь таким 

компаниям призваны системы управления взаимоотношениями с клиентами или CRM -системы 

(Customer Relationship Management) – прикладное программное обеспечение, предназначенное для 

автоматизации взаимодействия с клиентами, в частности, для повышения уровня продаж. 

 Любое клиент-серверное приложение состоит из нескольких основополагающих частей: 

- фронтальную часть, обеспечивающую обслуживание клиентов на точках 

продаж; 

- операционную часть, обеспечивающую авторизацию операций и 

оперативную отчетность; 

- хранилище данных; 

- аналитическую подсистему. 

 Целью магистерской диссертации является создание стабильного клиент серверного 

приложения, оптимизации визуальной (фронтальной) части ,а также объяснение способов создания 

такого рода приложений. 

 Главным принципом разработки данного приложения является максимальная адаптация 

программного продукта под специфику работы предприятия заказчика, для максимального удобства 

работы менеджера с созданной системой. 

 Одну из решающих ролей занимает способ представления визуальной части клиент-

серверного приложения выбором определенной платформы разработки. Оптимальным выбором в 

создании клиентского приложения стала операционная система Android. Есть вариант использования 

кроссплатформенных фреймворков, например, Xamarin, что позволяет быстро собрать проект на 

любой платформе, однако требования кроссплатформенности не являются основными, а приложения, 

написанные на данной технологии работают медленнее нативных, что позволяет без сожалений 

отказаться от этого варианта.  

Второй вариант использовать Android NDK (Native Development Kit) – набор инструментов, 

позволяющий реализовать часть приложения, используя языки C/C++, однако считается что это не 

самые удобные языки для разработки Android приложения, да и Google, как разработчик Android, 

рекомендует использовать этот пакет в редчайших случаях, например, если у уже написано большое 

количество библиотек на C/C++.  

Остается самый очевидный и удобный вариант - использование Android SDK (Software 

Development Kit). В этом варианте разработка ведется на языке Java. В настоящее время это наиболее 

распространенный способ разработки.  

При выборе среды разработки команда разработчиков отдала предпочтение Android Studio, 

официальному средству разработки на Android разработанному компанией Google. Рассматривался 

также вариант IntelliJ IDEA 6 от компании JetBrains, однако Android Studio основана на данном 

программном продукте и хорошо оптимизирована разработчиками, как разработчиком Android, для 

удобного и быстрого написания приложений. 

В результате разработки приложения были получены навыки программирования на языке Java. 

Во время разработки приложения был создан удобный интерфейс, учитывающий все тонкости 

производства. Он был неоднократно изменен для улучшения и  уже после внедрения системы для 

еще более интуитивного использования приложения. 
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КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО  

С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИМПУЛЬСОМ НА ОСНОВЕ МАГНЕТРОНА  

 

Гасымов К.Б. 

Университет Одлар Юрду  

 

Развитие современной цивилизации трудно представить без широкого использования 

магнитных материалов и магнитного поля. Особенно значительный эффект использования 

магнитных полей и материалов достигнут в науке. Создание и использование методов ядерного 

магнитного резонанса, электронно-парамагнитного резонанса, использование магнитного поля для 

удержания плазмы. Эффективное применение магнитного поля в медицине для терапии, 

диагностики, оздоровления и т.д. Вот неполный перечень применений магнитного поля. А впереди 

еще более потрясающие открытия магнитных свойств, новых магнитных материалов и уникальных 

применений магнитного поля в науке, в промышленности, на транспорте, в медицине и т.д. 

Существование электромагнитных волн было предсказано М. Фарадеем еще в 1832 году. Дж. 

Максвелл в 1865 году в результате анализа предложенной им системы уравнений описывающей 

электромагнитное поле, теоретически показал, что электромагнитное поле в вакууме может 

существовать и в отсутствие источников — зарядов и токов. Поле без источников имеет вид волн, 

распространяющихся с конечной скоростью, которая в вакууме равна скорости света: с = 

299792458±1,2 м/с. Совпадение скорости распространения электромагнитных волн в вакууме с 

измеренной ранее скоростью света позволило Максвеллу сделать вывод о том, что свет представляет 

собой электромагнитные волны. Вокруг нас сложный мир электромагнитных волн различных частот: 

излучения мониторов компьютеров, сотовых телефонов, микроволновых печей, телевизоров и др. В 

настоящее время все электромагнитные волны разделены по длинам волн на шесть основных 

диапазонов. 

Радиоволны - это электромагнитные волны (с длиной волны от 10000 м до 0,005 м), служащие 

для передачи сигналов (информации) на расстояние без проводов. В радиосвязи радиоволны 

создаются высокочастотными токами, текущими в антенне. 

Электромагнитные излучения с длиной волны, от 0,005 м до 1 мкм, т.е. лежащие между 

диапазоном радиоволн и диапазоном видимого света, называются инфракрасным излучением. 

Инфракрасное излучение испускают любые нагретые тела. Источником инфракрасного излучения 

служат печи, батареи, электрические лампы накаливания. С помощью специальных приборов 

инфракрасное излучение можно преобразовать в видимый свет и получать изображения нагретых 

предметов в полной темноте. 

К видимому свету относят излучения с длиной волны примерно 770 нм до 380 нм, от красного 

до фиолетового цвета. Значение этого участка спектра электромагнитных излучений в жизни 

человека исключительно велико, так как почти все сведения об окружающем мире человек получает 

с помощью зрения. 

Невидимое глазом электромагнитное излучение с длиной волны меньше, чем у фиолетового 

цвета, называют ультрафиолетовым излучением. Оно способно убивать болезнетворные бактерии. 

Рентгеновское излучение невидимо глазом. Оно проходит без существенного поглощения 

через значительные слои вещества, непрозрачного для видимого света, что используют для 

диагностики заболеваний внутренних органов. 

Гамма-излучением называют электромагнитное излучение, испускаемое возбужденными 

ядрами и возникающее при взаимодействии элементарных частиц. 

Форма взаимодействия движущихся электрических зарадов, осуществляемая на расстоянии 

посредством магнитного поля  —  Магнетизм. Наряду с электричеством, магнетизм — одно из 

проявлений электромагнитного взаимодействия. Самым большим магнитом является планета, на 

которой мы живем -Земля. Вращающееся расплавленное железо в центре Земли создает магнитное 

поле, которое окружает планету. Это поле взаимодействует с высокоэнергетическими атомными 

частицами, излучаемыми солнцем. Вместе они создают геомагнитное поле, которое защищает Землю 

от сжигающей силы солнечных энергий. Жизнь не могла бы существовать без этого защитного 

экрана, и даже незначительные колебания в нем воздействуют на поведение и биологические 

системы планеты. Магниты состоят из миллионов молекул, объединенных в группы, которые 

называются доменами. Каждый домен ведет себя как природный магнит, имеющий северный и 

южный полюс. Когда магнитные домены расположены случайным образом, магнитный материал не 
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является магнитом. Когда большинство магнитных доменов сориентированы в одном направлении, 

магнитный материал в целом становится магнитом. Не магнитные материалы такие как пластик, 

стекло или алюминий не состоят из магнитных доменов и не могут стать магнитами. Величина силы 

(или сила магнитного поля) меняется в зависимости от расстояния от магнита, но всегда максимальна 

на полюсах магнита. Магнитное поле у полюса искусственного магнита обычно в сотни раз сильнее 

магнитного поля Земли. Явление магнетизма столь необходимо всему живому, как например, вода, 

пища или солнечная энергия света. Магнетизм поддерживает равновесие в галактике, а 

галактический магнетизм оказывает воздействие и на жизнь на Земле. 

Существуют три основных вида магнитов: 

 Постоянные магниты; 

 Временные магниты; 

 Электромагниты. 

            Постоянные магниты наиболее привычный нам вид магнитов. Они постоянные в том смысле, 

что будучи однажды намагничены, эти магниты сохраняют определенный уровень остаточной 

намагниченности. 

Временные магниты это магниты, которые действуют как постоянные магниты только тогда, 

когда находятся в сильном магнитном поле, и теряют свой магнетизм, когда магнитное поле исчезает. 

Например, скрепки и гвозди, а также другие изделия из "мягкого" железа. 

Электромагнит это туго намотанные на каркас витки провода, обычно с железным 

сердечником, который действует как постоянный магнит только тогда, когда по проводу течет 

ток.Сила и полярность магнитного поля, создаваемого электромагнитом, обусловлены изменением 

величины и направления электрического тока, текущего по проводу.  
 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ. ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ 

 

Касымова У.Ф.  

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

Электрокардиограф – прибор для регистрации электрических импульсов, образующихся при 

работе сердца. Используются для проведения диагностического обследования и мониторинга 

сердечной деятельности при лечении – электрокардиографии. 

В настоящее время электрокардиограф — обязательный атрибут любой бригады скорой и 

неотложной медицинской помощи, реанимационных или кардиологических служб, поликлиники и 

госпиталя. Контроль над функционированием сердца с помощью регистрации электрокардиограмм 

(ЭКГ) нужен не только пациентам кардиологических клиник при прохождении курса лечения, но и 

здоровым людям для выявления отклонений в сердечно-сосудистой системе на ранних 

стадиях. Электрокардиографнеобходим также спортсменам, военнослужащим, пожарным и 

представителям других профессий, чья деятельность сопряжена с повышенными физическими и 

психологическими нагрузками. 

Виды электрокардиографов 

Современный  электрокардиограф – это компактный аппарат, регистрирующий синхронно 

биоэлектрические потенциалы от 1 до 12 отведений. Наиболее совершенные варианты наделены 

программным обеспечением: 

 строящим синдромальное заключение по результатам контурного анализа ЭКГ; 

 автоматически включающим специальные отведения при обнаружении аритмии и других 

острых патологий; 

 управляющим устройством для дефибрилляции; 

 ведущим длительный непрерывный мониторинг сердечной деятельности с записью в памяти; 

 сохраняющим в памяти данные по нескольким пациентам; 

 предоставляющим возможность дистанционного контроля по телекоммуникационным 

системам, включая Интернет. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  

В КОМПАНИИ АВТОСАЛОНА 

 

Гусейнова Г.Ф. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

В истории вычислительной техники можно проследить две основные области ее 

использования: для выполнения сложных численных расчетов и для хранения и обработки больших 

объемов информации. Вторая область применения привела к созданию информационных систем 

(ИС). 

На современном этапе развития общества одними из важнейших направлений являются 

информационные технологии. С каждым годом объём информации неизменно увеличивается. Ни 

одна компания не обходится без информационной системы и соответствующей базы данных. В связи 

с этим все более необходимыми становятся современные автоматизированные информационные 

системы. 

Целью магистерской диссертации является создание (разработка) информационно-справочной 

системы для поддержки принятия решения в автосалонах, а также оказание помощи покупателям при 

выборе автомобиля и подходящего его критериям автосалона.  

Самые главные цели большинства автосалонов является продажа автомобилей покупателям, 

консультация покупателей, обслуживание автомобилей и ремонт, предоставления услуг таких как 

«Тест-драйв», а также принятия в качестве оплаты бывший в употреблении автомобиль покупателя. 

Результаты исследований. В ходе исследований был проведен анализ деятельности 

автосалонов. В результате анализа была выявлена и обоснована необходимость разработки единой 

АИС учета автомобиля. 

В нынешнее время, почти в каждом городе, существует по несколько автосалонов. Зачастую 

покупатели при выборе автомобиля сталкиваются с различными проблемами такими как: 

• подбор определенного автомобиля, в соответствии критерий качество-цена;  

• нехватка времени точно ознакомиться с автомобилями и услугами различных автосалонов;  

• недостаточно развитые информационные системы автосалонов и базы данных об автомобилях. 

Зачастую это приводит к тому, что клиент либо приобретает бракованный автомобиль, либо 

вовсе отказывается от приобретения автомобиля. 

В современном мире все сильнее и сильнее развиваются коммуникационные сервисы, но самым 

ярко выраженным является Интернет. Благодаря которому, человек может найти нужную ему 

информацию, не выходя из дома. Создание единой онлайн информационно-справочной системы 

автосалонов позволит покупателям быстро и уверенно выбрать соответствующий его критериям 

автомобиль и автосалон, что существенно повысит эффективность любого автосалона, увеличит 

прибыль и обеспечит существование, развитие и конкурентоспособность с другими автосалонами.  

Была сформулирована задача по созданию единой базы данных для автосалонов. Нужно было 

создать систему для того чтобы автоматизировать некоторые функции, чтобы интерфейс был 

интуитивно понятен персоналу компании автосалона и рядовому пользователю. В качестве БД, были 

рассмотрены Access и MySQL.  

Microsoft Access - это самая популярная, в настоящее времяЮ среди широкого круга 

пользователей система управления базами данных. Ее большой успех, скорее всего, заключается в 

прекрасной реализации продукта, рассчитанного как на начинающего, так и квалифицированного 

пользователя. Встроенный SQL позволяет максимально гибко работать с данными и значительно 

ускоряет доступ к внешним данным. 

В результате проектирования была спроектирована структура АИС. Спроектированы: 

подсистема реализации автомобиля, подсистема ввода и редактирования информации, подсистема 

составления отчётов и подсистема администрирования. 

Информационно-справочная система должна обеспечивать хранение данных об имеющихся в 

городе автосалонах, новых и подержанных автомобилях, которые в этих автосалонах продаются.  

Для каждой автомашины необходимо хранить данные о марке автомобиля, годе выпуска, 

технических характеристиках, особенностях исполнения, техническом состоянии, стоимости 

автомобиля. Пользователями системы могут быть покупатели и продавцы.  

Для покупателей необходимо обеспечить в системе поиск необходимого варианта по всем 

имеющимся характеристикам: типу, цене, году выпуска и так далее. 
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Для продавцов необходимо предусмотреть возможность ввода сведений о новых поступлениях 

и удаления сведений о проданных автомобилях. Создание единой автоматизированной системы 

позволит учесть все особенности учета автомобилей в автосалоне. Ожидаемый эффект от внедрения:  

 Актуальность – возможность оперативно отражать изменения. 

 Полнота информации, то есть предоставление максимально полной информации о заказах, об 

оплате, об автомобилях. 

 Удобство – понятный интерфейс. 

 Непротиворечивость и достоверность данных.  

 
АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ МЕТОДАМИ DATA MINING 

 

Джафарова Ф.Э. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

Результатом развития информационных технологий является колоссальный объем данных, 

накопленных в электронном виде, растущий быстрыми темпами. Накопленные за длительный срок 

данные могут содержать в себе закономерности, тенденции и взаимосвязи, являющиеся ценной 

информацией при планировании, прогнозировании, принятии решений, контроле за процессами. 

Однако человек физически не способен эффективно анализировать такие объемы неоднородных 

данных. Методы традиционной математической статистики долгое время претендовали на роль 

основного инструмента анализа данных. Однако они не позволяют синтезировать новые гипотезы, а 

могут использоваться лишь для подтверждения заранее сформулированных гипотез и “грубого” 

разведочного анализа. Нередко именно формулировка гипотезы оказывается самой сложной задачей 

при проведении анализа для последующего принятия решений, поскольку далеко не все 

закономерности в данных очевидны с первого взгляда. Поэтому технологии интеллектуального 

анализа данных (Data Mining) рассматриваются как одна из самых важных и многообещающих тем 

для исследований и применения в отрасли информационных технологий. Временной ряд — 

собранный в разные моменты времени статистический материал о значении каких-либо параметров 

исследуемого процесса. Анализ временных рядов  — совокупность математико-

статистических методов анализа, предназначенных для выявления структуры временных рядов и для 

их прогнозирования.  

Существуют две основные цели анализа временных рядов:  

1) Определение природы ряда; 

2) Прогнозирование (предсказание будущих значений временного ряда по настоящим и 

прошлым значениям). 

Обе эти цели требуют, чтобы модель ряда была идентифицирована и, более или менее, 

формально описана. Как только модель определена, вы можете с ее помощью интерпретировать 

рассматриваемые данные (например, использовать в теории для понимания сезонного изменения цен 

на товары). Одним из методов анализа временных рядов является анализ временных рядов методами 

Data Mining. 

Data Mining - это процесс обнаружения в «сырых» данных ранее неизвестных, нетривиальных, 

практически полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в 

различных сферах человеческой деятельности. 

Процесс обнаружения знаний состоит из нескольких этапов. Весь процесс можно разбить на 

следующие этапы: 

1. Понимание и формулировка задачи анализа. 

2. Подготовка данных для автоматизированного анализа. 

3. Применение методов Data Mining и построение моделей. 

4. Проверка построенных моделей. 

5. Интерпретация моделей человеком. 

Data Mining — это не один, а совокупность большого числа различных методов обнаружения 

знаний. Выбор метода часто зависит от типа имеющихся данных и от того, какую информацию вы 

хотите получить. Методы DataMining позволяют решить многие задачи, с которыми сталкивается 

аналитик. Из них основными являются: 

1) Задача классификации сводится к определению класса объекта по его характеристикам. В этой 

задаче множество классов, к которым может быть отнесен объект, заранее известно. 
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2) Задача регрессии, подобно задаче классификации, позволяет определить по известным 

характеристикам объекта значение некоторого его параметра. В отличие от задачи классификации 

значением параметра является не конечное множество классов, а множество действительных чисел. 

3) Задача ассоциации. При поиске ассоциативных правил целью является нахождение частых 

зависимостей (или ассоциаций) между объектами или событиями. 

4) Задача кластеризации заключается в поиске независимых групп (кластеров) и их характеристик во 

всем множестве анализируемых данных. 

5) Последовательные шаблоны – установление закономерностей между связанными во времени 

событиями, т.е. обнаружение зависимости, что если произойдет событие X, то спустя заданное время 

произойдет событие Y. 

Частным случаем задачи классификации является задача прогнозирования временных рядов. 

Временным рядом называется последовательность событий, упорядоченных по времени их 

наблюдения. События обычно фиксируются через равные интервалы времени T и представляются в 

виде последовательности: 

{ e1, e2,..., ei ,..., en} , 

где ei — событие в момент времени ti , n — общее количество событий. 

Прогнозирование временных рядов осуществляется в три этапа: 

1. Построение модели, характеризующей временной ряд. Для этого применяются различные методы 

статистики и классификации. 

2. Оценка построенной модели. Для оценки модели имеющиеся данные разбиваются на два 

множества: обучающую и тестовую. Построение модели выполняется на обучающем множестве, а 

затем с ее помощью строят прогноз на тестовом множестве. Спрогнозированные результаты 

сравнивают с реальными данными и по степени ошибки оценивают модель. 

3. Если построенная на первом этапе модель получила удовлетворительную оценку, то ее можно 

использовать для прогноза будущих событий. 

В данной научно-исследовательской работе решается задача прогнозирования стоимости 

планшетов с помощью систем Data Mining. Основой для прогнозирования будет служить информация 

о стоимости планшетов различных видов, накопленные за определенный промежуток времени, 

хранящаяся в базе данных в виде временных рядов. Изучен рынок планшетных ПК и выбраны 

наиболее популярные производители (такие как Iphone, Samsung, Lenovo). Собрана информация о 

ценах за последние несколько лет. Возможно добавление в список планшетных ПК и других 

производителей. Данные приведены в готовый вид для дальнейшего анализа, используя методы Data 

Mining. 

На рынке программного обеспечения Data Mining существует огромное разнообразие 

продуктов, такие как: Alyuda Forecaster XL, SAS Enterprise Miner, PolyAnalyst, STATISTICA Data 

Miner, Deductor, MS SQL Server и т.д. 

В качестве программного инструмента в данной исследовательской работе используется MS 

SQL Server. Для интелектуального анализа данных в MS SQL Server, установлен и надстроен 

программный модуль Data Mining. Данный модуль является надстройкой программы Excel. 

Установлена связь с сервером для передачи данных на обработку. Для моделирования данных в Excel 

существует надстройка «Forecast» в разделе Data Mining. 

В результате обработки данных выводятся результаты в графическом виде, на котором 

изображен рост или снижение цен планшетов на ближайщие несколько лет. На полученном графике 

будет возможно получить информацию о ценах в соответствующих моментах времени. 

 
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗОВ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА «ХОЛОДНОГО ГОРЕНИЯ» 

 

Доченко М.А. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

- В течении длительного периода времени измерение концентрации в смеси какого-либо ее 

компонента являлось довольно затруднительной задачей. Существующие методы не всегда 

удовлетворяли растущие потребности в области измерения концентрации, так как датчики 

построенные на этих методах были весьма сложными в изготовлении и сам процесс измерения 



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

 

256 

 

занимал достаточно длительный промежуток времени. Учитывая то, что многие процессы 

нефтехимической промышленности связаны с использованием водородсодержащего газа на 

различных технологических установках, наиболее остро встает вопрос измерения концентрации 

водорода в смеси. Была поставлена задача разработки новых малоизученных методов газоанализа на 

основании оригинальных электрохимических эффектов. 

- Под топливным элементом понимают электрохимическое устройство в котором происходит 

процесс преобразования химической энергии топлива непосредственно в электрическую 

электрохимическим путем. Описание данного вида устройств уже достаточно распространено в 

технической литературе. Топливо и окислитель 

непрерывно и раздельно друг от друга подводятся к 

топливному элементу, в котором происходит их 

реакция на разных электродах. Топливный элемент 

на протяжение всего времени подведения к нему 

активных реагирующих веществ генерирует 

электроэнергию. При сравнении топливного 

элемента с другими источниками электрической 

энергии очевидно их преимущество по ряду 

признаков, среди которых: малый удельный объем и 

вес, бесшумность, хорошая способность к 

перегрузкам и отсутствие движущихся частей. 

Учитывая все преимущества данных элементов, они 

представляют огромный интерес для их 

использования в автоматическом газоанализе. 

Процессы происходящие в топливном элементе 

подчиняются законам термодинамики и в литературе известны под термином "холодное горение". 

Наибольшее распространение получили низкотемпературные топливные элементы с кислородом и 

водородом. Отличие "холодного горения" водорода от обычного заключается в протекании 

электрохимического горения в отдельных друг от друга местах. Отдача по току реакции зависит от 

количества зарядов, участвующих в реакции. При взаимодействии 1 моль водорода с 0.5 моль 

кислорода получается 2 фарадей, или 53.6 а.ч. Если стабилизировать расход подаваемого окислителя 

- кислорода или воздуха, а в линии топлива подавать газовую смесь содержащую водород, то 

выходное напряжение будет пропорционально концентрации водорода в смеси. 

- На схеме показан автоматический преобразователь газоанализатор. Преобразователь в 

корпусе(1),которого расположены рабочий(4) и вспомогательный(5). Межэлектродное пространство 

заполнено иононосителем(2) в ионообменной мембране(3). Выходной сигнал преобразователя, 

снимается с электродов и регистрируется прибором(6). 

- Проблемой данного преобразователя является, то что статическая характеристика остается 

линейной в узком диапазоне до 5%об. при внешней нагрузке до 1кОм. Для увеличения линейного 

диапазона уменьшаю концентрацию водорода в активной зоне реакции. С целью уменьшения 

концентрации водорода газовая смесь подается не прямо на электродную систему, а на 

диффузионный барьер. В зависимости от материала (полиэтилен, поливинилхлорид, поликарбонат и 

др.), а также толщины пленок диффузионного барьера возможно обеспечить измерение концентрации 

вплоть до 100% H2 об. 

- Применение данного класса устройств на технологическом объекте в качестве поточных 

анализаторов качества позволяет значительно увеличить качественные показатели производимой 

продукции. 

 

СИНТАКСИЧЕСКИЙ И СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОТЛАДКА ХРАНИМЫХ 

ПРОЦЕДУР ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СУБД 

 

Жандармов В.В. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

В настоящее время базы данных широко используются в различных предприятиях. Разработка 

всё более новейших технологий направлена на борьбу с постоянно нарастающими объёмами 

обрабатываемых данных. Системы управления базами данных, различные приложения, работающие 
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с данными, стандарты — всё это способствует облегчённой работе пользователей. Однако, наиболее 

частой проблемой, стоящей перед разработчиками, является необходимость отладки кодов 

приложения и баз данных, с которыми они работают. Более того, всё становится сложнее, если 

приложение работает не с одной, а с несколькими базами данных одновременно. Поэтому, важную 

роль играет создание универсального инструментария отладки хранимых процедур, учитывающего 

как можно больше различных диалектов СУБД. 

Хранимая процедура — это набор инструкций, написанных на языке SQL, и хранящийся на 

сервере баз данных. Такие процедуры очень похожи на процедуры языков программирования 

высокого уровня. В них можно использовать параметры, переменные, производить различные 

вычисления. Хранимые процедуры предназначены для СУБД, имеющих сложную логику. Помимо 

упрощения работы СУБД, увеличивается безопасность системы, не позволяющая определённому 

ряду пользователей менять структуру используемой базы данных, а выполнять, в основном, запросы, 

связанные с выборкой. На самом деле, некоторые СУБД поддерживают создание хранимых процедур 

и на других языках программирования (например, C, C++, Java и т. д.), записывающихся в отдельную 

динамическую библиотеку DLL, после чего приложение подключается к этой библиотеке вместо 

всей СУБД. Такая возможность наиболее выгодна для предприятий, поскольку грамотно 

подобранная СУБД для собственного приложения решает вопросы затрат времени и стоимости. Сами 

процедуры можно изменять, при этом приложение, работающее с базой данных, может получать 

совершенно другой результат. Поскольку хранимая процедура находится на сервере, то работа 

самого приложения не изменится, а изменятся только правила обработки данных. 

В каждой СУБД используется язык SQL с собственным диалектом. В Microsoft SQL Server это 

— язык Transact-SQL, Oracle и IBM DB2 работают с PL/SQL, для Informix предусмотрен язык SPL, в 

InterBase и Firebird поддерживается PSQL, PostgreSQL же использует несколько языков: PL/pgSQL, 

PL/Tcl, PL/Perl, PL/Python. Все эти языки также могут придерживаться SQL-стандартов, 

установленных в разное время, что иногда может серьёзно сказываться на совместимости. 

В зависимости от СУБД, хранимые процедуры бывают различных типов. В качестве примера 

возьмём одну из самых популярных СУБД Microsoft SQL Server: 

1) системные — используются непосредственно системой; 

2) пользовательские — необходимые для работы пользователей; 

3) временные — сервер их удаляет после истечения определённого промежутка времени, 

отключения или сбоя системы. 

 
На схеме показан принцип работы клиента с обрабатываемой базой данных при помощи 

хранимых процедур. Клиент вместо того, чтобы посылать серверу запрос, посылает лишь параметры, 

необходимые для хранимой процедуры. Сервер, определив нужную процедуру, посылает запрос к 

размещённой на нём базе данных. Полученные данные сервер отправляет клиенту, где клиент может 

их обрабатывать, если у него на это присутствуют права. 

 Таким образом, у нас рассматриваются следующие задачи: 

1) исследование существующих методов отладки хранимых процедур; 

2) анализ существующих диалектов SQL в различных СУБД; 

3) создание программного обеспечения для отладки хранимых процедур; 

4) создание хранимых процедур и их тестирование на сервере. 

 

СПИРОМЕТРИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ  

ЗДОРОВЬЯ ПОЖИЛОГО ПАЦИЕНТА 

 

Исаева Э.Э. 
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

В настоящее время спирометрия используется как для диагностики обструктивных болезней 

легких, так и для мониторирования показателей их тяжести. В настоящее время спирометрия может 



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

 

258 

 

быть выполнена при помощи не только стационарных, но и портативных спирометров. Они могут 

быть использованы в условиях первичной медицинской помощи, в том числе и у пациентов на дому. 

Учитывая частое сочетание различных заболеваний у пожилых пациентов, а также частое наличие у 

них одышки, использование спироме рии может сыграть важную роль в дифференциальной 

диагностике.  

Цель исследования: оценить возможности и особенности применения спирометрии у пациентов 

пожилого возраста и значение различных респираторных параметров (ОФВ1 , ФЖЕЛ, ПСВ, индекса 

Тиффно) в комплексной оценке состояния здоровья пожилого человека. Материалы и методы. Для 

спирометрии использована выборка проекта «Хрусталь». Перед началом исследования 4 

медицинские сестры б ли обучены технике выполнения спирометрии 

на специальных занятиях общей длительностью 18 часов. Занятия включали ознакомление с 

методом спирометрии, проведение исследования, оценку пригодности результатов в соответствии с 

общепринятыми международными критериями. Обязательным требованием, предъявляемым к 

медицинским сестрам, было получение графичeских кривых и измерений наивысшего качества 

согласно критериям американского торакально го общества и согласованных с ними критериев 

европейского респираторного общества (критерии ATS/ERS). Семинары и практические заня тия 

проводили сотрудники кафедры семейной медицины СПбМАПО. Также было проведено пилотное 

исследование для оценки возможности получения разными медсестрами воспроизводимых 

результатов от одного и того же пациента. Исследовались следующие спирометрические параметры: 

форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 1 секунду 

(ОФВ1 ), пиковая скорость выдоха (ПСВ), индекс Тиффно. Кроме того, в комплекс обследований был 

включен вопросник Британского медицинского исследовательского совета (MRC), для оценки 

тяжести одышки. В нем используются градации от 1 до 5, где 1 степень — одышки нет, 2–5 степени 

— одышка от легкой до очень тяжелой. Результаты. Из 611 человек, включенных в проект, 

спирометрия проведена у 605. Спирометрические данные, пригодные к дальнейшему анализу, были 

успешно получены у 484 пациентов, или у 80% обследованных, что согласуется с результатами 

международных публикаций. По данным некоторых исследователей, качественная спирометрия 

может быть выполнена примерно у 80% пожилых людей. 

Обструктивные нарушения различной степени тяжести выявлены у 97 человек, или у 20% 

обследованных (у 17% в возрастной группе 65– 74 лет, у 24% в возрастной группе старше 75 лет). 

Сведения об диагнозе хронической обструктиной болезни легких, бронхиальной астмы или их 

сочетании были получены только у 43% пациентов, у которых была выявлена обструкция. При 

анализе данных о наличии связи между обструктивным синдромом и курением было определено, что 

34 человека (35% от общего числа пациентов с обструкцией) имели анамнез курильщика, в то время 

как 63 человека (65%) никогда не курили. Тяжесть одышки по вопроснику MRC была оценена у 

пациентов с выявленной по данным спирометрии обструкцией и без нее. Одышку различной степени 

тяжести (2–5 степени градации MRC) отмечали 71 человек из группы с обструтивным синдромом и 

266 человек, у которых обструкции не было, что составляет 73,2% и 68,7% соответственно. В тоже 

время наличие одышки от средней до очень выраженной (3–5 степени градации MRC) отмечали 23 

человека, или 24% из группы с обструктивным синдромом и 93 человека, или 24% из числа тех, у 

которых обструкции не было. 

Выводы. Спирометрия может быть использoвана в комплексной оценке состояния здоровья 

пожилых пациентов, в том числе и для дифференциальной диагностики одышки.  

 
ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИРОМЕТР С ТУРБИННЫМ ДАТЧИКОМ 

Исаева Э.Э. 
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

Важное место среди приборов, которые диагностируют функции дыхания занимают 

спирометры. Несмотря на кажущуюся простоту проблемы эти приборы могут выявить целый ряд 

показателей здоровья обследуемого, что поможет выявить проблемы со здоровьем на ранней стадии 

её развития. Технический парк используемых в медицинской диагностической практике приборов 

для диагностики параметров органов дыхания изобилует различными приборами от механических до 

электронных, с различными техническими и сервисными возможностями. Используемые в 

современной медицинской практике электронные спирометры обладают рядом преимуществ и 
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удобств, однако, если рассматривать их с позиций достижений информационных технологий 

сегодняшнего дня могут быть созаны с дополнительными возможностями, которые помогут 

упростить работу с этими приборами, особенно если дело касается маленьких пациентов или же 

поциентов с ограниченными физическими возможностями. 

Предлагаемая вниманию конструкция электронного спирометра отличается от известных 

моделей аппаратов наличием известного турбинного датчика, однако связь его с базовой частью 

вычислительного блока осуществляется при помощи беспроводных технологий. Такое решение 

позволит провести обследование в более комфортной среде с получением более достоверных 

диагностирующих параметров. Турбинный датчик, оформленный в виде привлекательной или 

занятной безделушки особенно пронравится малышам а отсутствие её проводной связи с 

вычислительным блоком, в отличие от конструкций известных моделей, позволит врачу не 

отвлекаясь на пациента сосредоточиться на диагностике. Конструктивно турбинный датчик состоит 

из самой турбины, оптической системы контроля скорости вращения турбины модуля беспроводной 

связи и питающей конструкцию батареи. Вращение турбины распознаётся оптической системой и 

преобразуется в последовательность импульсов, которые по беспроводной связи передаются на вход 

вычислительного блока. В вычислительном блоке полученная последовательность испульсов 

преобразуется в значения основных параметров дыхания. Далее, получения информация может быть 

использована для вычисления дополнительных параметров дыхания, по аналогии с известными 

алгоритмами. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ПО 

ОЧИСТКЕ ПРОЗРАЧНЫХ НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ  

И РАЗРАБОТКА  СИСТЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ  УПРАВЛЕНИЯ 

 

Исмаиллы Н.С. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

Очевидно, что фракции бензина, керосина, дизеля, получаемые в технологическом  процессе 

первичной обработки нефти, должны отвечать необходимым техническим условиям, как, например, 

моторное топливо.  Учитывая серьезность поставленных в данном отношении технических 

требований,  особенно важно отметить дизельные фракции.  Именно поэтому на 

нефтеперерабатывающих заводах  очистка прозрачных нефтяных фракций от органических кислот 

представляется важной задачей. Однако значение гидроочистки этим не ограничивается:  сюда также 

входят задачи по доведению до минимума отходов, загрязняющих воздух, предотвращению 

отравлению кислотных катализаторов, используемых на устройствах по каталитическому крекингу и 

риформингу, а также задачи по повышению качества топлива.  

Основная задача в процессах по очистке прозрачных нефтяных фракций от органических 

кислот состоит в очистке дистиллятных продуктов от серы и азота, проводимой при высокой 

температуре и давлении, а также с участием катализатора.  Получать продукты, в составе которых 

имеется большое количество серы.  

В процессе очистки главным условием является  сохранить очищенный   продукт, на нужном 

уровне грануляции серы и данного сырья. 

Гидроочистка дизельной фракции от серы представляет собой  метод каталитического 

гидрирования, который уменьшает количество серы, присутствующей в дизеле, благодаря наличию 

большого количества водорода. 

Проведен технологический процесс, выбраны основные  аппараты, установлены параметры 

тревоги и управления. В соответствии с процессом очистки прозрачных нефтяных фракций от 

органических кислот, на основе параметров режима была разработана система математического  

моделирования и оптимального управления. 

Для устройств по оптимальному управлению данного процесса  были специально выбраны 

приборы измерения  давления, температуры, уровня, расходомеры, исполнительные механизмы, 

регуляторы,  а также средства,  образующие между ними связь. Благодаря этому были приняты меры 

по контролю, управлению и защиты от   несчастных случаев. Для процесса были предложены 

устройства с высокой точностью, надежностью и широкой функциональностью, а также  с низким 

уровнем погрешности. Для выбранных параметров была составлена таблица настройки, контроля, 

аварийной защиты и сигнализации. При разработке математического моделирования  
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технологического устройства  по очистке прозрачных нефтяных фракций от органических кислот и 

системы по оптимизации управления был получен целевой высококачественный продукт, 

отвечающий современным стандартам, с улучшенными технико-экономическими показателями. В 

результате создания оптимальной системы управления производительность была повышена, с 

применением новейших достижений в области вычислительной техники, с помощью современных 

оборудований безопасность труда и надежность были обеспечены на более высоком уровне. 

Разработана математическая модель, которая позволяет адекватно регистрировать 

технологический процесс очистки прозрачных нефтяных фракций в нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности, проанализировано положение современных методов, 

используемых для выполнения задач оптимизации, и найдено оптимальное решение.  

 

ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 

Мамед-заде А. 

Азербайджанский государственный экономический университет  

 

Чтобы лучше понять инструменты виртуализации, сначала необходимо определить различные 

методы виртуализации. Существует много разных определений виртуализации, но все они сводятся к 

одному: виртуализация - это метод совместного использования вычислительных ресурсов, 

обеспечивающий некоторый уровень изоляции между виртуальными средами. 

Задачи виртуализации связаны с некоторыми проблемами. Первой такой проблемой является 

планирование всех виртуальных сред для доступа к основным вычислительным ресурсам. Для 

аппаратной виртуализации общие ресурсы - это центральный процессор (ЦП), основное 

запоминающее устройство (ОЗУ) и сеть. Общий доступ к ОЗУ может быть выполнен по-разному. 

Виртуальной среде может быть предоставлен доступ к виртуальному пространству памяти, которое 

может быть переведено в физическое ОЗУ, так образом, как это выполняют операционные системы 

(ОС). Другой подход заключается в том, чтобы позволить виртуальным машинам в соответствии с их 

виртуализованной природой  напрямую обращаться к памяти после того, как гипервизор занял 

некоторую область памяти. 

Разработка виртуализации началась уже 1970-х годах, когда для этого  было разработано 

аппаратное обеспечение. Мейнфреймы имели наборы инструкций с учетом уровней привилегий, 

которые обрабатывали распределение и использование ресурсов, то есть  программе при выполнении 

задачи требовался определенный уровень привилегий, выдаваемых со стороны ЦП. В этих 

процессорных архитектурах аппаратная виртуализация может быть достигнута с использованием 

технологии, которая называется «де-привилегия», когда виртуальная ОС выполняется в 

непривилегированном контексте, чтобы порождать "ловушки" всякий раз, когда будут выполняться 

инструкции по распределению ресурсов или использованию. Таким образом, гипервизор будет 

перехватывать ловушки и эмулировать распределение или использование требуемого ресурса таким 

образом, чтобы обеспечить безопасность для других виртуальных машин. 

Существует три требования к построению гипервизора для аппаратной виртуализации:  

 Эффективность, что означает, что большая подгруппа команды, заданная из виртуального 

ЦП (вЦП), должна быть непосредственно выполнена в реальном ЦП без какого-либо вмешательства 

со стороны гипервизора;  

 управление ресурсами, что означает, что гипервизор должен иметь полный контроль над 

всеми ресурсами;  

 эквивалентность, что означает, что гипервизор должен предоставить виртуальный 

интерфейс виртуальной среде, эквивалентной исходному интерфейсу. 

 

Полная виртуализация - это технология виртуализации, в которой все оригинальные 

интерфейсы виртуализованы, а интерфейсы, открытые для виртуальной среды, идентичны исходному 

интерфейсу. В этом подходе гостевая ОС, то есть ОС, находящаяся внутри виртуальной машины, не 

нуждается в модификации и выполняется непосредственно внутри виртуальной машины. Для того, 

чтобы справиться с инструкциями аппаратных платформ на базе x86, используются различные 

методы. Известным методом является двоичный перевод. Двоичный перевод проверяет выполняемый 

код, ищет проблемные инструкции и заменяет их инструкциями, которые эмулируют желаемое 

поведение. Преимущество двоичного перевода заключается в том, что он позволяет использовать 
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приложения и ОС без изменений. Тем не менее, двоичный перевод приводит к высокой нагрузке 

процессора, так как все исполняемые коды должны быть проверены, а  проблемные инструкции 

должны быть заменены по ходу исполнения. По этой причине как AMD, так и Intel разработали 

технологии для более эффективной поддержки виртуализации в современных процессорах. 

Технология виртуализации Intel (IVT) и AMD Virtualization (AMD-V) обеспечили лучшую 

производительность для полной виртуализации посредством ввода двух новых режимов работы: 

корневой и некорневой. 

Корневой режим работы используется гипервизором и похож на обычную работу ЦП, 

обеспечивая полный контроль ЦП и традиционные четыре кольца уровней привилегий. Некорневой 

режим предназначен для выполнения виртуальными машинами. 

В последнее время крупными производителями аппаратного обеспечения были предприняты 

значительные усилия для оптимизации виртуализации. При выполнении несколько виртуальных 

серверов консолидация использует виртуализацию для замены нескольких серверов с незанятой 

емкостью на одно аппаратное обеспечение с более высоким уровнем использования. Консолидация 

серверов стала обычной практикой для сокращения затрат на оборудование и обслуживание в 

крупных компаниях. 

МЕТОДЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 

Мамедов Э.С. 

Азербайджанский государственный экономический университет 

 

Представление знаний является ядром исследования искусственного интеллекта. Согласно 

онтологии, в основе стандартной модели представления знаний лежит теория системы и теория 

управления. Модель состоит из подсистем ввода данных, их обработки и вывода данных. Этот метод 

не противоречит традиционным методам представления знаний. Он может выражаться в терминах 

многомерной и многоаспектной информации, отражает сам процесс, и в то же время обладает 

дедуктивной способностью в решении проблемы. Кроме того, стандартная модель знаний 

обеспечивает способ решения многокритериальных и нечетко определенных проблем.   

В системах искусственного интеллекта используются в основном следующие типы моделей 

представления знаний: логические, продукционные, фреймовые и семантические.  

Логическая модель представления знаний 

Для представления математического знания пользуются логическими формализмами 

исчисления предикатов и исчисления высказываний. Первым логическим языком было исчисление 

предикатов.  

Логические модели представления знаний реализуются средствами логики предикатов. 

Функция, которая принимает два значения, называется предикатом. Она, как было выше указано, 

предназначена для выражения свойств объектов или связей между ними.  

Также одним из распространенных моделей представления знаний являются продукционные 

модели. Продукционная модель – это модель, которая основана на правилах, позволяющая 

представить знание в виде предложений типа «Если_условие, То_действие». Правила могут состоять 

из нескольких выражений, объединенных логическими связками. 

Фреймовая модель представления знаний 

Фрейм  – это структура данных для представления некоторого объекта, минимальное 

возможное описание сущности данного объекта (процесса, явления). Информация, которая относится 

к фрейму, содержится в составляющих его слотах. 

Семантическая модель представления знаний 

Семантика - это наука, устанавливающая отношения между символами и объектами, которые 

они обозначают, т.е. наука, определяющая смысл знаков. В переводе слово семантическая означает 

смысловая. 

Таким образом, представление знаний — это область искусственного интеллекта, основной 

целью которого является их представление в упрощенном виде. Вот почему модели представления 

знаний являются одним из главных направлений исследований в сфере искусственного интеллекта. В 

настоящее время разработано достаточное количество разнообразных моделей представления знаний. 

Каждая из них обладает своими преимуществами и недостатками, и, в связи с этим для каждой 

конкретной задачи необходимо выбрать именно подходящую модель представления знаний. От этого 

будет зависеть возможность решения поставленной задачи, а также эффективность результата. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ DATA MINING - ТЕХНОЛОГИЙ,  

ОСНОВАННЫХ НА КЛАСТЕРНОМ АНАЛИЗЕ 

 

Мамедова Э.М. 

Азербайджанский государственный экономический университет 

  

Количество исходных данных, хранящихся в корпоративных базах неустанно растет. В свою 

очередь, обилие необработанных данных не предоставляет достаточно необходимой информации. В 

условиях высокой конкуренции компаниям требуется быстро превратить эти терабайты сырых 

данных в значимую информацию о своих клиентах, рынке и сфере деятельности для дальнейшего 

руководства стратегиями маркетинга, инвестиций и управления. Выгодным и эффективным 

инструментом для достижения этих целей являются Data Mining- технологии, направленные на 

извлечение знаний из данных, представленных в различных формах. Выявленная в процессе 

применения технологий интеллектуального анализа информация является скрытой и не явно 

выраженной. 

Большинство проблем бизнес-анализа решаемо при помощи одной из задач   Data Mining, или 

же их совокупности.  Адекватно поставленная задача дает правильный ориентир для дальнейших 

действий. Одной из основных задач технологий Data Mining является кластерный анализ, 

относящийся к стратегии «обучения без учителя», направленный на идентификацию однородных 

объектов и разбиение их на группы. Использование кластерного анализа не выявляет  статистические 

решения, а помогает изучить структуры данных. Сходство при кластеризации можно выявить на 

основе ряда факторов, таких как поведение при покупке, отзывчивость к определенным действиям, 

географическое местоположения и т.д.  

Применение кластерного анализа позволяет сгруппировать исследуемые гетерогенные объекты   

в гомогенные и полугомогенные группы по набору параметров, расширяя тем самым возможности 

для прогнозирования. Кластеризация выявляет скрытые закономерности, обрабатывает  

значительный объем данных, сжимает и компонирует их, делая наглядными  для последующей 

визуализации, а также определяет индивидуальную политику дальнейшего взаимодействия с 

анализируемыми объектами на основе полученных классов. 

В краткосрочной перспективе результаты интеллектуального анализа данных, в частности, 

основанного на кластеризации будут прибыльными, если они будут взаимодействовать с 

окружающим миром.  Долгосрочные перспективы обещают значимые прорывы во всех сферах 

жизнедеятельности человека, начиная медициной и физикой, и заканчивая маркетингом.  

Внедряя кластерный анализ, необходимо правильно задавать критерии разбиения на кластеры, 

учитывать погрешности, возникающие после преобразования данных, правильно оценить 

необходимость применения Data Mining технологий к исходящим данным. При несоответствующем 

подходе применение кластеризации может оказаться не только дорогостоящим, но и 

нерентабельным. Однако, успешный результат гарантирует прибыль. 

                  

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Мусаева С.Б. 

Азербайджанский государственный экономический университет 

 

Во второй половине прошлого века начались активные исследования в области искусственного 

интеллекта, что привело к коммерческому внедрению в различные сферы общественной жизни 

прикладных интеллектуальных систем. Подобные возможности позволяют говорить о появлении 

новых информационных систем, которые относятся к интеллектуальным. Эти новые типы 

информационных систем воплощают знания, которые позволяют им проявлять интеллектуальное 

поведение. 

Интеллектуальные информационные системы (ИИС) созданы для того, чтобы удовлетворять 

уникальные интеллектуальные функции. ИИС  поддерживает принятие управленческих решений, 

используя своевременную информацию о технологических тенденциях и фактах в организационной 

среде посредством процесса сбора, анализа и распространения имеющейся информации. 

Интеллектуальная информационная система может выявлять угрозы, создаваемые новыми 

информационными технологиями. 
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Интеллектуальные информационные системы  обеспечивают методологический подход к 

решению довольно сложных задач для получения достоверных результатов. 

В наше время многочисленные программы могут регулировать реальные задачи, которые 

вплоть до недавнего времени сохранялись исключительной прерогативой человека. Подобные 

системы могут осуществлять интеллектуальные функции человека, однако при этом выполнять их не 

так, как это происходит в мозгу человека, а лишь имитируя работу мозга человека. Аналогичные 

способности дают возможность говорить о возникновении новейших информационных систем, 

относящихся к интеллектуальным. Эти системы используют чтобы извлечь знания из очень больших 

баз данных и обеспечить совместную поддержку пользователям в сложном анализе данных.  

Искусственные интеллектуальные системы учатся выполнять все больше и больше 

повседневных задач. Тем не менее многие из нас считают, что роботы и искусственный интеллект, 

угрожают неприкосновенности нашей частной жизни, рабочим местам и нашей безопасности. Но 

даже самые ярые критики ИИ признают, что потенциально он может принести человечеству 

огромную пользу. Интеллектуальные машины уже сейчас помогают людям справляться с самыми 

сложными и опасными проблемами - от болезней до преступности. А это, в свою очередь, является 

демонстрацией того, как самые современные информационные технологии смогут преобразить 

область научных исследований в разных областях. 

                                                        

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СЕТИ БАНКА НА ОСНОВЕ 

MICROSOFT WINDOWS SERVER 

 

Мустафаев А.А. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

- История системного администрирования насчитывает несколько десятилетий. Задачи 

управления вычислительными комплексами (системами) возникли сразу после появления самих этих 

комплексов. Доминировавшая до конца 1980-х годов централизованная вычислительная модель типа 

“мэйнфрейм–терминалы” непосредственно проецировалась на архитектуру средств 

администрирования, которую относят к категории системного. Такое решение означало 

существование единого образа вычислительной среды. В подобных средствах администрирования 

задачи управления сводились к контролю за функционированием отдельных компонентов, причём во 

многих случаях он заключался просто в сборе данных о ресурсах вместо действительного управления 

их работой. Такой тип управления нельзя отнести к сетевому администрированию в строгом смысле 

этого слова. 

- В начале 1990-х годов широкое распространение распределённых архитектур “клиент-сервер” 

вызвало перемены в управлении информационными системами, сменившими безраздельное 

господство хост-компьютеров. Вместо однородной среды администраторам пришлось иметь дело с 

многообразием ресурсов, включая компьютерные и программные платформы, а также сетевое 

оборудование. Такое положение потребовало решения новых административных задач: учёта 

распределённых ресурсов, электронного распространения ПО и контроля лицензий, анализа трафика 

и управления пропускной способностью сети, перераспределения серверной нагрузки, отслеживания 

состояния отдельных настольных систем и другое, отсутствовавших в классической 

централизованной модели.  

- Сетевое администрирование (Network Management) возникает, когда у администратора сети 

появляется потребность и возможность оперировать единым представлением сети, как правило, это 

относится к сетям со сложной архитектурой. При этом осуществляется переход от управления 

функционированием отдельных устройств к анализу трафика в отдельных участках сети, управлению 

её логической конфигурацией и конкретными рабочими параметрами, причём все эти операции 

целесообразно выполнять с одной управляющей консоли. Задачи, решаемые в данной области, 

разбиваются на две группы: 

- • Контроль за работой сетевого оборудования, 

- • Управление функционированием сети в целом. 

- Конечной целью управления сетью является достижение параметров функционирования ИС, 

соответствующих потребностям пользователей. Пользователи оценивают работу ИС не по 

характеристикам сетевого трафика, применяемым протоколам, времени отклика серверов на запросы 



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

 

264 

 

определённого типа и особенностям выполняемых сценариев управления, а по поведению 

приложений, ежедневно запускаемых на их настольных компьютерах. 

- Общая тенденция в мире сетевого и системного администрирования – перенос акцентов с 

контроля за отдельными ресурсами или их группами, с управления рабочими характеристиками ИС 

на максимальное удовлетворение запросов конечных потребителей информационных технологий 

способствовала появлению концепции динамического администрирования. 

- Такой подход предполагает, прежде всего, наличие средств анализа поведения пользователей, 

в ходе которого выявляют их предпочтения и проблемы, возникающие в повседневной работе. 

Результаты, полученные на этом этапе, должны послужить отправной точкой для активного 

управления взаимодействием между основными объектами администрирования – пользователями, 

приложениями и сетью. Эти факторы дают основание полагать, что на смену сетевому и системному 

администрированию придёт управление приложениями и качеством сервиса, независящее от 

используемых вычислительных платформ или сетей. 

                      

 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ ИЗМЕНЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Фаталиев И.Э. 

Институт систем управления национальной академии наук Азербайджана 

 

Известно, что система контроля и диагностики позволяет целенаправленно воздействовать на 

качества выпускаемой продукции, предупреждать сбои в работе оборудования, обеспечивать их 

оперативное выявление и ликвидацию с наименьшими затратами ресурсов. 

На промышленных предприятиях зачастую для контроля качества продукции применяются 

статистические методы. В результате вычисляются такие характеристики исследуемого параметра 

 tX  
как среднее значение Xm , дисперсия XD , среднее квадратическое отклонение X , начальные 

X  и центральные моменты X , коэффициент корреляции 
21XXr  между параметрами  tX1  

и  tX 2 , 

авто и взаимно корреляционные функции  
11XXR ,  

21XXR . Затем устанавливается соответствие 

между показателем качества  tY  
(выходной параметр) и входными параметрами  tX1 ,  tX 2 , …, 

 tX n , влияющими на качество продукции. Для этого также вычисляются характеристики показателя 

качества  tY : Ym , YD , Y , Y , Y , YX i
r ,  YYR ,  YX i

R , Ni ,...,2,1 . Ниже предлагается алгоритм 

выявления момента изменения качества выпускаемой продукции в результате вычисления 

вышеперечисленных характеристик. 

Создается банк данных, состоящий из оценок Xm , XD , X , X , X , 
21XXr ,  

11XXR ,  
21XXR

, Ym , YD , Y , Y , Y , YX i
r ,  YYR ,  YX i

R , которые получены в различные моменты времени it , 

ni ,3,2,1 . На основании этих данных составляются матрицы показателей, влияющих на 

изменение качества продукции: 
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После этого производится анализ и сравнение вычисленных оценок. Если значения всех 

входных характеристик с течением времени не изменились, то это означает, что качество 

выпускаемой продукции не изменилось. Если в какой-то момент времени it  одно из значений Xm , 

XD , X , X , X , 
21XXr ,  

11XXR ,  
21XXR  изменилось, то производится анализ качества 

продукции. Если качество продукции также изменилось, то в матрице качества продукции 

отмечаются характеристики, по которым произошло изменение. Затем устанавливается соответствие 

между значениями элементов матрицы показателей и значениями элементов матрицы качества 

продукции. Одновременно в матрице показателей и качества выделяются соответствующие строка и 

столбец, и отмечается вид и степень изменения качества. Эта процедура повторяется для всех видов 

изменения качества продукции. 

Использование разработанных алгоритмов вычисления характеристик исследуемых параметров 

в системе контроля и диагностики дает возможность оценить качество производимой продукции и 

предотвратить возможность его изменения в худшую сторону. 

 

НЕЙРОЙННЫЕ СЕТИ. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ, ПРЕИМУЩЕСТВА 

И НЕДОСТАТКИ ДАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Юзбашиев С.С. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

Искусственная нейронная сеть (ИНС) — математическая модель, а также её программное 

или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и 

функционирования биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма. Это 

понятие возникло при изучении процессов, протекающих в мозге, и при попытке смоделировать эти 

процессы. Первой такой попыткой были нейронные сети У. Маккалока и У. Питтса. После 

разработки алгоритмов обучения получаемые модели стали использовать в практических целях: 

в задачах прогнозирования, для распознавания образов, в задачах управления и др. Большинство 

современных информационных систем преобразуют не информацию, а данные. Поэтому часто их 

называют системами обработки данных.  

ИНС представляет собой систему соединённых и взаимодействующих между собой простых 

процессоров (искусственных нейронов). Такие процессоры обычно довольно просты (особенно в 

сравнении с процессорами, используемыми в персональных компьютерах). Каждый процессор 

подобной сети имеет дело только с сигналами, которые он периодически получает, и сигналами, 

которые он периодически посылает другим процессорам. И, тем не менее, будучи соединёнными в 

достаточно большую сеть с управляемым взаимодействием, такие по отдельности простые 

процессоры вместе способны выполнять довольно сложные задачи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%A3%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%81,_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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 С точки зрения машинного обучения, нейронная сеть представляет собой частный 

случай методов распознавания образов, дискриминантного анализа, методов 

кластеризации и т. п. 

 С математической точки зрения, обучение нейронных сетей — 

это многопараметрическая задача нелинейной оптимизации. 

 С точки зрения кибернетики, нейронная сеть используется в задачах адаптивного 

управления и как алгоритмы для робототехники. 

 С точки зрения развития вычислительной техники и программирования, нейронная 

сеть — способ решения проблемы эффективного параллелизма. 

 А с точки зрения искусственного интеллекта, ИНС является 

основой философского течения коннективизма и основным направлением в структурном подходе по 

изучению возможности построения (моделирования) естественного интеллекта с 

помощью компьютерных алгоритмов. 

Нейронные сети не программируются в привычном смысле этого слова, они обучаются. 

Возможность обучения — одно из главных преимуществ нейронных сетей перед 

традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается в нахождении коэффициентов 

связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные 

зависимости между входными данными и выходными, а также выполнять обобщение. Это значит, 

что в случае успешного обучения сеть сможет вернуть верный результат на основании данных, 

которые отсутствовали в обучающей выборке, а также неполных и/или «зашумленных», частично 

искажённых данных. 

Преимущества нейронных сетей: 

1. Устойчивость к шумам во входных данных 

Возможность работы при наличии большого числа неинформативных, шумовых входных 

сигналов. Нет необходимости делать их предварительный отсев, нейронная сеть сама определит их 

малопригодность для решения задачи и отбросит их. 

2. Потенциальное сверхвысокое быстродействие 

Нейронные сети обладают потенциальным сверхвысоким быстродействием за счет 

использования массового параллелизма обработки информации. 

3. Отказоустойчивость при аппаратной реализации нейронной сети 

Нейронные сети потенциально отказоустойчивы. Это значит, что при неблагоприятных 

условиях их производительность падает незначительно. Например, если поврежден какой-то нейрон 

или его связи, извлечение запомненной информации затрудняется.  

Недостатки нейронных сетей: 

1. Ответ всегда приблизительный 

Нейронные сети не способны давать точные и однозначные ответы. 

Вы этого не замечаете, но на самом деле вы строите что-то типо таблички вероятностей у себя 

в голове и говорите, что, скорее всего (бессознательно выбрали наиболее вероятный результат), во 2 

прямоугольнике написано «но». В случае же первого прямоугольника вы говорите, что, непонятно, 

что там (вероятности почти равны), но, мне кажется (выбираете случайным образом), что там 

написана буква «о». 

Такая же проблема есть и у искусственных нейронных сетей. Вы никогда не будете получать 

точные ответы. Хорошая новость заключается в том, что редко встречаются задачи, в которых надо 

применять ИНС и одновременно получать точные ответы. 

2. Нейронные сети не способны решать вычислительные задачи. 

 

Этот недостаток искусственных нейронных сетей в какой-то степени является следствием 

предыдущего недостатка. 

Первая проблема – очередность. Надо каким-то образом, используя только входы сети, указать 

ей какая часть выражения находится под корнем, а какая часть находится слева от знака равенства. 

Да и как передать сам знак равенства? 

Предположим, что вы каким-то образом смогли доставить эти данные в сеть 

Вторая проблема – последовательные шаги. Уже описанный выше недостаток. 

И вишенка на торте – невозможность выдачи точных результатов. Это можно представить себе 

следующим образом.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТАМИ 

НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Юзбашиев С.С. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

Целью данной работы является разработка информационной системы технического 

обслуживания и ремонта нефтепромыслового оборудования. 

Информационная система — это взаимосвязанная совокупность средств, методов и 

персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации для достижения цели 

управления. В современных условиях основным техническим средством обработки информации 

является персональный компьютер.  

Большинство современных информационных систем преобразуют не информацию, а данные. 

Поэтому часто их называют системами обработки данных.  

Любая компьютерная информационная система (ИС), реализующая информационный 

процесс, выполняет следующие функции: воспринимает вводимые пользователем информационные 

запросы (цели решения задачи) и необходимые исходные данные, обрабатывает введенные и 

хранимые в системе данные в соответствии с известным алгоритмом и формирует требуемую 

выходную информацию. С точки зрения реализации перечисленных функций ИС можно 

рассматривать как фабрику, производящую информацию, в которой заказом является 

информационный запрос, сырьем - исходные данные, продуктом - требуемая информация, а 

инструментом (оборудованием) - знание, с помощью которого данные преобразуются в информацию. 

В современных условиях на уровне крупных промышленных предприятий популярны 

локальные информационные системы, ориентированные на конкретные исследовательские 

аналитические задачи. Перспективными являются те информационные системы, которые сами 

учатся, которые способны автоматически формировать базы знаний в целях классификации 

проблемных областей прогнозирования, для контроля деятельности предприятия. 

Информационные системы позволяют объективно оценить уровень развития экономики и 

образования, выявить резервы и обеспечить успех их деятельности на основе использования 

правильных решений. Под информационным обеспечением подразумевается автоматизированная 

информационная система (ИС). Необходимость информационной системы возрастает с 

увеличением объема и количества выполняемых работ. 

Основной задачей предприятий в нефтяном секторе является обеспечение высокой 

эффективности эксплуатации нефтяных оборудований. Эффективностью называется свойство 

системы, отражающее ее способность получать в процессе функционирования требуемые результаты 

с минимальными затратами всех видов ресурсов. Для достижения высокой эффективности 

эксплуатации осуществляется управление техническим состоянием данного оборудования. 

Преимущества разрабатываемой ИС: 

• Возможность оперативно получать информацию о наличии запасных частей 

(комплектующих) 

• Эффективно организовать техническое обслуживание и ремонт нефтепромыслового 

оборудования 

• Выявление наиболее характерных нарушений, допускаемых работниками 

• Оценка эффективности проводимых мероприятий по предупреждению нарушений. 

 

Техническое обслуживание и ремонт — комплекс операций по поддержанию 

работоспособности или исправности производственного оборудования (изделий, деталей) в процессе 

технической эксплуатации, хранения и транспортировки. 

Техническое обслуживание — мероприятия профилактического характера, проводимые 

систематически, принудительно через установленные периоды, включающие определённый комплекс 

работ.  

Работы по техническому обслуживанию отличаются объемом, сложностью, потребными 

временем, периодичностью и назначением. «Регламент технического обслуживания» 

предусматривает следующие его виды: оперативное, периодическое, сезонное и специальное 

техническое обслуживание, а также обслуживание при хранении и по календарным срокам. 
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VIII BÖLMƏ 

 

İNNOVASİYALI İQTİSADİYYATIN  İNKİŞAFININ  

MÜASİR PROBLEMLƏRİ 

 

ÖLKƏ SƏNAYESİNDƏ İNNOVASİYALI FƏALİYYƏT MÜHİTİNİN 

 QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 

Abdinzadə G.N. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

               

 İnnovasiya  ictimai sektorun strukturu və keyfiyyəti, rəqabət qabiliyyətli texnologiyalar, 

məhsul və ya xidmətləri eləcə də inzibati, sənaye, kommersiya və ya yeni və əhəmiyyətli dərəcədə 

artan istehsal və ya təşkilati və texniki həllərinin təkmilləşdirilməsidir. Onun formalaşdığı mühitin 

xarakteristikaları, həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət baxımından qiymətləndirilməlidir.  

Ölkəmizdə innovasiya mühitini təhlil etsək görərik ki, bölgədə Azərbaycan bu baxımdan 

öndədir. Dinamik inkişaf ölkə və qlobal innovasiya sistemlərinə inteqrasiya şəraitində  innovasiyalı 

fəaliyyətin təşviq olunması mexanizmi formalaşmaqdadır. Həmin mexanizm təşəkkül mərhələsində 

olduğuna görə, müvafiq tədqiqatlara, o cümlədən, sənayedə innovasiyalı fəaliyyət mühitinin 

qiymətləndirilməsinin nəzəri və təcrübi məsələlərini araşdırmağa ciddi ehtiyac vardır.  
İnnovasiyalı inkişaf.Innovasiya yeniliklərin davamlılığı təmin etmək baxımından strateji xəttdir. 

İnnovasiya həmişə yaradıcı xarakterlidir, çünki orijinallığı, dinamikliyi və yenilikləri ehtiva edir. 

İdeyanı maddiləşdirməkdə, onu yeni məhsula və xidmətə çevirməkdə sənaye aparıcı rola malikdir. 

Elmi innovasiyaların kommersiyalaşdırılması onun iqtisadi nəticələrini qiymətləndirməyə imkan verir.  

Yeni məhsul istehsalçısı mənfəət əldə edirsə bu müsbət nəticə hesab edilə bilər.Davamlı inkişaf - təbii 

sərvətlərin istismarı, investisiya istiqamətinin, elmi və texnoloji inkişafın yönləndirilməsinin, şəxsi 

inkişafın və institusional dəyişikliklərin bir-biri ilə əlaqələndirildiyi və insan ehtiyaclarını qarşılamaq 

üçün hazırkı və gələcək potensialını gücləndirən iqtisadi və sosial dəyişiklik prosesi və istəklərinin 

məcmusudur. Bir çox hallarda, bu insanların yüksək həyat keyfiyyətini təmin etməkdir. Ölkə 

sənayesinin elmi, texnoloji və innovasiya potensialının gücləndirilməsi və onun rəqabət 

qabiliyyətliliyinin başlıca şərtlərindəndir. 
İnnovasiya fəaliyyətləri.Innovasiya fəaliyyətləri araşdırma, inkişaf və cəmiyyətin gerçək 

ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmış yeni yanaşmanın tətbiq olunması üçün yeni və ya təkmilləşdirilmiş 

məhsul və elmi texnoloji nəaliyyətlərə istiqamətli digər fəaliyyətlər və sosial xidmətlər üçün bazarda 

istifadə edilən yeni ya da inkişaf etdirilmiş texnoloji prosesin tətbiqidir. Innovasiya fəaliyyəti - daxili 

və xarici bazarların ardınca təsirli tətbiq ilə istehsal texnikalarını inkişaf etdirərək genişləndirmək və 

məhsulların keyfiyyətini artırmaq üçün araşdırma və inkişaf etdirmə nəticələrinin istifadəsi və 

ticarətləşməsini məqsəd qoyan bir fəaliyyət, texniki, texnoloji, maliyyə və kommersiya fəaliyyətinin 

kompleksləşdirilməsidir. İnnovasiya fəaliyyətinin obyektləri aşağıdakılardır: 
    yenilikçi proqramlar və layihələr; 

 ..................................................................................................................................     
yeni bilik və ağıllı məhsullar; 

 ..................................................................................................................................     
istehsal avadanlıqları və prosesləri; 

 ..................................................................................................................................     
istehsalat və sahibkarlıq infrastrukturu. 

Son zamanlarda innovativ statistikasının dəyəri əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Bu gün 

innovasiya şübhəsiz ki, iqtisadiyyatın mühüm aspekti hesab olunur. Buna görə bütün müvafiq 

məlumatları almaq prioritetdir. İnnovasiya haqqında məlumatları anlamaq üçün onların arxasında nə 

metodologiyanın olduğunu bilmək çox vacibdir. Artıq informasiya ehtiyaclarını ödəmək üçün ətraflı 

metodoloji mənbəyini inkişaf etdirmək labüddür. 



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

 

 269 

Azərbaycan sənayesində innovasiyaların yeri və rolu.Bu gün "Azərbaycan Respublikasının 

İnnovasiya siyasəti konsepsiyası haqqında", "Milli innovasiya sisteminin yaradılması və inkişafı 

proqramı", "İnnovativ fəaliyyət və Milli İnnovasiya sisteminin konsepsiyası" qanunları hazırlanıb. 

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları (EKT) milli iqtisadiyyata, o cümlədən sənayenin 

bütün sahələrinə təsir edən ən mühüm amildir. Azərbaycan İKT-nin ötürülməsi, alınması və əldə 

edilməsi, iqtisadiyyatın digər sektorlarının yayılması və bu texnologiyaların işlənib hazırlanması 

imkanlarına malik bir ölkədir. Azərbaycan Respublikasında yeni iqtisadiyyat qurulur, bunun əsasında 

rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyata, müdrik dövlət idarəçiliyinə, innovasiyalara, elm, biznes, hakimiyyət 

və cəmiyyət arasında sıx əlaqələrin formalaşdırılmasına arxalanan innovasiya inkişaf modeli durur. 

İnnovasiya yönümlü iqtisadi inkişaf modelində sənaye sahələrin inkişaf etdirilməsi və sahələrarası 

əlaqələrin formalaşması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Son illər ərzində ölkəmiz daxilində aparılan uğurlu islahatlar, ümumilkdə iqtisadiyyatda, o 

cümlədən sənayedə əldə olunmuş irəliləyişlər, quruculuq işləri, qeyri-neft sektorunda inkişaf müsbət 

nəticələrə gətirib çıxarmış, əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, regionların sosial-iqtisadi 

inkişafı istiqamətində ciddi tədbirlər həyata keçirilmişdir. Dövlət innovasiya siyasətinin vacib 

istiqamətlərindən hesab edilən elm və təhsil sahəsinə göstərilən  diqqət və qayğının ardıcıl davam 

edilməsi, elmi-texniki potensialın qorunması, elm və təhsil sahəsində yüksək ixtisaslı kadrların 

hazırlanması, sənayenin innovasiyalı inkişafına dair qərarların qəbulu öz müsbət nəticələrini 

vermişdir. İnnovasiyalı inkişaf baxımından olduqca mühüm amil kimi kosmosun tədqiqi, sənaye 

texnologiyalarnın inkişaf etdirilməsi, informasiya texnologiyaları, genetika, nüvə energetikası 

sahələrində nailiyyətlər əldə edilmişdir. Bütün bunların nəticəsidir ki, dövlətin iqtisadi qüdrəti 

günbəgün artmaqda, əhalinin həyat səviyyəsi davamlı olaraq yüksəlməkdədir. Azərbaycanın milli 

innovasiya sistemi təşəkkül tapmış, onun reallaşdırılması sayəsində sənayenin inkişafına ciddi təkan 

verilmişdir. 

 

 

İNNOVASİYA FƏALİYYƏTİNİN MONİTORİNQ  

SİYASƏTİNİN FORMALAŞMA MEXANİZMİNİN TƏDQİQİ 

 

Ağayeva Ü.F. 

Azərbaycan Dövlət Iqtisad Universiteti 

 

İnnovasiya fəaliyyəti istehsal və idarəetmə sahələrində əmək məhsuldarlığının və rəqabət 

qabiliyyətliliyin yüksəldilməsi, insan kapitalının inkişafında fasiləsizliyin təmin edilməsi üçün əsas 

hərəkətverici qüvvədir. Müasir dövrdə innovasiya  sferasında əldə edilən nəticələri sistemli şəkildə 

ümumiləşdirmək məqsədilə innovasiya fəaliyyətinin davamlı monitorinqinin aparılması zərurəti 

yaranır. Monitorinq siyasətinin əsas məqsədi innovasiya proseslərinin tənzimlənməsinə yönələn 

idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi üçün zəruri informasiyanın təmin edilməsi və iqtisadiyyatın 

innovasiyalı inkişafının proqram və strategiyasında  adekvat dəyişikliklərin həyata keçirilməsidir.   

İnnovasiya fəaliyyəti texnologiyaların yenilənməsini, elmi nailiyyətlərin və ixtiraların tətbiq 

edilməsini, iqtisadi inkişaf proseslərinin sürətləndirilməsini və iqtisadi artımın reallaşdırılmasını təmin 

edir. 

İnnovasiya fəaliyyəti innovasiya proseslərinin əsasını təşkil edir. Genişmiqyaslı  innovasiya 

prosesləri texnoloji geriliyin aradan qaldırılmasında və yüksək rəqabət qabiliyyətliliyin təmin 

edilməsində əsas amilə çevrilir.  

İnnovasiya fəaliyyətinin məqsədi, həyata keçirilmə üsulları, forma və müddətləri bütövlükdə 

cəmiyyətin resurs imkanları ilə müəyyən edilir. Resurs imkanları innovasiya fəaliyyətinin miqyasına, 

onun sosial-iqtisadi problemləri əhatə etmə dolğunluğuna, onların həlli ardıcıllığına, son nəticələrin 

alınmasının təminatına təsir edir. İnnovasiya fəaliyyətinin monitorinq siyasətinin keyfiyyətlə icrası 

normativ-metodiki təminatın təkmilləşdirilməsindən və səmərəli hesablama-proqram vasitələrinin 

olmasından asılıdır.    

Müasir iqtisadiyyatda yüksək rəqabət qabiliyyətlilik və geniş miqyaslı uğurlar əldə etmək üçün 

istehsal texnologiyalarının və istehsalın təşkilinin, eləcə də idarəetmə metodlarının 

təkmilləşdirilməsində önəmli rol oynayan innovasiya fəaliyyətinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. 
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İnnovasiya fəaliyyətinin monitorinqi çox vaxt innovasiya proseslərinin müşahidə sistemi kimi reallaşır 

və bir sıra məsələlərin həllinə yardım edir: 

- Müşahidənin təşkili və obyektiv informasiyanın vaxtında əldə edilməsi; 

- əldə edilmiş informasiyanın sistemli təhlili və qiymətləndirilməsi; 

- proses zamanı hər hansı kənaraçıxmaların aşkar edilməsi; 

- innovasiya fəaliyyətinin inkişafının proqnoz qiymətləndirilməsi. 

İnnovasiya fəaliyyətinin monitorinqi əsasən aşağıdakı prinsiplər üzrə həyata keçirilir: 

- innovasiya prosesləri üzərində mövcud müşahidə sistemindən maksimum dərəcədə istifadə 

edilməsi; 

- bütövlükdə monitorinq sisteminin konkret məsələlərin həllinə yönəldilməsi; 

- əldə edilmiş informasiyanın həcminə, keyfiyyətinə, müddət və alınma metodlarına görə 

müqayisəsinin təmin edilməsi; 

- informasiyanın opperativliyinin və vaxtında  çatdırılmasının təmin edilməsi; 

- kəmiyyətcə təyinatının təmin edilməsi. 

 İnnovasiya fəaliyyətinin monitorinq prosesi əsasən 4 mərhələdə həyata keçirilir. Birinci 

mərhələdə aşağıdakı istiqamətlər üzrə informasiyanın toplanması həyata keçirilir: 

- İnnovasiya sferasında maddi-texniki bazanın vəziyyəti və istifadə səviyyəsi; 

- innovasiya sferasının maliyyə vəziyyəti; 

- innovasiya fəallığının səviyyəsi. 

İnformasiyanın toplanması statistik məlumatların, o cümlədən, innovasiya fəaliyyəti ilə məşğul 

olan müəssisə və təşkilatların məlumatlarının köməyilə əldə edilir.  

İkinci mərhələdə əldə edilmiş informasiya bazası əsasında müvafiq qərarların hazırlanması 

məqsədilə innovasiya potensialının vəziyyəti müəyyən edilir. Üçüncü mərhələdə qısa-, orta- və 

uzunmüddətli perspektivlər üçün mümkün inkişaf variantları işlənib hazırlanır. Dövrdüncü mərhələdə 

seçilmiş inkişaf istiqamətinə uyğun fəaliyyəti təmin edən tövsiyələr işlənib hazırlanır və  innovasiya 

potensialının yüksəldilməsinə yönəldilmiş tədbirlərin səmərəliliyi qiymətləndirilir. 

Monitorinq prosesində əldə edilmiş nəticələrin düzgün və sistemli şəkildə ümumiləşdirilərək 

müvafiq qərarların qəbul edilməsi üçün innovasiya fəaliyyətinin monitorinqinin mütəmadi olaraq 

aparılması məqsədəuyğun hesab edilir. 

İqtisadi inkişafın təmin edilməsi və rəqabət qabiliyyətliliyin yüksəldilməsi məqsədilə 

innovasiya fəaliyyətinin idarə edilməsi metodoloji və metodiki təminatın olmasını tələb edir. Dünya 

təcrübəsində artıq kompleks monitorinq sistemləri və konseptual modellər işlənib hazırlanmışdır və 

bunlar innovasiya fəaliyyətini qiymətləndirməyə və monitorinq prosesini həyata keçirməyə imkan 

yaradır. Bu günkü gündə innovasiya fəaliyyəti sahəsndə aparıcı beynəlxalq sənədlər İqtisadi 

Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı, YUNESKO-nun statistika İnstitutu və Avropa İttifaqının Statitstika 

xidməti tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. Bu təşkilatlar innovasiya fəaliyyəti üzrə dünyəvi miqyasda 

tədqiqatlar aparır, innovasiya proseslərinin təhlil edilməsi və tədqiqatların metodoloji əsaslarının 

təkmilləşdirilməsi sahəsində fəaliyyət göstərirlər. Bu təşkilatın hər birinin innovativ inkişafın 

qiymətləndirilməsi sisteminin inkişafında öz töfhəsi vardır. 

 

 

İNNOVASİYA POTENSIALINININ FORMASİYA-ANALİTİK  

TƏMİNATININ  TƏDQİQİ 

 

Cəfərov M.E. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Dünya iqtisadiyyatında baş verən  dəyişikliklər, məhsulların qiymətinin dəyişməsi iqtisadi 

inkişaf modelindən əsaslı şəkildə fərqlənən innovasiyalara, texnologiyalara, biliklərə əsaslanan və 

iqtisadiyyatın inkişafını zəruri edir. İnnovasiya rəqabət qabiliyyətinin artmasına,  iqtisadiyyatın 

xarakterinə güclü təsir göstərir, prosesləri intensivləşdirir və xarici investisiyaların artmasına təsir edir. 

İqtisadiyyatın inkişafının xarakterik cəhəti kimi innovasiyanın rəqabət qabiliyyətliyi və eyni zamanda 

iqtisadi artımı təmin edən amil kimi çıxış edir. Müasir dövrdə biznes sisteminin innovasiya inkişafı 

ölkədə iqtisadiyyatın yayılmasının əsas strukturu kimi çıxış edir. Dünya ölkələrinin təcrübəsi onu 

göstərir ki, kapitalı innovasiya sferasına istiqamətləndirən, innovasiyaları biznes sisteminə tətbiq edən, 
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qısa vaxt ərzində yenilikləri mənimsəyən, yeni texnologiyalar əsasında reallaşan dövlətin iqtisadiyyatı 

çox inkişaf edir. 

Dövlətin innovasiya siyasəti. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi məqsədilə innovasiya siyasətinin, biznes 

sisteminin, bu sektorda xarici ölkələrin təcrübəsi və yerli bazarın inkişafı nəzərə alınmaqla innovasiya 

üzrə strategiyanın formalaşdırılmasının  metodoloji aspektlərini təhlil etmək, tövsiyələrin işlənib 

hazırlanmasından ibarətdir. Əsas vəzifələri aşağıdakılardır:  

 İnnovasiyanın inkişafı üzrə metodoloji bazasının formalaşdırılması sistemli və kompleks 

şəkildə araşdırılması;  

 Strukturunabaxışlarınümumiləşdirilməsi;  

 İnnovasiya fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi;  

 Təsərrüfat dövriyyəsində rolunun təyin edilməsi; 

 İnnovasiyalaraistiqamətlənəninvestisiyalarınqiymətləndirilməsi; 

 İnnovasiya fəaliyyətinin əsas problemlərinin aşkar edilməsi;  

 İnnovasiya siyasətinin önəmli istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi; 

 İnnovasiyaların tətbiqi ilə əlaqədar təklif , tövsiyyələrin işlənib hazırlanması.  

Azərbaycanda innovasiya prosesini təkmilləşdirmək üçün əsaslı tədbirlər həyata keçirilməlidir. 

Qanunvericilik bazası təkmilləşdirilməli, İnnovasiya Sisteminin konsepsiyası və inkişaf proqramı 

işlənib hazırlanmalıdır. Əhali arasında maarifləndirmə işlərinin həyata keçirilməsi xüsusi önəm kəsb 

edir. Regionlarda kurslar, seminarlar həyata keçirilməli, habelə innovasiya portalı yaradılmalıdır. 

Tədbirlərin reallaşdırılması biznesin inkişafının konseptual əsaslarını təmin edəcək, iqtisadi inkişafda 

vacib olan innovasiya fəaliyyəti üçün mühitin yaradılmasına şərait yaradacaqdır. 

 

 
ƏHALİNİN HƏYAT SƏVİYYƏSİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİNƏ  

DÖVLƏT DİQQƏTİNİN  İQTİSADİ   QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 

Əliyev T.V. 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 

Əhalinin həyat səviyyəsi iqtisadi sistemin tipindən və təbiətindən asılı olmayaraq bütün 

dövrlərdə cəmiyyətin sosial-siyasi stabilliyinin başlıca qarantiyası hesab edilir. Həyat səviyyəsi 

sosial-iqtisadi inkişafın ən mühüm parametrlərindən biri olubcəmiyyətin üzvlərinin ən zəruri 

ehtiyaclarının ödənilməsinın göstəricisi kimi xarakterizə olunur. Həyat səviyyəsi istər bazar və qeyri-

bazar təsərrüfatçılıq sistemində ,istərsə də keçid dövründə cəmiyyətin yaşayış təminatı kimi 

xarakterizə olunmaqla iqtisadiyyatda sosial kateqoriya olaraq səciyyələndirilir. Həyat səviyyəsi 

,əhalinin maddi rifah halı ,cəmiyyət üzvlərinin sosial ehtiyaclarının ödənilməsi bütün dövrlərdə 

dövləti və iqtisadiyyatın qarşısında tam mürəkkəbliyi və kəskinliyi ilə dayanan problemlərdən 

olmuşdur. Sinifli cəmiyyətin yaranması ,əmlak,torpaq və əmək ehtiyatları üzərində xüsusi 

mülkiyyətin formalaşması cəmiyyət üzvlərinin həyat səviyyəsinin normallaşdırılması ilə bağlı ardıcıl 

aksiyaların başlanması ilə nəticələndi.Cəmiyyətin tədricən sivilizasiyalaşması insanların sosial 

haqlarının reallaşdırılması ilə bağlı tələblərinin güclənməsinə gətirib çıxardı. 

Problemə elmi aspektdən yanaşdıqda belə qənaətə gəlmək olar ki, əhalinin həyat səviyyəsi 

bilavasitə ölkənin iqtisadi inkişafını xarakterizə edən göstəricilərin dinamikası ilə şərtlənir. Elmi 

nöqteyi nəzərdən həyat səviyyəsi iqtisadiyyatda sosial kateqoriya hesab olunur. Daha geniş anlamda 

yanaşdıqda isə sosial termini bilavasitə cəmiyyət üzvlərinin yaşayışının səviyyəsi kimi xarakterizə 

olunur. Bütövlükdə götürdükdə isə iqtisadiyyatın özü də insanların və bütövlükdə cəmiyyətin yaşayış 

təminatı sistemi olub, fərdlərin qrupların ,kollektivlərin maddi və mənəvi ehtiyaclarının ödənilmə 

qabiliyyəti kimi şərtlənir. Elmi nöqteyi nəzərdən həyat səviyyəsi iqtisadiyyatda sosial kateqoriya 

hesab olunur.Daha geniş anlamdan yanaşdıqda isə sosial termini bilavasitə cəmiyyət üzvlərinin 

yaşayışının səviyyəsi kimi xarakterizə olunur. Bütövlükdə götürdükdə isə iqtisadiyyatın özü də 

insanların və bütövlükdə cəmiyyətin yaşayış təminatı sistemi olub, fərdlərin qrupların ,kollektivlərin 

maddi və mənəvi ehtiyaclarının ödənilmə qabiliyyəti kimi şərtlənir. Lakin bu hələ heç də o demək 

deyildir ki, iqtisadiyyat yalnız sosial oriyentlərə malikdirvə bütün dövrlərdə əhalinin sosial 

ehtiyaclarının ödənilməsinə xidmət edir.iqtisadiyyatın cəmiyyətin üzvlərinin həyat səviyyəsinə nə 
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dərəcədə xidmət etməsi, hansı aspektlərdə sosial çalarlara malik olması iqtisadi sistemlərin tipi və  

xarakterilə şərtlənir. Bu proses daha çox təsərrüfat –iqtisadi sistemin məqsədindən və onun 

tənzimlənmə parametrlərindən əhəmiyyətli dərəcədə asılı olur. 

Aparılan araşdırmalar göstərir ki, iqtisadiyyat müxtəlif çalarlar kəsb etməsilə yanaşı onun 

bilavasitə sosial hadisələrlə bağlı məhdud bir sahəsi də mövcuddur ki, bu da insanların həyat 

səviyyəsini tədqiq edən sosial sfera hesab olunur. İqtisadiyyatın sosial sferasına bilavasitə insanların 

həyat səviyyəsilə bağlı proseslər,əhali tərəfindən maddi ,mənəvi nemətlərin və xidmətlərin istehlakı 

,cəmiyyətin üzvlərinin zəruri təlabatlarının ödənilməsini əks etdirən fəaliyyət növləri şamil edilir. 

Bütün dövrlərdə və iqtisadi sistemlərdə sosial sferanın vəziyyəti və cəmiyyət üzvlərinin  həyat 

səviyyəsi iqtisadiyyatın ümumi inkişaf parametrlərindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Problemə 

məhz bu aspektdən yanaşdıqda məlum olur ki, həyat səviyyəsi sosial iqtisadiyyatın ən geniş yayılmış 

parametrlərindən biri olub, insanların istehlakı ,məhsul və xidmətlərə olan təlabat və ehtiyacların 

ödənilmə vəziyyəti ilə sıx əlaqədardır.  

Bir sıra iqtisadçılar hesab edirlər ki, əhalinin maddi rifah halı milli gəlirin səviyyəsi ilə six 

əlaqədardır. Bu baxımdan iqtisadi maraqların müxtəlifliyi bu sahədə mühüm əhəmiyyət kəsb edir . 

Məşhur amerikan iqtisadçısı A.Marşall “ Siyasi iqtisadın prinsipləri” adlı  əsərində yazır ki, “Bazar 

münasibətlərinin hakim olduğu cəmiyyətdə dövlət əhalinin nisbətən kasıb,daha doğrusu , öz yaşayış 

səviyyəsini şəxsi əmək qabiliyyətilə təmin edə bilməyən əhali təbəqələrinə sosial –iqtisadi qayğı 

göstərilməlidir. “ qeyd etmək lazımdır ki, A.Marşallın fikirləri neoklassik iqtisadi cərəyanı təmsil 

etməklə azad bazar münasibətləri şəraitində dövlətin sosial siyasətinin prioritet istiqamətlərini 

xarakterizə edən başlıca prinsip ölkənin iqtisadi inkişafıdır.Başqa  sözlə,əhalinin həyat səviyyəsi 

,cəmiyyətin maddi rifah halıölkənin iqtisadi inkişafını xarakterizə edən makroiqtisadi göstəricilərin 

mövcud vəziyyətindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır.lakin bütün bunlarla yanaşı, iqtisadiyyatda 

gəlirlərin bölgüsü və yenidən bölgüsünün düzgün tənzimlənməməsi cəmiyyətdə və onun sosial 

münasibətlər sferasında əhəmiyyətli dərəcədə qeyri-bərabərliklər və destruktiv meyllər yaratmış, 

əksər hallarda isə işsizlik səviyyəsinin yüksəlməsinə gətirib çıxarmışdır. 

Həyat səviyyəsi insanların yaşayış şəraiti və iqtisadiyyatın cəmiyyət üzvlərinin sosial 

təlabatlarının ödənilməsinə necə xidmət etməsini şərtləndirir. Həyat səviyyəsi insanların yaşayışı 

haqqında aydın vıə dolğun təsəvvür yaratmaqla ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının motivlərini 

müəyyənləşdirir. Sosial-iqtisadi inkişafın səviyyəsi nə qədər yüksək olarsa, əhalinin həyat səviyyəsi 

və maddi rifah halı da bir o qədər yüsək olur. 

Həyat səviyyəsi sosial iqtisadiyyatda cəmiyyət üzvlərinin maddi və mənəvi nemətlərlə təmin 

edilməsi, maddi rifah halı ,həyat şəraitinin rahatlığı və onun müasir şəraitə uyğunluğu,habelə 

sağlamlıq səviyyəsi və orta ömür müddəti ilə xarakterizə edilir. Nəticə etibarilə sosial iqtisadiyyatda 

həyatın keyfiyyəti əhalinin nə dərəcədə yaxşı yaşamasını özündə əks etdirir.  

 

                İstifadə edilmiş ədəbiyyat 

TƏŞKİLATIN İNNOVASİYA İNKİŞAFINDA İNFORMASİYA  

TƏMİNATNIN TƏDQİQİ 

 

Əmirov A.A. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

İnformasiya sferasında innovasiya sistemlərinin reallaşdırılması informasiya resurlarının  

spesifik xassələri ilə əlaqəli olan bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir. Bu xüsusiyyətlərin müəyyən 

edilməsi innovasiya proseslərinin reallaşdırılması prosesinin informasiya resurslarının istehsalı, 

paylanması, mübadiləsi, istehlakı və digər innovasiya münasibətlərinin təzahürü kimi anlaşılması üçün 

vacib şərtdir. Buna görə də həm  nəzəri, həm də praktiki nöqteyi-nəzərdən  informasiya resurslarının 

mənbəyi kimi və innovasiya sisteminin obyekti kimi biliklərin təhlil olunması məsələsi ön plana 

keçir.Tezisin məqsədi informasiya resursları və bazar iqtisadiyyatında fəaliyyət göstərən təsərrüfat 

subyektlərinin innovasiya maraqlarının məzmunu arasında qarşılıqlı əlaqəni nəzərdən keçirməkdir. 

İqtisadiyyatın elmi-texnoloji, innovativ inkişafının informasiya təminatı, Azərbaycanda milli 

informasiya mühitinin formalaşdırılması və milli informasiya cəmiyyətinin yaradılması  dünya 

iqtisadiyyatının xidmət, mal, məhsul istehsalından bilik, intellekt və informasiya iqtisadiyyatına keçid 

prosesləri ilə sıx əlaqədardır. Elmi tədqiqatların müasir səviyyədə aparılması, rəqabət qabiliyyətli 
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məhsul istehsalı üçün bir informasiya forması kimi elm sahələri, texnika, texnologiya, istehsal sahələri 

və ictimai fəaliyyətin digər sferalarına aid məlumatları əhatə edən elmi-texniki informasiyanın tətbiqi 

zəruridir. İnformasiya əmək vasitələrinin və obyektlərinin xüsusiyyətlərini özündə birləşdirməklə çox 

vacib resursa çevrilir və onun təsiri ilə əməyin məhsulunun mahiyyəti dəyişilir. Sivilizasiyanın müasir 

inkişaf mərhələsinə əsaslanaraq təsdiq etmək olar ki, informasiya resursu milli innovasiya sisteminin 

yaradılmasında əsas yer tutur. 

Cəmiyyətin inkişafı və biliklərdən istifadənin aktivləşməsilə əlaqədar olaraq, informasiya 

resursu nəinki azalır, əksinə artır. Lakin bu növ resurs müstəqil deyildir, yalnız digər resurslarla – 

təcrübə, əmək, peşə, texnika, texnologiya, enerji, xammal və digər resurslarla birləşdikdə potensial 

dəyərə malik olur. 

Yeni informasiya infrastrukturunun informasiya resurslarının tərkibi və strukturu və bu 

resursları istehsal edən təşkilatın tərkibi tam olaraq, innovasiya prosesi iştirakçılarından və onların 

informasiyaya olan tələbatlarında asılıdır. Məhz onlar və onların informasiya ehtiyacları informasiya 

resurslarının əsas növlərini və elmi informasiya sistemləri tərəfindən təqdim olunan informasiya 

xidmətlərinin əsas növlərini müəyyənləşdirir. İnformasiya məhsulları və xidmətlərinin istehlakçıları 

innovasiya prosesinin bütün iştirakçıları hesab oluna bilər: qanunvericilik və icra hakimiyyəti 

orqanları, elm və təhsil müəssisələri, istehsal-texnoloji infrastruktur subyektləri, informasiya və 

maliyyə təşkilatları, innovasiyanın hüquqi təminatını həyata keçirən təşkilatların, biznes qurumlarının 

nümayəndələri. Müxtəlif səviyyədə olan mütəxəssislərin infomasiya tələbatları differensiallaşırılır. 

Müxtəlif təşkilatlar üçün zəruri olan informasiyanın əldə olunmasına maraq müxtəliflik təşkil edir. 

İnnovasiya məhsuluna olan tələb və təklif arasında qarşlıqlı əlaqənin təmin olunması məqsədilə 

informasiya sferası üçün informasiya resurslarının innovasiya dövrünün bütün mərhələlərində 

yaradılması zəruridir. 

İnnovasiya dövrünün mərhələləri aşağıdakılardır: 

- İdeyanın meydana gəlməsi; 

- Fundamental araşdırma; 

- Tətbiqi araşdırma; 

- Nümunələrin işlənməsi; 

- Məhsulun kommersiyalaşdırılması; 

-  İstehsal; 

- İnnovasiyaməhsulununsatışaçıxarılması. 

Sadalananmərhələlərinhərbirimüəyyəninformasiyapaketinitələbedir: elmi-texniki, patent haqda 

məlumatlar, proqnoz-analitik məlumatlar, kommersiya, marketinq, statistik, demoqrafik məlumatlar, 

birja və maliyyə, hüquqi məlumatlar, tərəfdaşların maliyyə vəziyyəti haqqında məlumatlar, rəqiblər 

haqqında məlumatlar, potensial istehlakçılar barədə məlumatlar, müxtəlif strukturların innovasiya 

fəaliyyəti haqqında məlumatlar. Son illərdə informasiya resurslarının vəziyyəti haqqında aparılan 

tədqiqatlar göstərir ki, onlar əsasən elm və təhsil sahəsinə yönəlmişdir. 

Müasir şəraitdə elmi-texniki və iqtisadi informasiya innovasiya üçün xammal kimi nəzərdən 

keçirilir, bu əsasda informasiya təminatı isə innovasiya proseslərinin informasiya dəstəyi, bazar 

tədqiqatlarının həyata keçirilməsi, elmi-texniki və innovasiya məhsullarına bazar tələbatının 

qiymətləndirilməsi vasitəsi hesab olunur. Xarici təcrübə təsdiq edir ki, informasiya təşkilatları arasında 

korporativ əlaqələrin qurulması informasiya təminatının effektivliyinin artırılması üçün mühüm 

vasitədir. 

 

 

KİÇİK VƏ ORTA SAHİBKARLIĞIN  İNKİŞAFINDA İNNOVASİYALARIN ROLU 

 

Fərəcova G.Ə. 

Mingəçevir Dövlət Universiteti 

 

İqtisadiyyatın dinamik və davamlı inkişafının təmin edilməsində innovasiyaların danılmaz rolu 

vardır. Kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, ilk növbədə, əlverişli innovasiya mühitinin 

formalaşmasından asılıdır. İnnovativ iqtisadiyyatın prinsiplərinə əsasən, texniki və texnoloji bazanın 

davamlı olaraq yenilənməsi və dünya bazarlarına rəqabət qabiliyyətli yeni məhsul və xidmətlərin 

çıxarılmasında innovasiyalar başlıca rol oynuyur. 
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Azərbaycan Respublikası ərazisində innovasiya infrastrukturuna dövlət və özəl universitetlərin 

nəzdində fəaliyyət göstərən texnoparklar, biznes inkubatorları, elmi-innovasiya mərkəzləri və yüksək 

texnologiyalar parkları daxildir. 

Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın (KOS) inkişafı iqtisadiyyatın sürətlənməsi, rəqabət 

qabiliyyətliliyinin artırılması, məşğulluğun təmin edilməsi, istehlak mallarına olan təlabatın yerli 

resurslar hesabına ödənilməsi və iqtisadi inkişafın təmin edilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının ÜDM və məşğulluğdakı xüsusi çəkisini nəzərə alaraq belə 

qənaətə gəlmək olur ki, Azərbaycanda davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsində KOS əsas 

hərərkətverici amil kimi ön plandadır. 

Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı o cümlədən, bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının 

inkişaf etdirilməsi üçün güclü potensial və geniş imkanlar mövcuddur. Bunun üçün ümumi biznes 

mühitinin yaxşılaşdırılması, maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının daha sərfəli və effektiv təşkil 

edilməsi, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin yerli və xarici bazarlara çıxışının təmin edilməsi, 

bacarıqlı və ixtisaslı kadr təminatının yaradılması nəzərdə tutulan ən vacib amillərdir. 

Apardığımız araşdirmalardan məlum olur ki, 2015-2016- cı illərdə kiçik və orta sahibkarlığın 

əlavə dəyərdə payı cəmi 5.8 %, ümumi mənfəətdə 0.7 % və işçilərin illik orta sayında isə 6.5 % təşkil 

etmişdir. 

Qeyri- neft sektoru istiqamətində kiçik və orta sahibkarlığın inkişafında istehlak mallarının 

mövqeyi daha çox yer tutur. İstehlak malları istehsalını genişləndirmək imkanları öz əksini əlavə işçi 

qüvvəsinin mövcudluğunda, aqrar sahənin inkişafı ilə əlaqədar təbii-iqlim şəraiti, maddi-texniki və 

normativ hüquqi bazanın genişliyində və dövlətin bu sahələrinin daha da inkişaf etdirilməsi qayğısında 

tapır. 

Kiçik və orta sahibkarlıq istiqamətində innovasiya fəaliyyətinin əhatə mühiti nisbətən inkişaf 

etməkdədir. Lakin, bu səviyyə inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdəki səviyyədən nisbətən 

geri qalır.  

Beynəlxalq təcrübədə KOS subyektləri innovativ təşəbbüslərin meydana çıxmasında fəaldırlar 

və bir çox hallarda, KOS statusunda olan startaplarda formalaşdırılan yeni məhsul və xidmətlər, 

innovativ yanaşmalar sonrakı mərhələlərdə iri şirkətlər və ya vençur fondları tərəfindən dəstəklənərək, 

sənaye miqyasında istehsala yol açır. 

Ölkə ərazisində yaradılan yüksək texnologiyalar parkları zəruri infrastruktur, maddi-texniki 

baza və idarəetmə qurumları ilə təmin edilir, burada qeydiyyatdan keçən rezidentlərin vergi və gömrük 

güzəştlərindən yararlanırlar. İnnovativ infrastrukturun daha da gücləndirilməsi, kiçik və orta 

sahibkarlar arasında araşdırma fəaliyyətlərinin dəstəklənməsi, elm ilə özəl sektor arasında praktiki 

əlaqələrin genişləndirilməsi dövlətin əlaqələndirici və təşkilatçı qismində proseslərə daha fəal 

müdaxiləsini labüd edir. 

KOS və startapların inkişafı üçün innovasiya infrastruktunun yaxşılaşdırılması vacib amildir. 

Yüksək texnologiyalar parklarının özəl sektor tərəfindən yaradılması üçün təşviqedici proqramlar 

yaradılacaq, o cümlədən universitetlərin nəzdində texnopak və biznes inkubatorlarının yaradılmasının 

genişlənməsi üçün tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Beynəlxalq nümunələr öyrənilərək, yeni innovasiya 

mərkəzlərinin, texnologiya transfer mərkəzlərinin yaradılması, təşəbbüskar investorların ölkənin 

innovsiya infrastrukturunun formalaşdırılması istiqamətində fəaliyyəti dəstəklənəcəkdir. 

Nəzərdə tutulan priroritetlərin həyata keçirilməsi nəticəsində Azərbaycanda KOS-un inkişafı 

üçün innovasiya infrastrukturu daha da təkmilləşdiriləcək, bu istiqamətdə xüsusi proqramlar 

hazırlanaqcaq və bu fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi üçün investisiya güzəştləri tətbiq ediləcəkdi.  

2025-ci ilədək olan dövrdə KOS-un  inkişafı və gücləndirilməsi nəticəsində Azərbaycanın 

iqtisadi potensialı daha da artacaqdır ki, bunun da nəticəsində ölkədə rəqabət mühiti tam təmin 

olunacaqdır və beləliklə, Respublikamız həm daxili, həm də xarici investorlar üçün dünyanın ən 

əlverişli ölkələrindən birinə çevriləcəkdir. 
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İNNOVASİYALI  İQTİSADİYYATIN İNKİŞAFININ MÜASİR PROBLEMLƏRİ 

 

Həmzəli İ.M. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

İnnovativ yeniliklərin tətbiqinin sürətlənməsi bütün dünyada təsərrüfat proseslərinin dəyişmə 

tempinin çoxaldılmasına şərait yaradır. İqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artmasını şərait yaradır, 

milli iqtisadiyyatın funksional xarakterinə təsir göstərir, baş verən inteqrasiya proseslərini 

intensivləşdirir, investisiyaların artmasına təsir edir. Son dövrlərdə çox tədqiqatçının əhəmiyyətini 

anladığı və üzərində dayandığı fakt halına gəlmişdir. Baş verən dəyişikliklərə uyğunlaşmaq, 

dəyişiklikləri idarə etmək və rəqabətə davam gətirmək şirkətlərin innovasiya əsaslı istehsalını 

genişləndirmək, idarəetmə sistemini qurmaq formasında olan fəaliyyətləri ön plana çəkir.       

Biznesdə innovasiya uzunmüddətli uğurun elementi formasında çıxış edir.    İnnovasiya anlayışı 

mənaca yeni tətbiq edilən sözünün oxşarıdır. Biznes fəaliyyətinin səmərəliliyini artırdığına, həmçinin 

inkişafına imkan yaratdığına görə innovasiya prosesinə yaradıcı, inkişaf etdirici proses kimi baxılır. 

«İnnovasiya» anlayışı aydın səslənən ifadə olsada ona tədqiqatçılar eyni mənalı yanaşmamışdır. 

İnnovasiya prosesinə aşağıdakı yanaşmalarda qeyd edilməkdədir:  

 İnnovasiya bir proses kimi; 

 İnnovasiya bazara yeni təkmilləşmiş sənaye proseslərinin çıxarılmasını, istehsal, 

kommersiya tədbirlərinin məcmusudur; 

 İnnovasiya yeni texnologiya yaratmaq məqsədilə elmi ideyalardan istifadə olunan bir 

prosesdir; 

 İnnovasiya amillərinin yeni qaydada kombinasiya edilməsidir; 

 Yeni fikirlərin tətbiq edilməsidir. Problemlərin ehtiyaclarla  əlaqədar olaraq həll 

edilməsidir; 

Müəssisələr innovasiyalar ilə bərabər rəqabət üstünlüyü əldə edər. Yeni texnologiya, yeni 

idarəetmə formalarını əhatələyə biləcək formada geniş prizmadan yanaşırlar. İnnovasiyanın inkişafının 

özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Bu sistemlərin əksəriyyəti mənbələrdən istifadə etmir və onları 

önəmli hallarda tətbiq edirlər. Bəzən elə sistemlər olur ki, onlar mahiyyətinə görə inkişafda olan 

sistemlərdir və eyni zamanda xarici mühitə dəyişdirici təsirlər verir. İnnovasiya sistemləri də belə tip 

sistemlərə aiddir. İnnovasiya sistemi innovasiya fəaliyyətinin, eyni zamanda elementlərinin  qarşılıqlı 

əlaqələrinin məcmusu hesab edilir ki, onun fəaliyyəti yeni proqramların reallaşmasına 

istiqamətlənməklə, innovasyon inkişafını təmin etməklə siyasi, elmi-texniki, sosial və başqa səmərənin 

əldə olunmasıdır. 

Respublikamızda innovasiya anlayışının tədqiqinə 90-ci illərdə başlanılmış və diqqət 

artırılmışdır. İnnovasiya anlayışına texniki-texnoloji innovasiya, istehsal innovasiyası, idarəetmədə 

innovasiya kimi yanaşılmasını tədqiqatçılar innovasiya fəaliyyətində proses-innovasiya, məhsul-

innovasiya, idarəçilik innovasiyası, sosial-innovasiya kimi baxışların olmasını qeyd edirlər. 

Tədqiqatçılar onu qeyd edir ki, innovasiya mövcud olmayan yeniliyin işlənməsi və eyni zamanda 

tətbiqidir ki, onun vasitəsilə məlum elementlər biznesin iqtisadiyyatına yeni bir forma verir, həmçinin 

innovasiyaları biznesin potensialını, gələcəyi yaratmaq üçün istifadə edilir.           

Dünyanın iqtisadi ədəbiyyatlarında innovasiya anlayışı yeni texnologiyanın reallaşmasında 

elmi-texniki tərəqqinin, idarəçilik münasibətlərinin, istehsal üsulunun və s. istehsala tətbiq edilməsi 

kimi fikirlər mövcud olduğu zaman ölkəmizdə innovasiyanın mahiyyəti əsasən yeni texnikanın 

istifadə olunması ilə bağlıdır. Onun mahiyyətini müəyyən dərəcədə məhdudlaşdırır. 

İnnovasiya sistemi innovasiya fəaliyyətinin  açıq, mürəkkəb və dinamik modelini geniş 

məkanda təşkil etməklə və elementlərin daxilində innovasiya fəaliyyətinin məqsədlərə çatmasında 

qarşılıqlı münasibətini təmin edir. İnnovasiyanın inkişafını tədqiq etmək innovasiya sistemlərinin 

mahiyyətinə, məzmununa, növləri və eyni zamanda xüsusiyyətlərinə baxmaq lazımdır. Beləliklə, 

innovasiya sisteminin əsas mahiyyəti innovasiya fəaliyyətinin elementlərinin, onların zaman və 

məkanda birləşdirilməsi, makro və mikro əhatəsinin, iqtisadi fəaliyyətinin səmərə və keyfiyyətinin 

dəyişdirilməsi üçün innovasiya proqramların işlənməsi və həyata keçirilməsidir. İnnovasiya sisteminin 

mahiyyəti dedikdə, müştərilərin mənfəətin  alınmasına və artmasına istiqamətlənmiş yeniliklərə olan 

tələbatlarının ödənilməsinə yönəldilmiş innovasiya biznesi, eyni zamanda onun icrasına dəstək 

verməklə resurs, məlumat, normativ, yardımçı və metodik kompleksləri başa düşülür. İnnovasiya 
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sisteminin aktivliyi, xarakteri, açıqlığı, təşkil edilən olması və nəticəliliyi istənilən səviyyədəki önəmli 

atributlarıdır.  

Bir ölkənin quruculuğu ilə əlaqədar olan iqtisadi inkişafda innovasiyanın əhəmiyyəti olduqca 

böyükdür. İnnovasiya tərəflərinin koordinasiya və qarşılıqlı edilən təsirini təmin edən tikililər 

innovasiya sistemlərindəki institusional mexanizmlər tənzimləmə və eyni zamanda rəqabətə davamlı 

şəkildə inkişaf proqramlarını, daşıma vəzifələrini həyata keçirilir. Bir çox çalışmada innovasiya  ilə 

təkmilləşmə arasında əlaqənin olduğu ortaya qoyulur.      

 

KÜLƏK ENERJİSİNDƏN İSTİFADƏ İMKANLARI VƏ ONUN  

TEXNİKİ-İQTİSADİ-EKOLOJİ ASPEKTLƏRİ 

 

İmanzadə H.İ. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Azərbaycan Respublikasında həm tükənən, həm də tükənməyən enerji mənbələri mövcuddur. 

Məlumdur ki, tükənən enerji mənbəyi kimi neft- qaz resursları, tükənməyən enerji mənbəyi kimi isə 

külək, günəş, hidrotermal və axar sular, dəniz dalğaları və s. aid edilir. 

 Dünyanın  təqribən  bütün  inkişaf  etmiş  ölkələrinin  alternativ enerji  mənbələrindən  istifadə 

üzrə milli  proqramları  vardır. Bu proqramlar  külək enerqetikası  sahəsində  külək enerji  

stansiyalarının (KES) gücü 2Mvt və  yüksək  olan  küləkenerjisi  qurğuları (KEQ)  bazasında  

yaradılmasını  nəzərdə  tuturlar.  Azərbaycan Respublikasında təbii  resuslardan səmərəli  istifadə,  

ətraf mühitin qorunması,  həmcinin  yerli  resuslardan   layiqincə  yararlanmaq  istiqamətində  xeyli  

işlər görulmüşdür.  Azerbaycan  yüksək  templərlə iqtisadi  inkişafa malik  ölkə kimi  ümumdünya  

proseslərinə  qoşulmağa  can atir  və ekoloji təmiz mühit  çərçivəsində  2004-cü  ildə  “Azərbaycan 

Respublikasında  alternativ  və  tükənməyən  enerji   növlərindən  istifadə  vacibliyi  haqqında  Dövlət  

Proqramı”   işlənilib və  təsdiq  edilmişdir.  Respublikada  külək enerjisindən  istifadə  imkanlarını  

həyata  keçirmək  məqsədi ilə bu  sahədə  ölkədə  aparılan  işlər təhlil  edilmişdir.  

 Küləyin sürətinin  çox illik müşahidə  məlumatlarına əsasən Respublikada  2006- cı ildə külək 

kadastrı  hazırlanmış və  pilot  layihəsi kimi  Qobustanda  KES-nın  layihələndirilməsi və orada  

quraşdırılması  məsələsi  həll olundu və  bu  stansiyada   qoyulmuş  güc 10 Mvt  nəzərdə  tutulmuşdur. 

Burada  NASA,  RETScreen,  WindPRO  proqramları  üzrə  nəzərdə tutulan  zonanın külək  

xarakteristikaları  tədqiq  edilərək  ona  qiymət  verildi. Bu  nəticələrin  onların alət  ölçmələri ilə  

təqribən yaxın  olduğu  müəyyən olundu.  Xarici KEQ-nın  xarakteristikalarını,  onların  texniki- 

iqtisadi  cəhətlərini  təhlil edərək ən yaxşı qurğu kimi  Vestas V 8- 2∙0  təklif olundu.  Belə qurğuların  

həmçinin Pirallahı  adasında  da  quraşdırılması təklif  olundu. Abşeron yarımadasında olan  

meteoroloji  stansiyaların  (Maştağa, Pirallahı adası, Binə, Bakı, Mərdəkan)   məlumatlarına  əsasən  

Abşeronda  küləyin  orta  sürəti 6-9 m/san.  təşkil  edir. KEQ-nın  küləyə olan  tələbatı  8 m  

/saniyyədir, lakin Abşeron  yarımadasında  ilin  226 günü  küləyin  sürəti  8 m/san. böyükdür.  

Tədqiqatlar  nəticəsində (yarımstansiya və  yüksək gərginlikli  xətt, giriş yolu və s.)  belə stansiyaların  

Pirallahı adası və Neft  Daşlarında quraşdırılması  məqsədə müvafiq olduğu  müəyyən edildi. 

Neft Daşlarında  küləyin orta  illik sürəti  9m/san.-dir. Külək Enerjisi qurğusunun texniki  

xarakteristikası haqqında danışmayacağıq, çünki bu  xarakteristikalar  kriteriyaları  ödədiyi üçün  

məhz Vestas V 80- 2∙0 qurğusu seçilmişdir.  

Stansiyaya qulluq  hər yarım ildə  bir dəfə 25- illik istismar  müddətində (200 000 saat) həyata 

keçirilir və  bu qurğular  İSO sertifikatına  malikdirlər. Xarici ölkələrdə  külək  enerjisinin  inkişafını 

qiymətləndirərkən məlum olurki Almaniya, İspaniya , Amerikada bu  sahə sərbəst mənfəət  gətirən 

sahəyə  çevrilmişdir. Burada  enerjinin maya  dəyəri 1,5- 3,8 sent/ 1 kvt saata bərabərdir. Külək  

rejiminin  enerji  xarakterindən  istifadə edərək KES-nın enerji istehsalını təyin  etmək olar. 

İstehlakçıların   tələbatlarını  ödəmək üçün KES-n tətbiqinin  səmərəliliyi ənənəvi yığan  güclərin 

qismən və ya  tam  əvəzlənməsinin enerji  səmərəsindən  aslıdır. İqtisadi  səmərə ənənəvi  mənbələr  

tərəfindən istifadə  olunan enerji  resurslarına  qənaətin, ətraf  mühitin  korlanmasının  aşağı   

salınmasından  alınan  səmərənin və  başqa  amillərin cəmi kimi  təyin edilir.  KES-n  tətbiqinin 

iqtisadi  səmərəliliyi  faydalı  nəticə və  onun əldə edilməsindəki vacib  xərclər  arasındakı nisbəti əks  

etdirir. Enerji qurğusunun işinin səmərəsi qoyulmuş gücdən  istifadə əmsalı ilə  təyin edilir, təbiidir ki,  

KEQ-n  üçün bu əmsal  küləyin orta illik  sürətindən  asılı  olacaqdır. Mühüm  məqamdan  biri KEQ-
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yə  kapital  qoyuluşunun ödəmə  müddətinin  təyin  edilməsidir ki,  burada  ənənəvi  ödəmə  

müddətindən  fərqli olaraq  bu  stansiyanın  fəaliyyəti  ilə  CO2  qazına  edilən  qənaətdə  nəzərə  

alınmalıdır. 

Fəaliyyətdə olan  tarifə görə KES- na kapital  qoyuluşunun ödəmə müddətini  təyin  etmək üçün 

KES-i  şəbəkələrindən  elektrik  enerjisinin  satın alınması  qiymətlərini  nəzərə almalıyıq.  Bu 

moment yeni “mavi tarif” (güzəştli) qiyməti nöqteyi  nəzərindən Azərbaycan Respublikasında  

alternativ enerji üçün  tam işlənilməmişdir.  Məsələn, Ukraynada  alternativ  enerji  mənbələrinə  aid 

qəbul  edilmiş  qanunda deyilir ki, “mavi  tarif” – bu  xüsusi tarifdir və  alternativ  enerji  

mənbələrində  istehsal  edilmiş elektrik  enerjisinin satış qiyməti  sayılır. 

Külək  enerjisinin  yanacaq  tərkibi  olmadığından  o risk  qrupuna  daxil   deyildir.  Bu  riskə   

Yanacaq-  Enerji Kompleksinin  bir sıra  sektorları; qaz,  daş kömür, neft  aiddir.  Odur ki,  elektrik  

enerjisi  istehsalında   külək enerjisinin payının  çoxaldılması  enerjinin  qiymətinin  artması  riskini  

azaldacaqdır.  

 

 

NEFTQAZÇIXARMA SƏNAYESİNDƏ  İNNOVASİYA STRATEGİYASININ 

HAZIRLANMASI METODOLOGİYASI 

 

Qaffarova N.K. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Müəssisənin innovasiya strategiyasının işlənilməsi müəssisənin potensial imkanlarının 

qiymətinə və onun müvafıq ehtiyatlarla (resurslarla) təmininə əsaslanaraq onun inkişafının məqsəd və 

strategiyasının yaxın və uzaq perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur. 

Strategiya ümumiyyətlə, müəssisənin əsas məqsədlərinə müvafıq olaraq və bazarda həm 

mövcud anda, həm də gələcəkdə gözlənilən vəziyyəti hesaba alaraq resursların (kapitalın, işçi 

qüvvəsinin) hərəkətə gətirilməsinin daha çox nəticə verə biləcək variantlarının axtarışı deməkdir. 

Strategiya nəzərdə tutulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün əsaslandırılmış tədbirlər və planların 

(proqramlar, layihələr) işlənməsini nəzərdə tutur ki, onlarda da müəssisənin elmi-texniki və istehsalat 

potensialı və bazar-satış imkanları hesaba alınmalıdır. O ki, qaldı innovasiya prosesinin idarə 

olunmasına, onun əsas vəzifəsi təsərrüfat qurumunun ümumi strategiyasının işlənməsi və həyata 

keçirilməsidir. İnnovasiya strategiyası innovasiya fəaliyyətinin məqsədlərini, onlara nail olma 

vasitələrinin seçimini və bu vasitələrin cəlb olunma mənbələrini təşkil edir. 

İnnovasiya proseslərinin qarşısında idarəetmədə mürəkkəb məqsədlər qoyulur ki, bunlar da 

aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirməlidirlər:  

1. Mövcud vəziyyəti arzu olunanla müqayisə edərək problemlə tanış olmaq – təşəbbüs 

funksiyası. 

2. Fəaliyyətə (hərəkətə) əsas tələblərin işlənməsi – idarəetmə aləti. 

3. İnformasiyaların qiymət kriteriyalarının müəyyənləşdirilməsi və alternativin seçimi – 

qərarın qəbul olunması. 

4. Qərar qəbul edən şəxslərin münaqişəsiz mövcudluğunun təmin olunması – əlaqələndirmə 

(uyğunlaşdırma) aləti. 

5. Növbəti nəzarət üçün zəminin yaradılması nəzarət aləti. 

Strategiyanın həyata keçirilməsi mərhələsində: 

1. Strategiyanın məqsəd portfeli operativ planlarla (layihələrlə, proqramlarla) tamamlanır, 

onun tərkibində məqsədlər, tədbirlər, ehtiyatlar, müddət, məhsul icrası göstərilir. 

2. Strateji innovasiya prosesinin tələblərinə cavab verən idarəetmə konsepsiyası, hissələr 

hazırlanır və hərəkətə gətirilir, rəhbərlik strateji proqramların yerinə yetirilməsinə istiqamət götürür, 

lazım olarsa, strateji idarəetmənin və formal təşkilat strukturlarının halqalarının koordinasiya sistemi 

hərəkətə gətirilir.  

3. Məlumatlanma və strateji innovasiya sferası heyətinin hazırlanması sistemi işə salınır. 

İnnovasiya fəaliyyətinin strateji aspekti bu şəraitdə hər şeydən əvvəl onun istehlakçıların 

tələblərinə yönəlməsindədir. Müəssisənin bir istehsalatçı kimi daxili innovasiya məsələlərinin həlli 

tabeli xarakter daşıyır. Buradan da hər hansı bir müəssisənin ümumi strategiyasının mühüm tərkib 

http://l.strategiyanm/
http://z.strateji/
http://3.m?lumatlanma/
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hissəsi innovasiya strategiyasıdır ki, o xarici mühitin dəyişikliklərinə və tələblərinə, son nəticədə isə 

istehlakçının (alıcının) maraqlarına adekvat (uyğun) olan yeniliklərin məzmununu və istiqamətini 

təmin edir. 

Öz məzmunu istiqamətinə görə innovasiya strategiyasının idarə edilməsi praqmatik xarakter 

daşıyır. Bu zaman ön planda elə real faktlar və potensial imkanlar durur ki, müəssisə onları gələcəkdə 

özünə çiçəklənmə və uğur təmin etmək üçün hesaba almalıdır. Eyni zamanda strateji innovasiya 

məqsədləri bir qayda olaraq, kəmiyyət xarakteristikasına malik deyil. Onlar innovasiya məramları 

haqqında deklarasiya kimi formalaşır ki, onlardan müəssisənin sahibkarlıq konsepsiyası formalaşır, 

onu həyata keçirən baza və funksional strategiyalar müəyyənləşir və onları təmin edən operativ 

planların formal sistemi işlənilir. Məsələn, əsas məqsəd bazarda A məhsulunun aparıcı vəziyyətini 

təmin etməkdir; baza strategiyası marketinq proqnozu çərçivəsində A məhsulunun istehsalının texniki 

təchizatının yeniləşməsidir; funksional strategiyanın alternativlərindən biri: a) fəaliyyətdə olan texniki 

baza modernləşdirilməli, b) istehsalın yeni texnologiya bazasında yenidən təchiz olunması; c) A 

məhsulunun istehsalının təşkilinin texniki cəhətdən tamamilə yenidən qurulması. 

Bütün müəssisələr üçün eyni olan innovasiya strategiyasının vahid modeli yoxdur, eləcə də 

innovasiyaların vahid universal idarəetməsi yoxdur. 

Bazar iqtisadiyyatında fəaliyyət göstərən hər bir müəssisə öz xarakterinə görə unikaldır. 

Deməli, innovasiya prosesinin idarə etməsinin məzmunu da unikaldır, onun forma və metodları isə bir 

çox müəssisələrə tətbiq oluna bilməz. Strategiyanın seçimi bir çox amillərdən asılıdır, o cümlədən, 

müəssisənin bazardakı mövqeyindən, onun dəyişmə dinamikasından, müəssisənin istehsal və texniki 

potensialından, istehsal olunan məhsul və xidmətdən, iqtisadi vəziyyətdən, mədəni mühitdən və s. 

 

 

MİLLİ   İNNOVASİYA SİSTEMİNİN  YARADILMASININ  ZƏRURILIYI 

 

Qasımov M. 

Sumqayıt  Dövlət  Universiteti 

 

Milli innovasiya sistemi dedikdə, umumiyyətlə, yeni bilik və texnolgiyaların istehsalı və 

yayılması prosesinin bütün iştirakçılarının məcmusu və həmçinin onların arasında proses zamanı 

təzahür edən münasibətlərin məcmusu başa düşülür. 

Azərbaycanın innovasiya sisteminin yaradılmasını və innovasiya fəaliyyətinin 

genişləndirilməsini şərtləndirən əsas amillər aşağıdakılardan ibarətdir: 

- Iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi, yeni texnologiyalar sahəsində imkanların beynəlxalq 

iqtisadi əlaqələrdə istifadəsi. 

- Elmi-texniki və innovasiya sferalarında dövlət siyasətinin aparılması. 

- Elmi nəticələrin ənənəvi inzibati-amirlik metodu ilə tətbiqinin yenisi ilə əvəz edilməsinin 

labüdlüyü. 

- Ölkənin əmək potensialının bütün növləri və ilk növbədə yüksək ixtisaslı kadrlar üçün iş 

yerlərinin yaradılması zərurəti. 

- Elm tutumlu istehsal mədəniyyətinin yenidən bərpa edilməsi.  

Uzun müddət yaşadığımız mərkəzləşdirilmiş, inzibati amirlik idarəçiliyi sistemindəki 

innovasiya sisteminin əsas xüsusiyyətlərindən biri bu sistemdə xüsusi mülkiyyətin olmaması 

idi.Xüsusi mülkiyyətin olmaması innovasiya mülkiyyətinin olmaması demek idi.Xüsusi mülkiyyətin 

olmaması innovasiya fəaliyyətini əsasını təşkil edən  kommersiya marağının olmaması 

demekdir.Ciddi planlaşdırılan təsərrüfat plan göstəricilərinin yerinə yetirilməsini kommersiya yolu ilə 

deyil, inzibatçılıq üsulları ilə təmin edirdi.İnnovasiya fəaliyyətinin aktivləşməsinə mane olan əsas 

səbəblərdən biridə nazirlik və idarələr arsında daxili mənafelərin üstünlüyü idi. 

Azərbaycanda həyata keçirilən innovasiya əsasən büdcə vəsaitləri hesabına istehsal prosesində 

maliyyələşirdi.Alqı-satqı prosesi bir qayda olaraq mərkəzləşdirilmiş şəkildə sifarişçilərin istəyinə 

uyğun olaraq həyata keçirilirdi.Belə şəraitdə fəallıq istehlakçı tərəfindən deyil, istehsalçı tərəfindən 

baş verirdi.Yeniləşmə istehlakçının tələbatına uyğun gəlmədiyindən, elmi-texniki yeniliklər yalnız 

tətbiq olunurdu.Tədqiqin nəticəsi isə istifadəsis qaldığından heç bir əlavə gəlirin əldə olunmasına 

imkan vermirdi.Nəticədə istehsalın fond verimi aşağı düşməyə meyl etməklə, elmi-texniki tərəqqinin 

nəticələri qeyri-səmərəli xarakter alırdı. 
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Azərbaycan Respublikasının bazar münasibətlərinə adekvat milli innovasiya sisteminin 

yaranması və uğurlu fəaliyyəti aşağıdakı amillərdən əsaslı surətdə asılıdır: 

 Yeni texnologiyaların, yeni texnikanın, ideya və yeni biliklərin istehsalçısı olan müəssisələr 

şəbəkəsinin mövcudluğu. 

 Yeni ideya və texnolgiyalar əsasında yeni məhsul istehsal edən istehsalat müəssisələri 

şəbəkəsinin mövcudluğu. 

 Sadalanan istehsal proseslərinin iştirakçılarının (müəssisələr və digər subyektlərin) 

maliyyələşdirilməsi sisteminin mövcudluğu. 

 Bütün tərəflər arasında tənzimlənmə mexanizminin olması. 

Azərbaycanda keçid iqtisadiyyatı şəraitinə uyğun innovasiya sisteminin yaradılmasından 

söhbət gedməlidir.Keçid innovasiya sisteminin xarakterik cəhətləri əsasən bunlardır: 

 Bazar iqtisadiyyatından fərqli olaraq, keçid dövründə innovasiya fəaliyyəti yüksək gəlir 

verməyə qadir deyil. 

 İnnovasiya sferasında qeyri-büdcə ayırmaları yox dərəcəsindədir. 

 Respublikanın və digər ölkə bankları innovasiyaların maliyyələşməsinə maraq 

göstərmirlər. 

 Yeni texnologiyalar əsasında fəaliyyət göstərə bilən sənaye müəssisələrinin fəaliyyəti 

demek olar ki, tamamilə dayanmışdır. 

 Elmi və elmi-xidmət müəssilərinin fəaliyyətinin səmərəliliyi aşağı düşmüş, xüsusilə dövlət 

sifarişi heçə enmişdir. 

Hər şeydən əvvəl innovasiyalı məhsul istehsalçılarının sayını artırmaq, innovasiyalı məhsul 

istehlakçılarının davranışına üstünlük vermək, innovasiyalı məhsul istehsalçıları ilə istehlakçıları 

arasında qarşılıqlı əlaqəni gücləndirmək lazımdır.İnnovasiya prosesi əsasında davamlı iqtisadi 

inkişafa nail olmaq üçün elmi bazaya əsaslanan məhsulların təklifini irəli sürmək, innovasiyalı 

məhsul istehsal edənlərin birbaşa innovasiya bazarına sərbəst daxil olması mexanizmini daima 

təkmilləşdirmək vacibdir.Bunun üçün innovasiyalı bazarın təşkilati-hüquqi bazasını yaratmaq 

lazımdır.Buda öz növbəsində intellectual mülkiyyətçilərin müdafiə olunmasına səbəb ola 

bilər.İnnovasiya prosesinin iştirakçılarını informasiya xidməti ilə təmin etmək davamlı iqtisadi 

inkişafın zəruri şərtidir.Belə ki, informasiyanı bazar subyektləri arasında bərabər paylaşdırmaq 

prosesinin əhatəli şəkildə baş verməsinə səbəb olur.İnformasiya xidməti dedikdə, hər şeydən əvvəl 

sərbəst kapital  sahiblərini innovasiya layihərinə cəlb etmək, təşkilatçı menecerləri zəruri informasiya 

ilə  təmin etmək nəzərdə tutulur.Belə ki, düşüncədən, ideyadan başlayaraq ekspertizası və 

innovasiyalı məhsula çevrilməsinə qədər fəaliyyət göstərən ixtisaslaşdırılmış kommersiya 

strukturunun yaradılması zəruridir.Bundan əlavə innovasiya fəaliyyətinin, xüsusən kiçik biznesin və 

intintellektual mülkiyyət sahiblərinin sığortalanmasını ön plana çəkmək lazımdır. 

 

AZERBAYCANIN NEFTQAZÇIXARMA  SƏNAYESİNDƏ  İNNOVATİV 

           TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİNİN MÖVCUD VƏZİYYƏTİNİN        

                                                         QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 

Qocayev T.L. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

  

Azərbaycan Respublikasınınbir çox inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə elmi-texniki geriliyini 

aradan qaldırması və onun tam tərəfdaş kimi qlobal innovasiya mühitinə daxil olması milli innovasiya 

sisteminin tezliklə formalaşdırılmasından çox asılıdır. Bununla əlaqədar olaraq, müvafiq inkişaf 

proqramının işlənilməsi bir çox problemlərin həllini, idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi üçün zəruri 

olan təsirli, səmərəli innovasiya sistemi nəzəriyyəsinin işlənilməsinin əhəmiyyətini ön plana çəkir. 

Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın davamlı və dinamik inkişafı innovasiya proseslərinin effektivliyindən 

birbaşa asılıdır və bu proseslərin effektivliyi isə məqsədyönlü idarəetməni tələb edir. Belə bir 

idarəetmə isə ayrı-ayrı innovasiya yönümlü tədbirlərin, makro və mikro səviyyədə hazırlanan və 

reallaşdırılan innovasiya siyasətinin ən müxtəlif komponentlərinin uzlaşdırılmasını, birbirini 

tamamlamasını, bir sözlə, sistemli yanaşmanı zəruri edir. Ölkə iqtisadiyyatının innovasiya inkişafı 

xəttinin düzgün müəyyənləşməsi həm də xarici təcrübələrin mənimsənilməsini, bu təcrübələrin 

Azərbaycan Respublikasında tətbiqi imkanlarının araşdırılmasını tələb edir. 
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Müasir dövrdə, digər sənaye sahələri kimi neft və qaz sənayesində də innovativ 

texnologiyaların tətbiqi xüsusi əhəmiyyət kəsb etməkdədir. İnnovasiyaların tətbiq edilməsi sahəvi 

elmi-texniki potensialın durumu, keyfiyyət və kəmiyyət parametrləri ilə səciyyələndirilir. Prosesli və 

dinamik olmaqla innovasiya fəaliyyəti, milli neft sektorunda həm texnoloji və həm də idarəetmə 

kontekstində əhəmiyyətini artırmaqdadır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Xəzər dənizinin yeni neftli strukturlarının mənimsənilməsinin 

texnoloji və iqtisadi strategiyası daha çox innovativ texnologiyaların tətbiqini nəzərdə tutur. Lakin, 

bununla belə deyə bilmərik ki,  yeni yataqların işlənməsində ən müasir və qabaqcıl texnologiyalar 

tətbiq edilməkdədir. Digər tərəfdən isə tətbiq edilən innovasiyalar respublika hüdudlarından kənarda 

yaranır və istehsal edilir. Bu tədqiqatın məqsədi isə ölkə daxilində innovasiyaların yaradılması və 

böyük dövriyyəyə çıxışını araşdırmaq, yeni təkliflər verməkdir. Belə ki, milli neft sektorunda 

innovatika (innovasiyanın proqnozlaşdırılması və yaradılmasının elmi metodologiya və üsullarının 

hazırlanması, inkişafı ilə məşğul olan elmi istiqamətdir) sahəsində elmi axtarışların genişləndirməsi, 

elmi tərəqqinin sürətləndirilməsi, bazarda əmtəə kimi çıxış etməsi yeni maliyyə mənbələrinin 

təşəkkülünə təkan vermiş olar. İnnovasiyon tərəqqinin əldə edilməsində elmin inkişafına yönələn 

qayğının artırılması mühüm amil kimi çıxış edir.  

Bildiyimiz kimi respublikanın milli neft-qaz resursları tükənəndir. Önümüzdəki 20-25 ildə 

burada hasilatın əsaslı enməsi prosesi baş verəcəkdir. Belə olan təqdirdə, ölkənin neft-qaz resurslarının 

məhz bu mərhələdə innovasiyon tərəqqi sferasında istifadəsi gerçəkləşməlidir.  

Respublikamızda fəaliyyət göstərən “ARDNŞ”kimi iri təşkilatlar maliyyə imkanlarından 

səmərəli istifadə edərək innovasiyon situasiyanın dəyişikliyində əsas hərəkətverici qüvvəyə çevrilə 

bilər. Burada tərəqqi prosesi möhkəm və çevik maliyyə sisteminin yaradılması ilə daha sıx bağlıdır. 

Neft-qaz sənayesi müəssisələrində innovativ texnologiyaların geniş tətbiqi müvafiq təsərrüfat 

subyektlərinin rəqabət qabiliyyətliliyinin artmasına gətirib çıxarır.  

Dünya təcrübəsində neft gəlirlərindən istifadənin uğurlu və daha çox uğursuz təcrübi 

nümunələri mövcuddur. Bu nümunələr Nigeriya-Norveçin təsərrüfatları simasında təcəssüm olunur. 

Uğurlu fəaliyyət Norveç, uğursuz təsərrüfat isə Nigeriya ilə ehtiva olunur. Nəhəng miqyaslı neftin 

tapıntısından effektli istifadə edərək aqrar bir ölkə olan Norveç çox qısa zamanda sənayedə yüksək 

inkişaf mərhələsinə qədəm qoyaraq “neft ulduzuna” çevrilmişdir. Ötən əsrin 70-ci illərində ölkədə 

qurulan neft-qaz sənayesi nəticəsində UDM-in həcmi son 25-30 ilə nisbətdə 6-7 dəfə yüksəlmişdir. Bir 

sıra müvafiq spesifik təsərrüfat göstəriciləri eyni olan Nigeriyada isə neqativ hallar baş vermişdir. Neft 

sənayesindənəldə edilən maliyyənin qeyri-səmərəli istifadəsi nəticəsində dünya neft nəhəngləri 

sırasında qərar tutan ölkənin xarici borcları kritik səviyyəni aşmışdır. Yoxsulluq, səfalət bol neft 

resurslu ölkəni ağuşuna almışdır. Azərbaycanın neft sənayesinin mərkəzlərindən biri kimi, ötən əsrlər 

əhatəsində müvafiq sahədə yeni yaranışlar və texnologiyaların ixtirası və mənimsənildiyi regionlar 

sırasında xüsusi yeri vardır. Neftçi mühəndislərin, geoloq və alimlərinin elmi tərəqqi yenilikçiliyi, 

verilən səmərələşdirici təkliflər diapazonu, qabaqcıl sənaye nümunələrinin hazırlanması, texnoloji 

nou-xaular, neft sənayesinində geniş silsilədə tətbiq edilən digər qeyrimaddi aktivlərin yaranışı ilə 

Azərbaycan həmişə fərqlənmişdir. İndi də bu fərqliliyi nümayiş etdirmək üçün elmi-intellektual 

potensial yetərlidir. Burada problem maliyyə resursları ilə əlaqələndirilir. Yetərli vəsait olduğu 

təqdirdə bu problem də həll olunacaqdır. Qeyd edək ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müvafiq 

profilli xarici donor təşkilatları respublikada innovatikanın genişləndirilməsi və bu sahədə yeni 

layihələrin işlənməsini maliyyələşdirməkdə maraqlıdırlar. Onların bu qayğısından faydalanmağa isə 

biz digər MDB ölkələri ilə müqayisədə o qədər də səmərəliliyə nail ola bilməmişik. Lakin heç də 

innovasiyon tərəqqinin əldə edilməsi yalnız xarici qrantlara köklənməməlidir. Maliyyə mənbələri 

daxildə, xüsusəndə neft-qaz sənayesində aranmalı və təyinatlı istifadəsini tapmalıdır.   

Azərbaycanın neft-qaz sektorunun iqtisadi effekti innovatikanın, elmin inkişafında mühüm gücə 

malikdir. Bu potensialdan dolğun istifadə etməklə neft-qaz sektorununun texnoloji yeniləşməsinə, 

sahəvi elmin inkişafına müvəffəq olmaq mümkündür. Milli neft sektorunda innovasiyon fəaliyyəti 

genişləndirməkləvə tətbiq etməklə biz çox mühüm elmi-texniki nailiyyətlər əldə edə bilərik. 

İnnovasiyon fəaliyyətin genişləndirilməsi neft-qaz sənayesində material və enerji məsrəfinə, əmək 

haqqına, maya dəyərinə, mənfəətə, rentabelliyə və hamılıqla bütün texniki-iqtisadi indikatorlara təsir 

edəcəkdir. 
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İNNOVASİYALI  İQTİSADİYYATIN İNKİŞAFINDA DÖVLƏTİN İQTİSADİ ROLU 

 

Mahmudov A.M. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

İnnovasiya – layihənin hazırlanmasında, planlaşdırılmasında, istifadəsində keyfiyyət 

üstünlüklərinə malik olan yeni məhsul, xidmət və texnologiyalar və ya yeni təşkilati - iqtisadi forma 

şəklində ifadə olunan, əvvəlki məhsul və ya təşkilati formalarla müqayisədə əlavə iqtisadi və ya 

ictimai mənfəəti təmin edən innovasiya fəaliyyətinin nəticəsidir. 

Bir ölkənin iqtisadi inkişafı, istehsalda istifadə faktorların qədərliyi və xarakterindən asılıdır. 

Bu səbəblə əmək, sərmayə və təbii qaynaq miqdarı ilə bərabər texnoloji inkişaf, təşkilati faktorlar və 

bəşəri sərmayə təcrübəsi kimi məhsuldarlığı artıran amillərində nəzərə alınması lazımdır. 

Tezisin məqsədi innovasiyalı iqtisadiyyatın formalaşmasında və inkişafında dövlətin üzərinə 

düşən çox mühüm rolların özünəməxsus cəhətlərinin öyrənilməsi və inkişaf qanunauyğunluqlarını 

müəyyən edən amillərin sistemli təhlil olunmasından ibarətdir.  

İnnovasiyalı  iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafında dövlətin iqtisadi rolunun məzmunu, 

forması və problemin nəzəri-metodoloji aspektlərinin araşdırılması;  

 İnnovasiyalı iqtisadiyyatın inkişaf tarixi;  

 Müasir şəraitdə innovasiyalı iqtisadiyyatın inkişafının bəzi səciyyəvi xüsusiyyətlərinin 

öyrənilməsi;  

 Elmi, texniki innovasiyaların yeni iqtisadi sistemin formalaşmasındakı rolunun 

müəyyənləşdirilməsi;  

 İqtisadi rəqabətin və inkişafın təmin olunmasında innovasiya fəaliyyətinin xarakterik 

xüsusiyyətinin araşdırılması;  

 İqtisadiyyatın səmərəli inkişafı üçün ənənəvi inkişaf modelindən innovasiyalı modelə 

keçidi təmin edən amillərin müəyyənləşdirilməsi.və.s 

İnnovasiya, yeniliyin  özündən çox nəticəsini, fərqliləşdirmək və dəyişdirməyə  bağlı iqtisadi və 

ictimai bir sistemi ifadə edir. Məlumatın iqtisadi və ictimai faydaya çevrilməsi, dəyişməyə olan istək, 

yeniliyə açıqlıq və sahibkarlıq ruhu ilə qaynaşan bir mədəniyyətin məhsuludur.  

İqtisadiyyatın  həm  ənənəvi, həm də elmtutumlu  sahələrdə  rəqabətə  davamlılığının artımı 

onun inkişafına stimul yaradır. Müasir dövrdə iqtisadi inkişaf innovasiya siyasəti ilə sıx əlaqəlidir. Bu 

da öz növbəsində innovasiya sistemlərinin yaradılmasını tələb edir. İqtisadiyyatın innovasiya inkişaf 

yoluna keçidi rəqabətə davamlı regional innovasiya sisteminin formalaşmasını, regional iqtisadiyyatın 

idarəetmə forma və üsullarının təzələnməsini tələb edir.  

İnnovasiyalı iqtisadiyyatın əsas amillərindən biri də insan kapitalıdır. İnsan kapitalına böyük 

miqyasda investisiya hər bir inkişaf  etmiş ölkənin  prioritet  məsələlərindən biridir. Sivilizasiyaların 

və ölkələrin inkişafının tədqiqi göstərir ki, insan kapitalı, hər bir ölkənin uğuru, digərlərinin isə 

uğursuzluğunu müəyyənləşdirən əsas inkişaf amillərindən biridir. Elm və təhsil sahəsi innovasiyalı 

iqtisadiyyatın  və  ictimai cəmiyyətin  davamlı inkişafınını təmin edən əsas sahələrdən biridir. Hər bir 

dövlətin innovasiyalı iqtisadiyyatın inkişaf etdirilmə planının mərkəzində yenilik üçün yüksək 

potansiala malik olan təhsil müəssisələrinin yaradılmasıdır. 

Aparılan  araşdırmalar  nəticəsində  müəssisələrdə innovasiya fəaliyyətinin aparılması 

praktikası göstərir ki, yenilikçi müəssisələr fəaliyyətin ilk dövrlərində bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə 

olan daxili və xarici maneələrlə qarşılaşırlar. Əsas daxili maneələrə yeniliyin yaradılması və texnoloji 

mənimsənilməsi üçün elmi və texniki məhdudiyyətləri, ciddi maliyyə çatışmazlığını aid etmək olar. 

Xarici maneələrə isə bazarın yeniliklərə qarşı psixoloji və iqtisadi faktorlarla izah olunan 

müqavimətini, mövcud rəqiblərin maliyyə və satış şəbəkəsi ilə təmin olunmuş güclü əks reaksiyasını, 

müəlliflik hüquqlarının qorunmasında mövcud çətinlikləri aid etmək olar.  

Digər bir məsələ isə elmtutumlu texnologiyalardan istifadə edilməsi iqtisadi inkişafın yeni bir 

istiqamətinin -İnnovasiya yönümlü iqtisadi inkişafın‖ yaranmasına səbəb olur. İnnovasiya yönümlü 
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iqtisadi inkişaf modeli öz yüksək səmərəliliyini dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin timsalında sübuta 

yetirdi. 

 

ECONOMIC SAFETY OF BUSINESS: 

ACTUAL ISSUES AT RISK MANAGEMENT 

 

Mammadov A.A. 

Baku Engineering University  

 

The dynamic growth of modern industrial production, expansion of its scale, variety, 

complexity and integrity of the problems that are being solved of choosing policies and directions of 

the development of entrepreneurial activity, choosing ranges and volumes of competitive and in-

demand products led to the fact that rational performance of functions by the management of an 

economic entity became an exclusively creative process. Many problems that a manager needs to 

solve while administrating an entrepreneurial structure become globalized. The relevance of this 

problem is also growing due to the process of economic globalization. The expenses spent on 

implementing one or the other administrative decision can reach high enough amounts and the risk of 

failure becomes more palpable. When making decisions it is necessary to take into account more and 

more inter-connected circumstances and there is less and less time to develop and make an intelligent 

managerial decision. 

At the same time, successful functioning of any production system can be implemented when 

there are certain external and internal factors and conditions, providing, in total, favorable 

opportunities to achieve the goals that have been put for a company, i.e. if the environment adequate 

to these goals has been formed.  

The notion of “economic safety” of a company is inseparable from such notions as “stability”, 

“development”, “vulnerability” and “governance”. 

The connection of economic safety with the notions of “development” and “stability” is 

explained in the following way. 

Development is one of the components of economic safety of the system. If the system is not 

developing, its ability to survive is abruptly reducing and so does its resistance and adaptability to 

internal and external conditions. Stability and safety are the most important characteristics of an 

enterprise as an integrated system. They should not be contrasted to each other; each of them in its 

own way characterizes the state of the enterprise. Stability reflects the durability and reliability of its 

elements, vertical, horizontal and other connections inside the system, the ability to withstand internal 

and external pressure. 

As world experience shows, proving economic safety of a company is the guarantee of its 

financial independence, one of the most important conditions of stability and economic activity. 

Economic safety itself has quite complex internal structure. The analysis of real processes and 

understanding of the richest domestic and foreign experience of solving this problem allow 

distinguishing its three most important elements: 

 Economic independence that in modern conditions means the ability of a company to provide 

itself with the necessary resources, as well as providing for such productions, effectiveness and 

quality of products that ensures its competitiveness and allows to equally participate in the market 

environment. 

 Stability and steadiness of functioning of the enterprises’ activity that supposes protection 

from the impact of negative factors of external and internal environments, creating reliable conditions 

and guarantees for the work of their services and subdivisions, repression of factors able to destabilize 

the situation. 

 An ability for self-development and progress which is especially important in the modern and 

dynamically developing world. Creating the favorable climate for investments and innovations, 

constant production modernization, improving the professional, educational and common cultural 

level of workers become the necessary and mandatory conditions of stability and self- preservation. 

Risk management: risk management involves identifying, analyzing, and taking steps to reduce 

or eliminate the exposures to loss faced by an organization or individual. The practice of risk 
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management utilizes many tools and techniques, including insurance, to manage a wide variety of 

risks. Every business encounters risks, some of which are predictable and under management’s 

control, and others which are unpredictable and uncontrollable. 

Risk management is particularly vital for small businesses, since some common types of 

losses-such as theft, fire, flood, legal liability, injury or disability-can destroy in a few minutes what 

may have taken an entrepreneur year to build. Such losses and liabilities can affect day to day 

operations, reduce profits, and cause financial hardship severe enough to cripple or bankrupt a small 

business.  

Every business faces the same 5 key risks:  

 Development risk 

 Manufacturing risk 

 Marketing risk 

 Financial risk 

 Growth risk 

According to C. Arthur Williams and Richard M. Heins in their book Risk Management and 

Insurance, the risk management process typically includes six steps. These steps are 

 Determining the objectives of the organization 

 Identifying exposures to loss 

 Measuring those same exposures 

 Selecting alternatives 

 Implementing a solution 

 Monitoring the results 

Businesses have several alternatives for the management of risk, including avoiding, reducing, 

or transferring the risks. Avoiding risks, or loss prevention, involves taking steps to prevent a loss 

from occurring, via such methods as employee safety training.  

Assuming risks simply means accepting the possibility that a loss may occur and being 

prepared to pay the consequences. Reducing risks, or loss reduction, involves taking steps to reduce 

the probability or the severity of a loss, for example by installing fire sprinklers. 

 

İNNOVASİYALI  İDARƏETMƏNİN  EFFEKTİVLİYİNİN  ARTIRILMASI  

İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

Mehdiyev E.V. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

İqtisadiyyatın inkişafının innovasiya mərhələsinin əsas hədəfi milli iqtisadiyyatın rəqabət 

qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə və dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli inteqrasiyasına nail 

olmaqla, uzunmüddətli perspektivə ölkədə dinamik sosial-iqtisadi inkişafın davamlılığını təmin 

etməkdən ibarətdir. Bunlara ölkənin malik olduğu iqtisadi potensialın gücləndirilməsi və bu 

potensialın kompleks şəkildə səmərəli reallaşdırılması, o cümlədən qeyri-neft sektorunun inkişaf 

etdirilməsi, hər bir regionun malik olduğu potensialdan tam və səmərəli istifadə olunması və onların 

inkişafının tarazlaşdırılması, çoxlu sayda yeni iş yerlərinin açılmasına şərait yaradılması, 

sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, sosial xidmətlərin həcminin, keyfiyyətinin və ünvanlılığının 

əhəmiyyətli dərəcədə artırılması, yoxsulluğun azaldılması kimi vəzifələri aid etmək olar. 

İnnovasiya fəaliyyətinin məqsədləri, həyata keçirilməsi üsulları, forma və müddətləri hər 

şeydən əvvəl ayrı-ayrı təsərrüfat subyektlərinin və bütövlükdə cəmiyyətin resurs imkanları ilə 

müəyyən olunmalıdır. İnnovasiya fəaliyyətinin gedişində təsərrüfat subyektləri tərəfindən seçilən 

məqsədlərin məcmusu və onların həyata keçirilməsi fərz edilən üsullar yeniliklərin reallaşdırılması 

üzrə onların innovasiya siyasətini müəyyən edir. 

İnnovasiya fəaliyyətinin spesifik xüsusiyyətindən və ümumi iqtisadi vəziyyətdən asılı olaraq 

bazar münasibətlərinin iştirakçısı gözlənilən nəticəni təmin etməli olan maliyyə metodlarının 

məcmusunu müəyyən etməlidir. İnnovasiya inkişafının stimullaşdırılması baş verən təşkilati xarakter 

və tədbirlərdə daha böyük effekt idarəetmə iyerarxiyasının bütöv səviyyələrində təşkilati tədbirlərin 

qarşılıqlı əlaqələndirilməsi zamanı əldə olunur. Bu fəaliyyətin həyata keçirilməsinin əlverişli olacağı 
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şəraitin yaradılmasını nəzərdə tutur. Əlverişlilik dərəcəsi xalis mənfəətin ölçüsü ilə müəyyən oluna 

bilər. Əksər hallarda innovasiyanın kommersiya reallaşdırılmasının məqsədəuyğunluğu və onun 

iqtisadi effektivliyi sahibkar tərəfindən innovasiya məhsulunun satışı zamanı müəssisənin gəlirləri və 

müəssisənin öz istehsalında yeniliyin inhisar reallaşdırılmasından ala biləcəyi gəlirlərin əldə 

olunmamış məbləği arasında fərqi müəyyən etmək yolu ilə təyin edilir. Bu kəmiyyət bazarda 

konyuktor dəyişiklikləri şəraitində fasiləli xarakter daşıyır. İnnovasiya fəaliyyətinin inkişafı üçün 

əlverişli şəraitin yaradılması dövlət idarəetmə orqanlarının vəzifəsi sayılır. 

Dövlətin innovasiya siyasəti cəmiyyətin sosial-iqtisadi strategiyası ilə müəyyən edilən 

məqsədyönlülükdən əlavə dünya bazarında milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyi səviyyəsinin 

yüksəldilməsi vəzifələri ilə innovasiya prosesinə cəlb edilən bütün iştirakçıların maraqlarının 

uzlaşmasını təmin etməlidir. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi sübut edir ki, qlobal 

rəqabət şəraitində iqtisadiyyatın dayanıqlı artımı istehsala yeni texnologiya və içşləmələrin yüksək 

tətbiq səviyyəsi ilə şərtlənir. 

Bütün innovasiya cəhətdən aktiv olan ölkələrə xas olan ümumi cəhətləri aşağıdakı kimi 

ayırmaq olar: 

-Həm müəyyən innovasiya layihələrinin maliyyələşdirilməsində, həm də bütövlükdə 

innovasiya fəaliyyətinin inkişafında dövlətin güclü rolu; 

-İnnovasiya fəaliyyətinin inkişafına kömək edən dayanıqlı hüquqi baza. 

Xaricdə innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılmasının dolayı metodlarının təhlili göstərirki, 

innovasiya inkişafının əsasında elmi-tədqiqat və təcrübikonstruktor işləri üzrə vergitutma 

mexanizmlərinin reallaşdırılması vasitəsilə stimullaşdırıcı vergi sisteminin formalaşması sayılır. 

Xaricdə innovasiya proseslərinə kömək üzrə tədbirlərin və onların reallaşdırılması üçün istifadə 

olunan mexanizmlərin tətbiqi zamanı dövlət orqanlarının rəhbər tutduğu prinsiplər xeyli maraq 

doğurur. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının qarşıya qoyduğu tələblərə daha düzgün cavab verən metodlar 

aşağıdakılar sayılır: 

-Vergi stimullaşdırılması-elmi-tədqiqat və təcrübi konstruktor işlərinə xərclər ölçüsündə 

mənfəət vergisindən güzəştlər. 

-Aşağı dərəcələrlə mənfəətin tutulması. 

-Amortizasiya siyasəti vasitəsilə stimullaşdırma. 

Bütövlükdə əmtəə bazarlarında reallaşdırma probleminin kəskinləşməsi iş rəqabət səviyyəsinin 

artımı innovasiya bazarında təkliflərinin miqdarının yüksəlməsinə və əməliyyatların artmasına gətirib 

çıxarır. Ona görə də bazar şəraitində təsərrüfat subyektləri innovasiya fəaliyyətinin effektivliyini 

yüksəltmək məqsədilə innovasiya fəaliyyətini müəssisənin strateji inkişaf məqsədləri ilə inteqrasiya 

etməlidir. 

 

İNNOVASİYA YÖNÜMLÜ İNVESTİSİYALARIN REALLAŞDIRILMASINDA 

AZƏRBAYCAN TƏCRÜBƏSİ  

 

Mustafayeva F.M. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində cəmiyyətin artmaqda olan sosial-iqtisadi tələbatlarının 

qarşılanmasında iqtisadiyyatın mövcud potensialından tam və səmərəli şəkildə istifadə edilməsi, elmi-

texniki tərəqqinin sənaye və digər sahələrə tətbiqi, eyni zamanda bu kimi proseslərin 

reallaşdırılmasına investisiya qoyuluşları böyük əhəmiyyət kəsb edir. Beləliklə, cəmiyyətin həyatında 

investisiya qoyuluşlarının rolu və əhəmiyyəti artmağa başlamışdır. Son dövrlərdə inkişafı prioritet 

olaraq müəyyənləşdirən dünya ölkələrində, həmçinin Azərbaycanda  investisiyanın yönəldilməsinin 

yeni istiqaməti olan – innovasiya yönümlü investisiyaların tətbiqinə başlanmışdır. İnvestisiya 

anlayışına iqtisadi ədəbiyyatlarda (latın sözü olub, “investio” – “geyindirmək”, “örtmək”) müxtəlif 

yanaşmalar mövcuddur. Bunlardan biri də “kapital qoyuluşu” mənasını verən, əsasını isə mənfəət və 

ya sosial məqsədin həyata keçirilməsi təşkil edən yanaşmadır.  

Azərbaycanın dünya ölkələri arasında rəqabətqabiliyyətliliyini nümayiş etdirən əsas 

göstəricilərindən biri də son dövrlə ölkənin müxtəlif sahələrində həyata keçirilən innovasiya yönümlü 

investisiya qoyuluşlarıdır.  
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Dövlət idarəetməsində yeni – innovativ fəaliyyət üslubunun formalaşdırılması istiqamətində 

mühüm tədbirlərdən biri ölkə Prezidentinin 2012-ci il 13 iyul tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 

Agentliyinin yaradılmasıdır. Bu Agentlik dövlət orqanlarında şəffaflığın artırılmasının, vətəndaşlara 

xidmətlərin daha keyfiyyətli, rahat, yeni üslubda və müasir innovasiyaların tətbiqilə göstərilməsinin, 

vətəndaşlara münasibətdə etik davranış qaydalarına əməl edilməsinin və vətəndaş məmnunluğunun 

təmininin zəruriliyindən yaradılmış, bir neçə orqanın xidmətlərini bir qurumda təqdim edən “ASAN 

xidmət” mərkəzlərinin yaradılması ilə nəticələnmişdir.  

Bundan əlavə ölkə Prezidentinin 2016-cı il 23 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan 

Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında vətəndaşların fəal iştirakına, kiçik və orta sahibkarlığın 

inkişafına, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin artırılmasına və rəqabətqabiliyyətli ailə təsərrüfatlarının 

formalaşdırılmasına dəstək vermək məqsədi ilə sosialyönümlü layihələr həyata keçirən “ABAD” 

(Ailə Biznesinə Asan Dəstək) mərkəzləri yaradılmasının qərara alınması da bu sahədə əldə olunan 

uğurlu nəticələrdəndir. 

Ölkənin gələcək inkişafına xidmət edəcək innovativ fəaliyyəti təmin etmək məqsədilə 

Azərbaycanda yüksək texnologiyalar üzrə Regional İnnovasiya Zonalarının yaradılmasına hazırlıq 

işləri görülür. Bu zonaların yaradılması iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində yüksək texnologiyaların 

tətbiqinə, potensial investorların İKT sektoruna cəlb edilməsinə, respublikada elektron avadanlıqların 

və proqram təminatının istehsalına xidmət edəcəkdir. İKT sektorunun inkişafı ümumi iqtisadi 

inkişafına təkan rolunu oynayır. Bu sektorun inkişaf etdirilməsi məqsədilə artıq bir neçə təməl 

addımlar atılmışdır. Azərbaycan Respublikasında 2013-cü ilin “İnformasiya-kommunikasiya ili” elan 

olunması buna bariz nümunədir. Eyni zamanda 2003-cü ildə AMEA İnformasiya Texnologiyaları 

İnstitutunun nəzdində yaradılmış Tədris-İnnovasiya mərkəzi İKT sektorunun davamlı inkifanın 

təminatçısıdır. “Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya-kommunikasiya 

texnologiyaları üzrə Milli Strategiya (2003-2012-ci illər)” ölkəmizdə bu sahənin inkişafına güclü 

təkan verdi. Cənubi Qafqazda ilk dəfə olaraq qəbul edilmiş bu qlobal strategiya Azərbaycanın İKT 

sahəsində dünyanın qabaqcıl ölkələri sırasına çıxmasına şərait yaradacaqdır.  

Bütün yuxarıda göstərilənlərin nəticəsidir ki, artıq ölkəmiz bütün dünyada islahatçı dövlət, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev mövcud innovasiya texnologiyaları 

dövrünün islahatçı dövlət başçısı kimi tanınmışdır. 

 

 

ŞƏBƏKƏ  İDARƏETMƏSİNİN  İQTİSADİYYATI 

 

Paşayeva L.O. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Gündən-günə inkişaf edən şəbəkə texnologiyaları iqtisadiyyatın hər sahəsində öz təsirini 

göstərir.  Şəbəkə anlayışının əsas hissəsini internet təşkil edir. İnternetin təsiri ilə insan fəaliyyətinin 

bütün sahələrində olduğu kimi, iqtisadiyyat sahəsində də köklü dəyişikliklər baş verir, yeni 

münasibətlər və reallıqlar meydana çıxır. İNTERNET qlobal şəbəkəsi sayəsində milyonlarla insanın 

əmək fəaliyyətinin şərtləri və məzmunu dəyişir, ən mürəkkəb istehsal məsələlərinin həlli sürətlənir, 

iqtisadi idarəetmənin effektivliyi əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlir. İnternet texnologiyaları idarəetmə, 

maliyyə, texniki infrastruktur, istehsal, xidmət, məişət və s. sahələrə geniş tətbiq edilməkdədir. Bu 

texnologiyaların təsiri ilə dövlət idarəetməsi, maliyyə sistemi, səhiyyə, təhsil, kütləvi informasiya 

vasitələri, nəqliyyat, rabitə kimi ənənəvi fəaliyyət sahələri ciddi transformasiyaya uğrayır. Aparılan 

tədqiqatların nəticələrinə görə, ölkələrdə genişzolaqlı İnternetin təsirinin 10%  artması nəticəsində 

ümummilli daxili məhsulun həcmi orta hesabla 1,38% artır. Qlobal şəbəkənin əsas istehsal və xidmət 

vasitəsi kimi istifadə olunduğu, mühüm infrastruktur kimi çıxış etdiyi iqtisadi fəaliyyət sferaları 

İnternet iqtisadiyyatı kimi xarakterizə olunur. Yüksək  keyfiyyətli genişzolaqlı şəbəkə 

infrastrukturunun qurulması və onun əsasında  sürətli, təhlükəsiz, ucuz, keyfiyyətli İnternet 

xidmətlərinin təqdim olunması, iqtisadi subyektlərin, əhalinin bu xidmətlərə çıxış imkanlarının 

artırılması İnternet iqtisadiyyatının dinamik inkişafına şərait yaradır. İnternetin digər kommunikasiya 

vasitələri, xüsusən, mobil telefonlarla qovuşması da İnternet iqtisadiyyatının inkişafına və əhatə 

dairəsinin genişlənməsinə güclü təsir göstərir.  
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İnternetin formalaşdırdığı yeni iqtisadi mühit və münasibətlər sistemi ənənəvi iqtisadiyyatın 

məzmunu, xüsusiyyətləri, prinsipləri ilə üst-üstə düşmür, onlar arasında bir sıra ziddiyyətli məqamlar 

özünü göstərir. İnternet iqtisadiyyatının xüsusiyyətlərinin, qanunauyğunluqlarının, prinsiplərinin, 

problemlərinin öyrənilməsi elmi aktuallıq kəsb edir. 

Elektron ticarət üçün internet trafik qiyməti problemi ənənəvi telekommunikasiya qiymətləri 

siyasətini əhatə edir və daha mürəkkəbdir. Ənənəvi telekommunikasiya sistemləri, müəyyən bir növ 

şəbəkə üzrə xidmətlərinə görə bir keyfiyyət səviyyəsini təklif edir, məsələn, telefon şəbəkəsində 

istənilən dərəcədə səs məlumatlarını daşımaq imkanı. Bununla belə, e-ticarətdə eyni məlumat rabitəsi 

şəbəkəsindən fərqli xidmət səviyyələri tələb edən zəngin xidmətlər toplusu var. Məsələn, bir telnet 

sessiyası zamanı bir istifadəçi bir server ilə real-time qarşılıqlı yüksək sürətli və aşağı həcmli məlumat 

ötürülməsini tələb edir. Digər tərəfdən bir video konfransı şəkil və səsdə aydınlıq və koordinasiyaya 

ehtiyac duyur, belə ki, müxtəlif interoperativ proqramlar (video, audio və mətn) vasitəsilə göndərilən 

məlumatların sinxronizasiyası kimi bir çox daha mürəkkəb xidmət keyfiyyəti xüsusiyyətləri tələb edir. 

Bundan əlavə, audio və video proqramları məlumat ötürülməsi dərəcələrində aşağı dəyişkənliyi olan 

yüksək həcmli və yüksək sürətli transferlər tələb edir. 

Şəbəkənin müxtəlif hissələri müxtəlif qurumlar tərəfindən idarə olunur və bir məlumat axını 

müxtəlif infrastruktur təminatçıları ilə əlaqəli fiziki bağlantıları əhatə edən bir yoldan keçməlidir. 

Trafik hüquqlarına və onların müxtəlif xərc strukturlarına sahib olan təşkilatların müxtəlif təbiətini 

nəzərə alaraq, qiymətlərin müəyyənləşdirilməsi üçün bir yanaşma ilə razılaşmayacağı ehtimal olunur. 

 

 

AZƏRBAYCANDA GEYİM SEKTORUNUN İNKİŞAFI PROBLEMLƏRİ 

 

Rəcəbli Ü.S. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti  

 

Cəmiyyətin sosial quruluşu, dünya görüşü, texnikanın inkşaf səviyyəsi, mədəniyyəti, 

ölkələrarası ticarət əlaqələri müəyyən dövr ərzində bu və ya digər dərəcədə insanların geyimlərində öz 

əksini tapmışdir. Muasir geyimlər uzun müddətli inkşafin, ölkə iqtisadiyyatının durumunun, 

yaradıcılıq ixtiralarının və nəaliyyətlərin nəticəsidir. Bütün bunlar eyni zamanda indiki dövrdə müasir 

cəmiyyətin insan obrazında öz əksini tapmışdır. 

 Məhsulun estetik cəhətdən gözəl olması insanların mənəvi tələblərini təmin edir, onlarda 

məmnunluq, sevinc və emosional yüksəliş hissi yaradır. İnsanların mənəvi tələbləri müxtəlifdir. 

Məhsulların estetik dəyərini xarakterizə edərkən insanların gözəl və xoş məhsullardan istifadə etmək 

tələbini nəzərə alaraq, qeyd edilən məhsulun estetik tələbləri ödəmək qabiliyyətinə ciddi fikir verilir.  

“Gözəllik” kateqoriyası predmetin istifadəsinə olan tələbatın qavranılması ilə bağlıdır və 

formanın hissi qavrayış əlamətlərindəki ümumi ictimai dəyərləri ifadə etmək üçün istifadə 

edilir.Məhsulların estetik xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsində bir nüans nəzərə alınmalıdır ki, 

gözəllik anlayışı təkcə xarici görünüşün cəlbediciliyinə aid edilmir, o, insanların tələblərinə nə 

dərəcədə tam cavab verməklə ölçülür. Məhsul o zaman həqiqətən gözəl hesab oluna bilər ki, onun 

məzmunu və forması təbii vəhdət təşkil etsin.Hazır məhsulların estetik xüsusiyyətləri kompleks 

xarakter daşıyır və özündə xüsusiyyətlərin aşağıdakı dörd qrupu özündə  birləşdirir: informasiya 

ifadəliliyi, formanın rasionallığı, kompozisiyanın bütövlüyü və istehsal mükəmməlliyi. 

“Formaların rasionallığı” alt-qrupuna aşağıdakı göstəricilər aiddir: funksional-konstruktiv 

rasionallıq, məqsədəuyğunluq. Funksional-konstruktiv rasionallıq məhsulun forması ilə yerinə 

yetirilən funksiya, konstruktiv həll, hazırlanma texnologiyasının xüsusiyyətləri və istifadə edilən 

materiallar arasında uyğunluğu aşkar edir. Formanın məqsədəuyğunluğu məhsulun forması ilə 

istifadənin rahatlığı tələbləri arasındakı uyğunluğu əks etdirir.  

Beləliklə, məhsulun estetik cəhətdən gözəl olması və insanların tələbatını ödəməsiməsələlərinin 

yüngül sənaye sahələrinə, o cümlədən geyim sektoruna düzgün şəkildə tətbiqi respublikada qeyd 

olunan sənaye növünün inkişafına təkan verə bilər.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkə iqtisadiyyatının inkişafında xüsusi çəkisi olan Yüngül sənaye 

əhalini geyim, ayaqqabı və digər əşyalarla təmin edən sahələri özündə birləşdirir. Respublikada 

Yüngül sənayenin inkişafının əsas məqsədi, yerlərdə əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılması və işsizliyin qarşısınin alınması, ölkədə sağlam rəqabət mühitinin formalaşması, 
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ümumi daxili məhsulun artırılması, məhsulun daxili bazarla yanaşı müəyyən qədər də, xarici bazarlara 

çıxışının təmin edilməsi kimi bir sıra problemlərin həll olunmasına yönəldilmişdir.  

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müxtəlif həcmli tikiş fabriklərində yalnız müəyyən olunmuş 

istiqamət üzrə (məktəblilər üçün, müxtəlif təyinatlı dövlət qurumları üçün) geyimlər istehsal olunur. 

Geyim sektoruna aid olan tikiş fabriklərinin fəaliyyətlərinin daha da genişləndirməkçün, onların 

əhalinin zövqünü oxşayacaq son modaya uyğun məhsullar istehsal etmələri vacibdir. Bunun üçün tikiş 

fabrikləri ilə savadlı, yüksək qabiliyyətə malik moda mütəxəsisləri arasıda sıx əməkdaşlıq əlaqələri 

yaradılmalıdır.Bu isəölkənin qeyri-neft sektorlarından olan yüngül sənaye sahəsi - geyim 

sektorununinnovasiyalı inkişafını təmin edəcək addımlardandır. Ümümiyyətlə, innovasiyalı inkişaf 

dedikdə, davamlı olaraq reallaşdırılan yeniliklər zənciri başa düşülür. Əksər iqtisadçılar hesab edirlər 

ki, məhz innovasiyalı inkişaf bütün ictimai sistemlərdə böhran təzahürlərini və depressiv amilləri 

aradan qaldıra bilər.  

Beləliklə, dünya moda sferası çəçivəsində baş verən dəyişklikləri nəzərə alaraq istehsal 

olunacaq yeni modaya uyğun mallar daxili bazarla yanşı, qismən də olsa xarici bazarlara da nüfuz edə 

bilər. Bu həm də, respublikada moda mütəxəssislərinin işlə təminatı məsələsinin həllinə və tikiş, 

trikotaj istehsalı və s. sahələrinin innovasiyalı inkişafına və məhsuldarlığın artırılmasına yönəlmiş 

addım ola bilər.  

 

 

AZƏRBAYCANDA İNNOVASİYA İNFRASTRUKTURUNUN FORMALAŞMASI 

 

Rəhimova L.C. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

XX əsrin 2-ci yarısından iqtisadi inkişafın əsas amili innovasiya prosesi olmaqla onun tərkib 

hissələri, strukturu, inkişaf etmiş ölkələrdə geniş formalaşmışdır.  

İnnovasiya prosesi iqtisadi inkişafda üstünlüklərinə görə geniş miqyaslı əhatə xarakteri 

daşıyırsa, hər bir ölkə üçün konkret olaraq yaradılması, istifadə imkanları müxtəlif olduğuna görə 

fərqlənir. 

Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətinin vacib prioritetlərindən biri 

iqtisadiyyatın yeni inkişaf yoluna – innovasiya iqtisadiyyatına keçiddir. Azərbaycan iqtisadiyyatının 

inkişafının əsas amilləri sırasına istehsalatın və cəmiyyətin idarə edilməsinin müxtəlif sahələrinə yeni 

ideya, elmi bilik, texnologiya və məhsul növlərinin tətbiqinə əsaslanan innovasiya fəaliyyəti aid edilir. 

Bu gün Azərbaycan iqtisadi inkişafı sürətləndirmək və rəqabətqabiliyyətinin artırılmasına 

imkan verən innovasiya fəaliyyətinin aktivləşməsi istiqamətində müəyyən işlər görür.Bu sahədə əsas 

güc Milli innovasiya sisteminin (MİS) elementlərinin inkişafına,istehsal sahələrinin artırılmasına, 

regionların innovativ inkişafına və innovasiyaya tələbin artırılmasına yönəldilir. 

Azərbaycanda iqtisadi inkişafın innovasiya modelinin başlıca istiqamətləri “Azərbaycan 2020 

gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyasında öz əksini tapmışdır. 

Konsepsiyada iqtisadiyyatı texnoloji müasirləşdirmək, elmi və elmi-tekniki fəaliyyətin nəticəvi 

keyfiyyətli artımı əsasında onun innovasiya inkişafı yoluna keçmək, innovasiya fəaliyyətinin 

səmərəsini artırmaq kimi vacib məslələr ön plana çəkilmişdir. Buna nail olmaq üçün ölkənin bütün 

imkanlarından – mövcud iqtisadi, sosial və siyasi ehtiyatlardan tam və maksimal səmərəli istifadə, 

respublika potensialının gücləndirilməsi üçün şəraitin yaradılması vacibdir. 

İnnovasiya infrastrukturu daima inkişaf edir, onun yeni obyektləri yaradılır.Bu gün innovasiya 

sistemi infrastrukturuna texnologiya transferi mərkəzləri, innovasiya-texnologiya mərkəzləri, 

texnoparklar, biznes-inqubatorlar, innovasiya fəaliyyəti üçün kadr hazırlığı mərkəzləri, vençur fondları 

və s. aiddir. 

Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında müstəqillik illərində çox işlər görülmüşdür. Bütün 

bunlara baxmayaraq MİS-in müftəlif elementlərinin qarşılıqlı mexanizimləri tam işləmirlər. 

Son 10-15 il ərzində innovasiya mühitini formalaşdıran bir çox maşınqayırma, metallurgiya 

sənayesi, dəzgahqayırma, cihazqayırma, elektrotexnika və kimya sənayesi bu işləmirlər, və ya tam 

güclə işləmirlər. Nəticədə müəssisələrin innovasiya fəallığı və texniki və texnoloji səviyyəsini 

müəyyən edən elm tutumlu məhsulun həcmləri azalmışdır. 
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Bu gün yaradılan texnoparklar və innovasiya infrastrukurunun digər elementləri arasında sıx 

əməkdaşlıq, informasiya mübadiləsi demək olar, yox dərəcəsindədir. Hər struktur ayrı-ayrılıqda 

fəaliyyət göstərir və digərinin işindən xəbər tutmur. Ona görə də işlərdə təkrarlanmalar baş verir. 

İnnovasiya infrastrukturunun bütün subyektləri ilə dövlət orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyətini 

genişləndirmək, innovasiya prosesinin üzvləri arasında bazarın tələblərinə vaxtında reaksiya vermək, 

rəqabətlilik və əlaqələrin genişlənməsi bütün təşkilatların səmərəliliyini artracaq, məqsədyönlü siyasi 

tədbirlər innovasiya prosesinin inkişafına təkan verəcəkdir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatında islahatlar aparılması şəraitində əsas məslələrdən biri elmi 

təşkilatların, universitetlərin, müəssisələrin, firmaların, şirkətlərin innovasiya fəallığının artırılmasıdır. 

Son illər bu sahədə respublikada mühüm işlər görülmüşdür. Bu illər ərzində müasir 

infrastruktur təminatının yaradılması, çoxsaylı layihələrin icrası, biznes və investisiya mühitinin 

davamlı olaraq yaxşılaşdırılması,sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, regionların inkişafı strategiyasının 

uğurla həyata keçirilməsi dayanıqlı iqtisadi inkişaf üçün möhkəm təməl formalaşdırmışdır. Bu 

baxımdan Sumqayıt Texnologiyalar Parkını, Sumqayıt Kimya Sənaye, Balaxanı Sənaye və Yüksək 

Texnologiyalar parklarının yaradılmasını misal göstərə bilərik. 

 

İNNOVASİYA LAYİHƏLƏRİNİN İQTİSADİ SƏMƏRƏLİLİYİ 

 

Rəsulov E.S. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

İstənilən layihələrin (öz son nəticələrində) müsbət nəticə vermələri üçün onu ictimai muhitdə 

mütləq nəzərə almaq lazımdır. Belə layihələrə - qlobal, xalq təsərrüfatı, geniş ölçülü və yerli layihələr 

də daxildirlər. Davametmə müddətinə görə layihələr bir neçə yerə bölünürlər:  

Qısa müddətli layihələr ( 3 ilə qədər);  Orta müddətli layihələr ( 3-5 il arası);  Uzun müddətli 

layihələr ( 5 ildən yuxarı). 

İstənilən layihəni öz keçdiyi həyati dövrünə görə dörd mərhələyə bölmək olar: 1) Başlanğıc; 2) 

Hazırlıq; 3) İşin yerinə yetirilməsi; 4) İşin qurtarması.  

Təsnifatda göstərilən layihənin növlərinə bunları missal göstərmək olar: 1. Bir-birini inkar edən 

iki layihə o layihələrdir ki, bir layihəni qəbul edən zaman bir layihənin rentabelliliyi, o birinə nisbətən 

sıfıra enir (və ya əksinə). Başqa cür belə layihələri alternativlayihələr adlandırırlar. Belə iki eyni 

yönümlü layihələrin eyni sahədə, eyni zamanda işləməsi qeyri mümkündür. Məsələn: atom elektrik 

stansiyası. 2. Şərti layihələr. Bu halda bir layihənin işi o biri layihənin işsizliyindən sıfıra bərabər olur 

və belə layihələr bir-birinə simmetrik olmurlar. 3. Bir-birindən asılı olmayan layihələr o layihələrdirlər 

ki, orada iki layihədən birinin qəbulu, o biri layihənin gəlirliyinə təsir etmir. 4. Bir-birindən asılı olan 

layihələr o layihələrdir ki, orada iki layihədən birinin qəbulu o biri layihənin gəlirliyinə təsir edir: 

Bəzi tədqiqatlar yuxarıda göstərilən təsnifata əlavə olaraq digər layihələr də daxil edirlər:  

a) Vacib olan layihələr. Bura daxildir: • Lazım olan norma və qaydaların yerinə yetirilməsi; • 

Tənqidi aktivlərin yeniləşməsi (mövcud aktivlərin öz iş vəziyyətində saxlanması); • Razılaşma üsulu 

ilə razılaşmalarda olan öhdəliklərin yerinə yetirilməsi. Məsələn, belə layihələrə biz ətraf mühitin 

qorunması və tənzimlənməsi misal göstərə bilərik.  

b) Vacib olmayan layihələr Bu layihələrəişlək vəziyyətindən çıxmış avadanlıqların yeniləşməsi 

üçün investisiyaları misal göstərə bilərik. 

c) Təxirə salınmaz layihələr: Bu layihələrə gələcəkdə öz təsirini itirəcək və hal-hazırda əl 

çatmayan layihələrdirlər.  

d) Təxirə salınmalı layihələr Bu layihələr gələcəkdə öz təsirini və əhəmiyyətini itirməyəcək və 

hal-hazırda lazım olmayan layihələrdirlər. Məsələn: dayandırılmış buruqlara qoyulmuş investisiylar. 

İnnovasiya layihələrinin texniki-iqtisadi təklif mərhələsində layihənin nəzərdə tutulmuş 

dövründə və bütövlükdə tamdövr ərzində reallaşdırılmasının maliyyə göstəricilərini xarakterizə edən 

pul axınlatrının hesabatına əsaslanan qiymətləndirilməsi, hər şeydən əvvəl investor nöqteyi nəzərdən 

layihənin səmərəliliyini əks etdirir. 

İnnovasiya fəaliyyətində səmərəliliyinin nəzərə alınması tədqiqatlarının nəticələrinin 

kommersiyalaşdırılması və ETİ planlarının müvəffəqiyyətli reallaşdırılması üçün əsas şərtidir. 

“Səmərə” və “Səmərəlik” kateqoriyaları iqtisadi ədəbiyyatda daim istifadə olunurlar və onların çoxlu 

sayda tərifləri verilir. Bir halda ki, istehsal münasibətlərinin istənilən dəyişiklikləri insanların 
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bilavasitə fəaliyyəti daxilində həyata keçirilir, o zaman istehsal münasibətlərinin xüsusiyyətləri bu 

fəaliyyətin nəticələrini əks etdirməlidirlər. İnnovasiyaların səmərəliliyi bilavasitə yaradılan 

məhsulların, texniki sistemlərin, strukturların bütün mühüm və nəzərdə tutulmuş faydalı effektlər 

vahidinə hesablanmış müvafiq əmək, zaman, maddi ehtiyatlara və pul kəmiyyətinə qənaət qabiliyyəti 

ilə müəyyən olunur. İnnovasiyaların reallaşdırılmasından əldə olunan səmərənin ölçüsü bilavasitə 

aşağıdakı istiqamətlərdə özünü göstərir:  

a) məhsul (məhsul çeşidinin artımı və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması);  

b) texnoloji (əmək məhsuldarlığının artımı və əmək şəraitin yaxşılaşdırılması);  

c) funksional (idarəetmə səmərəliliyinin artırılması);  

d) sosial (innovasiyaların istifadəsi hesabına həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması). 

İnnovasiya layihələrinin əsas səmərəlililik göstəriciləri qismində metodik tövsiyyələr 

aşağıdakıları müəyyən edir:  

Layihə iştirakçıları üçün maliyyə nəticələrini nəzərə alan maliyyə (kommersiya) səmərəliliyi;  

Bütün səviyyəli büdcələr üçün maliyyə nəticələrini nəzərə alan büdcə səmərəliliyi;  Layihə 

iştirakçılarının bilavasitə maliyyə maraqları sərhəddindən kənara çıxan və dəyər ifadəsinə icazə verilən 

məsrəf və nəticələri nəzərə alan xalq təsərrüfatı iqtisadi səmərəliliyi. 

 

 

İNNOVASİYALI İQTİSADİYYATIN İNKİŞAFININ MÜASİR PROBLEMLƏRİ 

 

Süleymanov M.A. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Müasir dövrümüzdə bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəyyən təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olan 

müəssisələr arasında rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılması və rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılması 

yollarından biri olan innovasiyaların tətbiqi əsas problemlərdən hesab olunur. 

Rəqabət qabiliyyəti struktur problemləri, insan kapitalı və innovasiya ilə əlaqədardır. Bu 

baxımdan bazar sistemində rəqabətə davamlı fəaliyyət istiqamətinin formalaşdırılması, iqtisadiyyatın 

ayrı-ayrı sahələrinin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün innovasiya mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir.  

İstehsala innovasiyanı tətbiq etməyi zəruri edən amillər də var. Məsələn, bazarda yeni 

rəqiblərin meydana çıxması, rəqiblərin öz istehsalını təkmilləşdirməsi, rəqiblərin önə keçməsi, 

məhsula olan marağın azalması, daxili əksikliklər, istehsalın genişləndirilməsi, yenidənqurma, yeni 

məhsulun mənimsənilməsi və buraxılışı,istehsal olunan məhsulların yeni çeşid və modellərinin 

hazırlanması və s. Bu zəruri amillərin nəticəsində müəssisələr istehsala öz sahələri üzrə müxtəlif 

innovasiyalar; həm geniş diapozonda texniki innovasiyalar, həm böyük çeşiddə xidmət 

innovasiyaları, həm də idarəçilik və sosial innovasiyalar tətbiq edirlər. prosesi hər şeydən əvvəl 

innovasiya layihəsinin hazırlanması il başlayır. Bəs innovasiya layihəsi nədir? 

İnnovasiya layihəsi (İL) – konkret elmi-texniki problemin (məsələnin) həllinə yönəlmiş və 

innovasiyaya gətirib çıxaran məqsəd və proqramların və onların yerinə yetirilməsi üçün lazım olan 

elmi tədqiqat,sinaq-konstruktor, istehsalat, təşkilati, maliyyə, kommersiya və digər tədbirlərin 

qarşılıqlı əlaqələndirilmiş sistemidir ki, bu da resurslar, icraçılar və icra müddətləri göstərməklə 

tarazlaşdırılmış layihə sənədləşməsi dəsti ilə rəsmiləşdirilir. [1] 

İL-nin icraçısı bir və ya bir neçə ola bilər: sifarişçi(lər), investor, layihələndirici, təchizatçı, 

elmi-texniki şura, layihənin rəhbəri, dəstəkləyici strukturlar (innovasiya müəssisələri, fondlar, 

konsaltinq şirkətləri, mustəqil ekspertiza orqanları, audit firmaları, sərgi mərkəzləri və s.) 

İL-nin tərtibi və realizasiyasının səmərərliliyi üçün onun idarə olunması çox vacibdir. İL-nin 

idarə olunması innovasiyanın realizasiyasına yönəlmiş məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi, təşkilati 

strukturu, iqtisadi fəaliyyət üçün alternativ variantlardan birinin seçilməsi, tədbirlərin planlaşdırılması 

ilə bağlı idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi, və həyata keçirilməsi prossesidir. Sadalananlar 

arasında isə alternativ variantların seçilməsi və idarəetmə qərarların qəbulu xüsusi əhəmiyyət ksəb 

edir. Bəs seçim nədir? 

Seçim - iqtisadi subyektin bütün xərcləri müqayisə edərək öz hədəfinə uyğun şəkildə hərəkət 

etməsidir. İqtisadçılar qərar qəbul edərkən o işdən əldə edəcəkləri təxmini faydalılığı və xərcləri 

nəzərə alırlar. Xərclər və qərarlar subyektiv olduqları, yəni insanlara görə fərqlilik göstərdiyi üçün 
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alınan qərarlar da fərqlilik göstərə bilər. Əldə olunan faydalarda və edilən xərclərdə meydana gələn 

hər hansı dəyişmə belə seçimlərə təsir edə bilir. Xərclər və faydalardan əlavə seçim edərkən risklərin 

nəzərə alinması da vacib şərtlərdən biridir. [2] 

Hər bir innovasiya fəaliyyəti də müxtəlif cür risklərlə bağlı oldur. İnnovasiya fəaliyyəti ilə 

məşğul olan təşkilatlarda meydana çıxan risklərin müəyyən bir qismi məhz İL ilə bağlıdır; Ya 

müəssisiə layihələri düzgün seçmir, ya da ki, layihənin maliyələşməsinin həcmi kifayət qədər olmur. 

Risklərin aşağı salınması üçün ilk növbədə layihələrin seçilməsini diqqətlə araşdırmaq, 

müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik amillərinə diqqət yetirmək lazımdır.Müəyyənlik şəraitində qərar 

qəbul edilməsi, həll ediləcək problem barəsində kifayət qədər informasiyanın olması və qərar 

variantlarının çox olması ilə bağlı olur. Bu halda risk, seçiləcək qərar variantının yüksək səmərəli və 

ya az səmərəli olması ilə səciyyələnə bilər. Qeyri-müəyyənlik şəraitində isə əksinə, informasiyanın 

olmaması səbəbindən qərar variantlarının hazırlanmanın mümkünsüzlüyü baş verir ki, bu da menecer 

tərəfindən nəticəsi bəlli olmayan vahid bir qərarın qəbul edilməsini zəruri edir. [3] Bu isə öz 

növbəsində böyük risk yaradır və çox böyük itkilərə səbəb ola bilər. Belə halda qərar qəbul edilməsi 

yalnız ehtimala əsaslana bilər. Ehtimal isə elmi və təcrübi biliklərə, səriştə və vərdişlərə yox, yalnız 

intuisiyaya söykəndiyindən onun müsbət nəticə verməsi şübhəlidir. Bu səbəblə qərar qəbul edərkən 

risk amilini zəiflətmək və ya aradan qaldırmaq üçün, ilk növbədə qeyri-müəyyənliyi azaltmaq və 

bunun üçünsə, həll ediləcək problemlə bağlı informasiya məhdudluğunu aradan qaldırmaq vacibdir. 

Buna görə də hər hansı innovasiya layihəsini seçərkən daha çoxaşağıdakı informasiyalara diqqət 

yetirilməlidir: 

1) İnnovasiya işlərinə yönəldilən xərclərin böyük həcmli və yüksək templi olması; 

2) Maliyyə vəsaitlərinin məhdudluğu; 

3) Daha çox səmərə verə biləcək layihələrin seçilməsi zərurəti; 

4) Mövzuların çoxluğu; 

5) Layihənin müəssisənin strategiyasına uyğunlaşması zərurəti 

Yuxarıda sadalanan informasiyalar haqqında məlumat olduqda innovasiya layihəsinin seçimi 

daha effektiv və daha səmərəli olur. Buna görə də müəssisədə riskin səviyyəsi aşağı salmaq üçün, 

müəssisənin gələcək perspektivində inkişafına müsbət təsir edəcək doğru qərar vermək üçün hər bir 

müəssisə lazımi informasiyaları əldə etməkdə maraqlı olmalıdır.  

Layihələrin düzgün seçimindən sonra öz fəaliyyətinə innovasiyanı tətbiq edən hər bir iqtisadi 

subyekt özünün inkişafından əlavə dövlətin iqtisadiyyatının inkişafına da təkan verir. 

Respublikamızda da bu sahədə işlər görülür.Dövlət iqtisadiyyatın tənzimlənməsində, yaranmış 

şəraitə uyğun, çevik, məqsədyönlü, uzaqgörən tədbirlərini əks etdirən islahatlar, proqnozlara 

əsaslanan dövlət proqramları həyata keçirmiş, milli iqtisadiyyat formalaşmış, informasiya-

kommunikasiya texnologiyasının bütün sahələrdə tətbiqi ilə innovasiyalı iqtisadiyyat yaradılmışdır. 

Mövcud qloballaşma ilə əlaqədar, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin, inteqrasiyanın genişlənməsi ilə 

müasir geoiqtisadi dövr başlanmışdır. 

 

BEYNƏLXALQ İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİK 

 

Tağıyev T.K. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Milli təhlükəsizlik, onun əsas struktur elementi kimi iqtisadi təhlükəsizlik problemi daim 

tədqiqatçıların, habelə dövlət xadimlərinin diqqət mərkəzində olub. Bu ilk növbədə milli 

təhlükəsizliyin əsas ünsürü kimi iqtisadi təhlükəsizliyin mürəkkəbliyindən, çoxcəhətliyindən irəli 

gəlir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi təhlükəsizlik xalqın müstəqil olaraq xaricdən heç bir təzyiq və 

müdaxilə olmadan öz iqtisadi inkişafının forma və yollarının müəyyən edilməsi vəziyyətidir. Ölkənin 

iqtisadi təhlükəsizliyi dedikdə onun elə vəziyyəti başa düşülür ki, orada zəruri maliyyə, istehsal, əmək, 

intellektual potensialı, onun effektiv funksiyalaşmasına təminat verən istehsalat təşkili sistemi olsun. 

O, ölkənin iqtisadi-sosial inkişafı ilə bağlıdır. İqtisadi təhlükəsizlk strategiyasının realizə edilməsi 

milli təhlükəsizliyin ümumi məqsədlərinə nail olmaq üçün maddi şərtlərin təminini zəruri edir. 

Azərbaycan Respublikası daxili və xarici iqtisadi siyasət aparmaqla ölkənin təhlükəsizliyini təmin 

edir. 
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Tarix sübut edir ki, iqtisadiyyatı zəif olan ölkələrdə sabitlikdən söz belə gedə bilməz. Bu gün 

Azərbaycan Qafqazda iqtisadi cəhətdən güclü olan dövlətdir. Bu da Azərbaycanın milli maraqlarından 

irəli gəlir. Bundan əlavə, Azərbaycan öz iqtisadi inkişaf perspektivlərini Qərb iqtisadi strukturlarına 

inteqrasiyasında görür. Son illər beynəlxalq əhəmiyyətli neft-qaz və nəqliyyat infrastrukturlarının 

inkişafı Azərbaycanın Qərblə iqtisadi əlaqələrini daha da möhkəmləndirmiş, respublikanın iqtisadi 

təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm nəticələr əldə edilmişdir. Artıq Avropa Birliyi dövlətləri 

Azərbaycana etibarlı müttəfiq və özünün enerji təhlükəsinin təminatçısı kimi baxmaqdadır. 

Azərbaycan  Respubikasının təhlükəsizlik mühüti onun  suverenliyi ərazi bütövlüyü, 

sərhədlərinin  toxunlmazlığı, milli maraqları  davamlı inkişafı, əhalisinin rifahı və dəyərlərinin 

qorunmasıına təsir edən amillərin məcmusudur. 

Beləliklə, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi və dövlət maraqlarının bir-biri ilə sıx bağlı iki əsas 

məsələsi üzərində dayanırıq: ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunması və ölkəmizin regional enerji-

nəqliyyat dəhlizləri şəbəkəsində öncül rolu. Birinci üçün ikincinin nə qədər əhəmiyyət kəsb etdiyini 

xüsusi vurğulamağa ehtiyac yoxdur. Son 10 ildə Azərbaycanın liderliyi ilə reallığa çevrilən transmilli 

layihələrin (neft-qaz kəmərləri) sırasına bu günlərdə əlavə olunan Bakı-Tbilisi-Qars (BTQ) dəmir yolu 

xətti bunun təsdiqidir. BTQ magistralı - iqtisadi perspektivləri, strateji-coğrafi imkanları və digər 

özəllikləri ilə bərabər - bizim üçün həm də (və ilk növbədə) geosiyasi layihə, işğalçı ölkəyə 

gözdağıdır. Üstəlik, Azərbaycan rəhbərliyi bunu heç vaxt gizlətməyib və ilk gündən açıq bəyan edib. 

Biz də bu yazıda BTQ layihəsini Azərbaycanın milli maraqları kontekstində nəzərdən keçirəcəyik.  

Beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirmək, qlobal və regional təhlükəsizlik və sabitliyə töhfə 

vermək üçün dəyərlərini bölüşdüyü beynəlxalq təşkilatlarla inteqrasiyaya yönəlmiş əməkdaşlığın 

inkişaf etdirilməsi də ölkəmizin milli maraqlarındandır. Bu gün Azərbaycan xeyli sayda nüfuzlu 

beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən BMT-nin, ATƏT-in, Avropa Şurasının, İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatının və digərlərinin üzvüdür. Həmin təşkilatların əsas məqsədlərindən biri isə yer üzündə 

sabitliyə və firavanlığa nail olmaqdır. Deməli, bu təşkilatlara üzvlüklə Azərbaycan da bir daha sabitlik 

və firavanlıq uğrunda çalışan, bu yolda çarpışan dövlətlərdən biri olduğunu göstərmiş olur. Sabitlik və 

firavanlığın mövcudluğu isə nəticə etibarilə sonda hər bir fərdin həyatında öz əksini tapır. Elə bu 

səbəbdən cəmiyyətimiz birmənalı şəkildə Azərbaycanın dünyaya beynəlxalq təşkilatlara üzvlük 

vasitəsilə inteqrasiyasını dəstəkləyir, götürülmüş öhdəliklərin yerinə yetirilməsi istiqamətində dövlətə 

hər cür yardımçı olmağa çalışır. 

Milli maraqların təminin əsas mahiyyəti Azərbaycan xalqının özünün intibahına hesablanmış 

olmasıdır. Bunun üçün yerinə yetrilməli olan əsas şərtlərdən biri öz növəbəsində daha bir istiqamət 

üzrə milli marağın formalaşmasına gətirib çıxarır. Bu, Azərbaycan xalqının mədəni-tarixi irsinin və 

mənəvi dəyərlərinin qorunması, eləcə də ümumbəşəri dəyərlərlə zənginləşdirilməsi, dilinin, 

özünüdərk, vətənpərvərlik və milli iftixar hissinin, intellektual potensialının inkişaf etdirilməsidir. 

Qeyd edilənlər həyata keçirilmədən digər milli maraqların həyata keçirilməsi mümkün deyil və 

mümkün olarsa belə, artıq xalqın, cəmiyyətin mənafeləri ilə uzlaşmaz. Eyni zamanda dünya 

azərbaycanlılarının bölüşdüyü dəyərlərəəsaslanan milli özünəməxsusluğun və həmrəyliyin 

möhkəmləndirilməsi də burada olduqca vacib əhəmiyyətə malik məqamlardan biri kimi yer alır. Çünki 

bu öz növbəsində xalqın monolitliyini şərtləndirən mühüm faktordur. Monolit xalqın, onun 

formalaşdırdığı dövlətin milli maraqlarının təmin olunması isə daha tez və səmərəli şəkildə baş tutur. 

Məhz belə xalqı formalaşdıran fərdlər milli maraqların təmin olunması üçün şəxsi istək və 

arzularını lazım gələrsə, çox asanlıqla arxa plana keçirə bilirlər. Bu isə o deməkdir ki, ictimai 

təfəkkürdə milli maraq böyük önəmə və həlledici təsir gücünə malikdir. 

 

ИННОВАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА 

 

Джафаров  О.Э. 

Азербайджанский государственный университат нефти и промышленности 

 

Инновации и экономическая динамика Понятие инновация на протяжении последних 150 

лет довольно широко используется в экономической науке, но по-прежнему существуют 

разные ее толкования. Еще Аристотель в своем трактате «Категории» писал, что творчество и 

поступки не одно и то же. У Аристотеля мы видим, что идеальное не существует и не может 
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существовать помимо материального, т.е. блага как такового не существует, а оно определяется 

разными категориями: качеством, количеством, соотношением и т.п.  

Историко-экономическая ретроспектива показывает, что теоретические попытки 

осмысления процесса объективации нового изначально были связаны с анализом такой 

познавательной процедуры, как открытие.  

По определению Й. Шумпетера, инновация – это новая комбинация производственных 

факторов, мотивированная предпринимательским духом. 

Он обосновал необходимость реализации инноваций в качестве постоянной смены 

вариантов (комбинаций), способствующих экономическому развитию. Множество комбинаций 

он разделял на два основных подмножества – новые и старые. Причем Й. Шумпетер считал, что 

каждая новая комбинация производственных факторов (ресурсов) должна включать 

необходимые ей средства производства из той или иной старой комбинации, т.е. обладать 

преемственностью. При этом осуществление новых комбинаций он связал с проведением 

соответствующей реорганизации производства, например, путем обеспечения монопольного 

положения (посредством создания треста) или подрыва монопольного положения другого 

предприятия. По мнению Й. Шумпетера, новые комбинации появляются дискретно, через 

различные по продолжительности промежутки времени и при этом, как правило, в большом 

количестве. Именно массовым появлением новых комбинаций объясняются основные черты 

периода экономического подъема, структурных изменений в обществе и вектор 

инновационного развития. 

В многочисленных отечественных трудах можно выделить основные функции 

инноваций, которые, в первую очередь, связаны с созданием некоторых новых продуктов, 

востребованных рынком, новых перспективных технологий и т.д. и т.п. В понятийном аппарате 

экономической науки начала XX века, занимавшейся, в частности анализом «новых 

комбинаций» изменений в области инновационной деятельности, общепринятая терминология 

практически отсутствовала. Принято считать, что основополагающее – и пионерское – 

описание инноваций ввел в научный оборот Й.А. Шумпетер в работе «Теория экономического 

развития», в которой инновации занимают центральное место. Для него инновации – не 

технический, а экономический и социальный термин.  

Книги Й.Шумпетера дали толчок к работам других ученых в области инноваций лишь в 

1960-х годах, когда проблемы, связанные с научно-техническим прогрессом, выдвинулись на 

первый план. В зарубежной экономической науке в настоящее время существует множество 

определений понятия инновация (нововведение) и аспектов инновационной деятельности. 

Коммерческий аспект определяет инновацию, как экономическую необходимость, осознанную 

через потребности рынка. Инновации, нововведения, новшества в области исследований 

Й.Шумпетера играют такую же ведущую роль, как цена или свободная конкуренция в 

экономической теории А.Маршалла. 

В своих сочинениях он отверг неоклассические представления о развитии как 

постепенном, гармоничном процессе и ввел понятие «эффективной конкуренции», в котором 

рыночный механизм представлен как плодотворное взаимодействие хозяйствующих субъектов, 

базирующееся на инновациях, которые и придают хозяйственному развитию дополнительный 

динамизм. «Форма и содержание развития в нашем понимании … задаются понятием 

«осуществление новых комбинаций» . По мнению Й.Шумпетера, суть инновации – не просто 

нововведение или изобретение, а использование нового фактора производства. Под 

инновациями он понимал «новые комбинации, изменения в развитии», влияющие на 

установление новой производственной функции. Шумпетером было введено также понятие 

кластера инноваций – совокупности (пакета) базисных инноваций, реализуемых в единый 

момент времени. 
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IX BÖLMƏ 

MÜƏSSİSƏLƏRİN İQTİSADİYYATI VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ 
 

 

AZƏRBAYCAN SƏNAYESİNİN RƏQABƏTQABİLİYYƏTİNİN  

MÖVCUD VƏZİYYƏTİNİN DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİ 

 

Abbaslı O.G. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Ölkə iqtisadiyyatının stimullaşdırılması və təbii resurslardan asılılığının azaldılaraq rəqabətə davamlı 

sənaye struktura gətirilməsi üçün aşağıdaı tədbirlər planın icra edilməsi vacibdir:  

1. Ümümmilli iqtisadi strateji planın hazırlanması  

2. Ümumi biznes mühitinin inkişaf etdirilməsi, klasterli inkişaf modelinin dəstəklənməsi, 

rəqabətə davamlı regionların yaradılması və qonşu ölkələrlə effektiv məhsuldar əlaqələrin yaradılması 

hesabına rəqabətqabiliyyətliliyi möhkəmləndirmək;  

3. Sənaye sahəsinin rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılaraq onların güclü tərəflərə çevrilməsi və 

təbii sərvətlərdən asılılığı azaldılaraq iqtisadiyyatın diversifikasiyasını reallaşdırmaq. 

Dünya üzrə ölkə iqtisadiyyatların, idarəetmənin və ixtisaslaşmaların özləri iləbirlikdə gətirdikləri 

mürəkkəbliklər hər şeyin daha dəqiq və ətraflı planlaşdırılmasını qaçılmaz edir. Rəqabətqabiliyyətliliyin 

artırılması məsələlərində planlaşdırma önə çıxır. 

Qonşu ölkələrlə effektiv məhsuldar əlaqələrin yaradılması hesabına rəqabətqabiliyyətliliyi 

möhkəmləndirmək kimi məqsədlərin yerinə yetirilməsi üçün aşağıdakı addımları atmaq lazımdır: 

- Beynəlxalq ticarət üçün ixrac potensialını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qlobal bazarda yüksək 

bazar dəyərinə malik məhsul ixracını stimullaşdırmaq; 

- Rəqabət hüququ bazasını təkmilləşdirmək. Bunun üçün beynəlxaqla təcrübədən 

faydalanmaq; 

- Regionlararası rəqabətin artımını təmin etmək. Əmtəə və xidmətlərin ölkədaxili daşınması 

üçün zəruri infrastruktur və logistik sistemlərin yaradılmasını təmi tetmək; 

- Maliyyə bazarlarının formalaşmasını sürətləndirmək; 

- Dövlət orqanlarında şəffaflığın formalaşdırılması; 

- İxtisaslı kadr hazırlığı üçü təlim və tədris sistemlərinin inkişaf etdirilməsi; 

- Təhsil və elm sektorunun sənaye sahələri ilə əlaqələrinin yaradılması və mövcud əlaqələrin 

daha da təkmişlləşdirilməsi; 

Sənaye sahəsinin rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılaraq onların güclü tərəflərə çevrilməsi və təbii 

sərvətlərdən asılılığı azaldılaraq iqtisadiyyatın diversifikasiyasını reallaşdırmaq üçün qeyri-neft sahələrində 

biznes xərclərinin aşağı salınması və idarəetmə effektivliyinin təmin edilməsi bu istiqamətlə görüləcək ən 

fundamental tədbirlər sırasındadır. Ölkənin rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılmasından klasterli inkişafın rolu 

çox böyükdür. Yeri şirkətlərin mobilləşdirilməsi və xarici investisiyaların ixtisaslaşmış regionlara birbaşa 

cəlbi, ümumi biznes sahəsinin inkişafını təmin etməklə yanaşı sənayenin klasterli inkişaf strukturunu da 

formalaşdırmış olacaq. 

Ölkədə rəqabətin səviyyəsinin qaldırılması və tənzimlənməsi üçün rəqabət siyasəti ən effektiv 

alətlərdən hesab olunur. Rəqabət siyasəti bazarda qadağan olunmuş davranış üsullarını müəyyən edən 

qaydaların təyin olunmas və onlara əməl edilməsi əsasında bazarlarda rəqabətli şəraitin saxlanılmasına və ya 

yaradılmasına yönəldilmiş siyasətdir. Bununla birlikdə onu da qeyd etmək lazımdır ki, rəqabət siyasəti 

hazırlanarkən mütləq şəkildə ölkənin iqtisadi reallıqları nəzərə alınmalıdır. Azərbaycan nümunəsində bu 

aşağıdakı məqmaları əhatə etməlidir: 

- Azad sahibkarlığın stimullaşdırılması; 

- İnhisarçılıq və haqsız rəqabətə qarşı tədbirlərin əhatə olunması; 

- Azad rəqabətin təmin olunması; 

- İstehlakçı hüquqlarının qorunması və mənafelərinin təmini; 

- Qiymət siyasətinin stabilliyinin təmin olunması; 

- İqtisadi və sənaye siyasəti ilə əlaqənin yaradılması və s. 
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Ümumilikdə isə rəqabət siyasəti aşağıdakı məqsədlərə xidmət edərək ölkə sənayesinin 

rəqabətqabiliyətliliyinin artırılmasına xidmət edə bilər: 

- Sənaye müəssisələrinin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsinə dəstək olmaq; 

- Təsərüfat subyektlərinin davranışlarının optimallaşdırılmasına kömək etmək; 

- Bütövlükdə iqtisadiyyatın daha yaxşı fəaliyyət götərməsinə kömək etmək. 

 
 

DƏQİQ MEXANİZMLƏRİN HESABLANMASI VƏ KONSTRUKSİYA EDİLMƏSI  

METODLARININ ANALİZİ 

 

Abbasov C.M. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

                                                  

 Dişli ötürmələrin dəqiqliyi: ötürmələrin işlərinin dəqiqliyini müəyyənləşdirən əsas faktorlar; 

kinematik dəqiqlik, işin səlistliyi, dişlərin yan səthlərinin təmas səthi, qeyri-işçi diş profilləri və dişlərin 

təmiz işçi səthləri arasında yan başlıq. 

Göstərilən hər bir faktorun mənası onun təyin edilməsindən, konstruksiyasından və işin ötürülməsinin 

şərtlərindən asılıdır. 

Slindirik dişli çarxların xarici və daxili qarışdırmaları təmizlənmiş standartlarla  m>1mm QOST 9178-

59 və m>1mm QOST 1643-56 qəbul olunur. Bunlar QOST 3058-54  (31) (41) mənbə yolu ilə hazırlanmış 

mexaniki işlənmiş düz və əyri dişli metallik çarxların bütün növlərinə aid edilir. 

Dəqiq hazırlanmağına görə bütün çarxlar dəqiqliyin 12 dərəcəsinə bölünürlər. 

Standartlarla 4-cü və 10-cu dəqiqlik dərəcəsi üçün qəbul olunmalara və ixtisarlara təmin edilib. Hər bir 

dəqiqlik dərəcəsinin çarxının və ötürülməsinin hazırlanması üçün 3 dəqiqlik dərəcəsi təyin edilib: 

   1)Dişli çarxların fırlanma bucağının  qeyri-dəqiqliklərini müəyyən edən kinematik dəqiqliyin normaları; 

   2)Bir dövrdə təkrar baş verən dişli çarxın fırlanma bucağının ümumi səthini müəyyən edən işin səlistliyi 

normaları; 

   3)İçərisindəki dişlərin qarşılıqlı təmas nöqtələri nisbi ölçülərin  düzgünlüyünü müəyyən edən diş təması 

normaları; 

   Buraxılan boşluqda və dişlər arasındakı Cn yan boşluğun ən az ölçüdə fərqlənən standartlarına görə 4 növ 

boşluğa buraxılır. 

                                                                                              təyinat                 formula 

sıfır ilə                       zəmanətli     boşluq ilə                            C                       Cn=0 

kiçildilmiş ilə                    x                  x                                   Д                      Cn=6A 

normal ilə                          x                  x                                   X                     Cn=12A 

böyüdülmüş ilə                 x                   x                                  Ш                     Cn=24A 

Burada Cn- yan boşluqdur, A-mərkəzdən mərkəzə ötürmə məsafəsidir. 

Slindirik dişli çarxların hazırlanmasının dəqiqliyi və ğtürülmüş boşluğun növündən və ayrılıqda olaraq 

dəqiqliyindən verilir. Məsələn; ötürülmə dəqiqliyi 8 olan və normal yan boşluğu olan bu cür verilir: 

                               <<Ct8 - X ГОСТ 1643-56>>  

 
 

AQRAR-SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNİN İQTİSADİYYATININ İDARƏ EDİLMƏSİNDƏ  

MÜHASİBAT UÇOTUNUN ROLU 

 

Abbasov S.M. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Ölkəmizdə bazar münasibətləri şəraitində inkişaf edən iqtisadi münasibətlərin mövcudluğunu nəzərə 

alsaq bu zaman kənd təsərrüfatının ,o cümlədən aqrar-sənaye sektorunun davamlı inkişafının təmin edilməsi 

dövlətin prioriteti kimi çıxış etdiyini müşahidə edə bilərik. Aqrar-sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin inkişaf 

etdirilməsində əsas məqsəd kimi ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyinin yerli istehsal sayəsində ödənilməsiylə 

yanaşı xaricdən ərzaq idxalının azaldılması – nəticə etibarı ilə xarici ərzaq məhsullarından aslılığın tam 

aradan qaldırılmasını göstərmək olar. Aqrar-sənaye müəssisələrində mühasibat uçotunun düzgün aparılması 
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birbaşa bu müəssisələrin səmərəli iqtisadi fəaliyyətinə istiqamətlənmiş olur. Aqrar sənaye müəssisələrinin 

səmərəli fəaliyyəti isə birbaşa ölkə iqtisadiyyatına təsir edir. Aqrar-sənaye müəssisələrinin davamlı inkişafı 

aşağıdakı səbəblərə görə öz əhəmiyyətini qoruyub saxlayır: 

-bu sektorun inkişafı ərzaq təhlükəsisliyinin yaradılması üçün ən mühüm addımdır. 

-aqrar-sənaye sektoru üçün prespektivli iqlim şəraitinə və torpağa sahib olduğumuzdan bu sahə yeni 

komplekslər yaradılaraq iş yerlərinin açılmasına çox böyük imkan yaradır. Bu da öz növbəsində məşğulluq 

probleminin aradan qaldırılması üçün atılmış bir addım kimi qiymətləndirilir. 

-qeyri neft sektorunda ixracın artırılması üçün ən optimal variant olduğundan kənd təsərrüfatı ixracatın 

inkişaf etdirilməsi üçün ən böyük potensiala sahibdir. 

Bildiyimiz kimi aqrar-sənaye sektorunda maliyyə nəzarəti əsasən təsərrüfat subyektlərində aparılan 

uçot prosesi üzərində nəzarət edir. Mühasibat uçotunun istənilən səviyyədə təşkili və aparılması yekunda 

operativ bir şəkildə maliyyə vəziyyəti haqqında məlumat əldə edilməsi ilə nəticələnir. Bu da öz növbəsində 

optimal qərarların qəbul edilməsi və müəssisənin maliyyə vəziyyəti haqda mənzərənin açıq bir şəkildə əks 

etdirilməsi baxımından idarəetmə üçün əvəzsiz vasitə hesab edilir. Bunu daha aşıq bir şəkildə görmək üçün 

aqrar-sənaye müəssisələrində aparılan mühasibat uçotunun strukturuna nəzər salmaqda fayda var. Kənd 

təsərrüfatı müəssisələrində mühasibat uçotunun aparılması məsələləri əsasən aşağıdakı kateqoriyalar üzrə 

qruplaşdırılır: 

-istehsalın təşkili və idarəetmə üzrə xərclərin uçotu,həmçinin gələcək dövrlərin xərclərinin uçotu. 

-köməkçi istehsalatın uçotu. 

-bitkiçilikdə məsrəflərin , məhsul istehsalının uçotu və məhsulun maya dəyərinin hesablanması. 

-heyvandarlıqda məsrəflərin , məhsul istehsalının uçotu və məhsulun maya dəyərinin hesablanması. 

-kənd təsərrüfatı sənayesində məsrəflərin , məhsul istehsalının uçotu və məhsulun maya dəyərinin 

hesablanması. 

-xidmətedici istehsalat və təsərrüfatlarda məsrəflərin uçotu. 

-aqrar-sənayedə təsərrüfatın büdcəsinin planlaşdırılması məsələləri. 

-idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi üçün idarəetmə uçotunun təşkil edilməsi. 

-aqrar sənaye müəssisələrində uçot siyasəti. 

Müasir şəraitdə aqrar-sənaye müəssiələrində idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi zaman yuxarıda 

qeyd etdiyimiz mühasibat uçotu prosesləri nəzarət obyekti rolunda çıxış edir. Bu məsələlər üzərində maliyyə 

nəarətini təşkil etmək və uçot prosesinin yerli yerində olub olmamasını müəyyən etmək üçün istər 

təsərrüfatdaxili maliyyə nəzarəti şöbələri , istərsə də ayrı-ayrı auditorlar təsərrüfat subyektinə cəlb edilirlər. 

Hər bir təsərrüfat subyektində olduğu kimi aqrar-sənaye müəsisələrində də sadalanan məsələlərin öz 

qaydasında olması birbaşa sahibkarların və idarə heyətinın marağındadır.  

İldən ilə dövlətin də dəstəyi nəticəsində kənd təsərrüfatı müəssisələrində maliyyə nəzarətinin və 

düzgün uçot prosesinin təşkil edilməsi məsələlərinin önəmi artırılır. Bu istiqamətdə görülən işlərə misal 

olaraq müasir standartlara cavab verən yerli aqrar-sənaye komplekslərinin salınması və onların maliyyə 

münasibətlərinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmasını göstərmək olar. Ölkə iqtisadiyyatının  dünya  

təsərrüfat  sisteminə  inteqrasiyasında və milli iqtisadiyyatda xarici investorlar üçün əlverişli investisiya 

mühitinin yaranmasında mühasibat uçotunun rolu danılmazdır.  Bu isə öz növbəsində müntəzəm olaraq  

mühasibat uçotunun və onun məlumatları əsasında hazırlanan maliyyə hesabatlarının təkmilləşdirilməsini 

tələb edir. Həmin maliyyə hesabatlarının da öz növbəsində müəssisə iqtisadiyyatının idarə edilməsində nə 

qədər zəruri olduğunu bilən  istənilən rəhbər müəssisədə effektiv və operativ uçot sisteminin 

formalaşdırılması üçün zəruri addımları atır. Son dövrlərdə ölkəmizdə mühasibat uçotunun və hesabatının 

inkişafı üçün əlverişli şərait yaranmaqdadır. Uçot siyasətində aparılan son illərdəki, yeniliklər onu göstərir 

ki, mühasibat uçotu və hesabatı sistemində baş verən dəyişikliklər müəssisənin subyektinin maliyyə 

vəziyyəti və onun fəaliyyətinin son maliyyə nəticələri haqqında informasiyanın formalaşmasının təmin 

olunmasına istiqamətləndirilmişdir. Hal hazırda bu baxımdan dövlətin qarşıya qoyduğu əsas məqsəd kimi 

ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən irili xırdalı hər bir aqrar-sənaye müəssisəsində təkmil mühasibat uçotu 

sisteminin formalaşdırılması məsələsi çıxış edir. Hətta bununla əlaqədar yeni əlverişli uçot standartlarının 

işlənib hazırlanması, normativ-aktların və qanunvericilik bazasının müasirləşdirilməsi prosesi də son 

zamanlarda görülmüş işlərə aid edilə bilər.   
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MÜƏSSİSƏNİN MALİYYƏ VƏZİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ZAMANI 

MALİYYƏ HESABATLARININ HORİZONTAL VƏ VERTİKAL TƏHLİLİ 

 

Abbasova L.E. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı istifadə olunan maliyyə hesabatlarının 

mühasibat uçotunda müxtəlif təhlil metodları mövcüdur. Maliyyə hesabatlarının təhlili zamanı aşağıdakı 4 

əsas metoddan istifadə edilir: 

1.Üfüqi və ya müqayisəli təhlil;       2.Şaquli təhlil; 

3.Meyllilik və ya tendensiya təhlil;  4.Nisbət, əmsal və ya rasyo təhlil. 

Qeyd olunan metodlardan lazım olanının seçilməsi qarşıya qoyulan konkret məqsədlərdən və təqdim 

olunan informasiyanın həcmindən asılıdır.  

Üfüqi və ya müqayisəli (horizontal) və şaquli (vertikal) təhlil bir çox müəssisələr tərəfindən maliyyə 

hesabatlılğının düzgünlüyünün, müəssisənin gəlirlərinin artırılmasının və stabilliyinin qorunması məqsədilə 

həyata keçirilir.  

Üfüqi və ya müqayisəli (horizontal) təhlil dövr keçdikcə maliyyə hesabatlarında olan yekun 

nəticələrdə baş verən dəyişikliklərin təhlil edilməsində mühüm mövqeyə malikdir. Bu təhlil vasitəsi ilə 

əvvəlki və daha da əvvəlki illərdə olan dəyişiklikləri izləyərək müsbət və ya mənfi nəticənin olmasını 

müəyyən etmək olar. Təhlil üçün hər hansı iki və ya üç dövr götürülür, hansı ki, bu dövrlər rüb və ya il ola 

bilər. Balansın müvəqqəti təhlili çərçivəsində maddələrin mütləq pul göstəriciləri yanaşı onların nisbi faiz 

göstəricilərdə də müqayisəsi həyata keçirilir. Müəssisənin üfüqi və ya müqayisəli (horizontal) təhlilinə 

aşağıdakı kimi misal göstərmək olar. 

Müəssisənin balansı 

Dəyər göstəricisi Horizontal təhlil 

01.01.2016 01.01.2017 
Mütləq 

dəyişiklik 

Nisbi 

dəyişiklik 

AKTİVLƏR 497 200 636 050 138 850 27.93 % 

Qısamüddətli debitor 

borclar 
270 600 390 000 119 400 44.12 % 

Bina və qurğular 226 600 246 050 19 450 8.58 % 

PASSİVLƏR 771 100 809 300 38 200 4.95 % 

Kapital 373 900 448 500 74 600 19.95 % 

Qısamüddətli borclar 296 500 266 300 -30 200 -10.18 % 

  

Yuxarıdakı misaldan görmək olar ki, qısamüddətli debitor borclar 44% artmış, qısamüddətli 

borclar isə 10% azalmışdır. 

 Maliyyə hesabatlarının şaquli (vertikal) təhlili digərlərinə nisbətən daha struktur quruluşa 

malikdir və balansın yekun göstəricilərini nisbi dəyər (faiz nisbətində) ifadəsində əks etdirir. Şaquli 

(vertikal) təhlildə hesabatın rəqəmləri faiz nisbətinə keçirilir. Mövcud təhlil metodu balansın 

elemetlərində baş verən dəyişiklikləri faiz nisbətində izləməyə imkan verir. Buna misal olaraq 

müəssisənin cari aktivlərinin, debitor və kreditor borclarının əvvəlki illərə nisbətdə baş verən 

dəyişiklikləri göstərmək olar. Mütləq pul göstəricilərindən fərqli olaraq faiz göstəriciləri balansda 

baş verən dəyişikliklərin müsbət və ya mənfi istiqamətdə olmasını daha başa düşülən və anlaşıqlı 

şəkildə çatdırır. 

Şaquli (vertikal) təhlildə aktiv və passivlərin yekun cəmi 100% kimi qəbul edilir və hər bir 

əlavə maddə baza dəyərini faiz nisbəti kimi təmsil edir. Müəssisənin şaquli (vertikal) təhlilinə 

aşağıdakı kimi misal göstərmək olar. 

 

Müəssisənin balansı 
Dəyər göstəricisi Vertikal təhlil 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2016 01.01.2017 

AKTİVLƏR 775 600 810 400 100 % 100 % 

Cari aktivlər 450 110 512 800 58.03% 63.28% 

Mal-material ehtiyatları 51 000 45 300 6.57% 5.59% 
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PASSİVLƏR 771 100 809 300 100% 100% 

Kapital 373 900 448 500 48.49% 55.42% 

Qısamüddətli borclar 296 500 266 300 38.45% 32.86% 

  

Yuxarıda qeyd olunan misala açıqlama olaraq göstərmək olar ki, cari aktivlər 01.01.2016-cı ilə 450 

110.00 təşkil edir və bu rəqəmi 100% kimi qəbul etdiyimiz aktivlərin yekun cəminə 775 600.00 

bölərək 100% vurmaqla biz şaquli (vertikal) təhlili həyata keçirmiş oluruq.  

 

 

DÖVLƏTİN ANTİİNFLYASİYA SİYASƏTİ VƏ QİYMƏTLƏRİN TƏNZİMLƏNMƏSİNİN  

BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ 

 

Abbasova T.  

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 

İnflyasiyanın neqativ sosial-iqtisadi nəticələri dövləti müəyyən antiinflyasiya siyasətini, yəni bu 

neqativ prosesin səbəblərini aradan qaldırmağa imkan verən kompleks tədbirləri həyata keçirməyə məcbur 

edir. 

Bu siyasətin səmərəliliyinin zəruri şərtləri aşağıdakı kimi ifadə olunur: 

1) cari inflyasiyanın elmi cəhətdən əsaslandırılmış prinsiplər əsasında qiymətləndirilməsi; 

2) maliyyə, pul, kredit təşkilatları ilə hökumət orqanlarının fəaliyyətinin uzlaşdırılması; 

3) antiinflyasiya mexanizminin kompleksliliyi və çox həlqəliliyi. 

Cari inflyasiyanın elmi cəhətdən əsaslandırılmış prinsiplər əsasında qiymətləndirilməsi. İnflyasiya ilə 

effektiv mübarizə proqramının işlənib hazırlanması, ilk növbədə mövcud faktiki informasiya massivinin 

ətraflı təhlili əsasında bu prosesin elmi cəhətdən dəyərləndirilməsini tələb edir. Ölkədə inkişafın indiki 

dövründə tələb inflyasiyası və ya əksinə, xərc inflyasiyasının təzahürləri ilə qarşılaşdığını aydın görmək 

olar. Qeyri-mütəşəkkil surətdə fəaliyyət göstərən bazar mexanizmi, sözsüz ki, özündə tələb inflyasiyasının 

aradan qaldırılması üçün bəzi ilkin şərtləri ehtiva edir. Məlumdur ki, qiymətlərin artırılması zamanı, adətən 

ölkədə əhalinin daha çox təmin olunmuş, əmanətlərə yüksək meyilliyə malik olan təbəqəsi xeyrinə milli 

gəlirin yenidən bölgüsü baş verir. Bunun nəticəsində istehlaka orta meyillik ölkədə azalmağa başlayır, bu da 

istehlakçı tələbinin sıxılmasına və inflyasiyanın monetary faktorlarının kənara çəkilməsinə səbəb olur (1). 

Lakin qiymətlərin sürətli artımı və bu inflyasiya gözləməsinin sürətləndirilmiş nəticəsi (əsasən bazar 

mexanizmi deformasiya edilmiş və ya kifayət qədər inkişaf etməmiş ölkələrdə) tamamilə əhalini onun 

istehlak aktivliyinin sürətləndirilmiş artımına qarşı oyatmaq qabiliyyətindədir. Bu gün praktiki olaraq sübut 

olunmuş hesab etmək olar ki, tələb inflyasiyası ümumilikdə sərhəd tanımır. Bu, o vaxta kimi davam edir ki, 

hələ ki, cəmiyyətin həddindən artıq məcmu xərcləri ilə bağlı məhdudiyyətlər gözlənilir. Eyni zamanda 

təcrübə göstərir ki, onların ölçüsünün məhdudlaşdırılması, adətən dövlətin aktiv müdaxiləsi olmadan 

mümkün olmur (2). 

Xərclər inflyasiyası kifayət qədər özü-özünü “müalicə edir”. Əgər iqtisadiyyatda rəqabət mühiti 

qorunub saxlanarsa, onda dövlətin qiymət dinamikasının tənzimlənməsinə birbaşa müdaxiləsi tələb 

olunmaya da bilər. “Özünü müalicə” mexanizmi belədir: istehsalın sabit xərclərinin artımı məcmu tələbin 

yerdəyişməsi deməkdir, yəni real ÜDM-un azalması, işsizliyin artımı və uyğun olaraq əməkhaqqının 

azalması və əməyin ödənilməsinə dəyişən xərclərin aşağı düşməsi inflyasiya prosesinin qeyri-monetar 

faktorlarını iflic halına salır. 

İnflyasiya ilə mübarizə - müəyyən müddət üçün nəzərdə tutulmuş siyasi proqram deyil, müddətsiz 

proqramdır, dövlətin gündəlik öhdəliyi, onun daimi funksiyasıdır. Hökümətin və Mərkəzi Bankın əsl 

məqsədi yalnız inflyasiyanı mülayim, balanslaşdırılmış, proqnozlu, yəni həm də onu nəzarətdə olan bir 

prosesə çevirməkdən ibarət ola bilər. Antiinflyasiya siyasətinin formalaşması zamanı dövlət təkcə onun 

məqsədli istiqamətini deyil, həm də müddətli intervalını da müəyyən etməlidir. Ancaq müəyyən interval 

müddətində verilmiş məqsədə çatmaq olar. Bu dövrün davamlı inkişaf etməsi istiqamətinin müəyyən 

edilməsi, dəyərləndirilməsi qiymətlərin ümumi səviyyəsinin artımı tempindən çox asılı olar. Dövlətin 

antiinflyasiya siyasətinin strukturuna onun strategiyası (özünə müəyyən laqdan sonra effekt verən radikal 

tədbirləri daxil edən) və taktikası (qiymət dinamikasını sürətlə stabilləşdirmək qabiliyyətli “birdəfəlik aktın” 

ssenarisi üzrə həyata keçirilən) daxildir. Antiinflyasiya strategiyasının komponentləri aşağıdakılar sayılır: 
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1) inflyasiya gözləmələrinin ləğv edilməsi; 

2) pul aqreqatlarının və ya valyuta kursunun, yaxud inflyasiyanın targetləşdirilməsi siyasətinin həyata 

keçirilməsi; 

3) bütövlükdə büdcə defisitinin ləğv edilməsi və ya mərhələlərlə ixtisarı; 

4) iqtisadiyyatın strukturla yenidən qurulması; 

5) iqtisadiyyatın inhisarsızlaşdırılması. 

        İnflyasiya gözləmələrinin ləğv edilməsi siyasəti iqtisadi agentlərin tarixən formalaşan 

davranışının radikal surətdə aradan qaldırılmasına yönəldilir və nağd pulun alıcılıq qabiliyyətinin itkisinə 

yol verməmək məqsədilə daha tez bazarlıq etmək tədbirlərini əhatə edir (2). 

 

 

SOSİAL SFERADA DÖVLƏT MALİYYƏ NƏZARƏTİ VƏ ONUN SƏMƏRƏLİLİYİNİN 

YÜKSƏLDİLMƏSİ YOLLARI  

 

Abdullayev Ç.M. 

Odlar Yurdu Universiteti 

 

 

İqtisadi və sosial inkişaf prosesləri öz-özünə tənzimlənə bilməz. Bu proseslər daim müxtəlif və ciddi 

təsirlərə məruz qalır . Həmin təsriləri önləmək , aradan qaldırmaq və mümkün olan hər hansı yeni neqativ 

amilin qarşısını alamq üçün hökmən iqtisadi nəzarət sistemi olmalıdır. İqtisadi nəzarət sisteminin vacib 

komponentlərindən biri maliyyə nəzarətidir. 

Maliyyə nəzarəti – bütün iqtisasdi subyektlər; dövlət, müəsissə və təşkilatların maliyyə fəaliyyəti 

üzərində qanunverici və icraedici hakimiyyət orqanlarının nəzarətidir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində maliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsi, hər şeydən əvvəl auditor 

xidmətinin ən müasir mexanizmlərinin təşkilini və fəaliyyət göstərməsini, nəzarət sisteminin 

əlaqələndirilməsini və təsir gücünün artırılmasını və sairəni nəzərdə tutur. 

İdarəetmənin mühüm amili kimi maliyyə nəzarətinin təşkili prinsiplərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq 

olar ; 

- Maliyyə nəzarətinin tam aşkarlıq şəkilində həyata keçirilməsi  

- Gələcəkdə baş verə biləcək qanuna zidd hadisələrin qarşısının alınması tədbirlərinin nəzərə alınması  

- Təftişin əhatəliliyi 

- Nəzarətin demokratik qaydalarla həyata keçirilməsi 

Maliyyə nəzarəti aparılarkən əsasən aşağıdakı sənədlər yoxlanılır : 

müəsissənin nizamnaməsi, təsis müqaviləsi, mühasibat və maliyyə hesabatları, hesabatlarda göstərilən 

məlumatlar. 

Maliyyə nəzarəti həm dövlət müəsissələri, həm də digər iqtisadi subyetktlərin təsərrüfat –maliyyə 

təhlilini əhatə edən bir prosesdir . Maliyyə nəzarəti iki formada aparılır : 

- Dövlət maliyyə nəzarəti 

- Qeyri – dövlət maliyyə nəzarəti 

   Maliyyə nəzarətini həyata keçirən dövlət orqanları aşağıdakılardır : 

Azərbaycan Respublikası ( AR) Hesablama Palatası , Prezidentin İcra Aparatının Dövlət Nəzarət 

şöbəsi, AR Maliyyə Nazirliyi, AR Vergilər Nazirliyi , AR Dövlət Gömrük Komitəsi , AR Mərkəzi Bankı . 

Hesablamalar Palatasının əsas funksiyası dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsi və onun icrasına nəzarətin 

həyata keçirilməsindən ibarətdir. 

Maliyyə Nazirliyi dövlət büdcəsinin tərtibi prosesinə , büdcə vəsaitinin daxil olması və xərclənməsini 

və.s həyata keçirir. Nazirlik büdcə vəsaitlərinin aidiyyatı üzrə istifadə edilmədiyini aşkar etdikdə, dövlət 

büdcəsindən maliyyələşdirməni məhdudlaşdıra bilər, cərimə tətbiq etməklə vəsait geri alına bilər.     

Vergi orqanları tərəfindən vergilərin düzgün hesablannılmasına, onların tam və vaxtında ödənilməsinə, 

vergi qanunvericiliyinə dəqiq riayət edilməsinə və digər məsələlərə nəzarət edir .  

Maliyyə nəzarətinin predmetinə - maliyyə göstəriciləri, mənfəət, əlavə dəyər vergisi, bütün növ 

gəlirlər, maya dəyəri, rentabellik, fondlar və.s aiddir . Maliyyə-büdcə nəzarəti əsasən bilavasitə büdcə prosesi 

çərçivəsində müxtəlif cür nəzarət tədbirlərindən büdcə təsnifatının gəlir və xərc maddələrinin əsaslılığının 

qiymətləndirilməsi, bütün səviyyələrədən olan büdcələrin icrasının vaxta müvafiqliyinin və tamlığının 

yoxlanılması, büdcədənkənar dövlət fondlarının xərclənməsinə nəzarət və.s ibarət olur . 
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Büdcə nəzarətinin başlıca məqsədi kimi büdcə fəaliyyətinin qanuniliyinin təmin edilməsi, daha 

doğrusu büdcə münasibətlərinin bütün iştirakçıları tərəfindən büdcə qanunvericiliyinə riayət olunmasına 

nəzarət edilməsi çıxış edir . Bu məqsədlərə aşağıdakı vəzifələrin həlli ilə nail olmaq mümkündür : 

1. Maliyyə qanunvericiliyinə riayət olunması  

2. Dövlət gəlirlərinin  formalaşdırırlması və məqsədəmüvafiq istifadəsi üzərində effektiv nəzarətin 

təmin olunması  

3. Nəzarət orqanlarının kordinasiyası 

4. Büdcələrarası münasibətlər sistemi  üzərində nəzarət 

   Dünya ölkələrinin nəzarət hesablama orqanlarının xarakterik xüsusiyyətləri aşağıdakılardan 

ibarətdir . 

 Maliyyə nəzarəti orqanlarının qanunverici və icara hakimiyyəti qurumlarından asılı olmaması  

 Bu qurumların fəaliyyətində dövlətin maliyyə resurslarının məqsədli və effektiv istifadəsinə 

nəzarətin əsas götürülməsi 

 Eləcə də nəzarət orqanlarının fəaliyyət səmərəliliklərinin və  effektivliklərinin artırılması 

Maliyyə nəzarətinin təşkili zamanı ölkənin potensial imkanları nəzərə alınmalıdır . Bu baxımdan 

maliyyə nəzarətinin səmərərliliyinin yüksəldilməsini aşağıdakı kimi qiymətləndirmək olar . 

 Maliyyə nəzarətinin səmərəliliyinin artırılamsı üçün müvafiq mütəxəssislərin hazırlanması 

 Operativ maliyyə nəzarətinin təmin edilməsi  

 Maliyyə nəzarətinin bütün istiqamətləri iqtisadi sistemə uyğunlaşdırılmalıdır. 

                  
             

DAXİLİ AUDİTİN MAHİYYƏTİ VƏ MÜƏSSİSƏLƏRİN  

İDARƏ EDİLMƏSİNDƏ ROLU 

 

Adıgözəlli U.İ. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində “Daxili audit-İqtisadi suybektin tərkibində yaradılan və ona xidmət edən 

fəaliyyət deməkdir. Daxili auditin funksiyalarına digərləri ilə yanaşı, həmdə daxili nəzarətin adekvatlığını və 

səmərəliliyini yoxlamaq, qiymətləndirmək və monitorinqini həyata keçirmək daxildir.  

Qeyd etmək istərdim ki, daxili auditin məzmunlu tərifı “Daxili audit haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının 2007-ci il 22 may tarixli 332-IIIQ nömrəli Qanununda təsbit olunmuşdur. Həmin Qanuna 

görə, “daxili audit – təsərrüfat subyektinin fəaliyyyətinin inkişafına və səmərəliliyinin yüksəldilməsinə 

yönəldilmiş risklərin idarə olunması, nəzarət və idarəetmənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və 

inkişafına sistemli yanaşmaqla təsərrüfat subyektinə öz məqsədlərinə nail olmaqda köməklik edən obyektiv, 

təminatverici və məsləhətverici fəaliyyətdir”.Belə tərifdən belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, birincisi, daxili 

audit – nəzarətin altsistemidir; ikincisi, daxili audit rəhbərliyin və (və ya) mülkiyyətçinin maraqları naminə 

həyata keçirilir; üçüncüsü, daxili audit daxili nəzarət sisteminin tərkib hissəsi olmaqla, onun fəaliyyətinin 

etibarlılığını yoxlamağa imkan verir. 

Nəzərdən keçirdiyimiz müxtəlif mənbələrdə fərqləndirilən ümumi xüsusiyyətlər deməyə imkan verir 

ki, geniş anlamda daxili audit – qəbul edilmiş idarəetmə qərarlarının əsaslılığını və səmərəliliyini 

qiymətləndirmək, kənarlaşmaları və əlverişli olmayan vəziyyətləri aşkara çıxarmaq, müəssisə və təşkilatın 

fəaliyyətində risklərin aradan qaldırılması, azaldılması və idarə olunması üzrə qərarların qəbul edilməsi üçün 

rəhbərliyi vaxtında məlumatlandırmaq məqsədilə müəssisə və təşkilatın işinin müntəzəm müşahidəsi və 

yoxlanılması sistemidir. Başqa sözlə desək, daxili audit elə bir əks-əlaqə formasıdır ki, müəssisə və təşkilatın 

idarəetmə orqanı idarə edilən obyektin həqiqi vəziyyəti və idarəetmə qərarlarının həyata keçirilməsi barədə 

lazımi məlumatları onun vasitəsilə əldə edir.  

Qeyd etmək istərdim ki, daxili audit tədricən yalnız nəzarət funksiyalarını yerinə yetirməkdən əl çəkib 

getdikcə daha çox dərəcədə müəssisə və təşkilatın işinin səmərəliliyini qiymətləndirmək üzrə qərarların 

qəbul edilməsi üçün əldə edilməsinə istiqamətlənir. Daxili audit müasir anlamda nəzarət xarakterli 

vəzifələrdən əlavə, iqtisadi təhlil, maliyyə strategiyasının müəyyənləşdirilməsi, idarəetmə üzrə məsləhətlərin 

verilməsi məsələlərini də əhatə edir. Yəni daxili audit maliyyə-mühasibat hesabatlarının təhlili və 

müəssisənin idarə olunması üçün qərarlar qəbul etmək məqsədilə rəhbərliyə informasiyanın təqdim 

olunması, təsərrüfat əməliyyatlarına dair uçotun düzgün aparılmasınm və hesabatların düzgün tərtib 
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olunmasının yoxlanılması, kənar auditorlarla səmərəli qarşılıqlı fəaliyyət (əməkdaşlıq), vergi və maliyyə 

məsələləri üzrə tövsiyələrinverilməsi və digər məsələləri əhatə edir. Apardığımız tədqiqatlar və “Daxili audıt 

Azərbaycan Respublikası Qanununda da daxili auditin vəzifələrinə aşağıdakıları aid etmək olar.  

Əvvəla təsərrüfat subyektində müntəzəm və səmərəli fəaliyyətin təmin edilməsi, məqsədlərə nail 

olmaq üçün risklərin idarə edilməsi, istənilən dəyişikliyə qısa müddət ərzində münasibət bildirilməsi 

məqsədilə yaradılan daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyini və adekvatlığmı müəyyən etmək; 

– mühasibat uçotu və maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünü və etibarlılığını yoxlamaq; 

– təsərrüfat subyektinin xərclərinin səmərəliliyini qiymətləndirmək; 
– təsərrüfat subyektinin, ona tabe olan müəssisə və təşkilatların (onun törəmə təsərrüfat 

cəmiyyətlərinin) struktur bölmələrinin fəaliyyətinin normativ hüquqi aktlara və təsdiq edilmiş fəaliyyət 

planına uyğunluğunu yoxlamaq; 

– ehtiyatlardan istifadənin səmərəliliyi, düzgünlüyü, onlardan istifadəyə nəzarəti və zərərdən mühafızə 

olunmanın yetərliliyini qiymətləndirmək. 

Göründüyü kimi, daxili audit müəssisə və təşkilatda şəffaf informasiya mühiti yaratmaqla, onun 

fəaliyyətinin daha dərindən və əsaslı təhlilinə, beləliklə də daha səmərəli fəaliyyət göstərməsinə zəmin 

yaradır.  

Bütün bunları əsas tutaraq daxili auditə belə bir tərif vermək olar: daxili audit – bu, iqtisadi subyektdə, 

daxili nəzarət sisteminin ayrı-ayrı tərkib hissələrinin fəaliyyətinin etibarlılığını və səmərəliliyini müəyyən 

etmək məqsədilə bu subyektin işinin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi üzrə onun idarəetmə orqanlarının 

mənafeyi naminə təşkil edilən və daxili sənədlərlə tənzimlənən fəaliyyətdir.  

Daxili audit müəssisənin daxili nəzarət sisteminin tərkib hissəsi hesab olunur. İqtisadi subyektin 

əmlakının mövcudluğu, vəziyyəti və mühafızəsinin təmin olunması, normativ aktlara və uçot siyasətinə 

riayət edilməsi, mühasibat uçotu ilə bağlı maliyyə əməliyyatlarmın və hesablar üzrə qalıqların təfsilatı ilə 

öyrənilməsi, xüsusi tədqiqatlar, məsələn, fırıldaqçılıqda və sui-istifadə hallarında şübhələrin yaranması kimi 

mövqelərdə yoxlamaların həyata keçirilməsi onun vəzifələrinə aiddir.  

 

 

HƏYAT SIĞORTASI ÜZRƏ İXTİSASLAŞMIŞ SIĞORTA ŞİRKƏTLƏRİNİN  

MALİYYƏ POTENSİALININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 

Ağaverdiyev M.Q. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Hal-hazırda Azərbaycanda ixtisaslaşmış 3 həyat sığorta şirkəti fəaliyyət göstərir:  

Atəşgah Həyat Sığorta Şirkəti. 

Ölkəmizdə birinci həyat sığortası şirkəti olan “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti 1998-ci ildə yaradılmış 

və AR-nın “Sığorta haqqında” Qanununun qoyduğu tələblərinə müvafiq olaraq həyat sığortası üzrə 

məhsulları təklif etmək üçün 2008-ci ildə qeydiyyatdan keçmişdir. Azərbaycanda ilk həyat sığortası şirkəti 

olan “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti 1998-ci ilin mart ayında təsis edilmiş və Azərbaycan Respublikasının 

“Sığorta haqqında” Qanununun yeni tələblərinə uyğun olaraq müstəsna olaraq həyat sığortası üzrə xidmətləri 

təqdim etmək üçün 2008-ci ilin dekabr ayında qeydiyyatdan keçmişdir. 

Qala Həyat Sığorta. 

“Qala Həyat” Sığorta Şirkəti Azərbaycan əhalisinə həyat sığortası üzrə xidmətlərini təklif etmək 

məqsədilə fəaliyyət göstərir. Şirkətin yaradılması “Azərbaycanda vətəndaşların sosial müdafiəsinə yönəlmiş 

“İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə, əmək qabiliyyətinin itirilməsi 

hallarından icbari sığorta haqqında” qanunun imzalanması ərəfəsinə təsadüf edib. 

  “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti 12 870 000 manat nizamnamə kapitalına malik olan həyat sığortası 

şirkətidir və əsas səhmdarı aktivlərinə görə ölkədə ən iri sığorta qurumu olan “AzRe Təkrarsığorta” ASC-dir. 

Paşa Həyat Sığorta. 

“PAŞA Holding” şirkətlər qrupuna  daxil  olan  “PAŞA  Həyat  Sığorta”  Açıq  Səhmdar Cəmiyyəti  

24.11.2010-cu il  tarixində  Azərbaycan  Respublikası Vergilər  Nazirliyi  tərəfindən dövlət   qeydiyyatına  

alınaraq   Azərbaycan   Respublikası   Maliyyə   Nazirliyinin    14.02.2011-ci   il   tarixli   lisenziyası    

əsasında    həyat sığortası sahəsi üzrə xidmətlərin həyata keçirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir. 

Təsis olunduğu zaman “PAŞA Həyat Sığorta” ASC-nin nizamnamə kapitalı 7.000.000 (yeddi milyon) AZN 
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təşkil edirdisə, fəaliyyətinin ilk 3 ilinin nəticəsi olaraq Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı 5,75 dəfə artırılaraq, 

hazırda 40.250.000 (qırx milyon iki yüz əlli min) manata çatdırılmışdır. 

İllik dərc edilmiş statistik məlumatlara əsasən məlum olur ki, Azərbaycanda həyat sığortasının  artım 

tempi davam edir. Fəaliyyət göstərən 3 həyat sığortası şirkətləri tərəfindən 2017-ci il ərzində 211,0 mln. 

manat sığorta haqları toplanıb və 130,6 mln. manat sığorta  ödənişləri  verilib. Ötən  ilə  nisbətən   illik  artım          

müvafiq olaraq,  yığımlar üzrə 64,1 mln. manat  və ya 43,7%,  ödənişlər  üzrə   35,7 mln. manat və ya 37,5% 

təşkil edib. 

Həyat sığortası şirkətlərinin illik əsas göstəricilərini aşağıdakı cədvəldən görmək mümkündür: 

 

2017-ci il üzrə həyat sığortası şirkətlərinin əsas göstəriciləri 

       

№ Sığorta şirkətinin 

adı 

Sığorta haqları 

(manatla) 

Sığorta haqları 

üzrə                          

bazar payı 

Sığorta 

ödənişləri 

(manatla) 

Sığorta 

ödənişləri    

üzrə                  

bazar payı 

Ümumi 

Ödəniş 

Əmsalı 
Ümumi tələb 

nisbəti 

1 “Paşa Həyat” 152 757 723 72,4% 58 004 592 44,4% 38% 

2 “Atəşgah Həyat” 38 369 910 18,2% 55 046 153 42,1% 143% 

3 “Qala Həyat” 19 893 538 9,4% 17 582 577 13,5% 88% 

 Cəmi: 211 021 171 100% 130 633 322 100% 62% 

 

İSTEHSAL EDİLƏN MƏHSULLARIN KEYFİYYƏTİNİN  

YÜKSƏLDİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

Ayvazova M.A. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Məhsulun keyfiyyəti və onun yüksəldilməsi məsələləri həmişə ictimai diqqət mərkəzində olmuşdur. 

İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə ciddi rəqabət mübarizəsi keyfiyyətin artırılması proqramlarının 

hazırlamasına yol açdı. Lazımi keyfiyyət xarakteristikalı məhsul istehsal etməyə müəssisələrin 

qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi obyektiv göstəricilərin hazırlanması (təkmilləşdirməsi) ehtiyacını yaratdı. 

Bu xarakteristikalar məhsulun uyğunluq sertifikatıyla təsdiq edilir. Bundan başqa bir çox müəssisə-

istehsalçılar beynəlxalq standartlara uyğun olan keyfiyyət sistemlərini müəssisələrində tətbiq etməyə 

başladılar. Keyfiyyət problemi haqqında danışaraq, qeyd etmək lazımdır ki, bu anlayış arxasında həmişə 

istehlakçı durur. Məhz o ən üstün istehlak xüsusiyyətlərini seçir. Müasir şəraitdə məhsul keyfiyyətinin 

artırılması və satışdan sonraki xidmətin təşkili zamanı üstün tutulan ən əhəmiyyətli amil alıcıdır. Bu 

şəraitdə bazarda müvəffəqiyyətin nəailiyyətində keyfiyyətin artırılması obyektiv prosesdir və hər 

müəssisənin fəaliyyətinin əsas məqsədi olur. Bazar iqtisadiyyatına keçid keyfiyyət nailiyyətinə bütün 

xidmətlərin səyləri yönəldilmiş olmalıdır hesab edən keyfiyyətdə yüksək nailiyyət əldə etmiş dünyanın 

aparıcı şirkətlərinin təcrübəsinin öyrənilməsi ehtiyacına səbəb oldu. Kompleks anlayış, servis xidmətinin 

keyfiyyətini daxil edən keyfiyyət mədəniyyəti, hesabat sənədləşməsinin keyfiyyəti, istehsal 

əməliyyatlarının icra edilməsinin keyfiyyəti və başqaları çıxdı. Satış bazarları üçün mübarizədə əhəmiyyətli 

alət olaraq, keyfiyyətin artırılması malın rəqabətə davamlılığını təmin edir. O məhsulun texnoloji səviyyəsi 

və funksional, sosial, estetik, erqonomik, ekoloji xüsusiyyətləri vasitəsilə istehlakçı üçün malın faydalılığı 

durur. Bu halda rəqabətə davamlılıq istehlakçının sorğularını, həmçinin uyğun olan xərclərlə malın 

istehlakını təmin edə bilən malın keyfiyyəti və dəyər xüsusiyyətlərinin məcmusuyla təyin edilir. 

Keyfiyyətin artırılmasının mənası kifayət qədər müxtəlifdir. Bu problemin həlli sahələr arasında və 

sahələrin daxilində yeni və proqressiv nisbətləri təyin etməyə imkan yaradacaq. Bu nisbətlərə məhsulun 

istehsalat texnikasının təkmilləşdirilməsi və onun əlverişliliyinin artımı yolu ilə nail olmaq olar. Məhsulun 

keyfiyyətinin artırılması istehsal təyinatının və ya xalq istehlakı məmulatlarının istehlak xüsusiyyətlərinin 

istənilən yaxşılaşmasında ifadə edilir. Məmulatların keyfiyyətinin təməli planlaşdırma vaxtı qoyulur, 

istehsal prosesində təmin olunur və istismarda dəstəklənir. Buna görə keyfiyyətin yaxşılaşması problemi - 

bu kompleks problem olmaqla, yeni materialların və proqressiv texnologiyanın tətbiqi, kadrların ixtisasının 
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artırılması, birləşdirilmiş əlaqələr sisteminin yaxşılaşması, məmulatların konstruksiyalarının 

təkmilləşdirilməsi və başqaları əsasında həll edilir. Məhsulun keyfiyyətinin artırılması üzrə yolları müəyyən 

etməzdən və tədbirləri hazırlamazdan əvvəl keyfiyyəti müəyyən edən amilləri dəqiqləşdirmək lazımdır, 

məsələn, məhsulun xarakteristikalarının yaxşılaşmasında müxtəlif kateqoriyalı işçilərin rolu və başqalarını. 

Həmçinin anket sorğusu və fərdi söhbətlər vasitəsi ilə keçirilən xüsusi seçilən yoxlamaların materialları da 

faydalıdır. Belə, xüsusi müayinə prosesində təyin edilmişdir ki, təxminən beş qüsurdan biri əsasən 

təcrübənin çatışmazlığına görə işçilərin günahı üzündən buraxılır. Soruşulmuşların fikrincə, hadisələrin 80 

%-i istehsalın özünün çatışmazlıqlarıyla yaranır ki, xüsusilə hazırlama və məhsulun keyfiyyəti üçün dəstək 

sistemlərin tətbiqi vaxtı nəzərə almaq əhəmiyyətlidir. Administrasiya işçiləri həvəsləndirərək keyfiyyətin 

artırılmasını stimullaşdırmağa çalışır, halbuki yaranan qüsurlar onlardan asılı olmur. Onların əhəmiyyətinin 

azalması müddətində qüsurların səbəbini yoxlanmış müəssisələr üzrə növbəti sırada yerləşdirdilər: 

avadanlığın natamamlığı, alət, texnoloji proses; çatışmazlıqlar şəraitində və iş yerində əməyin təşkili; 

məmulatın konstruksiyasının natamamlığı, texniki sənədlərin qeyri-dəqiqliyi; plan tapşırıqlarının ustalar 

tərəfindən verilməsi vaxtı səhvlər; ustanın və ya texnoloqun köməyinin yoxluğu; başqa işçilərin səhvləri; 

aşağı keyfiyyətli xammal; detalın keyfiyyətinin yoxlanması üçün vaxtın çatışmazlığı; aşağı ixtisaslaşma. 

Deyilmiş əsas şərtləri və məhsulun yüksək keyfiyyətli buraxılması təminatı yolunu nəzərə alaraq bu 

problem növbəti yaxşılaşdırma yolları ilə mümkün olardı: layihə və mühəndislik qərarlarının (həllərinin) 

təkmilləşdirilməsi; texnoloji, texniki və təşkilat səviyyəsinin artımı, həmçinin istehsal mədəniyyəti; 

texnoloji intizama riayət etmə; texniki keyfiyyət yoxlamasının yaxşılaşması; işçilərin ixtisaslaşdırılmasının 

artması; məhsulun keyfiyyəti üçün onların maddi marağının və məsuliyyətin gücləndirilməsi. Aparıcı 

istiqamətlərin üzə çıxardılması və məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşması yolları, xüsusən xalq istehlakı 

malları üçün çox əhəmiyyətlidir. Bilavasitə məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşması hər şeydən əvvəl 

məmulatların konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi ilə əldə edilir. Hər sahədə elmi tədqiqat institutlarının 

məhsulun yeni görünüşlərinin hazırlanması, unifikasiya, detalların və düyünlərin konstruksiyasına daxil 

olanların normallaşması, nümunələrin üstünlükləri və çatışmazlıqlarının öyrənilməsi ilə məşğul olan 

konstruktor bürosu mövcuddur. İstehsala buraxılmış məmulatın keyfiyyəti üç ən əhəmiyyətli amildən 

asılıdır - avadanlıqlar, hazırlanma texnologiyaları, kadrların ixtisaslaşmaları və xammal, materiallar, 

yarımfabrikatlar tərəfindən alınan xarakteristikasının üstünlüyü. İstehsal prosesinin bütün amillərinə 

tənzimlənmiş tələblərə ciddi riayət etməni təmin etmək əhəmiyyətlidir. Keyfiyyətin yaxşılaşmasına 

həmçinin istehsal mədəniyyətinin artırılması ilə - sexlərdə və anbarlarda təmizlik, temperaturları və 

rütubətləri (xüsusi halda, havanın kondisiyalaşdırılması yolu ilə), rasional işıqlandırmanı, səs-küyün 

xəbərdarlığını və s. daimi nizamda saxlamaqla nail olmaq olar. Keyfiyyətin artırılması üzrə tədbirlər 

iqtisadi effektivlik və bu hədəflərə əlavə xərcləri ödəmə müddətlərini nəzərə alaraq işlənir. Məhsulun 

keyfiyyətinin artırılması onun həyat dövrəsinin (istehsalın hazırlığı, istehsal, istehlak) bütün mərhələlərində 

birdəfəlik və cari xərclərin artımıyla həyata keçirilir. Ona nail olmaq əhəmiyyətlidir ki, o yalnız istehlak 

xüsusiyyətləri üzrə yox, həm də xərclər üzrə dünya bazarında ən yaxşı və rəqabətə davamlı olsun. Olur ki, 

məhsulun keyfiyyətini yüksəltmək üçün birdəfəlik və cari xərclər, həmçinin avadanlıqlar, ən böyük 

dərəcədə artır, bu halda məhsulun qiyməti daha sürətlə artır. Nəticədə ola bilər ki, o, istismarda kifayət 

qədər qənaətli olmasın. Belə xərclərin effektivliyinin hesablamalarında kapital qoyuluşlarının müqayisəli 

effektivliyinin təyininin metodikası üçün tipik meyarlar və göstəricilər istifadə olunur. Ən yaxşı variant 

faydalı effektivlik xərclər minimal olduğu halda qəbul edilir. Həm də keyfiyyətin artırılması hesabına alınan 

iqtisadi effekt maddi resursların, texnoloji avadanlığın və işçi qüvvəsinin xərclərinin nisbi ixtisarı vasitəsilə 

reallaşır. Buraxılan məhsulun keyfiyyətinin artırılması effektiv fəaliyyətin təminatı və keyfiyyəti idarəetmə 

sisteminin bütövlüyü hesabına mümkün hesab edilir. Kеyfiyyətin yüksəldilməsi üçün ISО 9000 sеriyаlı 

bеynəlхаlq stаndаrtlаrın bаzаsındа kеyfiyyətin idаrəеdilmə sistеmlərinin iələnib hаzərlаnmаsı və tətbiqi 

üzrə müəyyən işlər аpаrılır. Mütəхəssislər bilirlər ki, bu bеynəlхаlq stаndаrtlаrа əsаslаnаn kеyfiyyət 

sistеmləri хаrici bаzаrlаrа çıхmаq istəyən müəssisələr üçün minimum tələblərə uyğundur. Bizim rеspublikа 

dа хаrici mаl mübаdiləsində bərаbər hüquqlu tərəf müqаbili оlmаq və bu sаhədə Аvrоpа Ittifаqınа və 

Ümumdünyа ticаrət təşkilаtınа birləşmək üçün ilk аddımlаr аtılan dövrdə müəssisələrdə kеyfiyyətin 

yüksəldilməsi hər vаsitə ilə təmin оlunmаlı və bu səviyyə sеrtifikаtlа təsdiq оlunmаlıdır. Bunun üçün 

məcburi sеrtifikаtlаşdırmа sistеmi tətbiq оlunmаlıdır. Məhsulu məcburi sеrtifikаtlаşdırmаdаn kеçən 

müəssisənin rəhbərliyi həmin müəssisədə kеyfiyyət sistеminin yаrаdılmаsı, istеhsаlаtın аttеstаsiyаsı və 

məmulаtlаrın sеrtifikаtlаşdırılmаsını təmin еtmək üzrə müəyyən işlər аpаrmаlıdır. Keyfiyyət sahəsində 

hamının qəbul etdiyi mütəxəssis Piter Druker iddia edir ki, başlanğıc üçün strategiyanın, fəaliyyətin 

məqsədli istiqamətiylə, düzgün oriyentiri göstərmək seçimiylə müəyyən etmək və sonra qoyulmuş hədəflərə 
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mümkün vasitələrlə minimum nail olmağa çalışmaq lazımdır. Əvvəlcə - düzgün strategiya, və sonra - 

qənaətli istehsal. Geniş məlumdur ki, "ən yaxşı" xərclərin ixtisarının üsulu - bu istənilən fəaliyyətin 

dayandırılmasıdır. Hələ Maykl Porter o haqda yazırdı ki, minimal xərclər əsasında rəqabəti əks etdirən 

marketinq strategiyası mövcuddur. Bu halda güman edilir ki, keyfiyyət kimi rəqabətə davamlılığın belə 

aspektlərinə tələblər, müqavilə intizamı, xidmət və s. təsbit edilir və kifayət qədər yüksək səviyyədədir. 

Mütəxəssislər təsdiq edirlər ki, aşağı xərclər şirkətin uzun müddətli rəqabət üstünlüyü deyil və yalnız 

vəziyyət imkanları yaradır. Keyfiyyətin yüksəldilməsinin bir çox metodları mövcuddurki, onlar 

məhsulların, proseslərin, həmçinin də personalın təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu metod və 

yanaşmalardan hər biri uğurla eləcə də uğursuzluqlarla qarşılaşıb. Uğura və ya müvəffəqiyyətsizliklərə aid 

bəzi ümumi səbəblər təkmilləşdirmənin idarə edilməsinin öhdəliklərindən, bilik və təcrübəsindən, 

arzuolunan təkmilləşdirmənin miqyasından və korporativ mədəniyyətə uyğunlaşmadan ibarətdir. Məsələn, 

keyfiyyətin yüksəldilməsi metodları hər müəssisəsdə yaxşı işləyə və işləməyə də bilər. Ona görə də 

kompaniyalar keyfiyyətin yüksəldilməsi metodlarının seçilməsi sualına çox ehtiyatla yanaşmalıdırlar və 

əlbəttə bütün metodları dərhal tətbiq etməməlidirlər. Keyfiyyətin təkmilləşdirilməsi metodunun seçilməsi 

zamanı insan faktorunu, mədəniyyətin təsirini qiymətləndirməmək olmaz. 

 

XX ƏSRİN 60-cı İLLƏRİNDƏ BEYNƏLXALQ VƏZİYYƏT  

VƏ OPEK-İN YARADILMASI ƏTRAFINDA DİPLOMATİK-SİYASİ MÜBARİZƏ 

 

Babayeva A.A. 

Odlar Yurdu Universiteti 

 

Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində hər bir dövlətin siyasi gücü onun iqtisadi gücü, dünyanın 

enerji bazarları və təbii ehtiyatları üzərində nəzarəti ilə ölçülür. Sənaye inqilabı dövründən başlayaraq neft 

iqtisadi genişlənmənin, neft siyasəti isə  xarici siyasətin əsas amilinə çevrilmişdir. Ümumi bölgüyə görə 

dövlətlər istehsalçı və istehlakçı dövlətlərə ayrılır ki, onlar arasındakı qarşılıqlı asılılıq qlobal iqtisadi və 

siyasi inkişafın aspektlərini müəyyən edir. Nəzərə alsaq ki, yaxın 25 il ərzində neft aparıcı enerji növü 

olaraq qalacaq, belə vəziyyətdə bütün dövlətlər öz enerji təhlükəsizliyinin təminatı baxımından bu sahədə 

mövqelərini qorumağa çalışacaqlar.  

II Dünya müharibəsindən sonra sosializmin geniş vüsət alması beynəlxalq münasibətlərin gedişinə 

güclü təsir göstərdi və müstəmləkəçilik sisteminin dağılması ilə nəticələndi. Bir sıra dövlətlərin siyasi 

müstəqilliyinə təsir edən amillər sırasına mühüm əhəmiyyətli təbii ehtiyatlar üzərində suverenlik də daxil 

idi. Bu qrupa daxil olan ölkələr 70-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq kapitalist ölkələrində neft 

resurslarının 70%-dən çoxuna nəzarət edən beynəlxalq miqyaslı neft kartelinə və nəhəng monopoliyalara 

qarşı mübarizə aparırdılar. Kartelin tərkibinə 1928-ci ildən etibarən 7 böyük şirkət (“Seven Sisters”)  - 5 

amerikan ( “Exxon”, “Texaco”, “StandartOil”, “Mobil” və “ Gulf” ), 1 ingilis ( “British Petroleum”) və 1 

ingilis-holland ( “Royal Dutch Shell”) şirkəti daxil idi(27, 26-31). Kapitalist neft bazarlarında onların 

fəaliyyətinin əsasını müxtəlif dövlətlərdə  konsessiyalar formasında neft ehtiyatlarına nəzarət təşkil edirdi.  

Lakin imperialist dövlətlərin maraqlarına xidmət edən bu şirkətlər üçün neft amili həm də dövlətlərin 

iqtisadiyyatı üçün istənilən zaman ciddi problemlər yarada biləcək potensial təhlükə mənbəyi hesab 

olunurdu.Kartelin Yaxın Şərqdə bir sıra güzəştli şərtlərlə müqavilələr imzalaması iki faktorla izah edilirdi:  

- Şaquli (vertikal) inteqrasiya: Kartel neft sənayesinin bütün sahələri üzərində nəzarəti ələ keçirirdi; neft 

yataqlarının kəşfi, hasilatı, nəqliyyatı, istehsalı və neft məhsullarının satışı və.s.   

- Üfüqi (horizontal) inteqrasiya: Bir çox neft hasil edən dövlətlərdə olduğu kimi, kartel Yaxın Şərqdə də 

konsorsium əsasında fəaliyyət göstərirdi.   

Yaxın Şərq regionunun neftlə zəngin olması bu regiona marağı daha da artırırdı. Neft Yaxın Şərq 

dövlətlərinin iqtisadi və sosial inkişafını şərtləndirirdi. Bu dövlətlər neft ehtiyatlarına, neft gəlirlərinə və 

ixracata nəzarət edən  beynəlxalq neft kartelinin asılılığından xilas olmağa çalışırdılar. Bütün bunlar neft 

hasil edən dövlətlərin yaxınlaşmasına obyektiv zəmin yaradırdı. 1951-ci ildə İngilis-İran Neft Şirkəti 

milliləşdirilərkən İranın İngiltərə, ABŞ və neft karteli tərəfindən ciddi iqtisadi və hərbi təzyiqlərinə məruz 

qalması neft hasil edən dövlətlərin birgə mövqedən çıxışını şərtləndirdi. Çünki həmin dövrdə digər neft 

ölkələri İrana dəstək vermədiyindən İran tam təcrid olunmuş vəziyyətdə idi.      

Neft hasil edən dövlətlərin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi təklifi ilə ilk dəfə 1949-cu ildə Venesuella 

çıxış etdi. Lakin həmin dövrdə bir sıra  dövlətlərin siyasi müstəqilliyi  olmadığından bu təklifə ciddi 

yanaşılmadı. Monopoliyaların neftə nəzarət uğrunda cəhdləri  neft hasil edən dövlətlərlə onlar arasında 
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qarşıdurmanı daha da kəskinləşdirirdi. Yaranmış vəziyyət 50-ci illərdə neft ixrac edən dövlətlərin 

təşkilatının (OPEC) yaradılmasına təkan verdi. I Ərəb Neft Konqresi çağırıldıqdan sonra qərara alındı ki,  

neft hasil edən dövlətlərin hökumətlərinin razılığı olmadan neft üzərinə qoyulan  qiymətlərdə dəyişiklik 

edilməsinə icazə verilməməlidir. Lakin beynəlxalq kartel heç də bu dövlətlərin mövqeyi ilə razılaşmaq 

istəmirdi. 1960-cı ilin avqustunda Yaxın və Orta Şərq neftinin qiyməti aşağı salındı. Bunun nəticəsində 

region dövlətləri külli miqdarda gəlirdən məhrum oldular. Qiymətlərin bu şəkildə azaldılması neftdən əldə 

olunan gəlirlərin stabilliyinə real təhlükə yaratdı və bu da öz növbəsində, maraqların kollektiv 

təhlükəsizliyi baxımından neft hasil edən dövlətlərin xüsusi təşkilatının yaradılmasını şərtləndirdi 

“OPEK-in atası” Xuan Pablo Peres Alfonso olmuşdur. 1909-cu ildə öz zalımlığına görə “And 

pələngi” adını almış Visente Homes Venesuellada hakimiyyətə gəldi. Homes diktaturası neft üzərində 

qurulmuşdu. XX əsrin əvvəllərində Venesuellada zəngin neft yataqları aşkar olundu. Lakin iri amerikan və 

avropa şirkətlərinin fəaliyyəti ölkədə siyasi stabilliyə mane olurdu. Vəziyyəti nizama salmaq və xarici 

biznesmenlərin yüksək qazanclarına təminat vermək üçün sərt bir fiqur lazım idi.  Bu fiqur isə V.Homes 

oldu. Onun hakimiyyəti dövründə Venesuella ərazisinin 1/3 hissəsi neft konsessiyasına verildi. Buna görə 

də dövlət neft monopoliyalarının qazanclarından yalnız 7% gəlir əldə edirdi(13). Neft dollarları yalnız elit 

təbəqənin maraqlarına xidmət etdiyindən əhalinin böyük bir hissəsi aclıq çəkirdi.  

Venesuellalıların əksəriyyəti bu vəziyyətlə barışmaq fikrində deyildilər. 1945-ci ildə dövlət çevrilişi 

nəticəsində hakimiyyət Romul Betankurun əlinə keçdi. İnqilabçılar V.Homesin hakimiyyətin dayağı hesab 

etdiyi neftə Venesuellanın siyasi müstəqilliyinin və çiçəklənməsinin əsas yolu kimi baxırdılar. Yeni 

hökumətin əsas məqsədi neft konsernləri ilə münasibətlərə yenidən baxılması oldu. Alfonso Peres  (Yeni 

hökumətdə İnkişaf naziri postunu tuturdu) torpaqların xarici neft konsessiyalarına verilməsinin 

dayandırıldığını elan etdi. 1948-ci ilin martında Neft sənayesi sahəsində milli müəssisələrin yaradılması 

məsələsini araşdırmaq üçün komissiya yaradıldı. 1948-ci il 12 noyabrda isə Milli Konqres Neft şirkətləri 

üzərinə əlavə vergilərin qoyulması haqqında qanun layihəsini təsdiq etdi. Qanun müəyyən edirdi ki, neft 

şirkətləri heç bir halda dövlətdən daha çox gəlir əldə etməməlidirlər. Yeni qanuna əsasən, neft şirkətlərinin 

gəlirlərinin 50%-i royaltiyə daxil olan bütün vergilər ödənildikdən sonra dövlət büdcəsinə daxil olurdu. 

Əlavə normativ akt isə konsessioner şirkətlərin narazılığına səbəb oldu. Venesuellada demokratik 

hökumətin belə “inqilabi” qərarından sonra 24 noyabrda yenidən dövlət çevrilişi baş verdi. Alfonso Peres 

həbs olundu, daha sonra isə ABŞ-a mühacirət etdi. Burada Peres neft sənayesi problemləri ilə yaxından 

maraqlanır və Texas Dəmiryolu Komitəsində işləyir. 

 

KİÇİK VƏ ORTA MÜƏSSİSƏLƏRDƏ MALİYYƏ RESURSLARININ  

İDARƏEDİLMƏSİ MEXANİZMİNİN TƏHLİLİ VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 

Bəşirova A.X. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

İstənilən müəssisənin, o cümlədən kiçik və orta müəssisənin özünün fəaliyyət göstərməsinin 

səmərəliliyinin artırılmasının və bunun nəticəsində də maliyyə resurslarının idarəedilməsinin səmərəliliyinin 

artırılmasının bir neçə əsas istiqamətləri olur. Ümumiyyətlə, fəaliyyətin səmərəliliyi və idarəetmənin 

səmərəliliyi birbaşa mütənasib və tərs mütənasib asılılığa malikdir. Birinci halda, qərarlar əsasən xarici 

mühitə aiddir, lakin həm də müəssisəni sabitləşdirərək daxili mühitində əks olunurlar. İkinci halda, qərarlar 

əsasən daxili mühitlə bağlı qəbul edilir, lakin onlar müəssisənin bazar sabitliyini artıraraq xarici mühitdə də 

əks olunurlar.  

Beləliklə, demək olar ki, kiçik müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı qəbul edilən bütün qərarlar gələn və 

gedən maliyyə resurslarının axının dinamikasına, vəziyyətinə, istiqamətinə birbaşa və ya dolayı təsir göstərir. 

Maliyyə resurslarının cəlb edilməsi və ayrılması, eləcə də maddi maliyyə vəsaitlərinin zəif idarə 

edilməsi üçün məhdud imkanların olması səbəbindən kiçik müəssisələr digər fəaliyyət növləri - investisiya 

və maliyyə hesabına əsas fəaliyyət risklərini diversifikasiya edə bilməzlər. 

Aşağıdakı səbəbləri nəzərə alaraq kiçik müəssisənin maliyyə resurslarının idarə edilməsi 

mexanizminin təkmilləşdirilməsi üçün həllərin tapılması üçün bu sistem nəzəriyyəsi universal bir alqoritm 

hesab edilə bilər: 

 birincisi, dəyişkənlik və mümkün həllərin sayı obyektiv mühit məhdudiyyətlərinə malikdir; 

 ikincisi, praktikada kiçik biznesin çox dəyişkən təbiət və mövcud problemlərin həlli yollarının və 

istiqamətlərinin çoxölçülü xarakteri ilə mürəkkəbləşməyən həllər tapmaq üçün sadə və əlçatan 
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alqoritm olmalıdır. 

Daxil olan maliyyə resurslarının axını artırmaq və ya maksimuma endirmək üçün iki variant var - 

böyümənin xarici ehtiyatlarını və daxili ehtiyatlarını axtarmaq və cəlb etmək. Kiçik müəssisə, strateji və 

institusional investorların maddi-texniki bazasının inkişafı (istehsal həcmlərinin artırılması), əməliyyatların 

və ya əlaqəli bazarların kiçik müəssisənin lobbiçilik maraqlarını (birbaşa və ya dolayısı ilə) işə cəlb edə bilər. 

Bununla yanaşı, kiçik biznesin strateji və institusional investorları cəlb etmək üçün, tətbiqdə aşağıdakı əsas 

məhdudiyyətlər mövcuddur: 

1) kiçik sahibkarlıq inkişaf üçün kifayət qədər cəlbedici deyil və birləşmə və satınalmalar üçün 

maksimum cəlbedicidir; 

2) cari dövrdə strateji və institusional investorların artım ehtiyatlarının cəlb edilməsi gələcək dövrlərdə 

inkişaf etməkdə olan maliyyə resurslarının axınının artması deməkdir. 

Sonrakı aspekt, sahibkarlıq strukturlarının böyüməsini proqnozlaşdırmanın mürəkkəbliyini nəzərə 

alaraq, gəlirlilikdə kritik bir azalma və şirkətin bazar fəaliyyətindən ayrılmasına səbəb ola bilər. Buna görə, 

strateji və institusional investorların, gələn maliyyə resurslarının artırılması və ya maksimuma çatdırılmasını 

təmin etmək üçün cəlb edilməsi yalnız kiçik müəssisə üçün həmişə mümkün olmayan xarici mühitin 

imkanları və təhdidlərinin keyfiyyət və hərtərəfli təhlilindən sonra istifadə edilə bilər. Öz növbəsində 

böyümənin daxili ehtiyatları təsisçilərin vəsaitlərinin cəlb edilməsinə və ya istehsalın qiymətinin 

artırılmasına, satış siyasətinin dəyişdirilməsinə (borclu alıcılar və müştərilərlə tənzimləmə sistemi) daxil 

olmaqla istehsal həcmini artırmaqla əsas ola bilər. 

 

KOMMERSİYA BANKLARINDA BAZAR RİSKLƏRİ   

VƏ  ONLARIN  İDARƏ OLUNMASI 

 

Eminov E.İ. 

Odlar Yurdu Universiteti 

 

Müasir bank sistemi istənilən ölkənin milli təsərüfatının ən vacib sferalarından biridir. Keçid 

dövründə Azərbaycanın bank sistemi müəyyən dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Bank sisteminin bütün 

sahələri modifikasiya edilmişdir. Maliyyə bazarının yaradılması milli təsərüfatın idarə olunmasında kredit 

institutlarının rolunun prinsipial olaraq dəyişməsi və iqtisadi münasibətlər sistemində kreditin rolunun 

artması demiəkdir. Kredit bank işinin əsasına və onun fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün bazisə 

çevrilmişdir. Kredit istehsalçı qüvvələrin inkişafına stimul verir, təkrar istehsalın inkişafı üçün kapital 

mənbələrinin formalaşdırılmasının sürətləndirir. Digər tərəfdən kreditləşmə inkişaf edən bazar iqtisadiyyatı 

şəraitində müəyyən risklərlə üzləşir. Müasir dövrdə bank riskləri problemi xüsusən kəskindir və onların 

idarə olunmasına zərurət yaranır. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, banklarda korporativ idarəetmənin düzgün 

qurulmaması, risklərin idarə olunması və daxili nəzarət problemləri əksər hallarda ayrı-ayrı banklarda 

böhranın yaranmasına səbəb olur və bank sektorunun maliyyə sabitliyini təhlükə ilə üz-üzə məruz qoyur. 

Bank sisteminin sürətlə inkişaf etdiyi müasir şəraitdə risklərin idarə olunması problemi, həmçinin 

Azərbaycan bank sisteminin vəziyyəyinə də mənfi təsir göstərə bilən ciddi amillərdən birinə çevrilir.  

Risklərin idarə edilməsi bank işində əsas məsələlərdən hesab edilir. Bank fəaliyyətinin uğurları birbaşa 

olaraq risklərin idarə olunmasının keyfiyyətindən aslı olduğundan bu mövzu diqqətə layiqdir. Bankların 

müflüsləşməsi prosesini araşdıran tədqiqatlar göstərir ki, əsas səbəb bank aktivlərinin aşağı olmasıdır. 

Bankların effektiv idarə olunmasının əsas elementləri: yüksək inkişaf etmiş kredit siyasəti və 

prosedurları;protfelin düzgün idarə olunması;kredit üzərində effektiv idarə və bank işi sahəsində işləməyə 

hazır personaldır. Aparılan tədqiqatın predmetinə ölkənin kredit siyasətinin əsas həlqəsi olan bank 

riskləri,onların tənzimlənmə metodları,başlıca istiqamətləri, alətləri və banlarda risk menecmentinin 

təkmilləşdirilməsi yolları aid edilir. Bank risklərinin idarə olunması sahəsində Mərkəzi bank tərəfindən 

həyata keçirilən tədbirlər xüsusi yer tutur. Əlbəttə ki, bu zaman ölkəmizdə mövcud olan kommersiya 

banklarının ayrılmaz hissəsi olan risklərin idarə olunması departamentlərinin əsas müzakirə obyektləridir. 

Nümunə kimi kommersiya bankı “Accessbank”-ı göstərə bilərik. Sözü gedən bankın fəaliyyətinin əsas 

istiqamətlərinə hesabların açılması və idarə olunması, hüquqi və fiziki şəxslərin kreditləşdirilməsi, pul 

vəsaitlərinin yığıma alınması və s. fəaliyyətlər aiddir. “Bank risklərinin idarə olunması” mövzusunda 

tədqiqatın aparılmasının məqsəd və vəzifələrini respublikamızda həyata keçirilən bank risklərinin idarə 

olunması siyasətinin mahiyyətinin tədqiq olunması təşkil edir. Burada, əsas məqsəd ölkəmizin kredit 
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sistemində yaranan bank risklərinin öyrənilməsi, təsnif edilməsi, bank risklərinin müəyyən edilməsi 

metodlarının və eləcə də stres testlərinin araşdırılıması və Mərkəzi Bank və kommersiya banklarının bu 

risklərlə hansı şəkildə mübarizə aparılmasının tədqiq edilməsidir. Tədqiqatın əsas vəzifəsi qoyulmuş 

məqsədlərə nail olmaq üçün həyata keçirilən aşağıdakı vəzifələrin məcmusudur: 

1) Risklərin idarə olunması sahəsində Mərkəzi bankın rolunun öyrənilməsi 

         2) Azərbaycan risklərinin mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsi; 

         3) Bank risklərinin tənzimləmə metodları və alətlərinin müəyyən edilməsi; 

         4)Ölkəmizdə bank risklərinin idarə olunması siyasətinin həyata keçirilməsində beynəlxalq          

təcrübənin öyrənilməsi və təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin müəyyən edilməsi. 

            Kredit risklərinin səmərəli idarə edilməsinə nail olmaq üçün, idarə edilmənin bütün səviyyələrində 

aydın olan kredit risklərinin qiymətləndirilməsi və hesabat vermə üçün aydın təyin olunmuş metodologiya 

yaradılmalıdır. Kreditlər təsdiqləndikdən sonra, Risklərin İdarə Edilməsi Departamenti kredit riskinə nəzarət 

etmək üçün məsuliyyəti üzərinə götürür. Yaxşı olardı ki, bu prosedur iki cür olsun: ənənəvi kredit risklərinin 

idarə edilməsi və riyazi baxımdan. “Ənənəvi” strukturda Risklərin İdarə Edilməsi Departamenti kredit 

risklərinin idarə edilməsində aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirməlidir:  

1) Əks tərəfin kredit sazişinin şərtlərinə riayət etməsinə nəzarət etmək;  

2) Mütəmadi olaraq müştərinin fəaliyyətindəki dəyişiklikləri qiymətləndirmək üçün onunla görüşlər təşkil 

etmək;  

3) Davamlı olaraq kreditin yalnız kredit sazişində göstərilən məqsədlər üçün istifadə olunmasını yoxlamaq;  

4) Mövcud olan bütün məlumatlar (kütləvi informasiya vasitələrinin nəşrləri daxil olmaqla) vasitəsilə 

müştərinin, eləcə də onun zəmanətçilərinin maliyyə vəziyyətinə nəzarət etmək;  

5) Lazım gəldikdə vaxtı ötmüş kreditlərlə əlaqədar müvafiq prosedurlardan istifadə etmək. 

Daha təkmilləşdirilmiş səviyyədə kredit risklərinin idarə edilməsi üçün “ənənəvi” metodla yanaşı 

daxili və xarici kredit dərəcəsi (reytinq) sistemlərinə, kreditin ödənilməməsi ehtimalına və yığılma 

dərəcəsinə əsaslanan “riyazi” metodlardan istifadə etmək olar. Bu metod fəaliyyət nəticələrinin və kapital 

bölgüsünün hesablanması üçün imkan yaradır. Kredit risklərinin kəmiyyətinin təyin olunması sadəcə olaraq 

ayrı-ayrı müştəri üçün kreditin ödənilməməsi ehtimalının hesablanması deyildir. O, həmçinin risklərin 

spesifik müştəriyə və ya sənayeyə doğru konsentrasiyasını və girovun dəyərindəki dəyişiklikləri əks 

etdirməlidir. Bu cür məlumatlar bütün kredit portfeli və yaxud ayrı-ayrı kreditlər üzrə risklərin hesablanması 

məqsədi ilə təhlil edilməlıdır. 

 

SƏNAYE İNFRASTRUKTUR TƏMİNATININ YAXŞILAŞDIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

Əjdərli E.İ. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Ölkədə siyasi-iqtisadi sabitliyin bərqərar olması ilə 1997-ci ildən başlayaraq sənaye istehsalında artım 

nəzərə çarpırdı. Müstəqillik dövründə sənayenin inkişafında ilk növbədə neft-qaz sektoruna cəlb edilən xarici 

investisiyalar həlledici rol hesab edilirdi, bu sahənin inkişafı həm  birbaşa, həm  də dolayısı ilə sənayenin 

digər sahələrinin yenidən canlanmasına zəmin yaratmışdı.  

Sənaye yeni inkişaf mərhələsinə görülən işlər nəticəsində qədəm basmış, bu mərhələnin başlanğıcı 

olaraq Azərbaycan Respublikasında 2014-cü il “Sənaye ili” kimi elan edilmişdir. Mövcud potensialdan daha 

səmərəli istifadə etmək üçün  sənayeləşmənin yeni mərhələsində Azərbaycanın regionda güclü sənaye 

mərkəzinə çevrilməsini təmin etmək məqsədi ilə “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf 

Konsepsiyasında müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətləri nəzərə alınmaqla, “Azərbaycan Respublikasında 

sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı” tərtib edilmişdir. 

Azərbaycanda sənaye sahəsinin gələcəkdə də inkişafı üçün münbit şərait yaradılmışdır. İxtisaslı kadr 

potensialı, yenilənən infrastruktur, fəaliyyət göstərən  institutlar və yüksələn  biznes mühiti sahənin 

gələcəyinin əsas təminatı hesab edilir. 2016-cı ildə ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviqi məqsədilə qəbul 

olunmuş  sənədlər və həyata keçirilən  tədbirlər sənaye sahəsinə investisiyaların cəlb olunması baxımından 

çox böyük  əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, yeni istehsal obyektləri qurmaq məqsədilə fiziki və hüquqi şəxslər 

maşınqayırma və digər  sənaye sahələrinə investisiya yatıraraq, geniş vergi və gömrük güzəştlərindən istifadə 

edə bilərlər. Sadalanan tədbirlər ölkənin  maşınqayırma sektorunun inkişafına çox müsbət təsir edəcəkdir. 

İnfrastruktur sektorlarının inkişafı: Sənaye sektorunun rəqabət gücünün artırılması üçün inkişaf etməkdə olan 

ölkələrdə enerji (elektrik) xərclərinin aşağı salınması və enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, 
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telekommunikasiya və nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi vacibdir. Göründüyü kimi sənaye 

siyasətinin əsas məqsədini rəqabətqabiliyyətli və ixrac yönümlü malların istehsal etmək hesab edilir. Bu 

strateji yanaşma kimi qəbul edilir. Burada üç “İ” prinsipi – investisiya, innovasiya, inteqrasiya – öz əksini 

tapır. Bu strateji kursun həyata keçirilməsi məqsədilə  dünya bazarlarına rəqabətqabiliyyətli məhsul ixrac 

etmək  potensialına malik olan sənaye sahələrinin üstünlüklərindən səmərəli istifadə edilməsi və onların daha 

da artırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əgər biz rəqabətqabiliyyətli sənaye məhsullarının istehsalı üçün  

milli strategiya yaratmasaq  ölkə iqtisadiyyatında dərin yenidənqurma işlərinin aparılmasını təşkil edə 

bilmərik və bununla da xarici firmalarla rəqabətdə passiv obyekt ola bilərik.  

Məhz bunun sayəsində çox az bir zamanda cəmi investisiya qoyuluşlarının tərkibində daxili 

investisiyalar aparıcı mövqe qazanmış və milli sənaye rəqabətqabiliyyətinin təmin edilməsində mühüm rolu 

olan nəhəng infrastruktura layihələri yerinə yetirilmişdir.  

Gələcək də Azərbaycanda sənayesinin inkişafı üçün bütün lazımi şərait mövcuddur. Bu tələblərin 

əlverişli biznes mühiti, enerji və nəqliyyat infrastrukturu, xammal resurslarının beynəlxalq bazarlara çıxışın 

təmin olunması və geniş maliyyə imkanlarının, ixtisaslı kadr potensialının mövcudluğu və institusional 

potensialın yenilənməsi bu prosesin əsasını təşkil etməkdədir. Həmçinin sənaye zonalarından kənarda 

mövcud olan sənaye layihələrinin müəssisədən kənar infrastruktur təminatının yüksəldilməsi naminə dövlət 

vəsaiti hesabına həyata keçirilən infrastruktur layihələrinin özəl sahə investisiyaları ilə əlaqələndirimiş 

mexanizminin qurulması inkişaf yönümlu lahiyələndirmələrdən hesab olunmaqdadır. Müşahidələr göstərir 

ki, daxili bazarın asılı olmayaraq istehsal modelinə yanaşma keçid həcmi sənayenin ixracyönlü idxal 

əvəzləyici inkişafını tələb edir.  

 
SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ KORPORATİV İDARƏETMƏ PROBLEMİ  

 

Ələkbərov V.A. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Son illərdə səhmdar cəmiyyətlərinin ölkənin iqtisadi inkişafında rolunun artması bu sahədə yaranan 

problemlərin həllini tələb edir ki, bu problemlərdən biri də korporativ idarəetmədə münasibətlərin təşkili 

səviyyəsi ilə əlaqədardır. Bu baxımdan korporativ idarəetmənin mahiyyətinin öyrənilməsi, sənayedəki 

səhmdar cəmiyyətlərində korporativ idarəetmə sahəsində mövcud problemlərinin aşkar edilməsi və bu 

problemlərin həlli yollarının müəyyən edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Korporativ idarəetmə 

müəssisənin fəaliyyətində maraqlı olan subyektlər arasındakı təşkilati-iqtisadi, hüquqi və idarəetmə 

münasibətləri sistemi əks etdirir. Belə münasibətlər sisteminin inkişafı müəssisənin sahibləri və onun 

fəaliyyətinin maraqlı tərəflərin mənafələrinin nəzərə alınması səviyyəsindən asılı olur.  

Keçirilən sorğu nəticəsində Azərbaycanda korporativ idarəetmə problemləri səlahiyyətlərin dəqiq 

müəyyən edilməməsi maraqların toqquşması nəzarət mexanizminin düzgün qurulmaması mərkəzləşmənin 

olmaması yüksək ixtisaslı mütəxəsislərin çatışmazlığı korporativ idarəetmə qanunvericiliyinin qeyri-

səmərəliliyi yeni texnologiyaya uyğunlaşmanın həyata keçirilməməsi mövcud olan şirkətlərdə korporativ 

idarəetmə qanunvericiliyinin qeyri-səmərəliliyi bir nömrəli problem olduğu müəyyən edilmişdir. Effektiv 

korporativ idarəetmə sistemi daha yaxşı nəzarət və strateji planlaşdırma, əməliyyat risklərinin və məhkəmə 

çəkişmələrinin azalması deməkdir. Bu sistemin tətbiqi şirkətlərdə şəffaflığı təmin etməklə şirkətlərin 

beynəlxalq nüfuzunu artırır, investisiyaların cəlb olunmasını asanlaşdırır, cəlb olunan kapital üzrə xərcləri 

azaldır.Bununla belə, korporativ idarəetmə sadəcə prosedur və qaydalardan ibarət deyil. Bu, idarəetməyə 

fərqli baxışdır: "öz maraqlarını digərlərinin maraqlarında görmək bacarığıdır".  

Hazırda kapitalın cəlb edilməsi və kredit resurslarından fəal istifadə olunması, Azərbaycanda fəaliyyət 

göstərən şirkət və təşkilatların çox aktual mövzusudur. Kapitala olan yüksək tələbatı nəzərə alaraq, şirkətlər 

öz investisiya cəlbediciliyinin təmin edilməsi üçün bir çox tələbləri ödəməlidirlər. Onlar vergi və nizamlanan 

orqanları ilə qarşılıqlı qüsursuz tarixə , səhmdarların şəffaf tərkibinə, vaxtında və düzgün hesabatlara və 

əlbəttə, yaxşı təşkil edilmiş keyfiyyətli korporativ idarəetməyə malik olmalıdırlar. Məhz bu meyarlar 

şirkətlərə, kreditlər, investorlar, eləcə də birbaşa investisiyalar cəlb edilməsinə kömək edəcək, bu da öz 

növbəsində kapital bazarına çıxmaq imkanı verəcək. Əvvəllər investorlar şirkətlərin  rəqabətqabiliyyətliyini, 

maliyyə vəziyyətini daha çox diqqət mərkəzində saxlayırdılarsa, hazırda korporativ idarəetmə indeksi daha 

aktual məsələyə çevrilmişdir və ona görə də investisiya cəlb etməyə çalışan şirkətlər ilk öncə korporativ 

idarəetmə sistemlərini təkmilləşdirməyə çalışmalıdırlar.  
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Korporativ idarəetmə və investorların müdafiəsi üzrə hüquqi çərçivə gücləndirilib, lakin ictimaiyyətin 

həmin dəyişikliklər haqqında bilgiləri kifayət deyil və yeni qaydalara aşağı səviyyədə riayət olunur.Konkret 

problemlərə kiçik səhmdarların az müdafiə olunması, müşahidə şurası və idarə heyəti, həmçinin təftiş 

komissiyası kimi aidiyyəti orqanlar üçün lazımi səviyyədə müəyyən edilməmiş hüquq və vəzifələr, müşahidə 

şuralarında müstəqil üzvlərin çatışmazlığı və açıqlama tələblərinə az riayət olması daxildir: bir çox şirkətlər 

maliyyə hesabatlarını müntəzəm olaraq dərc etmir; sahiblik açıqlanmır və auditin keyfiyyəti birmənalı deyil.  

Son illərdə səhmdar cəmiyyətlərini ölkənin iqtisadi inkişafında rolunun artması bu sahədə yaranan 

problemlərin həllini tələb edir ki, bu problemlərdən biri də korporativ idarəetmənin səviyyəsi ilə 

əlaqədardır.Bu baxımdan korporativ idarəetmənin mahiyyətinin öyrənilməsi, sənayedəki səhmdar 

cəmiyyətlərində korporativ idarəetmə sahəsində mövcud problemlərin aşkar edilməsi və bu problemlərin 

həlli yollarının müəyyən edilmsənin böyük əhəmiyyəti vardır. 

 

TOXUCU MAŞINLARINDA APARICI ƏMƏLƏ GƏTİRİCİ MEXANİZMLƏRİN 

KONSTRUKSİYALARININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ YOLLARI  

 

Əliyev Ç.Ə. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Remizkaların hərəkətinin uyğunlaşdırılmış qanunauyğunluğu 

Uyğunlaşdırılmış qrafiklərin istifadəsi ilkin kinematik və texnoloji tələbləri təmin etmək üçün daha 

çox imkanlar verir. Belə cədvəllərin istifadəsinin bir nümunəsi parabolik əyriləri düz bir xəttlə birləşdirilməsi 

ola bilər. Düz bir xəttin qanununa görə ayaqların hərəkət mərhələsində mexanizm səmərəli şəkildə işləyir. 

Bu vəziyyəti asimmetrik bir əsnəyin ümumi forması və remizkalarm yuxarı və aşağı hissələrində  və  

yerdəyişmə hərəkətlərinə görə nəzərdən keçirək. Bu tam yerdəyişmələri, birinci ayaq üçün y1 və z1, ikinci 

ayaqlar üçün isə y11 və z11 kimi adlandıraq ( şəkil 27).  

 

Birinci ayaqların YO1X sistemində AB parabolasmm tənliyi: 

Y=y1-k1x
2
,    (0< x <xB);     = -2k1x. 

 
Şəkil 27. Remizkaların hərəkətinin uyğunlaşdırılmış qanununun diaqrammı 

 

AB parabolasının, BC düz xəttində B nöqtəsinin kəsişməsi zamanı sürətin az az dəyişməsi üçün 

= -2k1xB = tg , 

Burada  - BC düx xəttinin əyilmə bucağıdır. 

Bu zaman yB ordinatının qiyməti eyni olur: 

YB = y1 –k1 ; 

YB= (X1-XB) tg =2 (x1 - XB) k1xB. 

K1 (2x1XB- y1. 

XBni verərək, kı tapırıq. Nəzərə almaq lazımdır ki, XB dəyərini XB  0,25 x1 olaraq götürmək məsləhət 

görülür. 

Birinci ayaqların əsnəyinin aşağı hissədi üçün ZO2X sistemində CD parabolasının tənliyi: 

Y=p1x
2
-z1,(-xc<x<0);  
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 =  = 2p1,x. 

C nöqtəsi üçün BC düz xətti ilə CD parabolasmın kəsişməsi: 

Tg  =2p1xc = -2k1xB 

və ya  

Plxc =klxB. 

 
AZƏRBAYCANDA BANK SİSTEMİNİN İNKİŞAFINDA KOMMERSİYA BANKLARININ ROLU 

 

Əliyeva A.Q. 

Odlar Yurdu Universiteti 

 

Yeni iqtisadi münasibətlərə keçid dövründə bank sisteminin rolu artmaqda davam edir. Azərbaycan 

Bank sisteminin ilkin inkişafı hələ XIX əsrin ikinci yarısından başlamışdır. Azərbaycan Bank Sisteminin 

tarixinə nəzər salsaq, onu dörd mərhələyə bölmək olar: 

1. İnqilaba qədərki dövr 

2. Azərbaycan Demokratik Respublikası dövrü (1918-1920) 

3. Sovet dövrü (1920-1991) 

4. Müstəqillik dövrü (1991- bü gün) 

Azərbaycanda bank sistemi aşağıdakıları özündə əks etdirir [1]: 

- Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı; 

- Mərkəzi Bank; 

- Kredit Təşkilatları (kommersiya bankları, xarici bankların yerli filialları, bank olmayan kredit 

təşkilatlar).  

Hal-hazırda Azərbaycanda 30 kommersiya bankı, 123 bank olmayan kredit təşkilatı fəaliyyət göstərir. 

Kommersiya banklardan 2-si dövlət (Azər-Türk Bank, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı), digərləri isə qeyri-

dövlət banklarıdır. 

Bank – fiziki və hüquqi şəxslərin pul vəsaitinin depozitə cəlb edilməsi həmin vəsaitin müddətlik və 

faizlə geri qaytarmaq şərti ilə öz adından və öz hesabına yerləşdirilməsi, fiziki və hüquq şəxslərin 

hesablarının açılması və aparılması əməliyyatlarının məcmusunu həyata keçirmək üçün müstəsna hüquqa 

malik kredit təşkilatıdır. Kommersiya bankları ölkədə kredit resurslarının əsas hissəsinin toplanmasına 

xidmət edir və müştərilərə maliyyə-kredit xidmətlərinin bütöv kompleksini təqdim edir. Kommersiya 

banklarının funksiyalarını qısaca olaraq sexm 1-də görmək olar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sxem1. Azərbaycanda kommersiya banklarının funksiyaları 

Kapitalın yığılması və 

səfərbər edilməsi 

Kommeriya banklarının 

funksiyaları 

 

 
Pul ödəmələri və 

hesablaşma 

Vasitəçilik 
Qiymətli kağızları 

buraxılması və 

yerləşdirilməsi 

Depozit funksiyası Bankların konsultasiya 

xidməti 
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Müasir dövrdə artıq nağd hesablaşmalardan nağdsız hesablaşmalara keçid sürətlənmişdir. Məhz bu 

səbəbdən qeyd edə bilərik ki, banklar tərəfindən nağdsız hesablaşmalardan istifadə istər ölkə daxili, istərsə 

də ölkədən kənar alqı-satqı əməliyyatları zamanı hesablaşmaların asanlıqla həyata keçirilməsinə imkan verir. 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra qısa vaxt ərzində iqtisadi artıma və inkişafa nail olmuşdur. Əldə 

olunan nailiyyətlərdə bank sisteminin rolu xüsusi qeyd olunmalıdır. Ona görə ki, iqtisadi inkişaf 

səviyyəsindən asılı olmayaraq istənilən ölkənin iqtisadiyyatının möhkəmliyində, hərtərəfli və dinamik 

inkişafında həmin ölkənin bank sisteminin əsaslı dərəcədə rolu böyükdür. 

 

İSTEHSAL VASİTƏLƏRİ BAZARINDA MARKETİNQ TƏDQİQATLARININ  

APARILMASI ZƏRURİLİYİ 

 

Əlizadə Ş.Ə. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Marketinq tədqiqinin son məqsədi firmaların gəlirlərini artırmaq və istehsal xərclərini aşağı salmaqdır. 

Marketinq istehsalı və satışı idarəetmənin ən müasir, aparıcı forması olmaqla istehsalla istehlak arasında 

əvəzedilməz rol oynayır. İqtisadi ədəbiyyatlarda göstərildiyi kimi, marketinq bu və ya digər dərəcədə bazara 

aidiyyatı olan insan fəaliyyətidir. Marketinq insan ehtiyaclarının və tələbatlarının ödənilməsi məqsədi ilə 

mübadilənin baş verməsi üçün bazarla aparılan işdir.   

İstehsal vasitələri bazarında marketinqin zəruriliyinə ehtiyac yalnız istehsalın və bazarın inkişafının 

müəyyən mərhələsində yaranır. Ölkənin özünün inkişaf xüsusiyyətlərindən asılı olaraq marketinqə səmərəli 

yanaşmaq tələb olunur. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində bazar sisteminin təşəkkülü prosesi 300 ilə yaxın 

bir dövrü əhatə edir. 

Azad sahibkarlığın inkişafının sonrakı mərhələsində istehsal qüvvələri daha sürətlə inkişaf etməyə 

başlayır, sahibkarlar bazara böyük həcmdə istehsal vasitələri çıxarırlar. Digər tərəfdən müəssisələrin və 

müvafiq istehlakçıların alıcılıq qabiliyyəti bütün istehsal vasitələrini reallaşdırmağa imkan vermir. Başqa 

sözlə, istehsal vasitələrinin satılması nisbətən çətinləşir. 

 Marketinqin tətbiqinin son məqsədi firmaların gəlirlərini artırmaq və istehsal xərclərini aşağı 

salmaqdır. Firmalar bazarda satıla bilən qədər məhsul istehsal etməyə çalışırlar. Bu üsulu tətbiq etməklə bu 

və ya digər istehsal vasitələrinə olan tələbatın həcmi və qiymətlərin səviyyəsi öyrənilir. Bütün məsələlər 

haqqında zəruri informasiyalar toplandıqdan sonra onlar təhlil olunur, ümumi qanunauyğunluqlar 

müəyyənləşdirilir və bunların əsasında proqnozlaşdırma aparılır.  İstehsal qüvvələri inkişaf etdikcə daxili və 

xarici şəraitlə əlaqədar olaraq onun fəaliyyət dairəsi genişlənir və inkişaf edir. Marketinq təşkilati, texniki, 

iqtisadi, sosial və s. Sahələri özünə birləşdirir. O, istehsalı və satışı idarəetmənin ən müasir, aparıcı forması 

olmaqla istehsalla istehlak arasında əvəz edilməz rol oynayır.  

Müəssisələrin sahibkarlıq fəaliyyətində istehlakçıların məhsullara olan real tələblərinin ödənilməsi 

zəruriliyi ilə bilavasitə bağlı olan bir çox problemləri qarşıya çıxır. Onların həllinə isə yalnız marketinq 

tədqiqatlarının köməyi ilə nail olmaq mümkündür. Firmanın qarşısında duran marketinq şəraiti ilə əlaqədar 

olan zəruri göstəricilər dairəsinin vaxtaşırı müəyyənləşdirilməsi, onların toplanması, təhlili və nəticələri 

haqqında hesabat marketinq tədqiqatlarının məzmununu təşkil edir.  Problemlərin məqsədyönlü öyrənilməsi, 

tədqiq edilməsi, bunların əsasında isə həmin məsələlərin kompleks həllini təmin edəcək təkliflər sisteminin 

işlənilməsi və tədbiqi firma qarşısında duran əsas məsələlərdən biridir.  

Bazar iqtisadi sistemində istehlakçılarla istehsalçılar arasında birbaşa iqtisadi-istehsal əlaqələrinin 

xeyli azalması, firmaların məqsədli bazarları seçmək, bu bazarları hərtərəfli tanımaq, bazarın ölçülərinə, 

potensial imkanlarına və bazar vahidlərinin xüsusiyyətlərinə dair geniş informasiya toplamaq işində xeyli 

çətinliklər yaranmışdır. Bəzi məsələlərə dair informasiyaları, məlumatları müxtəlif təşkilatlardan almaq 

mümkün olduğu halda, bir çoxunu isə firmaların özləri toplamağa məcbur olurlar. Odur ki, marketoloqlar 

kifayət qədər dəqiq, dolğun və etibarlı informasiyaları toplamaq məqsədilə marketinq kompleksinin müxtəlif 

sahələri ilə bilavasitə əlaqədar olan müəyyən bir plastmas çərçivəsində tədqiqatların aparılmasını təşkil 

edirlər.  

Marketinq strategiyasını rəhbər tutan şirkət nəzarət edilən amillərdən (məhsul, qiymət, yer və 

həvəsləndirmə) ibarət marketinq kompleksini yaradır. Ən müvafiq marketinq strategiyasını və kompleksini 
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tapmaq üçün şirkət marketinq təhlilinə, planlaşdırmaya, yerinə yetirmə və nəzarətə əl atır. Bu fəaliyyətlər 

vasitəsilə, şirkət marketinq mühitindəki qüvvələri müşahidə edib uyğunlaşdırmağa çalışır. Marketinq 

tədqiqatlarının vəzifələrinə bazarın, rəqiblərin, istehlakçıların, qiymətlərin, məhsulların və satış kanallarının 

araşdırılması və öyrənilməsi daxil olmalıdır. 

Bazarın tədqiqi əsasən bazardakı tələb miqdarı, istehlak miqdarı, bazarın doyma həcmi və.s 

parametrlərin tədqiqindən ibarətdir. Bazarın kompleks tədqiqi müəssisə tərəfindən əmtəə, yaxud əmtəə 

qrupları üzrə marketinq proqramının və planların tərtib edilməsində ilk və əsas mərhələdir. Müəssisənin 

təsərrüfat fəaliyyətinin normal getməsini təmin etmək məqsədilə, bazarın işləməsi və fəaliyyət gцstərməsinin 

real vəziyyəti hərtərəfli tədqiq edilir və alınmış nəticələrdən məssisədə itsifadə edilir. Bazarın kompleks 

tədqiqi ətraflэ və dolрun məlumatlarэn alэnmasэna imkan verir. Bu da yeni məhsul nцvlərinin iєlənib 

hazırlanması ilə əlaqədar olaraq kommersiya riskini azaldır, istehsalın konkret istehlakçılara yönəldilməsini 

təmin edir. Bu zaman ixrac bazarının tədqiqinə də ciddi fikir verilməlidir. Çünki bu, bazarın kompleks 

tədqiqinin əsas elementi hesab edilir. Tədqiqat işinin axırında bazarın proqnozu tərtib edilməli, qərar 

çıarılmasında istifadə etmək üçün müəssisə rəhbərliyinə verilməlidir.   

 

RƏQABƏT MÜHİTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ BAZARIN TƏNZİMLƏNMƏSİNİN 

TƏKMİLİŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ   

 

Əlizadə Ş.Ə. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

İstehsal  vasitələrinin  tamamilə  bir  subyektin  əlində  cəmləşməsinin  və  ondan  doğan  

nəticələrin  bariz  nümunəsi  kimi  ölkəmizdə  uzun  müddət  fəaliyyət  göstərmiş  inzibati–komanda  

iqtisadiyyatının  təcrübəsi  çıxış  edir.  Burada  dövlət  istehsal  vasitələrinin  şəriksiz  hökmranına 

çevrilmişdir.  

İstehsal  vasitələri  bazarında  rəqabət  istehsal vasitələri  yeridilişinə  və  satışının  

təkmilləşdirilməsinə  təsir  edən  amillərdəndir.  Rəqabət  mübarizəsində  qiymət  və  qeyri-qiymət  

metodlarından  istifadə  edilir.  Qiymət rəqabəti bazarda iqtisadi bəhsləşməyə, qeyri-qiymət rəqabəti isə 

satış metodlarının  təkmilləşdirilməsi,  güzəştlər  verilməsi,  reklam  kimi  vasitələrdən  istifadə  

edilməsinə  aparıb  çıxarır.  Qiymət-tarif  tənzimlənmələrinin  bu  sahədə  mühüm  əhəmiyyəti  qeyd  

edilməlidir. 

Respublikamızda  istehsal-texniki  təyinatlı  məhsulların  istehsalının  genişlənməsi  üçün  şərait  

yaranmışdır.  Lakin  bu  məhsullara  olan  təlabat  hazırda  əsasən  idxal  hesabına  ödənilir.  

Respublikamızda  rəqabətə  davamlı  məhsul  istehsalının  təşkili  qarşıda  duran  əsas  vəzifələrdən  

biridir.  Rəqabət  mübarizəsi  bazar  münasibətlərinin  təbii  vəziyyətini  əks  etdirir  və  rəqabət  bazarın  

inkişafında  mühüm  əhəmiyyətə  malikdir.  Rəqabət  eyni  zamanda  elmi-texniki  tərəqqinin  

sürətləndirilməsi,  əməyin  təşkilinin  mütərəqqi  formalarının  tətbiqinin  geniş  yayılmasında  həlledici  

rol  oynayır. Bazar  iqtisadiyyatı  sistemində  respublikamızda  yerli  istehsalçılar  xarici  bazarda deyil, 

daxili bazarda  da  rəqabətlə  üzləşirlər.  Bu  baxımdan  ən  başlıca  vəzifələrdən  biri  bazarda  rəqabət 

mühitinin  inkişaf  etdirilməsidir.  Respublikamızda  bazar  iqtisadiyyatı  şəraitində  makroiqtisadi  

tarazlığı  təmin  edən  mexanizm  kimi  bazarda  rəqabət  mühitinin  inkişafı,  rəqabətin  qorunması  üçün  

zəruri  qanunvericilik  bazası  (Azərbaycan  Respublikasının  Konstitutsiyası,  “Antiinhisar  fəaliyyəti  

haqqında”,  “Haqsız  rəqabət  haqqında”,  “Reklam  haqqında”  və  s.  qanunlar)  yaradılmışdır. 

Azərbaycan  iqtisadiyyatı  dünya  iqtisadiyyatına  interqrasiya  edir.  Azərbaycan  inflyasiyanı  

“idxal”  etsə  də  daxili  bazarda  inflyasiyanın  artımının  qarşısının  alınması  üçün  mühüm  əhəmiyyətli  

tədbirlər  həyata keçirilməlidir. Bu baxımdan istehsal vasitələri  bazarının  dövlət  tənzimlənməsinin  

təkmilləşdirilməsi  iqtisadi  strategiyamızın  mühüm  prinsiplərindən  biri  olmalıdır.   

Təcrübə  göstərir  ki,  düşünülmüş  dövlət  siyasəti  iqtisadiyyatda  istənilən  xroniki  geriləmə  

hallarını  aradan  qaldırır.  Tələb  və  təklifin  tənzim  edilməsinin  mümkünləşməsi  bazarın  həm  makro,  

həm  də  mikro  səviyyədə  idarə  edilməsini  reallaşdırdı. Dövlətin bazara  müdaxiləsi  rəqabət  

mexanizminin  düzgün işini təmin  etmək, qanunlara riayyət olunmasına  nəzarət, bazar subyektlərinin 

qanuni  mənafelərini  müdafiə  məqsədi  ilə  edilir.   

 Ölkəmizdə  istehsal  vasitələri  bazarının  fəaiyyətinin  dövlət  tənzimlənməsində  dünya  
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ölkələrinin  qabaqcıl  təcrübəsinin  mənimsənilməsi  və  ondan  istifadə  olunması  bazarın  formalaşması  

üçün  başlıca  amil  hesab  olunur.  İstehsal  vasitələri  bazarını  dövlət  bir  başa  metod  kimi  qanunlar,  

normativ-hüquqi  aktlar  vasitəsi  ilə  tənzimləyir.  Dövlət  öz  hüqüqlarından  istifadə  edərək  

kreditvermə,  paylarda  iştirak  etmə,  rəqabət  aparma  və  s.  metodlar  vasitəsilə  bazarın  fəaliyyətinə  

təsir  edir  və  onu  tənzimləyir.  Dövlət  öz  iqtisadi  siyasətində  istehsal  vasitələri  bazarının  inkişafına  

kömək  etmək  məqsədi  ilə  dolayı  təsir  mexanizmlərindən  də  istifadə  edir.  Dövlət  daxili  investisiya  

qoyuluşunun  stimullaşdırılması,  istehsal  vasitələrinin,  xidmətlərin  və  iş  qüvvəsinin  idxal  və  

ixracının  tənzimlənməsi,  xüsusi  növ  istehsal  vasitələrinin  bazar  qiymətlərinin  tənzimlənməsi  

məsələlərini  həll  edir.   

  Ölkəmizdə  dövlət  özünün  struktur,  pul-kredit,  büdcə  və  digər  siyasət  formaları  vasitəsi  ilə  

bazarı  tənzimləyir  və  bu  sahədə  dünya  ölkələrinin  qabaqcıl  təcrübəsindən  istifadə  edir.  Bazarı  

tənzimləyərkən  milli  iqtisadiyyatımızın  spesifik  xüsusiyyətləri,  beynəlxalq  əmək  bölgüsünün  tələbləri  

nəzərə  alınmaqla  yaxın  və  uzaq  xarici  ölkələrlə  ticarət-iqtisadi  əlaqələrin  optimal  variantı  seçilməli  

və  bu  prinsiplər  iqtisadi  inkişaf  strategiyasında  öz  əksini  tapmalıdır.  Dövlət  bazarın  inkişafını  təmin  

edərkən  xarici  ticarət-iqtisadi  əlaqələr  zamanı  «açıq  iqtisadiyyat»  prinsiplərinə  üstünlük  verir,  

beynəlxalq  əmək  bölgüsünün  və  beynəlxalq  kaptalın  imkanlarından  məqsədəuyğun  surətdə  istifadə  

etməklə  milli  iqtisadiyyatı  formalaşdırır.   

Dünya  təcrübəsi  göstərir  ki,  hər  hansı  bir  iqtisadi  sistemin  normal  fəaliyyətinin  təmin  

edilməsində  dövlət  həlledici  rol  oynayır.  Bildiyimiz  kimi  tarixən  sosial-iqtisadi  proseslərin  idarə  

olunması  və  tənzimlənməsinin  formalaşmış  iki  əsas  tipi  məlumdur.  Onlardan  biri  mərkəzləşdirilmiş  

planlaşdırma  və  idarəetməyə  əsaslanan  inzibati-amirlik  sistemi,  digəri  isə  iqtisadi  üsullara  əsaslanan  

bazar  sistemidir.   

Nəzəri  metodoloci  mənbələrə,  tarixi  təcrübəyə  əsaslanaraq  bu  fikri  başqa  formada  ifadə  edərək  

deyə  bilərik  ki,  bazar  əsasən  iki  formada  tənzimlənir.  Bunlardan  birincisi,  bazarın  öz-özünə  və  ya  

marketinq  tənzimlənməsi,  ikincisi  isə  bazarın  qeyri-marketinq  və  ya  dövlət  tənzimlənməsi.  Bu  

bölmədə  bazar  iqtisadiyyatı  şəraitində  istehsal  vasitələri  bazarının  dövlət  tənzimlənməsinin  

təkmilləşdirilməsi  məsələlərini  araşdırmağa  çalışacağıq.   

Bazar  iqtisadi  sisteminin  hüqüqi  bazasının  yaradılması,  rəqabətin  qorunması,  gəlirlərin  və  

sərvətlərin yenidən bölüşdürülməsi, resursların bölgüsünün təkmilləşdirilməsi, iqtisadiyyatın  

sabitləşdirilməsi  baxımından  dövlət  iqtisadi  tənzimləmə  funksiyalarını  həyata  keçirir.  Fikrimizcə  

burada  mühüm  məsələlərdən  biri  istehsal  vasitələri  bazarına  dövlət  nəzarətinin  həyata  keçirilməsi  və  

bu  nəzarətin  hüquqi  bazasının  təkmilləşdirilməsidir.  İstehsal  vasitələri  bazarının  tənzimlənməsinə  2  

aspektdən,  birincisi  qanunvericilik  bazasının  yaradılması  və  təkmilləşdirilməsi,  ikincisi  isə  maliyyə-

kredit  mexanizminin  təkmilləşdirilməsi  aspektindən  yanaşmalıyıq.     

İstehsal  vasitələri  bazarının  daha  da  inkişafı  üçün  qanunvericilik  bazasının  və  maliyyə-kredit    

mexanizminin  təkmilləşdirilməsi  zəruridir.   

 

 

TİKİNTİ TƏŞKİLATLARININ TENDERDƏ İŞTİRAKI İLƏ ƏLAQƏDAR  

MƏSRƏFLƏRİN UÇOTUNUN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

 

Əzizov Ə.A. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Respublikanın tikinti təşkilatları artıq çoxdandır ki, həm özəl, həm dövlət sektorlarında tenderdə iştirak 

etmək yolu ilə fəaliyyət göstərirlər. Artıq hamıya məlumdur ki, tenderdə iştirak etmədən inşaat sahəsində  

hər hansı bir kontraktın bağlanması qeyri-mümkündür. 

Bununla əlaqədar olaraq tender xərclərinin ödənilməsinin maliyyələşmə mənbələri bağlanılan 

kontraktların səmərəliliyinə ümumi qiymət verilməsində çox vacib şərtdir. 

Tenderdə iştirakla əlaqədar xərclərin əsas növləri aşağıdakılardır: 

-müəssisənin reklam xərcləri (regional sərgilərdə iştirak, kütləvi informasiya vasitələrində reklam 

materiallarının hazırlanması); 
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-kənar təşkilatların informasiya-konsultasiya xidmətinin ödənilməsi (təkliflərin müqayisəli maliyyə-

iqtisadi təhlili, həmin regionda işləyən rəqib firmaların xülasəsi və s.); 

-tenden keçirilən şəhərlərdə əməkdaşların ezam olunması xərcləri; 

-tendenlə əlaqədar sənədləşmələrin hazırlanması xərcləri; 

-tender təşkilatları tərəfindən ödənilən xərclərə görə üzvlük haqları; 

-tender zəmanətinin ödənilməsi. 

Sadaladığımız məsrəfləri nəzərdən keçirək.Onların arasında aşağıdakı üç qruppu fərqləndirmək 

lazımdır. 

Birinci qrup məsrəflər (məs: reklam xərcləri, informasiya-konsultasiya xidməti, ezamiyyə xərcləri  və 

i.a.) bütövlükdə tikinti quraşdırma işlərinin maya dəyərinə daxil edilməlidir. 

Belə məsrəflər öz mahiyyətinə görə gələcək dövrlərə aid edilən, lakin hesabat dövründə həyata 

keçirilən xərclər deməkdir. Zəruri xidmətlər göstərən təşkilatla hesablaşmalar artıq başa çatmışdır. Xidmətlər 

faktik surətdə göstərilmişdir və müvafiq sənədlərlə rəsmiləşdirilmişdir. Buradan görünür ki, bu qəbildən olan 

məsrəfləri 191 «Gələcək hesabat dövrlərin xərcləri» hesabında aparmaq məqsədə uyğundur. 

  İkinci qrup məsrəflər (məs: tender zəmanətinin ödənilməsi) tenderin nəticələri elan olunan anadək 

hesablaşmalarda olan vəsaitlər  sayılır. Əgər, müəssisə tenderdə uduzarsa, həmin vəsaitlər tender-müsabiqəni 

təşkil edənlər tərəfindən geri qaytarılır. Müvafiq surətdə həmin məsrəflər təşkilatın nöqteyi-nəzərindən asılı 

olaraq ya 192«Verilmiş uzunmüddətli avanslar», 243«Verilmiş qısamüddətli avanslar» vrilmiş avanslar üzrə 

hesablaşmalar; ya da  435 «Digər uzunmüddətli kreditor borcları», 538«Digər qısamüddətli kreditor 

borcları» adlı hesablarda uçota alına bilər. 

Üçüncü qrup məsrəflərə tenderdə iştirak haqqında qərarlarla əlaqədar tədbirlərdə səlahiyyət verilən 

şəxsin iştirakı ilə əlaqədar xərclər aid edilir.Bu zaman hansı xərclərdən söhbət getdiyini izah edək. 

Əgər sövdələşmə bağlanılarsa, bu zaman qanunvericiliyə görə səhmdarların ümumi iclasını keçirmək 

lazım gəlir. Cəmiyyət, qaydaya görə iştirakçının gedişi və yaşayışı ilə əlaqədar xərclərin ödənilməsini 

üzərinə götürür. Qeyd etmək istəyirik ki, belə xərclər nümayəndəlik xərcləri sayıla bilməz; onlar, normativ 

bazası olan nümayəndəlik xərclərinə  uyğun gəlmir. Beləliklə, sadalanan məsrəflər, işlərin maya dəyərinə 

daxil oluna bilməz və müəssisənin mənfəəti hesabına aşağıdakı qaydada silinməlidir: 

D-t 801 «Ümumi mənfəətlər (zərərlər)» hesabı. 

K-t 431,531 və yaxud 435,538 saylı hesablar-faktik həyata keçirilən xərclər əks etdirilir (mehmanxana, 

yemək və s. xərclər) 

            

 

BİZNES FƏALİYYƏTİNİN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

Feyziyeva A.A. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Azərbaycan Respublikasında milli iqtisadiyyatın dayanıqlılığının və biznes fəaliyyətinin inkişafı 

xeyli dərəcədə maliyyə-kredit siyasətinin elmi və praktiki tərəfindən əsaslandırılmış qaydada 

təkmilləşdirilməsi və tədbiqindən çox asılıdır. Bununla yanaşı, iqtisadi böhran dövründə iqtisadiyyatda 

həmin prosesi ləngidən amillər fəaliyyət göstərir ki, o da biznes fəaliyyətinə yönəldilən kredit 

resurslarının həcminin və bu sferanın cəlbedicilik mühitinin səmərəliliyinin azaldılmasında işsizliyin 

sayının artırılmasına və digər problemlərə gətirib çıxardır. Nəticədə, həm bazar iqtisadiyyatının 

formalaşdırılmasının vasitələrindən, həm də onun sabitləşdirilməsinin, iqtisadi artımı təmin edən 

amillərindən biri kimi biznes fəaliyyəti özünün potensial imkanlarını reallaşdıra bilmir. Odur ki, biznes 

fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi mənbələrinin tədqiqi böyük praktiki əhəmiyyət kəsb edir. 

Biznes fəaliyyətinin inkişafi ənənəvi və alternativ maliyyə vasitələrindən istifadə etməklə yeni iş 

yerlərinin yaradılması, büdcə vəsaitlərinin bu məqsədlə istifadə edilməsinin qarşısının alınması, büdcə 

vəsaitlərinin artırılması və səmərəli istifadə edilməsinə şərait yaradir. Son illər həyata keçirilən iqtisadi 

islahatlar Azərbaycan Respublikasında biznesin inkişafina təkan vermiş, əhalinin həyat səviyyəsinin 

yaxşılaşdırılmasında və iqtisadiyyatının inkişafında bu fəaliyyət növünün rolunu artırmışdır. Lakin 

bununla yanaşı, ölkədə keyfiyyətli məhsul bolluğunun yaradılmasında, rəqabətə davamlı istehsal 

sahələrinin inkişafında və əhalinin məşğulluğun təmin olunmasında biznes tam şəkildə hələ də həlledici 

amilə çevrilməmişdir. İqtisadi inkişafın müasir səviyyəsinə uyğun respublikada biznesin inkişafına dövlət 

himayəsinin səmərəliyinin müəyyən edilməsi, biznes fəaliyyətinin hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi, 
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ölkədə işgüzar fəaliyyəti həvəsləndirmək məqsədilə maliyyələşdirmə sisteminin təkmilləşdirilməsini 

zərurətə çevirir. Bu problemlərin tədqiq edilib öyrənilməsi, ölkədə biznes fəaliyyətinin 

maliyyələşdirilməsinin iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə uyğun elmi müddəaların və praktiki 

prosedurların işlənib hazırlanmasına imkan yaradar. 

Biznes fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi mənbələrinə dövlət vəsaitləri, bankların, investisiya 

fondlarının və maliyyə bazarının digər iştirakçılarının vəsaitləri aid edilir. Hal-hazırda sahibkarlığın əsas 

maliyyə mənbəyi kimi dövlət büdcəsindən sahibkarlığın inkişafına yönəldilmiş vəsaitlər çıxış edir. Məhz 

bunlara görə dövlətin sahibkarlığa köməyi, onun fəaliyyətinə dəstək üçün büdcədən müəyyən məbləğdə 

vəsaitinin ayrılması olduqca vacibdir.  

Ölkədə bazar subyektlərinin iqtisadi inkişaf dinamikası bu sahədə həyata keçirilən iqtisadi 

islahatların uğurlu nəticələrinin əyani təsdiqidir. Həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində ölkə 

iqtisadiyyatında və onun əsasını təşkil edən bazar subyektlərinin inkişafı sahəsində müşahidə edilən 

pozitiv meyillər özünü göstərməkdə davam edir. Bunu biz aşağıdakı biznes fəaliyyəti subyektlərinin əsas 

makroiqtsadi gostəricilərinin təhlilindən daha aydın görə bilərik. Təhlil əsasən 2011-2015-ci illər üzrə 

aparılmışdır. 

                                                                                                               Cədvəl 1. 

Biznes fəaliyyəti üzrə əsas makroiqtsadi gostəriciləri 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Yaradılmış əlavə dəyər, milyon manat 
1227,0 1346,5 1466,2 1437,0 

 

1987,8 

Ümumi mənfəət, milyon manat 85,3 122,8 165,4 175,4 -- 

İşçilərin orta illik sayı, min nəfər 90,2 95,5 109,0 115,0 87,6 

Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat  
222,2 263,3 303,5 348,0 

 

302,1 

Əsas kapitala investisiyalar, milyon manat 737,6 531,6 486,5 746,5 807,2 

Dövriyyə, milyon manat  4208,5 5100,6 6072,6 5951,7 5986,3 

 

2015-ci il ərzində biznes fəaliyyətinin subyektləri tərəfindən yaradılmış əlavə dəyər 1987,8 milyon 

manat təşkil etmişdir ki, bu da 2011-ci illə müqayisədə 62,0% çoxdur. Biznes fəaliyyətinin subyektləri 

tərəfindən yaradılmış əlavə dəyərin ümumi dəyərdə xüsusi çəkisi isə 2015-ci il ərzində 4,0% təşkil etmişdir. 

Respublikamızın sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq, ölkəmizdə biznes fəaliyyətinin 

genişləndirilməsi davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsində çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu 

məqsədlə dövlətin maliyyə dəstəyini həyata keçirən Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 

nəzdində fəaliyyət göstərən Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən verilən güzəştli kreditlər 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, məqsədli dövlət proqramlarında 

müəyyən edilmiş, ölkənin sosial iqtisadi inkişafının prioritet istiqamətlərinə uyğun olaraq qeyri-neft 

sektorunun və regionların tarazlı inkişafı, biznesin dəstəklənməsi, yoxsulluğun azaldılması, məşğulluğun 

təmin edilməsi ilə bilavasitə əlaqəli olan sahələrdə dinamik iqtisadi inkişafın təmin edilməsinə yönəldilir. 

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu dövlətin iqtisadi siyasətinin həyata keçirilməsində yaxından iştirak 

etməklə, sahibkarlara güzəştli kreditlərlə maliyyə dəstəyinin verilməsi, investisiya layihələrinin 

maliyyələşdirilməsi sahəsində konkret sahələrin təşviqi, regionlarda və Bakı qəsəbələrində sahibkarlığın 

inkişafına həsr olunmuş tədbirlərin keçirilməsi, sahibkarlara maarifləndirici treninqlərin təşkil edilməsi, 

sahibkarlığın informasiya təminatının gücləndirilməsi, müasir texnologiyaların tətbiqini, rəqabət 

qabiliyyətli, xüsusilə ixrac yönümlü və idxaləvəzləyici məhsulların istehsalını və emalını nəzərdə tutan, 

eləcə də bu sahələrin inkişafını stimullaşdıran infrastruktur layihələrinin maliyyələşdirilməsi istiqamətində 

son illər ərzində uğurlu fəaliyyətini davam etdirmişdir. 

Qeyd edək ki, biznes fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsinin maliyyə bazarının yaradılması və inkişafı 

müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Maliyyə bazarının köməyilə resurslar səfərbər edilərək investisiyaların 

maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsinə yönəldilir. Məlumdur ki, büdcədən maliyyələşmə ilə 

müqayisədə bank kreditlərindən istifadə edilməsi daha səmərəlidir. Bu kreditin prinsiplərindən irəli gələrək, 

həm onun vaxtında qaytarılması, həm əlavə faizlə qaytarılması və ən əsası isə bu vəsaitin düzgün 

xərclənməsində ciddi bank nəzarətinin mövcudluğundan irəli gəlir.  
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Dövlətin güzəştli kreditləri hesabına rəqabətqabiliyyətli və ixrac yönümlü məhsullar istehsal edən 

kiçik və orta həcmli qeyri-neft sənaye müəssisələrinin yaradılması Respublikanın müxtəlif yeyinti və digər 

sənaye məhsullarına olan tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsi ilə yanaşı, ölkənin ixrac 

potensialının artırılmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bundan əlavə, müasir texnologiyaların tətbiqinə 

əsaslan investisiya layihələrinin reallaşdırılması regionlarda məşğulluğun təmin edilməsinə, regionların 

investisiya cəlbediciliyinin artırılmasına, digər sahələrin inkişafının stimullaşdırılmasına, eləcə də 

iqtisadiyyatın strukturunun şaxələnməsinə şərait yaradır. 

Gələcək illərdə də  ölkəmizin biznesin inkişaf etdirilməsi və bu sahədə fəaliyyət göstərən 

müəssisələrin maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi, eləcə də yeni müəssisələrin yaradılması, ölkəmizə 

xarici investisiyaların cəlb edilməsi və “Azərbaycan-2020” İnkişaf Strategiyasında nəzərdə tutulan 

məqsədlərə nail olunması üçün zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi istiqamətində işlər davam etdiriləcəkdir. 

 

 

BİZNESİN TƏŞKİL EDİLMƏSİNİN HOLDİNQ MODELİNİN ÜSTÜNLÜKLƏRİ  

 

Hacıyeva A.E. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Biznesin idarəolunması üsulları nöqteyi-nəzərindən holdinqdə birləşmə sahibkarların özləri üçün 

kapitalın konsentrasiyasının digər üsulları qarşısında bir sıra əsaslı üstünlüklərə malikdir, belə ki, 

əhəmiyyətli rəsmiyyətlərdən qaçmağa, kapitalı diversifikasiya etməyə, gəliri risklərdən və kreditorlardan 

gizlətməyə imkan verir.  Biznesin holdinq formasında təşkilinin üstünlüklərini şərti olaraq iki qrupa bölmək 

olar. Birinci hansı formada inteqrasiya olunmasından asılı olmayaraq, inteqrasiyanın effekti ilə bağlıdır: 

holdinq, maliyyə qrupu, sadə şəriklik. Aydındır ki, ümumi iqtisadi qloballaşma dövründə avtonom, 

kooperativləşdirilməmiş strukturda fəaliyyət göstərmək, bir qayda olaraq, inteqrasiya olunmuş strukturdan az 

sərfəlidir. Holdinqin üstünlüklərinin ikinci qrupu sahibkar birliyinin məhz bu formasının spesifikliyi ilə 

bağlıdır. Təsərrüfat cəmiyyətlərinin holdinq birləşməsinin effekti “sistemin sinergetik effekti” kimi onunla 

tamamlanır ki, birləşmədən olan üstünlüklər hesab toplamaları vasitəsilə alınmır, holdinq strukturuna daxil 

olan bütün təşkilatların imkanlarının çoxaldılması ilə alınır. 

Holdinq, sahibkar birliklərinin bir növü kimi başqa inteqrasiya olunmamış kommersiya təşkilatları ilə 

müqayisədə aşağıdakı üstünlüklərə malikdir: 

 İstifadə olunan resursların (istehsalat fondlarının, investisiya vəsaitlərinin, əmək resurslarının) miqyasının 

reallaşdırılması, o cümlədən ixtisaslı idarəetmə, elmi, istehsalat işçi heyətinin cəlb olunması imkanları; 

 Birliyin iştirakçıları üçün birliyə daxil olmayan istehsalçılarla müqayisədə rəqabətin mənfi təsirinin 

minimallaşdırılması, belə ki, birliyə daxil olan iştirakçılar, bir qayda olaraq, eyni bir bazarda qarşılıqlı 

rəqabətə imkan vermirlər. 

 Özünəyetərli şaquli inteqrasiya olunmuş sistemin yaranması nəticəsində rəqabətqabiliyyətli məhsulların 

(iş, xidmət) istehsalının mümkünlüyü; 

 İqtisadi konyukturadan asılı olaraq bir sferadan digər sahibkar fəaliyyətinə “axa” bilən kapitalın 

əhəmiyyətli mərkəzləşdirilməsi; 

 Sahibkar risklərinin azaldılması üçün istehsalın diversifikasiya olunmasının mümkünlüyü və onların 

rəqabətqabiliyyətli olmasının şərti kimi ayrı-ayrı fəaliyyət növlərinin xüsusiləşməsinin təminatı; 

 İstehsalın, texniki təcrübənin və elmi-tədqiqat işlərinin birləşdirilməsi, elm və istehsalatın inteqrasiyasının 

mümkünlüyü; 

 Razılaşdırılmış maliyyə, investisiya, kredit siyasətinin həyata keçirilməsinin mümkünlüyü; 

 Böyük və nüfuzlu inteqrasiya olunmuş strukturun imici. 

 
XİDMƏT SAHƏSİNDƏ STANDARTLAŞDIRMA  

 

Həmzəyeva F.Y. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 
 Xidmət müəssisəsinin keyfiyyətli xidməti olmadan bazar şəraitində uğur əldə etmək mümkün 

deyil. Əgər xidmət müəssisələrinə onların inkişaf  dinamikasının nöqteyi-nəzərindən baxsaq, onda 
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keyfiyyət onların bazar şəraitində qalmasına böyük təsir göstərəcək. Keyfiyyətli məhsulun 

müvəffəqiyyətlə istehlakçıya çatdırılması bu gün müəssisənin əsas mövcud mənbəyidir. Keyfiyyətin bu 

xüsusiyyətini Armand V.Feyqenbaum xüsusiləgöstərərək qeyd edirki, cəmiyyətin informasiya inkişafı 

şəraitində “şirkətlər tərəfindən çatdırılan malların və xidmətlərin keyfiyyətinin səviyyəsi yaxınlarda 

olduğu kimi ay və illər deyil praktiki olaraq dərhal istehlakçılara çatdırılır.Əgər keçmişdə yenidən 

hazırlanmış mallardan və xidmətlərdən əvvəl illərlə gəliri öz istehsalçılarına gətirməyə bacarıqlı idisə, 

onda indi onların yeni, daha müasir sürətli əvəzetməsinin ehtimalı daim yüksəlir, və bu yaxınlarda unikal 

hesab edilmiş  məmulatlar bir neçə aylar və hətta həftələr ərzində adi istehlak mallarına çevrilir”. 

Rusiya bazarında keyfiyyətli xidmətlərin göstərilməsi problemi aydındır. Standartlaşdırma 

sahəsində mütəxəssislər qeyd edirlər ki, “bizim ölkəmizdə həyatın bir sahəsində keyfiyyətin əhəmiyyətli 

yaxşılaşması praktik olaraq iki səbəbdən yoxdur: real rəqabət yoxdur, həmçinin yüksək keyfiyyət 

keyfiyyət haqqında razılıqlar (daha dəqiq, konsensus) yoxdur. Bununla belə birinci yerdə ikinci səbəbdir: 

yüksək keyfiyyət  və onun nə ilə fəqqənməsi hamı tərəfindən qəbul edilmiş anlayışı yoxdur. 

ГОСТ 15467 standartda göstərilmişdir ki, “məhsulun keyfiyyəti – məhsulun təyinatına müvafiq 

olaraq müəyyən tələbatları ödəmək üçün yararlığını şərtləndirən məhsulun xüsusiyyətlərinin 

məcmusudur. 

  Xidmət sahəsi –yüksək sürətlə inkişaf edən müasir iqtisadiyyatın ən böyük sektorudur.Hətta 

istehsal sektorunda fəaliyyətin əhəmiyyətli hissəsi (tədqiqatlar və konstruktor layihələri, marketinq, 

informasiya texnologiyaları) istehsal sahəsi deyil, daha doğrusu xidmət sahəsidir. Hər il istehlakçılara 

xidmətlərin və onların göstərilməsi metodlarının müxtəlifliyi artır. 

“Xidmət” anlayışı izahların böyük müxtəlifliyinə malikdir, onları iki qrupa birləşdirmək olar: 

“xidmət” hərəkət prosesi kimi (xidmət prosesi) və “xidmət”  fəaliyyətin məhsulu kimi.  

Xidmət sahəsinin menecmentin inkişafı təxminən 30 ildən ibarətdir. 

Menecmentin inkişafı üç istiqamətdən ibarətdir: birincisi, “xidmət” anlayışının təyini; ikincisi, 

xidmətin xarakteristikalarının təsviri və üçüncüsü – məhsulları istehsal edən təşkilatların və xidmət sahəsi 

üzrə təşkilatların fəaliyyətində fərqlərin aşkar olunması. Şimali, İngilis və Amerika xidmət menecmenti 

məktəblərinin nümayəndələri bu məsələlərin öyrənilməsinə ən böyük töhfə gətirib. XX əsrin 80-ci illərin 

ortalarında hal-hazırda dünyada hamı tərəfindən qəbul edilmiş bi mövqe formalaşıb: xidmətin 

göstərilməsi məhsulların istehsalından fərqlənir. Bununla əlaqədar olaraq iki  istiqamət hazırlanır: bir 

tərəfdən – xidmətlərin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq “ənənəvi” idarəetmə metodların uyğunlaşması, digər 

tərəfdən isə – spesifik idarəetmə metodların hazırlanması. 

 

AZƏRBAYCANDA SƏNAYENİN İNKİŞAFININ MODERNLƏŞDİRİLMƏSİNİN  

ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

Həmzəzadə H.E.  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Milli iqtisadiyyatın dinamik inkişafında sənayenin innovasiyalı-intensiv inkişafı həlledici rola 

malikdir. Azərbaycanın dinamik sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə regionda, iqtisadi artım tempinə və 

islahatların səmərəliliyinə görə dünyada öncül yerə çıxmasında sənaye innovasiyalarının artan rolu 

danılmazdır. Qeyri-neft bölməsinin prioritetliyi dayanıqlı, şaxələndirilmiş və tarazlı inkişafın mühüm şərti 

kimi daim diqqət mərkəzindədir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin dediyi kimi, 

“Bu gün iqtisadi inkişaf templərinə görə Azərbaycan dünya miqyasında lider ölkədir. Beynəlxalq kredit 

agentlikləri böyük ölkələrin kredit reytinqlərini aşağı saldığı bir dövrdə, Azərbaycanın kredit reytinqləri 

qalxır. Azərbaycanda rəqabət qabiliyyətli şirkətlərin sayı artır. Ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi demək 

olar ki, təmin edilibdir. Neft-qazdan asılılıq azalır”. İnnovasiyalı inkişafın bazisi kimi dövlət səviyyəsində 

elmə diqqət artır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 may 2009-cu il tarixli sərəncamı ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya” bu 

baxımdan həlledici rola malikdir. Sənayedə innovasiyalı fəaliyyətin genişləndirilməsi və məhsul 

innovasiyaları ilə dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiya imkanlarının gerçəkləşdirilməsi məqsədi ilə 

normativ –hüquqi baza möhkəmləndirilir. Son illər bu istiqamətdə görülmüş işlər, o cümlədən 2010-cu ildə 

qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının “Sənaye nümunələrinin beynəlxalq qeydiyyatı haqqında” Haaqa 

Müqaviləsinin Cenevrə Aktına qoşulmaq barəsində Qanunu, eləcə də 2014- cü ilin “Sənaye ili” elan 

olunması deyilənlərə əyani nümunədir. 
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Həyata keçirilən əməli tədbirlər sayəsində sənayedə məhsul istehsalı ildən-ilə artır. Bununla belə, 

sahədə intensiv inkişaf amillərindən istifadə səviyyəsi, innovasiya fəallığı hələ də arzuolunan səviyyədə 

deyildir. Sənaye istehsalının intensiv və innovasiyalı inkişafının tempinin, innovasiya fəaliyyətinin və 

innovasiyaların səmərəliliyinin yüksəldilməsi, adekvat elmi təminatın formalaşdırılmasının sürətləndirilməsi 

baxımından qarşıda böyük vəzifələr durur. Belə ki, sənayedə innovasiya fəaliyyətinin və istehsalın 

innovativliyinin milli innovasiya sisteminin səmərəliliyində artan rolu təmin edilməli, innovasiya biznesinin 

təşviqinin qabaqcıl xarici təcrübəsindən istifadə imkanları reallaşdırılmalı, sənayedə innovasiya fəaliyyəti 

subyektlərinin fəaliyyət perspektivləri müəyyənləşdirilməli, innovasiyalı fəaliyyətə adekvat dövlət 

tənzimlənməsi sisteminin formalaşdırılması, innovasiya fəallığının stimullaşdırılması və sənaye innovasiya 

sistemlərinin əmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri hərtərəfli əsaslandırılmalıdır. Bir sözlə sadalanan və 

bu kimi bir sıra digər problemlərin təxirəsalınmadan həlli zərurəti kompleks elmi araşdırmaların aparılmasını 

tələb etməklə sənayedə innovasiya fəaliyyətinin genişləndirilməsi və səmərəliliyinin yüksəldilməsi 

problemlərinin aktuallığını şərtləndirir 

İqtisadi proseslərin səmərəliliyi və ümumilikdə iqtisadi sistemin dayanıqlığının təmin edilməsinə 

tələblərin ciddiləşməsi iqtisadi, sosial və ekoloji meyarlarla tənzimlənən intensiv inkişafın innovativliyini 

obyektiv zərurətə çevirmişdir. Bazarda mövqe qazanmağın ənənəvi imkanlarının tükəndiyi şəraitdə, bu və ya 

digər iştirakçı, maddi və intellektual imkanlarından çıxış edərək, alternativ (yeni) yollar axtarışına üstünlük 

verir. Bu yol, riskli məsrəfli və uzun olduğundan innovasiyalı inkişaf yoluna üstünlük verilməsi, kompleks 

təhlillərin aparılmasını, onların nəticələrindən çıxış edərək kreativ layihələrin həyata keçirilməsini tələb edir. 

İnnovasiya fəaliyyəti mürəkkəb, çoxsaylı amillərin təsiri altında formalaşan və böyük sayda subyektlərin 

birbaşa və ya dolayı yolla iştirak etdiyi inteqrativ fəaliyyət növüdür. Həmin fəaliyyətə hazırlıq dövrü, bir 

qayda olaraq onun bilavasitə həyata keçirilməsindən xeyli uzun müddət və vəsait tələb edir. İnnovasiyanın 

əsas xassələri qismində, bir çox tədqiqatlarda elmi-texniki yenilik, istehsalatda tətbiq və kommersiyalaşma 

qabiliyyəti qəbul olunur. İnnovasiya fəaliyyətinin bazara yönümlü olması, onun maliyyə təminatının mühüm 

şərtidir. Innovasiyalı inkişafda idarəetmə obyektinin dəyişdirilməsi məsələsi perspektivli istiqamətlərin 

müəyyənləşdirilməsini, iqtisadi texnoloji, ekoloji, sosial və digər aspektlərdə əsaslandırılmasını tələb edir. 

İqtisadi texnologiyaların reallaşması yeni məhsulun, texnologiyanın və s. sınaq prosesləri ilə müşayiət olunur 

ki, bu da eksperimental şəraitin yaradılmasına, risk menecmentinə və qismən bürokratik maneələrin aradan 

qaldırılmasına xeyli vaxt və vəsait sərfini, o cümlədən transaksion xərcləri nəzərdə tutur 

Resurslardan səmərəli istifadə, resursqoruyucu texnologiyaların tətbiq arealının genişləndirilməsi, yeni 

minilliyin çağırışlarından biri olub, insanların həyat keyfiyyətinin sosial-iqtisadi və ekoloji aspektlərdə 

yaxşılaşdırılmasının həlledici şərtidir. Bu və digər səbəblərdən, sənayedə innovasiya fəallığının 

stimullaşdırılması mexanizmi enerji resurslarından səmərəli istifadə, bərpa olunan və alternativ enerji 

mənbələrinin iqtisadi dövriyyəyə cəlb olunan imkanlarını nəzərə almaqla fəaliyyət göstərməlidir 

 

 

İSTEHLAKÇI DAVRANIŞININ TƏDQİQİ VƏ ONA TƏSİR EDƏN AMİLLƏR 

 

Həsənova S.N. 

Azərbaycan Texnologiya Univesiteti 

 

İstehlakçı davranışı -məhsul və xidmətlərin əldə edilməsi, istehlakı, xalis olma zamanı yol verdiyi 

hərəkətlər və özünü necə  aparması  kimi başa düşülür.Burada bir sual yaranır insanlar niyə alırlar? 

İstehsalçılar təklif etdiyi məhsulun niyə alındığını bilir və ona uyğun formada strategiya seçir.Burada 

marketoloqlar bu seçimə təsir edən amilləri diqqətə alırlar.İstehlakçı davranışına təsir edən əsas amilləri qeyd 

etsək mədəni, sosial,fərdi, psixoloji amillərə diqqət çəkərik.Hər bir xalqın öz mədəni dəyəri mövcuddur 

beynəlxalq ticarətdə iştirak etmək istəyiriksə nəzərə almalı olduğumuz amildir.Hər hansı bir ölkədə əhali 

sağlamlığa üstünlük verməyə başlayırsa burada çoxlu sayda lüks trenajorlar, idman geyimləri, natural içkilər, 

pəhriz yeməklər və istehsalını sürətləndirmək lazımdır.Sosial siniflərin yaranması çox təbii haldıki bu da 

insanları vahid maraqlar və davranışlara görə birləşdirən stabil ictimai qruplardır.Ailə, rollar statuslar bunlar 

sosial qruplardır.İstehlakçının yaşı, işi, iqtisadi vəziyyəti , şəxsiyyət tipi, həyat tərzi və özünü 

qiymətləndirməsi onun şəxsiyyət amilləridir.Özünü motivasiya, qavrayış, təlim, inam və münasibətləri  isə 

psixoloji amillərə aid edilir. 

İstehlakçı davranışına xarici mühit amillərində təsiri mövcuddur.Məhsul, qiymət, reklam və satışın 

həvəsləndirilməsi, mövqeləşdirmə bu determinantlardır.İstehlakçıda məhsuldan daha çox fayda əldə edə 
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biləcəyi fikrinin yaranması əsasında onların bazar davranışları formalaşmağa başlayır.Əgər istehlakçı aldığı 

əmtəədən məmnun qalırsa bu onun təkrar alış etmə ehtimalını yaradır.Firmalar məhsul satışı zamanı fərqli 

qiymət strategiyaları tətbiq edirlər.Qiymət strategiyası səmərəliliyinin daima yoxlanılması lazım gəldikdə 

yenidən baxılması vacib olan bir xarici determinantdır. Düzgün qurulmuş qiymət strategiyası müvəffəqiyyətə 

əksi isə ziyana gətirib cıxarır. Reklam və həvəsləndirmə strategiyası əsasında istehlakçıya zəruri 

informasiyanın çatdırılması, alıcılarla şəxsi əlaqələrin yaradılması, ictimaiyyətlə işgüzar münasibətlərin 

formalaşdırılması kimi stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Mövqeləşdirmə isə 

kompaniyanın təklifinin və onun imicinin işlənib hazırlanması üzrə isteklakçıların məqsədli qrupunun 

şüurunda xüsusiləşmiş xeyirxah mövqe tutulmasına istiqamətlənmiş xarici determinantdır. 

İşgüzar bazarlarda istehlakçı davranışının modelləşməsinə baxsaq  tədarükün həcmi və onunla 

əlaqədar pul axınları istehlakçı bazarının müvafiq göstəricilərini üstələyir. İşgüzar bazarlar alıcıların sayı və 

ölçüsündən tutmuş, onların coğrafi yerləşməsinə qədər bir sıra xüsusiyyətlərə görə tələb və alıcı davranışı 

üzrə istehlakçı bazarlarından fərqlənirlər . 

-İşgüzar bazarların xüsusiyyətləri                                    

 -Alıcıların ölçüləri;                                                                                                                                                           

- Satıcı və istehlakçının sıx münasibətləri;                                                                                                                                

- Alıcıların coğrafi cəhətdən mərkəzləşməsi (konsentrasiya)                                                                                                  

- Tələbin törəmə xarakterli olması;                                                                                                                                      

-  İstehsal təyinatlı əmtəələr üzrə tələbin elastikliyinin aşağı olması;                                                                         

- Tələbin qeyri-sabitliyi;                                                                                                                                                          

- Alış üzrə agentlərin peşəkarlığı;                                                                                                                                     

- Alış üzrə qararlara təsiretmə;                                                                                                                                          

- Ticarət nümayəndələrinin çoxsaylı vizitləri (baş çəkmə);                                                                                         

- Birbaşa alışlar;                                                                                                                                                                           

- Qarşılıqlı alışlar;                                                                                                                                                             

- Lizinq; 

İşgüzar alıcılara 4 növ əsas amillər qrupu təsir göstərir: xarici mühit, şəxslərarası münasibət amilləri, 

təşkilati və şəxsi amillər.                                                                                                                               

Xarici mühit amilləri: tələbin səviyyəsi, iqtisadi perspektivlər, kredit üzrə faiz dərəcələri, maddi 

texniki tərəqqinin templəri, siyasi hadisələr və sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi sferasındakı 

dəyişikliklər, rəqiblərin fəaliyyətindəki dəyişikliklər, sosial məsuliyyət məsələləri. 

Şəxslərarası münasibət amilləri: maraqlar, səlahiyyət, status, özünü başqasının yerinə qoya bilmək 

bacarığı, inandırmaq qabiliyyəti. 

Təşkilati amillər: təşkilatın məqsədləri, siyasət, iş metodları, təşkilati strukturlar, təşkilatdaxili 

sistemlər. 

Şəxsi amillər: yaş, gəlirin səviyyəsi, təhsil, vəzifə, şəxsiyyət tipi, risk etmək qabiliyyəti,mədəni inkişaf 

səviyyəsi. Göründüyü kimi bu amillər tamamilə alıcıya aiddir. marağını formalaşdıracaq marketinq 

strategiyasını işləyirlər. Belə ki, istehlakçı çox vaxt əmtəə haqqında əlavə məlumat axtarmağa başlayır.Ən 

səmərəli informasiyalar istehlakçının şəxsi təcrübəsinə əsaslanan i 

Alış prosesi alıcı tərəfindən problemin və təlabatın dərk edilməsindən başlayır.Təlabat sonradan 

arzuyada çevrilə  bilər.İstehlakçılardan informasiya alaraq istehsalçılar ən çox rast gəlinən və əmtəələrə 

maraq oyadan qıcıqlandırıcıları müəyyən edərək istehlakçıların konkret əmtəələrə nformasiyalardır. 

Alternativ markalar haqqındakı informasiyanın istehlakçı tərəfindən qiymətləndirilməsinin təhlili bir neçə 

əsas prinsipə əsaslanır. 1) fərd tələbatların təmin edilməsinə çalışır. 2)o, konkret markanı seçərkən müəyyən 

fayda axtarır. 3)hər bir məhsul, tələbatların təmin edilməsi üçün vacib olan xüsusiyyətlər məcmusu kimi 

nəzərdən keçirilir. Əmtəəni aldıqdan sonra alıcı, ya məmnunluq, ya da peşmanlıq hissi yaşayır. Alıcı 

tərəfindən əmtəənin əldə edilməsi anında istehsalçının işi sona yetmir. Belə ki, satışdan sonrakı dövrdə də 

davam etməyə başlayır. 

Istehlakçı davranışları onların formalaşmasına təsir edən amillər, istehlakçı davranışında mövcud olan 

fərdi fərqlər, xüsusiyyətlər, psixoloji proseslər, istehlakçı davranışları ilə marketinq strategiyalarının 

qarşılıqlı əlaqəsi, istehlakçıların alış haqqında qərar qəbul etməsi prosesi, biznes alıcıların davranışları 

aydinlaşdırılması mühüm sayılır. 
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İSTEHSAL XƏRCLƏRİ VƏ MƏNFƏƏT ARASINDA ASILILIQ 

  

Hüseynli O.F. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

 İstehsal xərclərini hər şeydən əvvəl, firma miqyasında nəzərdən keçirmək lazımdır. Bu, onunla 

əlaqədardır ki, ayrı-ayrı firmalar hər hansı bir məhsulu istehsal etməyi qarşılarına məqsəd qoyarkən birinci 

növbədə daha çox mənfəət əldə etməyə çalışırlar. Başqa sözlə, hər bir firma elə istehsal prosesi seçməli və 

təşkil etməlidir ki, bu, eyni miqdarda məhsul istehsal etmək üçün daha az istehsal amillərindən istifadə 

etməyə imkan versin, sahibkar üçün sərfəli olsun. Firmaların məhsul istehsalı ilə əlaqədar çəkdikləri xərcləri 

iki yerə bölmək olar: 1) Kənar (xarici) xərclər; 2) Daxili xərclər. 

Məlum olduğu kimi, firmalar istehsal prosesini təşkil etmək üçün kənardan müəyyən iqtisadi 

ehtiyatları – xammal, yanacaq, elektrik enerjisi satın alır, muzdla tutulmuş işçilərə əmək haqqı verir, 

göstərilən nəqliyyat xidmətlərinin dəyərini ödəyir. Bütün bunlarla əlaqədar olan xərclər kənar (xarici) xərclər 

adlanır. Lakin firmalar özlərinə məxsus ehtiyatlardan da istifadə edirlər ki, bunlara da daxili xərclər deyilir. 

Məhsulların istehsalına çəkilən xərclər həm də onların «sərf olunduğu yerlər», məhsulların və xərclərin 

növləri üzrə qruplaşdırılır. Xərclərin sərf olunduğu yerlər dedikdə onla-rın sexlər,sahələr və digər bölmələr 

üzrə müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur. Hər məhsul və yerinə yetirilmiş iş növü üzrə də xərclər hesablanır. 

Bununla əlaqədar olaraq xərclər, kalkulyasiya maddələri və xərc ünsürləri üzrə təsnifləşdirilir. 

Bazar iqtisadiyyatına keçildiyi müasir şəraitdə kiçik və orta müəssisələrin çoxunda kalkulyasiya 

maddələrinə aşağıdakı xərclər daxil edilir: maddi xərclər (xammallar, materi-allar, yanacaq və texnoloji 

məqsədlər üçün elektrik enerjisi; əmək haqqı xərcləri; idarəetmə və istehsala xidmət göstərilməsi ilə əlaqədar 

xərclər (üstəlik xərclər). Geniş mənada isə kalkulyasiya maddələri üzrə xərclərə aşağıdakılar daxildir: 

1)Xammal və materiallar (tullantılar çıxılmaqla); 2)kooperasiya əlaqələrində olan müəssisələrdən satın 

alınmış məmulat və yarımfabrikatlar; 3) əsas istehsalat işçilərinin əmək haqqı; 4) istehsalat işçilərinin əlavə 

əmək haqqı; 5) istehsalat işçilərinin əsas və əlavə əmək haqqına görə hesablanmış sosial sığorta ayırmaları; 

6) istehsalın hazırlanması və mənimsənilməsi ilə əlaqədar xərclər; 7)Avadanlıqların saxlanması və istismarı 

ilə əlaqədar olan xərclər; 8) sex xərcləri; 9) ümumzavod xərcləri; 10) zay məhsula görə itkilər; 11) 

Istehsaldankənar xərclər. 

Mənfəət sahibkarlıq fəaliyyətinin iqtisadi səmərəlilik göstəricisidir. Mənfəətin aşağıdakı növləri vardır:   

1) iqtisadi və ya xalis mənfəət; 2) normal mənfəət. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ən mühüm anlayışlardan biri iqtisadi və ya xalis mənfəətdir. İqtisadi 

mənfəət dedikdə firmanın ümumi gəliri ilə ümumi xərcləri (daxili və kənar) arasındakı fərq nəzərdə 

tutulur.adi renta kimi sahibkarın mənimsədiyi normal mənfəət də istehsal xərclərinə daxildir. Bazar 

nəzəriyyəsinə uyğun olaraq bütün istehsal amilləri (əmək, kapital, torpaq və sahibkarlıq qabi-liyyəti) yeni 

dəyər yaradır, onun konkret formaları (əmək haqqı, faiz məbləği, renta və sahibkar gəliri) isə həmin 

mülkiyyət sahiblərinin gəlirlərini təşkil edir. Beləliklə, hər hansı bir sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul 

olmaq və onu qoruyub saxlamaq üçün lazım olan mənfəət məbləğinə normal mənfəət deyilir. Normal 

mənfəət daxili xərclərin tərkib ünsürlərindən biridir.  

Mənfəətin yüksəldilməsinin müxtəlif istiqamətləri mövcuddur.İlk növbədə məhsul istehsalının 

artırılmasına təsir edən və az xərc tələb olunan tədbirlərə üstünlük verilməsi vacibdir. Qiymətlərin səviyyəsi 

ilə xərclər arasında səmərəli nisbətin gözlənilməsi üçün yüksək keyfiyyətli əmtəə istehsalı diqqət mərkəzində 

olmalıdır. Bu zaman bazarın tələbinə uyğun məhsul istehsalına üstünlük verilməsi, çevik şəkildə istehsalda 

struktur dəyişikliklərinin bazara uyğunlaşdırılması istehsalçının əsas vəzifələrindən olmalıdır. Deməli tələb 

və təklifin  tarazlığı  mənfəətə də öz təsirini göstərə bilir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadi mənfəəti marksist siyasi iqtisaddakı üstəlik izafi dəyər anlayışı 

ilə müqayisə etmək olar. Lakin müasir bazar iqtisadiyyatı nəzəriy-yəsindəki üstəlik mənfəətin əmələ gəlməsi 

başqa cür aydınlaşdırılır. K.Marksın irəli sürdüyü üstəlik mənfəət məhsul vahidinin istehsalına sərf olunan 

xərclərin azaldılmasına imkan verən ən yeni texnika və mütərəqqi texnologiyaları tətbiq edən kapitalistin 

əldə etdiyi izafi dəyərdir. Əmtəələri az xərclə istehsal edən və bazar qiymətləri ilə reallaşdıran firmalar digər 

istehsalçılara nisbətən üstəlik mənfəət əldə edirlər ki, onun da mənbəyi muzdlu işçilərin əməyidir.Inhisar 

mənfəəti ehtiyatlardan istifadə olunması və ya təbii ehtiyatların məhdudluğu şəraitində məhsullara yüksək 

inhisar qiymətinin müəyyən edilməsi nəticəsində əldə edilə bilər. Ehtiyatlardan istifadə olunması ilə əlaqədar 

məhdudiyyətlərə patent və lisenziyaları misal göstərmək olar. Bu, imkanlı şirkətlərin yeni texnika və 

texnologiyalardan başqalarının istifadə etməmələri üçün təzyiq göstərmələri formasında həyata keçirilir. 
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Təbii ehtiyatların məhdudluğuna gəldikdə, çox nadir ehtiyatları çox az olan nadir resurslar öz sahibinə 

yüksək mənfəət, renta, faiz və əmək haqqı əldə etmək imkanı verə bilər. 

 

MİLLİ SIĞORTA BAZARİNDA SAHİBKARLIQ RİSKLERİNİ 

SIĞOTALANMASI PERSPEKTİVLƏRİ 

 

Xəlilov R.İ. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

  

Sahibkarlığın inkişafına təkan verən amillərdən biri də neft sektorunun inkişafı ilə əlaqədar bu 

istiqamətdə sahibkarlıq fəaliyyətinin genişlənməsi, eləcə də ölkəyə xarici valyutanın daxil olması ilə ölkənin 

maliyyə ehtiyatlarının artması nəticəsində sahibkarlığın inkişafına maliyyə ayırmalarının artırılmasıdır. Neft 

gəlirləri ölkədə iqtisadiyyatın şaxələnməsinə təsir göstərməklə, digər sahələrdə sahibkarlıq fəaliyyətinin 

davamlı inkişafına zəmin yaradır. Məhz Azərbaycan neftinin dünya bazarına çıxış imkanlarının genişlənməsi 

ilə ölkəyə valyuta axını intensivləşmiş, nəticədə ölkədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanların sayında 

artım tempi müşahidə edilmişdir. Bununla belə ölkə iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsi kimi neft sənayesinin 

çıxış etməsi, ÜDM-nin formalaşmasında neft gəlirlərinin əhəmiyyətli yer tutması neft qiymətlərinin 

mütəmadi dəyişməsi fonunda büdcə kəsiri, ticarət balansının pozulması hallarına səbəb olmaqla son olaraq 

sahibkarlıq subyektlərinin ticarət və istehsal fəaliyyətlərinə mənfi təsir göstərir. Ölkədə 2015-ci ilin sentyabr 

ayı üzrə ümumilikdə iqtisadiyyatda 3,7 faiz, qeyri – neft sənaye sahələri üzrə 10 faizdən çox, sənaye istehsalı 

üzrə 2,1 faiz artım müşahidə edilmişdir və ÜDM-in təxminən 70 faizinə bərabər olmuşdur . Neftin 

qiymətlərinin 2015-ci ildən etibarən düşməsi nəticəsində sahibkarlıq subyektləri maliyyə böhranı riski ilə 

qarşılaşmış, bir çox müəssisələr, xüsusilə neft sənayesi ilə bağlı, maliyyə-kredit fəaliyyəti ilə məşğul olan 

müəssisələr fəaliyyətlərinə son qoymaq məcburiyyətində qalmışlar. Artıq 2016-cı ildə sənaye istehsalı cəmi 

0,6% artmış, qeyri-neft sənayesi 2,4% artmışdır və bu da əvvəlki illə müqayisədə çox aşağı artım göstəricisi 

idi [35]. Maliyyə böhranı şirkətlər qarşısında anti-böhran idarəetmə sistemlərini inkişaf etdirmək vəzifələri 

qoymuşdur. Cədvəl 3.2-də ÜDM-da qeyri dövlət payının göstəriciləri göstərir ki, 2009-cu il qlobal maliyyə 

böhranı sahibkarlıq subyektlərinin ÜDM-də payına əsaslı dərəcədə təsir göstərmişdir. 

Cədvəl 3.2 Ümumi daxili məhsulda qeyri-dövlət bölməsinin payı, müvafiq illərin cari qiymətləri ilə, faizlə 

   
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

Ümumi 

daxili məhsul 

- cəmi 81,0 84,0 84,5 81,2 81,7 82,5 81,5 82,5 81,9 81,2 83,7 

Sənaye 87,5 90,3 89,9 85,9 87,4 88,1 87,3 87,4 86,1 83,0 87,6 

Tikinti 81,8 77,3 87,0 76,1 72,0 75,3 76,0 84,5 84,3 84,5 86,8 

Kənd 

təsərrüfatı 96,9 99,4 99,0 99,2 99,7 99,3 99,4 99,4 99,8 99,8 99,9 

Ticarət və 

xidmətlər 99,3 99,0 99,1 99,0 99,2 99,7 99,7 99,8 99,8 99,6 99,6 

Nəqliyyat 46,1 76,8 82,0 75,4 75,3 78,1 77,7 77,1 78,5 81,7 82,8 

Rabitə 79,6 80,3 72,9 80,4 78,6 76,3 76,6 76,8 80,0 81,0 80,5 

Sosial və sair 

xidmətlər 43,8 40,3 31,7 48,8 47,0 49,4 49,1 51,5 55,2 57,8 58,0 

 

Şirkətin dayanıqlı olaraq risklərdən müdafiəsi, gələcəkdə baş verəcək böhranlardan müdafiəsi məqsədilə bir 

neçə prinsipə əməl edilməlidir. 

1. Fəaliyyət istiqamətlərinin diversifikasiyasının aparılması. Müəssisə özfəaliyyətlərini regionlar, 

məhsullar, istehlakçılar, maliyyələşmə, təchizatçılar üzrə diversifikasiya edə bilər. Bu addım istehsal 

göstəricilərinin artması hesabına edilən qənaət ehtiyatlarına münasib olaraq atılmalıdır.  

2. Pessimist ssenarinin nəzərdən keçirilməsi.Müəssisənin hansı səviyyədə böhrana  davam gətirə 

biləcəyini öyrənmək üçün ekspertlərin cəlb edilməsi yolu ilə pessimist ssenari hazırlana bilər. 
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Böhran vəziyyətində müəssisənin idarə edilməsi üçün müvafiq planların olmasını və onların 

təcrübədə sınanmasını təmin etməlidir. 

3. Etimad və etik standartlara əməl edilməsi. Müəssisəni idarə edənlər sakit vaxtlarda ona olan etimadı 

və inamın artmasına çalışmalıdır. İşgüzar etik standartlara əməl edilməsi böhran zamanı şirkətin 

ayaqda dura bilməsi üçün kənardan dəstəyin göstərilməsinə müsbət təsir göstərə bilər. Çünki böhran 

zamanı bu etimadı qazanmaq əlavə maliyyə və texniki imkanlar tələb etdiyindən mümkün olmur. 

                    

AZƏRAYCANDA KƏND TƏSƏRRÜFATI SIĞORTASI 

 

İmamverdiyeva G.E  

Azərbaycan Dövlət Iqtisad Universiteti 

 

Kənd təsərrüfatı daimi şəkildə hər zaman təbbi fəlakətin təsirinə məruz qaldığı üçün onun sığorta 

olunması geniş şəkildə yayılmışdır.Bura təsərrüfat bitkilərinin, eləcə də mal- qaranın ümümi sayının, kənd 

təsərrüfatının müəssisə və fermer təsərrüfatının maşın, qurğular və avadanlıqların və s. sığorta olunması 

daxil edilir.  

Kənd təsərrüfatında əmlak sığortası haqqında qanunvericilik - kənd təsərrüfatında sığortanın 

stimullaşdırılması haqqında Qanundan, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsindən, “Sığorta 

fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan və onlara uyğun qəbul edilmiş normativ 

hüquqi aktlardan ibarətdir.  

Kənd təsərrüfatında əmlakın sığortası könüllü formada həyata keçirilir. Sığortanın şərtləri və 

aparılması qaydaları qanunvericiliyə uyğun olaraq sığortaçı ilə sığortalı arasında bağlanan sığorta 

müqaviləsində müəyyən edilir. 

Kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığorta dəyəri sığorta müqaviləsinin bağlandığı ildən əvvəlki 

beş il ərzində əkin sahələrindən alınmış genetik modifikasiya olunmamış kənd təsərrüfatı bitkilərinin orta 

məhsuldarlığı əsasında, istehsal olunmuş məhsulun proqnozlaşdırılan bazar qiymətlərindən asılı olaraq 

müəyyən edilməlidir. Beş illik məhsuldarlıq haqqında məlumat olmadıqda, sığortalının axırıncı il əkdiyi 

sahədən aldığı faktiki məhsuldarlıqdan, o olmadıqda isə rayon üzrə keçən ilin faktiki orta məhsuldarlığından 

istifadə oluna bilər.Kənd təsərrüfatı heyvanları, ev quşları, dovşanlar, xəzdərili vəhşi heyvanlar, arı ailələri 

sığorta hadisələrindən tələf olduqda və ya yoluxucu xəstəliyə tutulan heyvanlar məcburi kəsildikdə zərər 

məbləğinin miqdarı sığortaya cəlb olunduğu məbləğ miqdarında ödənilməlidir. Heyvanların məcburi 

kəsilmə hallarında zərər məbləği ərzaq üçün yararlı olan ətin və dərinin dəyəri, xəzdərili vəhşi heyvanların 

ancaq dərisinin dəyəri nəzərə alınmaqla hesablanmalıdır. 

Kənd təsərrüfatı təyinatlı binaların, tikililərin, qurğuların, avadanlıqların, maşınların, nəqliyyat 

vasitələrinin və digər əmlakın tam məhv olması hallarında zərər məbləğinin miqdarı köhnəlmə nəzərə 

alınmaqla əmlakın bazar qiymətinin dəyəri əsasında hesablanır. Əmlak tam məhv olmadıqda isə zərər 

məbləğinin miqdarı eyni qayda ilə onun zədələnmiş hissəsinə hesablanır. 

Kənd təsərrüfatı sığortasının inkişafı üçün dövlət tərəfindən yeni, bütöv bir sistem formalaşmalıdır. 

İstehsalçılar arasında kənd təsərrüfatı xüsusi olaraq aşılanmalıdır. Burada sığortadan necə isdifadə etmək 

haqqında yeni tədris proqramlarını, seminarların reallaşdırmaq zəruridir. Bu işləri müəəyən dövlət 

qurumları, qeyri – dövlət qrumları, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, tədris mərkəzləri həyata keçirə bilərlər. 

 

MÜƏSSİSƏLƏRDƏ ANTİ-BÖHRAN MALİYYƏ İDARƏEDİLMƏSİ 

 

İmanlı G.İ. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Ölkəmizdə və dünyada baş verən siyasi və iqtisadi böhranlar və təbii fəlakətlər səbəbi ilə böhran , anti-

böhran idarəetməsi müəssisələr üçün gündəlik ifadələr halını almışdır. Beləliklə, böhranlara qarşı hazır 

olmanın və böhranın həlli hər sektordakı müəssisə idarəçilərinin əsas vəzifəsi halına gəldiyi fikrini qeyd 

etsək yanılmarıq. 

Böhran idarəedilməsi haqqında aparılan tədqiqatlarda ümumi olaraq, hər bir müəssisə üçün böhranın 

müəyyən zaman sonra qaçılmaz olacağı və bu səbəblə müəssisələrin mümkün böhranlara qarşı hazır 

olmasının vacibliyi qeyd edilir. Böhranların müxtəlif yaranma səbəbləri ,  təsir miqyası ola bilər. Bu çox 

zaman təşkilatın fəaliyyətinin pozulması ilə bağlıdır. Böhranlar həm müəssisənin fəaliyyəti üçün təhlükə 
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yaradır, həm də onun məqsədlərinə çatması yolunda maneə törədir. Bunun qarşısını almaq, öngörmək və 

böhrana cavab vermək üçün böhrana qarşı idarəetmə, anti-böhran siyasəti vacibdir. Lakin, böhranın qarşısını 

almaq mümkün deyilsə, onun mənfi təsirlərini minimuma endirmək üçün lazımi tədbirləri həyata keçirmək 

lazımdır.  

Müəssisələr böhran mərhələsinə gəlmədən bəzi siqnallar qəbul edir. Əgər bu siqnallar düzgün 

qiymətləndirilər və lazımı tədbirlər görülərsə müəssisədə istər böhran prosesi başlasın, istərsə də hələ 

başlanğıc mərhələdə olsun, mövcud vəziyyətdən ən avantajlı şəkildə çıxa biləcəkdir. Bu xüsusiyyətlər 

arasında satış göstəricilərinin düşməsi, ödəmələrdə yaranan gecikmələr, xammalla təmin olunma zamanı 

yaranan problemlər sayıla bilər. Böhrana hazır olmaq üçün müəssisənin daxili və xarici mühiti davamlı və 

diqqətli şəkildə izləmənməli və alınan siqnallar diqqətlə analiz olunmalıdır. Məsələn, istehsal etdiyi 

məhsulun həyat əyrisinin sonuna yaxınlaşması kimi bir nöqtəyə gəldiyini görən bir müəssisə böyük ehtimalla 

bir böhranla qarşılaşacaqdır. Bu isə öz növbəsində bazarın və satışlardakı dəyişmənin davamlı izlənilməsi ilə 

ortaya çıxarıla bilər. Bu mərhələdə məsələn, müəssisənin xammal tədarükündə meydana gələn hər hansı bir 

problemə qarşı mümkün yeni mənbələr axtarmaq və və ya bazarda meydana gələn daralmalara qarşı yeni 

bazar axtarmaq anti-böhran tədbirləri kimi görülə bilər. 

Böhran idarəetməsi çərçivəsində bir sira yanaşmalar, nəzəriyyələr mövcuddur. Bunlardan biri 

böhrandan qaçınma yanaşmasıdır. Böhran şərtlərində idarəçinin qərar elastikliyi bu vəziyyətlə əlaqəli olaraq 

etdiyi proqnozlara və qərar verməyə hazır olub olmmasından asılıdır. Əgər gələcəklə bağlı qərarı və 

təcililiyini düzgün təxmin edə bilərsə bu zaman sözsüz ki böhrandan bütünlüklə qaça bilər. 

Antiböhran idarəedilməsində böhrandan qaçma yanaşması gözlənilməz vəziyyətləri yüngülləşdirmə və 

ya belə hallardan qaçınma strategiyasını əhatə edir. Bu strategiya müəssisəyə tarazlıq vəziyyətində qalmağa 

kömək edir. Problemləri təhlil etməyi mümkün olduğu qədər təsirli və məhsuldar həll yolları tapmağı və 

tətbiq etməyi asanlaşdırır.  Müəssisəni qorumaq və böhrandan qaçmaq üçün şərait yaradır. Antiböhran tədbir 

kimi ətraf mühiti davamlı olaraq izləmək, gələcəklə bağlı kəmiyyət və keyfiyyətə uyğun proqnoz üsulları 

düşünmək də lazım gəlir. Həmçinin daxili mühitin analizi də müəssisənin nə durumda olduğunu 

aydınlaşdırmaq üçün vasitədir. 

Daha bir yanaşma isə böhranın həlli yanaşmasıdır. Təbiidir ki, böhran müəssisələr üçün arzuedilməz 

bir haldır. Lakin dəyişiklik və inkişaf üçün menecmentə təzyiq etməsi və müəssisənin zəif yönlərini ortaya 

çıxarmasl tərəfindən baxsaq müsbət funksiyası da var deyə bilərik. Bu istiqamətdə idarəetmə böhranı 

müəssisə üçün faydalı hala gətirə bilər. Antiböhran idarəetməsində də böhranı uğura çevirmək ideal hesab 

olunur. Qeyd etdiyimiz hal idarəçinin aktiv müdaxiləsi nəticəsində yarana bilər. Böhranın həlli yanaşması 

həm böhran vəziyyətini proqnoz etməyə, həm də problemin həlli üçün uyğun vaxtda hərəkətə keçməyə 

bağlıdır.  Bu yanaşmaya görə antiböhran idarəetməsi mümkün böhran halına qarşı olaraq böhran 

siqnallarının qəbul edilməsi, qiymətləndirilməsi və müəssisənin böhran durumunu ən az itki ilə keçirmək 

üçün lazımlı tədbirlərin alınması və tətbiqi deməkdir.  

 

SIĞORTA ŞİRKƏTLƏRİNİN MALİYYƏ SABİTLİYİ  

 

İsgəndərov F.F. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Maliyyə sisteminin əsas tərkib hissəsindən biri də sığortadır. Bildiyimiz kimi, sığortanın mahiyyəti 

dəymiş zərərin minimallaşdırılmasından ibarətdir. Sığorta şirkətlərinin sığorta bazarında sığortalılar üçün 

keyfiyyətli xidmət göstərmələrinin ən vacib ünsürü onların maliyyə sabitliyinin olmasıdır. Hal-hazırki 

dövrdə maliyyə sabitliyi anlayışı iqtisadçılar tərəfindən müxtəlif təriflərlə izah olunur. Ümumi şəkildə desək, 

maliyyə sabitliyi müəssisələrin, eləcə də sığorta şirkətlərinin maliyyə ehtiyatlarının bölüşdürülməsi və 

istifadəsinin elə vəziyyətidir ki, bu zaman mövcud risk səviyyəsi halında kapital və mənfəətin artımı 

şəraitində şirkətin inkişafını təmin edir. Sığorta şirkətinin maliyyə sabitliyi mənfi amillərin onun fəaliyyətinə 

təsiri və iqtisadi vəziyyətin dəyişməsi şəraitində mövcud sığorta öhdəliklərini tam və vaxtında həyata 

keçirmək qabiliyyətidir. 

Beynəlxalq Sığorta Nəzarətçiləri Assosiasiyası (İnternational Association of İnsurance Supervisors 

(İAİS)) sığorta şirkətlərinin maliyyə sabitliyinin təmin olunması problemini bu səkildə izah etmişdir: “Əgər 

sığorta təşkilatları, sığorta olunanlar qarşısında öz üzərlərinə götürdükləri sığorta öhdəliklərini tam həcmdə 

həyata keçirə bilirsə, onda həmin sığorta təşkilatları öz maliyyə sabitliklərini təmin etmiş olurlar”. 
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Sığorta şirkətlərinin maliyyə sabitliyi dedikdə, onun aktivləri ilə öhdəlikləri arasındakı müsbət fərq 

başa düşülür. Başqa cür desək, sığorta şirkətlərinin maliyyə sabitliyini sığorta ehtiyatlarının miqdarı da 

adlandıra bilərik. Sığorta təşkilatlarının maliyyə sabitliyi mövcud sığorta tarifləri və müqavilələri üzrə 

öhdəliklərin həyata keçirilməsi üçün yetəri qədər xüsusi kapital və sığorta ehtiyatları əsasında formalaşır. 

Sığorta şirkətləri sığorta olunanlar qarşısında öz üzərlərinə götürdükləri öhdəlikləri həyata keçirmək üçün 

müəyyən dərəcədə ödəmə qabiliyyətinə malik olmalıdırlar. Bunun üçün də sığorta şirkətləri aşağıdakı iki 

mövzu üzrə öz işlərini qurmalıdırlar: 

1. Sığorta şirkəti maliyyə cəhətdən yüksək səviyyədə təmin olunmalıdır (öhdəlikləri qarşılama 

qabiliyyəti, sığorta ehtiyatlarının səviyyəsi, tədiyyə qabiliyyəti və s.) 

2. Sığorta şirkətləri sığorta olunanlar qarşısında öz üzərlərinə götürdükləri öhdəlikləri 

qarşılamağa maraqları olmalıdır. 

Sığorta şirkətinin maliyyə sabitliyinin təmin olunmasında mühüm yerlərdən birini də tədiyyə 

qabiliyyəti əmsalı tutur. Tədiyyə qabiliyyəti əmsalı həm xüsusi kapitalın (xüsusi vəsait) toplanmış 

mükafatlara nisbəti kimi, həm də xüsusi kapitalın sığorta öhdəliklərinə nisbəti şəklində müəyyən edilə bilər. 

Tədiyyə qabiliyyəti əmsalının bu metodlar vasitəsilə hesablanması zamanı görünür ki, tədiyyə qabiliyyəti 

xüsusi kapitalın artımı, mənfəətin həcmi və onun bölgüsündən asılıdır. Sığorta təşkilatlarının xüsusi kapitalı 

(xüsusi vəsait) digər müəssisələrin xüsusi kapitalı ilə oxşar məna kəsb etmir. Belə ki, sığorta təşkilatlarının 

xüsusi kapitalı həm hal-hazırki dövr üçün, həm də gələcəkdə risklərin aradan götürülməsinə kömək olur. 

Əvvəlki dövrlərdə sığorta şirkətlərinin tədiyyə qabiliyyətliliyi sığorta fəaliyyəti cəhətdən qiymətləndirilirdi 

və zərər ödənişlərinin mükafat gəlirlərini üstələməməsinin vacib olduğuna inanılırdı. Zərər ödənişləri 

mükafat gəlirlərini üstələyərdisə, onda bu zaman “dağıntı” yaranardı. Bu cür vəziyyət “Dağıntı nəzəriyyəsi” 

adlandırılmışdır. Daha sonralar isə sığorta şirkətinin ödəmə qabiliyyətliliyi gücünün sığorta portfelindən 

(sığorta çantası) daha çox, investisiya portfelinə əsaslandığı fikri irəli sürülmüşdür. Hal-hazırki dövrdə isə 

sığorta şirkətlərinin ödəmə qabiliyyətliliyinin təkcə adları çəkilən portfellərə əsaslanmadığı, sığorta şirkətinin 

bütünlükdə fəaliyyətinə əsaslandığı faktı öz təsdiqini tapmışdır. Sığorta şirkətinin maliyyə sabitliyinin təmin 

olunması dedikdə, şirkətin öhdəliklərini qarşılaya biləcək kifayət qədər aktivlərin mövcudluğu, həmçinin 

daxili ehtiyatları cəminin xarici ehtiyatları cəmindən üstün olması başa düşülür. Amma sığorta sahəsində bu 

tərif heç bir məna əks etdirmir. Müəyyən bir dövrü nəzərə alaraq, şirkətin öhdəliklərinin bir hissəsi qəti 

şəkildə bilinə bilər. Bundan əlavə, həmin öhdəliklər yerinə yetirilmədən yeni öhdəliklər də gələcək dövrlər 

üçün əks oluna bilər. Sığorta şirkətlərinin maliyyə sabitliyinin təmin edilməsində əsas vasitələrdən biri də 

şirkətlərin sığorta ehtiyatlarına malik olması və xüsusi kapitalın (vəsait) mövcudluğudur. Sığortaçının sığorta 

ehtiyatları onun öhdəliklərini həyata keçirməyə kifayət etmədikdə, xüsusi kapitalı bu öhdəlikləri 

qarşılamaqda əlavə mənbə hesab etmək olar.“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda xüsusi kapital (təminat), xüsusi kapitaldan istifadə, xüsusi kapital barədə tələblər və s. bu kimi 

xüsusi kapital (təminat) haqqında müddəalara nəzər yetirilib.  

Bildiyimiz kimi, sığorta riskli fəaliyyət sahəsidir. Belə ki, öncədən nəzərə alınmayan risklərin meydana 

çıxması nəticəsində sığorta şirkətinin ehtiyatları, onların sığortalılar qarşısında üzərlərinə götürdükləri 

öhdəlikləri yerinə yetirməyə kifayət etməyə bilər. Elə bu səbəbə görə də sığorta polisi olanların mənfəətlərini 

qorumaq üçün sığortaçının maliyyə cəhətdən vəziyyətinin kifayət qədər güclü olması vacibdir. Sığortaçının 

maliyyə sabitliyi səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasının əsas məqsədi sığorta olunanlara qarşı sığorta 

öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsi riskini ən aşağı risk səviyyəsinə qədər endirməkdir. Yuxarıda qeyd 

olunduğu kimi, sığorta şirkətlərinin maliyyə sabitliyinin təmin olunmasında əsas yeri sığortaçının sığorta 

olunanlar qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsi tutur. Sığortaçının maliyyə sabitliyinin 

qeyri-kafi olması isə onun sığorta olunanlar qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsi üçün 

aktivlərin yetərsizliyi və ya likvidlik səviyyəsinin aşağı olmasıdır. 
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SIĞORTA TƏŞKİLATLARININ MALİYYƏ VƏZİYYƏTİNƏ  

TƏSİR GÖSTƏRƏN AMİLLƏR  

 

İsgəndərov F.F. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Sığorta təşkilatının maliyyə vəziyyəti bir çox amillərdən asılıdır. Bu onunla şərtləndirilir ki, 

sığortaçının fəaliyyəti bir neçə elementdən, bilavasitə sığorta əməliyyatlarının aparılmasından, maliyyə 

ehtiyatının investisiyaya yönəlməsindən hər hansı təsərrüfatçılıq subyektinin funksiyaları üçün xüsusi 

fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi, kreditlərin alınması, büdcə ilə hesablaşmalar və s. ibarətdir. Belə ki, 

sığorta təşkilatının fəaliyyətinə, onun maliyyə vəziyyətinə təsir göstərən üç amil sığorta riski, investisiya və 

ümumi maliyyə riski təsir edir. Sığorta təşkilatının maliyyə vəziyyətinə təsir edən amillər 2 qrupa bölünür: 

daxili amillər və xarici amillər. Sığorta təşkilatının maliyyə vəziyyətinə təsir edən daxili amillərə xüsusi 

kapitalın kifayətliliyi, tarif siyasəti, fəaliyyət göstərmək üçün kifayət qədər ehtiyatın mövcudluğu, sığorta 

çantasının düzgün şəkildə qurulması, təkrarsığortadan maksimum dərəcədə istifadə, investisiya siyasəti, 

marketinq siyasəti və anderraytinq siyasəti daxildir. Sığorta təşkilatının maliyyə vəziyyətinə təsir edən xarici 

amillərə isə iqtisadi vəziyyətin dəyişməsi, sığorta qanunvericiliyindəki dəyişikliklər, baş verə biləcək təbii 

fəlakətlər, siyasi vəziyyət və inflyasiya səviyyəsi daxildir. 

Xarici amillər sığorta təşkilatının fəaliyyətinə ondan asılı olmayan, xarici mühitin təsirlərinin 

nəticəsidir. Sığorta təşkilatlarının maliyyə vəziyyətinə xarici amillərdən daha çox təsir edən inflyasiya 

səviyyəsidir. Yüksək səviyyəli inflyasiya istehsalın artırılmasına, elmi- texniki tərəqqiyə böyük ölçüdə öz 

mənfi təsirini göstərir. Bu da nəticədə iqtisadiyyatın inkişafında öz mənfi təsirlərini göstərmiş olur. Yəni, 

investisiyaların risklilik səviyyəsi yüksəlir, bütün iqtisadi hesablamalar təhrif olunur. Bu da nəticədə inkişaf 

səviyyəsini qeyri- müəyyən vəziyyətə salır. İnflyasiya, həmçinin sığorta sahəsinə və sığorta təşkilatlarının 

ehtiyatlarına da öz mənfi təsirini göstərir. Sığorta təşkilatlarına inflyasiyanın təsirini aşağıdakı kimi 

qruplaşdırmaq olar:  

1. Sığortaçının üzərinə götürdüyü öhdəliklər ilə sığorta ehtiyatlarının nisbətinə inflyasiya təsir edir.  

2. Sığorta öhdəliklərinin müddətindən də asılı olaraq inflyasiyanın təsirləri müxtəlif olur. 

3. Sığorta təşkilatının investisiya fəaliyyətinin mənfəət normasının inflyasiyanın səviyyəsindən az 

olması, onun templərinin dəyişməsindən asılı olaraq real və gözlənilən faiz arasındakı fərqin çox 

olması son nəticədə sığortaçıının fəaliyyəti üçün ciddi problemlərə səbəb ola bilər. 

4. İnflyasiya nəticəsində sığortaçının ehtiyatlarında azalmalar baş verir.  

Sığorta şirkətinin maliyyə vəziyyətinə təsir edən daxili amillər isə şirkətin özündən qaynaqlanan və 

şirkətin fəaliyyətinə birbaşa təsir göstərən amillərdir. 

Sığorta şirkətlərinin maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi üçün onun həyata keçirdiyi sığorta 

əməliyyatlarının həcmi xüsusi kapitalın həcminə bərabər olmalıdır. Sığortaçının xüsusi kapitalı onun 

ehtiyatlarının öhdəliklərini təmin etməyə yetərli olmadıqda əlavə mənbə hesab edilir. Sığorta şirkətinin 

xüsusi kapitalı nə qədər çoxdursa, bir o qədər də likvid, maliyyə cəhətdən stabil, yüksək ödəniş qabiliyyətli 

olar. Bu da sığortaçının sığorta bazarında bazar payının artmasına səbəb olar.  

Sığorta şirkətinin daxili amillərindən olan investisiya fəaliyyəti ilə məşğul olması o deməkdir ki, o 

qeyri- sığorta fəaliyyəti ilə məşğuldur. Sığorta şirkətləri sığorta qanunvericiliyə əsasən, investisiya fəaliyyəti 

zamanı öz vəsaitlərini daşınmaz əmlaka, dövlət qiymətli kağızlarına, digər şirkətlərə, bank hesablarına və 

qeyri- dövlət qiymətli kağızlarına yönəldə bilərlər: 

Sığorta şirkətinin təkrarsığorta fəaliyyəti zamanı sığortaçı öz üzərinə götürdüyü risklərin bir hissəsini 

digər sığorta şirkətləri ilə bölüşdürür və gələcəkdə baş verə biləcək itkiləri azaltmış olur.  

Sığorta təşkilatının maliyyə sabitliyi üçün onun həyata keçirdiyi tarif siyasətinin rolu, maliyyə 

ehtiyatlarının əsas mənbəyidir ki, bunun da həcmi sığorta müqavilələrinin sayından, sığorta məbləğindən və 

sığorta tarifinin dərəcəsindən birbaşa asılıdır. 

Sığortaçının öz sığorta öhdəliklərini yerinə yetirməsi üçün əsas mənbəyi sığorta ehtiyatlarıdır. Belə ki, 

sığorta ehtiyatlarının strukturu və kəmiyyəti sığortaçının sığorta olunanlar qarşısında üzərinə götürdüyü 

öhdəliklərə bərabər olmalıdır ki, gələcəkdə baş vermə ehtimalı olan sığorta hadisələrinin ödənişlərini yerinə 

yetirə bilsin. 

Sığorta şirkətlərinin anderraytinq siyasəti dedikdə, sığorta müqavilələrinin bağlanması ilə əlaqədar 

olan siyasət başa düşülür. Sığortaçı maliyyə sabitliyini təmin etmək üçün bağlanılacaq sığorta müqavilələri 

üzrə risklərin dərəcəsini dəqiqliklə müəyyənləşdirməlidir. Sığortaçının düzgün sığorta çantasını 
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formalaşdırmasında əsas məqsədi odur ki, gözlənilən risk səviyyəsi minimum həddə, gəlir səviyyəsi isə 

maksimum həddə olsun. Bu da son nəticədə sığorta şirkətinin maliyyə sabitliyinə müsbət təsir etmiş olur. 

Sığortaçının marketinq siyasəti və bu siyasətə uyğun taktikanın əsasını tələbat dinamikasına nəzarət, 

şirkətin biznesinin, strateji proqramların rəqabətli bazar münasibətlərinə uyğun vaxtlı-vaxtında qurulması və 

şirkətin bazarda payının artırılmasından ibarətdir.  

Sığorta şirkətləri öz maliyyə sabitliklərini təmin etmək məqsədi ilə mövcud sığorta qanununa uyğun 

olaraq sığorta olunanlardan topladığı sığorta haqqlarından sığorta ehtiyatları formalaşdıra bilmə imkanlarına 

malikdirlər. Sığortaçının sığorta ehtiyatlarını yaratmaqda əsas məqsədi sığorta olunanlar qarşısında yarana 

biləcək sığorta öhdəliklərini heç bir çətinlik olmadan yerinə yetirə bilməsidir.  

 

 

MÜƏSSİSƏLƏR VƏ TƏŞKİLATLAR SƏVİYYƏSİNDƏ KEYFİYYƏT  

PROBLEMİNİN HƏLLİ 

 

İskəndərov N.Ş. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Bildiyimiz kimi, XXI əsr yüksək keyfiyyət əsridir. Yüksək keyfiyyət özünü bütün sahələrdə 

göstərməkdədir. Buna misal olaraq aşağıdakıları göstərə bilərik. Keyfiyyətli əmək, keyfiyyətli məhsul və 

xidmət, keyfiyyətli ətraf mühit və s. 

Elm və texnikanın istehsalatın bütün təcrübəsini, işçilərin bilik səviyyəsini və bacarığını 

təxirəsalınmaz problemin həllinə yəni, istehlakçıları qane edən məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, 

rəqabətqabiliyyətli məhsulların yaradılmasına yönəltməyi daha məqsədə uyğundur. Hal-hazırda birinci 

növbədə məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsinın təkmilləşməsi əsas problem olaraq qalmaqdadır. 

Keyfiyyətin idarə edilməsi nəticə etibarı ilə bütün istehsalat səmərəliliyinin yüksəlməsinə gətirib çıxarır. 

Effektiv idarəetmə olmadan problemləri həll etmək qeyri-mümkündür, çünki o, bütün məsələlərin, o 

cümlədən diqqətin və qüvvələrin əsas istiqamətdə cəmlənməsini özündə birləşdirir. 

Keyfiyyət - siyasi, mənəvi və iqtisadi meyardır. Milli iqtisadiyatımızın möhkəmlənməsi məhz 

keyfiyyətdən asılıdır. Bu fikirlə razılaşmağa bizi qabaqcıl ölkələrin təcrübəsi məcbur edir. Müəssisələr və 

təşkilatlar səviyyəsində keyfiyyət problemin həll etmək üçün ISO 9001:2015 standartının əsasında idarəçilik 

sistemini qurmaq vacibdir. ISO 9001:2015 keyfiyyət standartı almış müəssisələr bazar iqtisadiyyatı 

şəraitində rəqabətə dözümlü olurlar. Rəqabət elə bir şəraitdir ki, onun təsiri müəssisələri bazarda istənilən 

dəyişikliyə adaptasiya stimullaşdırır. Azərbaycan subyektlərinin əsas strateji istiqaməti məhsullarının 

istehsalında yüksək göstəricilərin əldə edilməsinə yönəlməlidir. Hal-hazırda ölkə rəhbərlərinin, 

istehsalçıların və istehlakçıların marağındadır ki, mal və xidmətlərin, yaşayışın keyfiyyyəti yüksəlsin. 

Keyfiyyət sisteminə sertifikat əldə etmək istəyən şirkətlərin sayı, Azərbaycanda gündən-günə artmaqdadır, 

çünki bunsuz uzun müddətli uğur qazanmaq mümkün deyil.  

Günümüz qloballaşan bazar şərtləri və istehsal faktorlarının sərhəd tanımayan irəliləyişi, keyfiyyət 

faktını hər zamankindən daha çox ön plana çıxarmışdır. Keyfiyyət anlayışını bu cür ön plana çıxaran, 

yaşanan sürətli dəyişmə müddətində çıxarılan mal və xidmətlərdəki müxtəliflik, beynəlxalq ticarətdə 

liberallaşma, ticari sərhədlərin yox olması, texnoloji irəliləmələr və bu inkişafların özü ilə gətirdiyi yeni 

rəqabət şərtləridir. Dəyişmə və inkişaf, heç bir zaman önünə keçilə bilməyəcək və maneə törədilə 

bilməyəcək anlayışlardır. “Nə istehsal etsəm onu sataram” anlayışı yerini “Müştəri ehtiyac və gözləmələrinə 

görə istehsal etmək” anlayışına buraxmaq məcburiyyətində qalmışdır. Bu vəziyyətdə rəqabətdə davamlı 

üstünlüyü təmin edə bilmənin tək şərti müştəridir. Müştərini təmin etmək üçün, müştəri ehtiyac və 

gözləmələrini təyin edərək, bu ehtiyac və gözləmələrə uyğun mal və xidməti, aşağı xərclə, keyfiyyətli və 

sürətli bir şəkildə bazara təqdim etmək lazımdır. Hətta bu gün ümumi keyfiyyət rəhbərliyi fəlsəfəsində 

müştərinin gözləmələrinin üzərinə çıxmaqdan danışılmaqdadır. Ümumi keyfiyyət fəlsəfəsi rəhbərliyi 

tətbiqləri firmaların rəqabət güclərini artırmaları üçün olmazsa olmaz tətbiqlər halına gəlmişdir. Sürətli elmi-

texniki inkişaf və qlobal texniki inqilabi dəyişikliklərlə xarakterizə olunan müasir informasiya cəmiyyətində 

misli görünməmiş rəqabət, bazarların qloballaşması, yeni tələbat sahələrinin yaranması və müştərilərin 

tələbatlarının dəyişməsi məhsulun keyfiyyətinin təminatına xüsusi diqqət və yeni yanaşmalar tələb edir. 

Keyfiyyətin idarə olunma sistemi idarəetmənin mühüm bir istiqaməti olduğundan bu sistemin mahiyyəti, 

təkamülü və inkişafına yönəldilmiş konsepsiyalar ümumi idarəetmə kontekstində şərh olunmalıdır. 
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Dünyada, o cümlədən ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, keyfiyyətə və keyfiyyət 

probleminə diqqəti artırıb. Azərbaycan müəssisələrinin hal-hazırki problemi rəqabətə dözümlü məhsul 

istehsal etməkdən ibarətdir. Çünki, rəqabətə dözümlü məhsul istehsal etmək bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

müəssisənin uzun ömürlülüyünün artırılması üçün başlıca meyardır. Məhsulun rəqabətə dözümlülük 

qabiliyyətinin zəif olması bir neçə amildən qaynaqlana bilər. Bu amillər isə müəssisə üçün əsas problem 

qaynağı hesab edilir. Bu problemi həll etmək üçün hər bir müəssisə keyfiyyət sistemini müəyyən etməlidir. 

Keyfiyyət sisteminin olması, müəssisənin xarici bazarlarda uğur qazanmaq ehtimalını artırır. Çünki xarici 

təşkilatlar iki anoloji məhsul istehsal edən firmalardan, keyfiyyət sisteminə ISO serifikatı əldə etmiş təşkilata 

üstünlük verirlər.  

 

MÜASİR İDARƏETMƏDƏ BƏZİ VACİB XÜSUSİYYƏTLƏR BARƏDƏ 

 

İsmayılzadə  N.A. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

İdarəetmə prosesinin təşkilində ən ümdə məsələ müəssisəni yaşatmaqdır. Görüləcək hər hansı bir işin 

çoxlu sayda ixtisaslaşdırılmış hissələrə bölünməsi, icraçı fəhlələrin və idarə işçilərinin ixtisaslaşması və 

səriştələrinin artırılması yolu ilə  təşkilatın daha çox məhsul istehsal etməsinə və daha yüksək gəlir əldə 

etməsinə şərait və imkan yaradır. 

Təşkilatın işi tərkib hissələrinə bölündüyü kimi, iyerarxiya səviyyələrinə görə də bölünür. Bu halda, 

ayrı-ayrı səviyyələrdəki qrupların işinin müvəffəqiyyətli olması üçün, onlar mütləq şaquli 

əlaqələndirilməlidir. Həm 

şaquli, həm üfüqi əlaqələrin 

qurulması idarəetmə 

şəbəkəsini təşkil edir ki, bu 

da idarəetmə prosesinin 

təşkili və icrası üçün zəruri 

amil hesab olunur. Yalnız 

belə olduqda idarəetmə 

prosesi uğurlu 

əlaqələndirilər və müsbət 

nəticələrlə yekunlaşa bilər. 

 

 

Şəkildə:1.uşaqlıq; 2.gənclik; 

3.yetkinlik; 4.qocalıq 

dövrləridir 

 

 

 

 

       Şəkil. Müəssisənin yaşadılması və inkişafı 

 

Yuxarıda verilmiş  sxemin köməyilə müəssisənin yaşadılması və inkişaf etdirilməsi texnologiyasını 

izah etsək görərik ki, uşaqlıq və gənclik dövrlərini başa vurmuş müəssisə özünün yetkinlik dövründə 

müəyyən sabit gəlirlə (P1) işləyir və bir müddət müntəzəm qazanc əldə edə bilir. Lakin, qocalıq dövrü 

başlandıqda bu gəlir tədriclə azalaraq heçə enə bilər və müəssisə müflisləşib bağlana bilər. Belə halda 

sahibkar (yaxud menecer) müflisləşməyə yol verməmək üçün, müəssisənin dirçəldilməsini təmin edə 

biləcək tədbirlər görməli və müəssisəni “ölümdən” (dağılmadan) xilas etməlidir. Bu zaman nəinki 

müəssisəni xilas etmək, hətta, əlavə gəlir götürmək barədə fikirləşmək lazımdır. Bu isə müxtəlif yolarla 

həyata keçirilə bilər: 

- istehsal texnologiyasını dəyişməklə  məhsulun keyfiyyətini yüksəltmək;  

-köhnəlmiş avadanlıqları yeniləri ilə əvəz etmək (modernləşdirmək); 

- bazarın tələblərinə  cavab verən tamamilə yeni məhsulun istehsalına başlamaq; 

- digər sahələrə diversifikasiya etmək və s. 
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Əgər belə tədbirlər görülərsə və digər mühüm amillər nəzərə alınarsa (kadrların peşəkarlıq səviyyəsi, 

xammalların keyfiyyəti, avadanlıqların məhsuldarlığı və s. yüksəldilərsə), sxemdə verilmiş ikinci  dövr  

başlayar  və  myəssisə  nəinki  ölümdən qurtular, hətta gəlirlə işləyə bilər. Bu qayda ilə ikinci və üçüncü 

prosesi təşkil etməklə P2 və P3  gəliri əldə etmək  olar. Beləliklə də gəlir artımını əks etdirən A, B, V 

nöqtələrini  birləşdirməklə  müəssisənin inkişaf dinamikasını – SS xəttini alırıq. Bu isə o deməkdir ki, 

müəssisənin yaşaması ilə yanaşı, onun gəlirinin dinamik artırılması da təmin edilmişdir.  

Burada bir vacib şərti də qeyd etmək lazımdır ki, daha yüksək qazanc əldə etmək üçün, bütün hallarda 

müəssisənin uşaqlıq, gənclik və qocalıq dövrlərini minimuma endirmək, yetkinlik dövrünü isə maksimuma 

çatdırmaq lazımdır. 

Əgər hər bir müəssisə bu qayda ilə özünün yaşamasını və dinamik inkişafını təmin edə bilərsə, bu 

həm də bütövlükdə cəmiyyətin inkişafı demək olar. Bu isə cəmiyyətin təbii inkişaf qanunauyğunluğu ilə üst-

üstə düşdüyündən mütərəqqi  hal kimi qiymətləndirilə bilər. 

                              

 

KEYFİYYƏTİN  SİSTEMLİ İDARƏ EDİLMƏSİNİN ƏSAS MÜDDƏALARININ TƏHLİLİ 

 

İsrayılova C.Ə. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti  

 

BS ISО 8402 “keyfiyyət sistemi”nin mahiyyətini açır. Оna uyğun оlaraq, belə sistem keyfiyyətə 

ümumi rəhbərliyin həyata keçirilməsini təmin edən təşkilati strukturun, məsuliyyətin, prоsedurların, 

prоseslərin və ehtiyatların məcmusundan ibarətdir. Keyfiyyət sistemi məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi 

zamanı öz aralarında maddi-teхniki və infоrmasiya vasitələrinin köməyi ilə qarşılıqlı fəaliyyətdə оlan idarə 

edən оrqanların və idarəetmə оbyektlərinin məcmusudur. Belə şərh оlunma keyfiyyətin idarə edilməsinə (Kİ) 

sistemli yanaşmaya qоyulan tələblərə daha yaхındır, çünki həm idarə edən, həm də idarə оlunan 

yarımsistemləri əhatə edir. 

Sistemli Kİ nəzərdə tutur:  

        - KI üzrə bütün fəaliyyətlərə sistem kimi baхılmasını;   

- yarımsistemlərin tərkibinin və strukturunun və sistemin elementlərinin müəyyənləşdirilməsini,  

оnların idarə edilməsinin təşkilini, həmçinin оnların arasında qarşılıqlı əlaqəni;  

- sistemin хarici əlaqələrinin müəyyən edilməsini və оnların arasında əsaslarının üzə çıхarılmasını;  

- sistemin məqsəd və funksiyalarının müəyyən edilməsini və оnların digər sistemlər arasında 

əhəmiyyətini;  

- sistemin bütün elementlərinin və hissələrinin analizini; 

 -analizin nəticələri əsasında sistemin inkişafının qanunauyğunluqlarının və ənənələrinin üzə 

çıхarılmasını.  

Məlumdur ki, istifadə оlunan yanaşmadan asılı оlmayaraq, hər bir idarəetmə idarəedici qərarların 

yaradılmasından və idarə оlunan оbyektlərə müvafiq təsirlər vasitəsi ilə оnların icrasından ibarətdir. Оna 

görə keyfiyyətin idarə edilməsinə, istehlakçıların və bütövlükdə cəmiyyətin tələblərini təmin edən zəruri 

keyfiyyət səviyyəsini müəyyən etmək, təmin etmək və saхlamaq üçün məhsulların və хidmətlərin 

yaradılması və istifadəsi zamanı idarəetmə оbyektinə məqsədyönlü təsirlər prоsesi kimi baхılmalıdır. Belə 

tərif daha universaldır və  istər bazar şəraiti üçün, istərsə də plan-tapşırma iqtisadiyatı üçün KI-nin 

хarakteristikası üçün qəbul edilə biləndir.  

Ümumi halda keyfiyyətin idarə edilməsi müvafiq idarəetmə оbyektlərinə təsir prоsesi оlduğundan оna 

ümumilikdə idarəetmə elmi çərçivəsində baхılmalıdır. Belə yanaşma keyfiyyətin idarəedilməsi  haqqında 

bütün biliklər məcmusunun strukturunu göstərməyə imkan verir. 

Keyfiyyətin idarə edilməsinin sadə mоdelini məqsəd, siyasət və öhdəliklər, idarə edən və idarə оlunan 

yarımsistemlər daхil оlan sоsial-iqtisadi təşkilati-teхniki açıq sistem kimi göstərmək оlar. Nəzərə almaq 

lazımdır ki, burada birbaşa (düz) və əks əlaqə kanallarına, mərkəzləşdirilmiş planlı iqtisadiyyatda оlan, 

kоmanda və əmr kimi yох, iqtisadi və sоsial-psiхоlоji хarakterli tədbirlər kimi baхılmalıdır.  

Keyfiyyətin idarə edilməsinin prinsiplərinin həyata keçirilməsi üçün müvafiq idarəetmə mexanizminin 

olması zəruridir. Keyfiyyətin sistemli idarə edilməsinə nəzərən belə sistemə idarəetmənin məqsədlərinə 

çatmaq üçün keyfiyyəti idarəetmə sisteminin bütün elementlərinin qarşılıqlı təsirdə, əlaqədə və uzlaşdırılmış 

fəaliyyətini təmin edən təşkilati və iqtisadi elementlərin və qovşaqların məcmusu kimi baxılmalıdır.O, 
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keyfiyyətin asılı olduğu müxtəlif şərait və elementlərə səmərəli idarəçilik təsirlərinin işlənməsini və 

realizasiyasını təmin etməlidir.  

Fəaliyyətdə olan keyfiyyəti idarəetmə sisteminin hər bir elementinin keyfiyyətinə təsir edən bütün 

amilləri obyektiv və subyektiv amillər kimi sinifləşdirmək olar. Subyektiv amillər dedikdə, bilavasitə insanın 

fəaliyyəti ilə əlaqəli və ondan asılı olan amillər, obyektiv amillər dedikdə isə, insan fəliyyətinin artıq 

formalaşan mühitindən irəli gələn, praktiki olaraq insandan asılı olmayan amillər nəzərdə tutulur. Qeyd 

etmək lazımdır ki, keyfiyyətə əhəmiyyətli dərəcədə sosial, beynəlxalq və siyasi amillər təsir edir ki, onları 

eyni zamanda həm obyektiv, həm də subyektiv amillərə aid etmək olar. 

Məhsulun istehsalı zamanı keyfiyyətin idarə edilməsi mexanizmində çox müxtəlif obyektiv və 

subyektiv amillərin təsiri, qarşılıqlı əlaqəsi, təzahür etməsi müstəsna dərəcədə mürəkkəb bir prosesdir. 

Keyfiyyətin idarə edilməsi mexanizminin zəruri komponentləri keyfiyyət sahəsində məqsədlər, strategiya, 

siyasət və öhdəliklərdir. Təbii ki, onlar da öz növbəsində təşkilatın idarə edilməsinin məqsədləri, strategiyası 

və siyasəti ilə müəyyənləşir.  

Müəssisənin ən yüksək idarəetmə bölməsi keyfiyyət sahəsində siyasətin həyata keçirilməsi üçün 

öhdəlikləri və məsuliyyəti öz üzərinə götürməlidir. Bu siyasət müəssisəni idarəetmə, o cümlədən keyfiyyəti 

idarəetmə məqsədlərinə, həmçinin müəssisənin prioritet strategiyalarına uyğun olmalıdır. Nəticə etibarı ilə 

keyfiyyətin idarə edilməsi strategiyasının realizasiyası keyfiyyət sahəsində qəbul edilmiş öhdəliklərin yerinə 

yetirilməsi ilə şərtlənir. Keyfiyyətin idarə edilməsi mexanizmində mühüm bənd sistemli “Keyfiyyət” 

məqsədli proqramlarının  (KMP) işlənib hazırlanması ilə əlaqəli blokdur. Keyfiyyətin və menecmentin 

keyfiyyətinin təmin edilməsi və yaxşılaşdırılması KMP-dən irəli gəlir. Bazar şəraitində keyfiyyətin idarə 

edilməsində insan amili birinci olmalıdır. O, keyfiyyət menecmenti sisteminin fəaliyyət mexanizmində 

idarəetmənin bütün mərhələlərində və məhsulun həyat dövrünün bütün mərhələlərində daha demokratik və 

aşkar standartlaşdırmadan istifadəyə gətirib çıxarmalıdır. 

 

 

TOXUCU MAŞINLARDA SƏS KÜYÜN AZALDILMASI METODLARININ İŞLƏNMƏSİ 

 

Qasımova G.B. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Son on ildə bizim ölkədə də daxil olmaqla xarici ölkələrdə maşınların detallarına və konstruksiyalarına 

işlək mexanizmlərin təsiri və bu konstruksiyaya təsir zamanı yaranan akustik silkələnmələr və bu 

silkələnmələrin yaratdığı səs-küylərin fundamental öyrənilməsi prosesləri baş tutur. 

Bu sahədə aparılan teoretik və eksperimentik akustika araşdırmalarının nəticələri sayəsində 

maşınqayırmada bir sıra məsələlərin həlli mümkün oldu. 

Eyni zamanda səs küyün aşağı salınması sahəsində böyük təcrübə toplanılıb, və ən əsası ayrı-ayrı 

hissələrin səs və vibroizolyasiya üsulu köməyi ilə, dinamik yüklərin aşağı salınması və oynayan energiyanın 

udulması vasitəsilə baş verir. 

Tekstil və yüngül maşınqayırmada əsas avadanlıqların səs-küyünün aşağı salınmasını qaranti edən bir 

sıra həlli yolları tapılıb. 

НИИ, СКБ-də səs küylərin aşağı salınması maşınqayırma zavodlarında üç yolla aparılır: 

1)Prinsipial olaraq yeni konstruksiyalarla, dinamik yüklərin azaldııması, mexanizmlərin udarlarını 

ixtisar edən beləliklə səs- küyün artması səbəbini likvidasiya edən maşınların hazırlanması; 

2)Xüsusi texnoloji metodlarla, təkcə mexanizmlərin hazırlanmasının dəqiqliyini və təmizliyini 

yüksəltməklə kifayətlənməyən, həm də onların kobudluğunu və mexaniki müqavimətə tab gətirmə 

qabiliyyətini yüksəldən və yenidən modernizasiya olunmuş avadanlıqlarla səs və vibroizolyasiya 

düyünlərində səs-küyün aşağı saılınmasını təmin etmək; 

3)Daha çox səs-küylü maşınların lokalizasiyasını təmin edən avadanlıqların rasional yerləşdirilməsi, 

sexlərdə səsuducu örtük və bir dəfəlik səsuducu örtüklərin, qoruyucu ekranların və kabinlərin orqanizasiyası, 

səs-küydən qorunmaq üçün fərdi vasitələrin istifadə olunması; 

4)Səs-küyü azaltma problemini həll edərkən, maşın qurucuları maşının özünü mükəmməlləşdirmə yolu 

ilə gedirlər, belə ki səs-küyün yaranma mərkəzinin özündə səs-küyün azaldılması daha rasional həlli yolu 

görünür; 
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5)Avadanlıqların rasional olaraq yerləşdirilməsi səs-küylü maşınların lokalizasiyasına yol verir, 

səsuducu örtüklərin, birdəfəlik səsuducuların və eləcə də ekranlaşdırılmanın qurulması 10db həddində effekt 

verir. 

Maşınların işləməsi zamanı mexaniki və aerodinamiki səs-küylər yaranır. 

Aşağı tezlikli mexaniki səs-küy və maşınların vibrasiyası inersion güclər, sürtünmə qüvvələri və işlək 

yüklər sayəsində baş verir, çünki yüngül və toxuculuq sənayesinin əksər maşınları dövri və şok hərəkət 

mexanizmlərinə malikdir, lakin yüksək tezlikli isə boşluqlar mövcud olduğu halda birləşmələrdəki 

mexanizmlərə olan udarlar sayəsində baş verir. 

Aşağı tezlikli aerodinamiki səs-küylər pnevmosistemli maşınlara qoşulmuş ventilyatorlar sayəsində 

baş verir, yüksək tezliklilər isə xüsusi aerodinamik hissələrdə baş verir. 

Toxucu maşınlarda səs-küyün azaldılması metodlarının işlənməsi haqqında disertasiya işində ətraflı 

danışacağam.  

 

MÜƏSSİSƏLƏRİN MALİYYƏ VƏZİYYƏTLƏRİNİN 

  QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ PROQNOZLAŞDIRILMASI 

 

Quliyev N.A. 

Odlar Yurdu Universiteti 

 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən iqtisadi islahatlar ölkədə 

sahibkarlığın davamlı inkişafına əlverişli şərait yaratmışdır. Belə ki, bu islahatlar nəticəsində ölkədə 

sahibkarlıq fəaliyyətini tənzimləyən, sahibkarlıq fəaliyyətinin, o cümlədən sahibkarlığın inkişafına dövlət 

himayəsinin gücləndirilməsi, sahibkarlığın inkişafına manne olan müdaxilələrin qarşısının alınması, dövlət 

əmlakının özəlləşdirilməsinin sürətləndirilməsi, lisenziya verilən fəaliyyət növlərinin sayının azaldılması və 

buk imi, digər vacib məsələlərin tənzimlənməsi ilə əlaqədar mütərəqqi hüquqi-normativ baza, institutsional 

və iqtisadi mexanizmlər yaradılmış və onların müntəzəm olaraq konkret şəraitin tələbləri nəzərə alınmaqla 

təkmilləşdirilməsi, sahibkarlığın, xüsusilə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsi üzrə 

kompleks siyasət tədbirlərinin o cümlədən, konkret dövrlər üçün qəbul edilən dövlət proqramlarının həyata 

keçirilməsi və işgüzar mühitin yaxşılaşdırılması istiqamətində məqsədyönlü, ardıcıl və sistemli iş təşkil 

olunmuşdur.  

Ölkədə həyata keçirilmiş iqtisadi islahatlar nəticəsində Azərbaycanda sahibkarlar təbəqəsi 

formalaşmış, ÜDM-da özəl bölmənin payı artmış (80% qədər), sahibkarlıq fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında 

əhəmiyyətli rol oynamağa başlamışdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkədə sahibkarlığın inkişafı sahəsində əldə olunmuş nailiyyətlərin 

möhkəmləndirilməsi və artırılması üçün biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və kiçik və orta 

sahibkarlığın inkişafına dəstək verilməsi siyasəti davam etdirilməlidir.  

Cəmiyyətdə sahibkarlığın inkişafı məqsədilə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, yerli və xarici 

investisiyaların, müasir texnologiyaların, idarəetmə təcrübəsinin cəlb edilməsi və bu yolla yüksək 

keyfiyyətli, rəqabət qabiliyyətli məhsulların istehsal edilməsi dövlət tərəfindən müəyyən edilən iqtisadi 

inkişaf strategiyasının əsas istiqamətlərindəndir.  

Gələcəkdə sahibkarlığın inkişafı sahəsində dövlətin iqtisadi siyasətinin, o cümlədən, müəssisələrin 

iqtisadi-maliyyə siyasətinin aşağıdakı istiqamətlər üzrə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur:  

- iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin səmərəliliyinin artırılması;  

- sahibkarlığın maliyyə tənminatının təkmilləşdirilməsi;  

- müəssisələrdə alternativ maliyyə mənbələrinin daha da aktivləşdirilməsi üzrə zəruri mühitin 

yaradılması;  

- kiçik və orta sahibkarlığın maliyyəyə çıxış imkanlarının daha da artırılması; - müəssisələrə verilən 

kreditlərin sığortalanması mexanizminin formalaşması üçün müəyyən qərarların qəbul edilməsi;  

- kapital qoyuluşlarının maliyyələşməsi üçün uzunmüddətli kreditlərə çıxış imkanlarının 

genişləndirilməsi;  

- müəssisələrin xarici iqtisadi fəaliyyətinin genişləndirilməsi;  
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- özəl bölmənin ixrac qabiliyyətli sahələri üzrə məhsul istehsalı, onun dünya bazarlarına çıxardılması 

və rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi;  

- mili istehsalçıların xarici bazarlarda mövqelərinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində müvafiq 

tədbirlər qəbul edilməli və həyata keçirilməli;  

- müəssisələr innovativ və yüksək texnologiyalar əsasında rəqabət qabiliyyətli sənaye istehsalının 

inkişafı üçün əlverişli münbit şəraitin yaradılması üçün müəyyən tədbirlər qəbul etməlidirlər;  

- istehsal sahibkarlığının dəstəklənməsi üzrə təşkilatı modellərin, o cümlədən, sənaye parklar, biznes 

üçün inkubatorlar və s. yaradılması tədbirlərin qəbul edilməsi məqsədəuyğundur.  

Müasir dövrdə Azərbaycan Respüblikasında dövlətin iqtisadi siyasətinin əsas məqsədlərindən biri 

ölkədə iqtisadi artım bazasının yaradılması, inkişafı və keyfiyyətcə yeniləşdirilməsi, iqtisadiyyatın dünya 

təsərrüfatına səmərəli inteqrasiya olunan rəqabət qabiliyyətli strukturun formalaşması məqsədi ilə ölkənin 

resusr potensialının iqtisadiyyatın sahələri arasında və hər bir sahənin daxilində bölgüsünə istiqamətlənmiş 

məqsədəuyğun və kompleks tədbirlər sistemindən ibarət olacaqdır.  

İnnovasiya yönümlə texnologiyaların tətbiqinin stimullaşdırılması müəssisələrin maliyyə siyasətinin 

əsas bölmələrindən biri olan investisiya siyasətində mühüm yer tutmalıdır.  

Müəssisələr standartlaşma siyasəti çərçivəsində beynəlxalq standartların tətbiqi ilə əlaqədar tədbirləri 

işləyib hazırlamalıdırlar.  

İqtisadiyyatda struktur siyasəti istehsalın texniki cəhətdən modernləşməsinin stimullaşdırılmasını 

nəzərdə tutur.  

Müəssisələrdə struktur siyasəti çərçivəsində daxili bazarın tələbatının ödəyən və ixracı mümkün olan 

innnovasiya əsaslı məhsul və texnologiyaların yaradılması ilə əlaqədar qərarların qəbul edilməsini əks 

etdirir.  

İstehsal müəssisələrində qəbul edilən bütün proqramm və konsepsiyalarda yüksək texnoloji və 

elmtutumlu istehsal sahələrinin inkişafı investisiya siyasətinin əsas istiqamətlərindən birini təşkil edir. 

Müəssisələrin texniki-texnoloji cəhətdən yenidən qurulması, müasir idarəetmə metodlarının tətbiqi ilə bağlı 

tədbirlər həyata keçirilməlidir.  

Müəssisələrdə xərclərin idarəolunması siyasətində əsas istiqamətlərdən birini innovasiya-investisiya 

prosesləri, enerji və resursa qənaət edən, ekoloji təmiz texnologiyaların tətbiqi prioritet istiqamətlərdən 

birini təşkil etməlidir.  

Müəssisələr investisiya mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi və səmərəliliyinin artırılması 

istiqamətində də qərarlar qəbul etməlidir. 

 

 

AZƏRBAYCANDA BANK ƏMƏLİYYATLARININ SİĞORTALANMASI PROBLEMLƏRİ 

 

Mehdizadə R.R. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Sabit və dayanıqlı inkişaf şəraitində iqtisadi islahatların uğurla aparılması sosial-iqtisadi inkişafın 

şaxələndirilmiş və tarazlı inkişafı bank sisteminin iştirakı olmadan qeyri-mümkündür. İqtisadi sistemin bank 

sektorunda dövlət siyasətinin əsas məqsədi sistemdaxili sağlam bank rəqabətinin formalaşdırılması əsasında 

yeni bank məhsulları və xidmətlərini özündə ehtiva edən bank əməliyyatlarının inklyuzivliyinin təmin 

edilməsindən ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli «Maliyyə 

xidmətlərinin inkişafına dair» Strateji Yol Xəritəsində də 2020 – hədəf, 2025 – baxış perspektivləri elmi 

cəhətdən əsaslandırılmış müasir çevik, sağlam bank mühitinin yaradılması perspektivləri dəqiq müəyyən 

olunmuşdur. Bankların aktiv və passiv əməliyyatları, o cümlədən, kredit və depozit əməliyyatlarının 

möhkəmləndirilməsi, riskləri yumşaltmağa və absorbsiya etmə dərəcəsini yüksəltməyə, sistemin prudensial 

nəzarət əsaslarını möhkəmləndirməyə xidmət edən sığortalama üsullarının geniş tətbiqi nəzərdə tutulmuşdur. 

Bu aspektdə nəzərdə tutulan vəzifələr və məqsəd baxımından götürdüyümüz dissertasiya işinin mövzusunun 

aktuallığı heç bir şübhə doğurmur. Əksinə maliyyə sferasında bank sektorunun nə dərəcədə mühüm 

əhəmiyyət kəsb etdiyini bir daha təsdiqləyir.  
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Müasir maliyyə bazarlarının ən mühüm seqmentləri hesab edilən pul-kredit, kapital və sığorta 

bazarları bir-birilə üzvü şəkildə əlaqədə olan bir sistemdir. Yüksək inkişaf etmiş bank sferası normal, təkmil 

sığorta bazarı olmadan heç bir halda dayanıqlı ola bilməz. Və yaxud təkmil, çevik bank sferası olmadan 

strukturlaşmış, dayanıqlı sığorta seqmentindən danışmaq belə olmaz. Bank sektoruna sığortanın müdaxiləsi 

haqqında fikirlərimizi bölüşməzdən öncə ölkəmizin sığorta bazarının inkişaf səviyyəsini, onun penetrasiyası 

dərəcəsini öyrənmək çox vacibdir. Belə bir təhlilin xarici bazarlarla müqayisəli formada aparıması daha 

dolğun nəticələr yaranmasına imkan vermiş olardı. Sığorta haqlarının mütləq həcmi (Preminium incomes) 

müasir sığorta bazarlarının müqayisəli təhlil olunması baxımından çox maraqlı bir metod hesab edilir. Bu 

metoddan yararlanmaqla qabaqcadan müəyyənləşdirilmiş zaman ərzində ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta 

şirkətləri tərəfindən toplanan sığorta tədiyyələri toplanılır və ölkə səviyyəsində ümumi sığorta mükafatlarının 

həcmi müəyyənləşdirilir. Ümumi olaraq sığorta tədiyyələrinin miqdarına əsasən istənilən sığorta bazarını 

digər sığorta bazarı ilə müqayisə etmək mümkündür. Ancaq, vurğulamaq lazımdır ki, bazarların müqayisə 

olunmasından ötrü bu göstəricilər heç də həmişə tam rəqəmləri ortaya çıxara bilmir. Belə ki, sığorta növləri 

üzrə yığılan məcmu sığorta haqlarının miqdarı Çexiya və Qazaxıstandı demək olar ki, eynidir, ancaq Çexiya 

sığorta bazarı Qazaxıstanın sığorta bazarından xeyli dərəcədə inkişaf etmiş sığorta bazarı hesab edilir. Məhz 

buna görə də daha etibarlı hesab edilən metodlardan istifadə olunur. Bunlar əsasən, sığortanın sıxlığı 

(İnsurance density) və sığortanın nüfuzetmə dərəcəsi (İnsurance penetrations rate) metodlarıdır.  

Sığortanın sıxlığı (insurance density) milli bazar üzrə toplanmış ümumi sığorta haqlarını ölkə 

vətəndaşlarının sayına bölünməsi yolu ilə hesablanır. Başqa sözlə, ölkədə adambaşına düşən sığorta haqqı 

sığorta sıxlığı göstəricisi hesab olunur. Təcrübədə sığorta bazarlarının müqayisəli təhlili məhz bu göstəriciyə 

görə aparılır.  

Postsovet ölkələrinin müqayisəsini aparsaq sığorta sıxlığı üzrə ən yüksək göstəricilərə Baltikyanı 

ölkələrdə, ən aşağı göstəricilərə isə Qazaxıstan istisna olunmaqla yerdə qalan Orta Asiya dövlətlərini aid edə 

bilərik. Ümumiyyətlə keçmiş postsovet ölkələri üzrə sığorta sıxlığı göstəricisini aşağıdakı cədvəldən aydın 

görə bilərik. 

Cədvəl  

Bəzi postsovet məkanı ölkələrində adambaşına düşən sığorta mükafatlarının həcmi (avro) 

№      Ölkələr İLLƏR 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Azərbaycan 18,09 15,96 16,38 22,97 35,74 40,44 

2 Estoniya 217,58 228,68 233,83 232,81 266,71 332,8 

3 Latviya 229,70 170,24 154,39 190,74 218,95 231,34 

4 Litva 180,4 141,19 145,13 162,58 173,36 189,58 

5 Rusiya 93,29 82,88 96,68 112,45 140,65 140,70 

6 Qazaxıstan 55,65 38,30 47,84 62,4 70,43 77,06 

7 Ukrayna 47,89 38,85 47,68 48,38 44,91 57,21 

8 Gürcüstan 26,25 33,90 34,67 33,18 53,51 43,98 

Mənbə:www.fins.az və www.insuranceeurope.eu saytlarının məlumatları. 

MDB məkanı ölkələrinin AB ölkələrindən fərqini müəyyən etməkdən ötrü müqayisə üçün göstərək ki, 

bu göstərici 2016-cı ildə İsveçrədə 6089, Böyük Britaniyada 3969, Almaniyada isə 2284 avro olmuşdur. 

 

Sığortanın iqtisadiyyata nüfuzetmə göstəricisi (insurance penetration rate) ölkə üzrə toplanmış 

məcmu sığorta haqlarını həmin ölkələr üzrə ÜDM (GDP) həcminə bölməklə tapılır. Bu göstərici sığorta 

sisteminin ölkə iqtisadiyyatındakı payını göstərir.Postsovet ölkələri üzrə sığortanın nüfuzetmə faizləri 

aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir. 

Cədvəl  

Bəzi postsovet ölkələrində sığorta penstrasiyasının səviyyəsi (faizlə) 

№ Ölkələ

r 

İLLƏR 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Azərbaycan 0,49% 0,48% 0,41% 0,47% 0,68% 0,71% 

2 Estoniya 1,80% 2,29% 2,28% 1,92% 1,98% 2,31% 

3 Latviya 3,13% 2,81% 2,56% 2,71% 2,88% 2,88% 

4 Litva 1,78% 1,68% 1,62% 1,59% 1,57% 1,63% 

5 Rusiya 1,34% 1,31% 1,22% 1,19% 1,32% 1,55% 
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6 Qazaxıstan 0,95% 0,78% 0,76% 0,74% 0,78% 0,85% 

7 Ukrayna 2,55% 2,24% 2,33% 1,74% 1,55% 1,97% 

8 Gürcüstan 1,43% 2,00% 1,74% 1,32% 1,97% 1,75% 

Mənbə: www.fins.az və www.insuranceeurope.eu saytlarının məlumatları. 

 

 

XARİCİ MALALAN VƏ SİFARİŞÇİLƏRLƏ HESABLAŞMALARIN UÇOTU  

VƏ AUDİTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

 

Məmmədov R.V.  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

90-cı illərdə Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra iqtisadiyyatımızda bazar iqtisadiyyatına keçid 

dövrü olmuşdur. Belə ki, bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar XİF-in vahid dövlətin monopoliyasından 

çıxması ilə mülkiyyət formasından və idarəetmə quruluşundan asılı olmayaraq bütün müəssisə və təşkilatlar 

azad şəkildə xarici bazara çıxmaq hüququna malik oldular. Beləliklə, qanuni şəkildə onlar sərbəst şəkildə öz 

tərəfdaşları ilə müqavilə bağlaya, valyuta hesabları aça , ticarət əməliyyatları həyata keçirə bilərlər. Bu isə öz 

növbəsində Ölkəmizin dünya ölkələr ilə iqtisadi münasibətlərinin formalaşmasına, inkişafına təkan verdi. 

Zamanla ölkə ərazisində müxtəlif sahələrdə səmərəli fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatların sayının 

artması iqtisadiyyatımızın sürətli inkişafına səbəb oldu. 

Xarici ticarət əlaqələrinin köməkliyi ilə müəssisələr öz fəaliyyətlərini genişləndirmək imkanına malik 

olur. Bu da öz növbəsində daha çox mənfəət əldə etməyə şərait yaradır.  

Hazırda XİF dövlətlərarası iqtisadi münasibətlərin ən başlıca növlərindən hesab olunur ki,onun da 

mərkəzində xarici ticarət durur. Spesifik iqtisadi kateqoriya olmaq etibarilə XİF müxtəlif ölkələrin təsərrüfat 

subyektləri arasında iqtisadi münasibətlərin xüsusi sferasını təşkil edir və beynəlxalq əmək bölgüsü 

vəkooperasiyası əsasında geniş təkrar istehsal prosesində həyata keçirilir. Xarici iqtisadi fəaliyyətin iqtisadi 

mahiyyətinə gəldikdə isə, o xarici dövlətlər, təşkilatlar və vətəndaşlarla xarici ticarət və digər qarşılıqlı 

iqtisadi münasibətlər sistemidir. 

XİF-in subyektləri kiçi bu fəaliyyətdə dövlətlər və dövlət orqanları,müxtəlif istehsal sahələrinin 

müəssisələri, müxtəlif təşkilat və social formalarda iqtisadi komplekslər iştirak edirlər. Bazar iqtisadiyyatının 

inkişafı müəssisələrin,bankların,cəmiyyətin və vətəndaşların xarici iqtisadi fəaliyyəti həyata keçirməsi və 

onların valyuta-təsərrüfat müstəqilliyi üçün geniş imkanlar açmışdır. Zaman keçdikcə valyuta bazarının 

fəaliyyəti getdikcə genişlənir. Tədricən Azərbaycan iqtisadiyyatının beynəlxalq əmək bölgüsünə cəlb 

olunması baş verir. 

Məhsuldar qüvvələr  inkişaf etdikcə Elmi texniki tərəqqinin də təsirilə Beynəlxalq Əmək Bölgüsü  

genişlənmiş, istehsal və mübadilə prosesləri  dövlətlərin  sərhədlərindən kənara  çıxmağa başlamışdır.  

Beynəlxalq  ticarət  keçən əsrin  əvvəllərindən başlayaraq  ölkələrin  iqtisadi  inkişafının əsas amillərindən 

birinə  çevrilmişdır.  Hazırda xarici  ticarət  əlaqələri dünya  ölkələri  arasında  iqtisadi  əlaqələrin  ən  genış 

yayılmış forması hesab olunur. Xarici  tıcarət  dövlətlərin  dünya  iqtisadi  birliyinə  inteqrasiya  olunmasında,  

onların  iqtisadi  sosial baxımdan inkişafında  və valyuta  ehtiyatlarının  yaradılmasında  ən  başlıca  amildir.  

Xarici ticarət  həm də  ölkələrin  təkrar istehsal  prosesinə  qoşulmasında və dünya  ölkələrinin  maddi  və  

əmək  resurslarından  səmərəlı  istifadəsinə  imkan yaradır. 

Xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan müəssisə və təşkilatlarda əməliyyatların uçotu zamanı nələrə 

diqqət yetirilir? Bu barədə danışmazdan əvvəl xarici malalan və sifarişçilərlə əməliyyatların  hansı şəkildə 

həyata keçirilməsindən danışaq. 

XİF ilə məşğul olan müəssisə və təşkilatlar imkanlarından, xarici ticarət təcrübəsindən asılı olaraq ixrac 

əməliyyatlarını müxtəlif formalarda həyata keçirirlər. Müəssisələrin iqtisadi siyasətindən asılı olaraq ixrac 

əməliyyatları müəəsisələrin birbaşa özləri tərəfindən, başqa təşkilatların vasitəçiliyi ilə və yaxud barter 

əməliyyatları şəklində həyata keçirilə bilər. İxracın birbaşa və vasitəçi təşkilatlar vasitəsilə və ya barter 

əməliyyatları formasında aparılmasından asılı olaraq bu əməliyyatların mühasibat uçotu da fərqlənir. 

İxrac əməliyyatlarının birbaşa özləri tərəfindən həyata keçirilən zaman istehsalçı (ixracatçı) və 

istehlakçı arasında birbaşa həyata keçirilir ki, bu zaman vasitəçilərin xidmətindən istifadə olunmur. Bu zaman 

satıcı birbaşa alıcıya (idxalçıya) çıxır, çünki belə alıcıların sayı o qədər də çox deyil. Belə bir satış metodu 

əsasən maşınlar, avadanlıqlar, priborlar və s. mallarlaticarət aparılan zaman daha çox istifadə olunur. Bu 
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metoddan iri partiyalarla xammal satışı, standart iriseriyalı avadanlıqların satışı zamanı daha geniş istifadə 

olunur. 

Qeyd edilən ikinci dolayı metod zamanı kommersiya əməliyyatları digər vasitəçi təşkilatların vasitəsilə 

həyata keçirilir. Bu zaman vasitəçi malların çatdırılması funksiyasını həyata keçirir ki, əvəzində onlar 

sifarişçilərdən ödəniş haqqı əldə edirlər. 

Bilavasitə müəssisə tərəfindən ixrac əməliyyatlarının həyata keçirilməsi zamanı müəssisələrin uçot 

siyasətinin qurulmasından asılı olaraq satışdan olan gəlir mühasibat yazılışlarında hesablama və kassa uçot 

metodu ilə müəyyən edilir. Uçot siyasətindən asılı olaraq satış üçün ixrac olunmuş malların sintetik uçotunu 

204 “Məhsul – XİF” , 205 “Mallar – XİF” və ya 211 “Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları – 

XİF” hesablarında aparmaq olar. Mühasibat uçotunda qeyd etdiyimiz hesablar üçün ixrac əməliyyatlarını əks 

etdirən mühasibat yazılışları müvafiq olaraq qeyd edilən hesabların müvafiq subhesablarında aparılmalıdır. 

204-11 “Xarici alıcı və sifarişçilərə birbaşa göndərilən ixrac məhsulları” , 205-11 “Xarici alıcı və sifarişçilərə 

birbaşa göndərilən ixrac malları” hesablarından müqavilədə malların yüklənib yola salındıqdan sonra alıcının 

mülkiyyət hüququna keçməsi, yaxud malın yolda xarab və ya məhv olma riski halları nəzərdə tutulduqda  

istifadə olunur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, xarici malalan və sifarişçilərlə hesablaşmaların uçotu ilə yanaşı auditinə də 

xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Belə ki, istər müəssisənin fasiləsiz çalışması baxımdan istərsə də 

əməliyyatların qanunauyğun şəkildə həyata keçirilməsi baxımından audit nəzarəti haqqında danışdığımız 

sahədə mütləqdir. 

Audit zamanı mühasibat uçotunun qanunauyğun şəkildə aparıldığına, baş kitab və bank çıxarışlarının 

düzgünlüyünə, uçot qeydlərinin vaxtında və düzgün şəkildə aparılmasına baxılır. 

Qeyd etməliyik ki, xarici malalan və sifarişçilərlə hesablaşmaların uçotu və auditi mövzusu geniş 

mövzudur. İqtisadiyyatın inkişafı ilə bağlı olaraq artıq yeni hesablaşma üsulları meydana gəlir. Belə ki, artıq 

hesablaşmalar zamanı ödəmələr nağdsız şəkildə həyata keçirilir. Qanunda göstərilir ki, müəssisə və təşkilatlar 

öz vəsaitlərini bank hesablarında saxlamağa məcburdurlar. Müəssisənin kassasında bir qədər nağd vəsait 

saxlamağa icazə verilmişdir. Bununla belə, iqtisadiyyatın inkişafı , yeni texnologiyaların tətbiqi haqqında 

danışdığımız mövzuda, yəni xarici malalan və sifarişçilərlə hesablaşmaların uçotu və auditinin 

təkmilləşdirilməsinə bir sıra müsbət təsirlər göstərmişdir. Uçot qeydləri artıq kompyuter proqramlarının 

köməkliyi ilə həyata keçirilir ki, bunun da bir sıra müsbət yanları mövcuddur. Hər şeydən əvvəl bu vaxta 

qənaət etməyə imkan verir. Xarici malalan və sifarişçilərlə hesablaşmaların uçotu və auditinin 

təkmilləşdirilməsi sahəsində bir müsbət sahə də əməliyyatların elektronlaşdırılmasıdır. Belə ki, 

respublikamızda vergi və büdcə ilə hesablaşmaların artıq böyük bir qismi elektron şəkildə həyata keçirilir. Bu 

da qeyd etdiyimiz mövzu üzrə , eləcə də digər sahələrin uçotu baxımından müsbət nəticələr meydana gətirib. 

 

AZƏRBAYCAN–TÜRKİYƏ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ VƏ ONUN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ. 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏBİİ SƏRVƏTLƏRİ  

VƏ ONLARDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ PROBLEMLƏRİ 

 

Məmmədov Ş.Q. 

Odlar Yurdu Universiteti 

 

Xarici iqtisadi əlaqələrin yaradılmasında Azərbaycanın potensial tərəfdaşlarından biri kimi qardaş 

Türkiyə Respublikası çıxış edir. İki ölkə arasındakı əlaqələrin araşdırılması zamanı aydın oldu ki, müasir 

dövrdə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq iqtisadiyyatın bir çox sahələrində inkişaf edir. 

Müasir dövrdə Azərbaycanın Türkiyə ilə sıx əməkdaşlıq münasibətləri mövcuddur. Bu münasibətlər 

iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrini əhatə edir. Zaman keçdikcə iki ölkə arasındakı əməkdaşlıq həm kəmiyyət, 

həm də keyfiyyət baxımından böyüyür və struktur baxımından daha da geniş tərkibə malik olur. Hazırda 

Azərbaycan Türkiyə ilə sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət, maliyyə və digər sahələrdə əməkdaşlıq 

etməkdədir. 

Dünya ölkələri içərisində Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi Türkiyədir. Azərbaycanın Türkiyə ilə 

iqtisadi əlaqələrinin köklü əsasları vardır.  

Azərbaycanın Türkiyə ilə qonşuluq mövqeyində olması və iqtisadi əlaqələrin səmərəli həyata 

keçirilməsi, bu ölkələr arasında bir çox sahələrdə qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün əlverişli şərait yaratmışdır.  

Azərbaycanın Türkiyə ilə gömrük münasibətləri yüksək səviyyədə inkişaf edir. Buna misal olaraq 

demək olar ki, ticarət dövriyyəsinin həcminin yüksək olması, qarşılıqlı səfərlər və s. göstərmək olar. Burada 
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həmçinin beynəlxalq səviyyədə keçirilən tədbirləri də demək olar. Məs: Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Gömrük Komitəsinin dəvəti ilə Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Baş Katibi cənab Mişel Dane 13-16 

sentyabr 1999-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikasına səfər etmiş və səfər ərzində respublikanın rəhbər 

vəzifəli şəxsləri ilə görüşmüş və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, möhtərəm Heydər Əliyev cənabları 

tərəfindən qəbul edilmişdir. 

Eyni zamanda Dövlət Gömrük Komitəsinin dəvəti ilə İran İslam Respublikasının İqtisadiyyat və 

Maliyyə Nazirinin müavini, Gömrük İdarəsi prezidenti, cənab Mehdi Karbasian və Türkiyə Cumhuriyyətinin 

Gömrük Müstəşarı, cənab Ramazan Uludağ Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfər etmişlər. Bütün bunlar 

ölkəmizin Türkiyə və digər ölkələrlə yüksək əlaqələrinin olduğunu sübut edir. 

Müasir dövrdə Azərbaycan dünyanın əksər ölkələri ilə sıx iqtisadi münasibətlər qurmuşdur. Bura yaxın 

qonşu ölkələrlə yanaşı, Qərb və Uzaq Şərq ölkələri ilə münasibətlər də daxildir. Bu iqtisadi əlaqələrdə 

Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi əməkdaşlığı xüsusi önəm kəsb edir və hər iki ölkə tərəfindən yüksək 

qiymətləndirilir.  

Hazırda dünyada Azərbaycan və Türkiyə kimi bir-biri ilə istənilən sahədə anlaşan və müxtəlif 

məsələlərin həllində həmrəy olan ikinci bir ölkələrarası əməkdaşlıq nümunəsi yoxdur. Hazırda iki ölkə 

arasındakı münasibətlər yüksək səviyyədədir və durmadan inkişaf edir. 

Hər şeydən əvvəl, Türkiyə bir Asiya ölkəsidir. Bu isə Türkiyə ilə əlaqələrdə bir sıra ümumi aspektləri 

müəyyənləşdirir:  

1. Azərbaycan respublikası Avropa ölkələrinə nisbətən Asiya ölkələri ilə daha əlverişli strateji mövqedə 

yerləşməsi;  

2. Respublikanın tarixən Asiya ölkələrinin bir çoxu ilə tarixi köklərlə bir-biri ilə yaxın olması, qədim 

mədəniyyət və təsərrüfat ənənələrinin yaxınlığı;  

3. Asiya ölkələri ilə qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrin inkişafında respublikanın tənzimləyici rola malik 

olması;  

4. Xəzər dənizi vasitəsilə Asiya ölkələri, o cümlədən Türkiyə arasında ən ucuz yollarla yüklərin 

daşınmasının həyata keçirilməsi.  

Azərbaycan və Türkiyə arasındakı mövcud yüksək əlaqələr fonunda elə sahələr vardır ki, bu sahələrdə 

iqtisadi əməkdaşlıq hər iki ölkənin maraqları baxımından perspektivlidir, lakin hazırda istənilən səviyyədə 

deyil. 

Əsas sahələrdən biri iki ölkə arasında elmi-texniki əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsidir. Ölkələr 

arasında elmi-texniki əməkdaşlıq hazırda iqtisadi münasibətlər sisteminin əsas hissəsini təşkil etməklə xüsusi 

inkişaf səviyyəsinə çatmışdır.  

Elm və texnikanın indiki sürətlə inkişafı ölkələr arası elmi-texniki əməkdaşlığı obyektiv zərurətə 

çevirmişdir. 

          2001-2005-ci illər arasında Türkiyənin Azərbaycana ixracatı illik orta hesabla 336.16 milyon 

dollar (1996-2000-ci illərə nisbətən 1.23 dəfə artıq) səviyyəsində olmuşdur. Eyni dövrdə Azərbaycanın 

Türkiyəyə ixracatı isə, illik orta hesabla 133.26 milyon dollar (1996-2000-ci illərlə müqayisədə 2.32 dəfə 

artıq) olmuşdur. Xüsusilə də, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru xəttindən 25 may 2005-ci ildən etibarən axan 

xam neft ilə bərabər Azərbaycanın Türkiyəyə 270.6 milyon dollarlıq ixracatı, 1992-2005 illəri arasındakı ən 

yüksək dəyər olmuşdur 

2006-2011-ci illər arasında Türkiyənin Azərbaycana ixracatı illik orta hesabla 3.4 mlrd. dollar 

səviyyəsində olmuşdur. Eyni dövrdə Azərbaycanın Türkiyəyə ixracatı isə, illik orta hesabla 2.1 mlrd. dollar 

olmuºdur. Bu isə ötən dövrlərlə müqayisədə olduqca yüksək bir rəqəmdir. 

2010-cu ilin yanvar-dekabr ayları ərzində Azərbaycan Respublikasında idxalın həcmi 6,6 mlrd. ABŞ 

dolları, ixracın həcmi isə 21.3 mlrd. ABŞ dolları təşkil etmişdir. Bu dövr ərzində Azərbaycan Respublikası 

147 xarici ölkə ilə ticarət sahəsində qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq etmiş və ticarət saldosu müsbət 14,7 

mlrd. ABŞ dolları olmuşdur. 

Ümumi olaraq götürüldükdə, Türkiyənin Azərbaycana ixrac etdiyi mallar arasında ilk sıranı qida 

maddələri tutur. Əsas ixrac məhsulları: un və un məhsulları, buğda, tekstil sənayesi üçün avadanlıqlar, 

plastik əşyalar, ev əşyaları, telekommunikasiya məhsulları, avtobus, avtomobil, traktor, generator və s. təşkil 

edir. 

2008-ci ildə həyata keçirilən 2.596 milyon dollarlıq ticarətin həcmi ilə Azərbaycan Türkiyənin MDB 

ölkələri arasında Rusiya və Ukraynadan sonra üçüncü böyük ticarət ortağı olmuşdur. 2010-ci ildə isə 

Türkiyənin Azərbaycandan idxalatı bir qədər azalmışdır. 2010-ci ildə Türkiyə Azərbaycanın ixracatında 4.6 
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%-lik nisbətlə İtaliya (25.8%), ABŞ (9%), İsrail (8.4%), Rusiya (5.1%)-dan sonra beşinci sırada yer 

almaqdadır. 

Azərbaycan çox qədim zamanlardan öz təbii sərvətləri ilə dünyanın diqqətini cəlb etmişdir. 

Ümumiyyətlə təbii ehtiyat dedikdə insanların həyat və təsərrüfat fəaliyyətində istifadə etdiyi bütün təbiət 

komponenetləri başa düşülür. İqlim və ya aqroiqlim ehtiyatları deyərkən iqlim elementlərinin iqtisadiyyatın 

və sosial həyatın müxtəlif sahələrində istifadə olunan maddə və enerji miqdarı başa düşülür. Yer kürəsində 8 

İqlim qurşağı və 11 İqlim tipini temperatur və rütubətlənmə dərəcəsinə görə Keppen müəyyən etmişdir. 

Fiqurovski Azərbaycanda 8 İqlim tipi və vilayətlərini ayırmışdır. Azərbaycanın çay sistemləri Xəzər 

hövzəsinə aiddirlər. Azərbaycanda 8359 çay var. 

Azərbaycan müxtəlif növ təbii ehtiyatlarla zəngin olsa da, hazırda ən mühümü neft-qaz ehtiyatları 

hesab edilir. Azərbaycan ərazisi dünyanın ən qədim neft çıxarılan bölgələrindən biridir. 

Filiz şəklində çıxan faydalı qazıntılar (dəmir, alüminium, xromit, qızıl, gümüş, mis, qurğuşun, sink 

kobalt, molibden filizləri və s.) respublikanın əsasən dağlıq hissələrində müxtəlif tip yataqlar əmələ gətirirlər.  

Qeyri-filiz mənşəli faydalı qazıntılar Azərbaycanın mineral xammal ehtiyatlarının ümumi balansında 

mühüm rol oynayır. Tikinti sənayesinin mineral-xammal bazasını təşkil edən 300-dən artıq müxtəlif növ 

qeyri-filiz və tikinti materialı yataqları kəşf edilmişdir. 

 
İSTEHSAL RESURSLARINDAN İSTİFADƏNİN TƏHLİLİ METODİKASI  

VƏ ONUN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

Mirzəyeva Ç.Ç. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Tarixə nəzər salsaq , görərik ki, son əsrlərdən etibarən dünya iqtisadiyyatı çox böyük sürətlə inkişaf 

etmişdir. Elm və texnologiyada yeniliklərin istehsal prosesinə tətbiqi nəticəsində bu sürət daha da artmaqda 

davam edir. Təbii ki bu cür sürətli istehsal prosesini resurslarla təmin eləmək də mühüm bir məsələdir. 

Müasir dövrdə bu məsələyə istər istehsal müəssisəsi, istər ölkə , istərsə də regional və ya qlobal səviyyədə 

çox diqqət verilir. Şübhəsiz ki, dünya əhalisinin tələbatını təmin etmək üçün istifadə olunan resurslar da 

müxtəlifdir və bilirik ki, bu resursların bir qismi istifadə olunduqca yenidən bərpa edilmir və tükənir. Məşhur 

ingilis iqtisadçısı Tomas Robert Maltus (1766-1834) öz nəzəriyyəsində bu mövzuya xüsusi diqqət yetirərək 

bildirirdi ki, əgər insan təbiətlə münasibətlərini nizamlamasa, təbiət özü bunu edəcəkdir. Əlbəttə ki, 

Maltusun nəzərdə tutduğu “təbiətin nizamlaması” fikri bəşəriyyət üçün müsbət anlamda deyil. Alim burada 

bir sıra fəlakətlərin baş verməsi ehtimalına diqqət çəkir. Bu baxımdan, təbiətin bizlərə verdiyi resursların 

məhdud olduğunu daim nəzərimizdə saxlamalı və onlardan səmərəli istifadə etməliyik. 

Bildiyimiz kimi iqtisadiyyatın davamlı inkişafının, istehsal prosesinin intensivləşdirilməsinin mühüm 

amillərindən biri materiallardan, xammallardan, hazır məhsuldan istifadə səviyyəsinin yüksəldilməsidir. Bu 

baxımdan material resurslarından istifadənin təkmilləşdirilməsi xüsusi rola malikdir. Material resurslarından 

istifadənin təkmilləşdirilməsi yollarını müəyyən etmək, müəssisə üçün ən səmərəli istehsal prosesini həyata 

keçirməyə nail olmaq üçün bir sıra təhlillər aparılır. Bəs material resurslarından istifadəni daim nəzarətdə 

saxlamağa nələr səbəb olur? Bilirik ki, bazar iqtisadiyyatında istehsalçı məhsulu hansı qiymətə istehsal 

etdiyindən asılı olmayaraq onu bazarda formalaşan qiymətə satmağa məcbur olur ki,əksi olarsa istehsalda 

baş verən fasilələr, hazır məhsulların saxlanmasına çəkilən xərclər , məhsulların xarab olması,yararsız hala 

düşməsi nəticəsində istehsalçı daha çox zərərə məruz qala bilər. Bundan başqa bildiyimiz kimi, 

Respublikamızda bəzi material resurslarında çatışmazlıqlar mövcuddur və ya elə resurslar da var ki, 

ölkəmizdə ümumiyyətlə yoxdur. Bu zaman həmin  material resurslarının əldə olunmasına və emal 

edilməsinə çəkilən xərclərin səviyyəsi də yüksəlir ki, bu da öz növbəsində material resurslarının qiymətinin 

artmasıyla nəticələnir. Bu da birbaşa olaraq məhsulun maya dəyərini artırır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz satış 

qiyməti məsələsinin də təsirilə müəssisə az mənfəət əldə edir və ya hətta zərərlə başa vurur. Bütün bunlar hər 

bir müəssisənin davamlı işləməsinə , fəaliyyətin fasiləsizliyinə mənfi təsir göstərir ki, problemlər davam 

edərsə nəticə iflas olur. Bu cür sonla qarşılaşmamaq üçün istehsal resurslardan səmərəli istifadə edilməsi, 

resurs mənbələrinin hamısının aşkar edilərək istifadə olunması vacibdir. 

Material xərcləri məhsulların, işlərin, xidmətlərin istehsalında xərclərin əhəmiyyətli payını təşkil edir. 

Materialların rasional istifadəsi istehsalın artımında və məhsulların dəyərinin azalmasına, dolayısı ilə 

mənfəətin artımına və rentabellik səviyyəsinə görə ən vacib amillərdən biridir. İstehsal resurslarından istifadə 
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səviyyəsinin yüksəldilməsində texnoloji yeniliklərin tətbiqi, alternativ və səmərəli material resursu 

mənbələrindən istifadə olunması, resursların təkrar istifadəsinin həyata keçirilməsi mühüm rola malikdir. 

Bəs material resurslarından istifadənin təhlilindən danışarkən nələrə diqqət yetirməliyik ?  

Əvvəlcə adını çəkdiyimiz təhlilin qarşısında duran əsas məsələləri qeyd etməliyik ki, bunlar da 

aşağıdakılardır: 

1. Təhlil olunan müəssisənin material resursları ilə təmin olunması səviyyəsinin müəyyən olunması 

2. Resurslardan istifadə olunmasının səmərəli olub-olmamasının müəyyənləşdirilməsi 

3. Material resurslarının və onlara çəkilən xərclərin səmərəli şəkildə idarə olunmasının öyrənilməsi. 

İstehsal resurslarının təhlilində bir sıra göstəricilərdən istifadə olunur ki, bunlar 2 böyük qrupda 

ümumiləşdirilir: 

1. Ümumiləşdirici göstəricilər 

2. Hissəvi göstəricilər 

Bu qrupların tərkibində materialverimi, materialtutumu, fondverimi, fondtutumu materiallardan 

istifadə əmsalı, istehsalın həcminin və material məsrəflərinin artım templərinin nisbəti əmsalı, məhsulun 

xammaltutumu,enerjitutumu,yanacaqtutumu və s. kimi ayrı-ayrı göstəricilər vardır ki, bu göstəricilərin 

köməkliyi ilə təhlil prosesi baş tutur. Müasir dövrdə hər nə qədər avtomatlaşdırılmış istehsal prosesi geniş 

tətbiq olunsa da “canlı əmək”, yəni insan kapitalı öz əhəmiyyətini itirmir. Bu baxımdan müəssisədə əmək 

ehtiyatları və onlardan istifadənin səmərəliliyi də təhlilin mühüm elementlərindəndir. Təhlilin sonunda 

vəziyyət qiymətləndirilir və istehsal resurslarından istifadənin təkmilləşdirilməsi üsulları hazırlanır. 

İstehsal resurslarından istifadənin təkmilləşdirilməsindən danışan zaman bir sıra məsələlərə 

toxunmalıyıq. Qeyd etdiyimiz təhlilin nəticəsində istehsalın hansı durumda olduğu, resurslardan istifadə 

səviyyəsi və faydalılığı barədə fikirlər formalaşır ki, bunların əsasında qərarlar verilir. İstehsal resurslarından 

istifadənin təkmilləşdirilməsinin bir yolu kimi iqtisadiyyata yeni texnologiyanın tətbiqini qeyd edə bilərik. 

Bildiyimiz kimi texnologiyaların inkişafı resurslardan istifadə baxımdan daim müsbətə doğru baş tutur. 

Məsələn, neft-qazla zəngin olan ölkəmizdə əvvəllər neft çıxarılan zaman bir çox itkilər baş verir, həmçinin 

bu resursdan tam səmərəli istifadə olunmurdu. Lakin texnologiyanın inkişafı ilə artıq çıxarılma prosesi 

yüksək səviyyədə həyata keçirilir, itkilər əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmışdır və neftdən maksimal səviyyədə 

faydalanılır. Bu baxımdan istehsal resurslarından istifadənin təkmilləşdərilməsi istiqamətlərində yeni 

texnologiyanın tətbiqinin önəmini görə bilərik. 

Sonda qeyd etməliyik ki, bazar münasibətləri şəraitində müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi 

material resurslarından istifadə olunmasının kompleks təhlili metodikasının təkmilləşdirilməsi baxımından 

daha məqsədəuyğun hesab edilir. Bu səbəbdən də müasir dövrdə informasiyanın avtomatlaşdırılmış məlumat 

bankına daxil edilməsi və onların komputer texnologiyalarının köməyi ilə işlənməsi material resurslarından 

istifadənin kompleks təhlil metodikasının təkmilləşdirilməsinin ən mühüm istiqaməti hesab edilir. 

 

MAŞINQAYIRMA MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ  İNNOVASİYA FƏALİYYƏTİNİN  

AKTİVLƏŞDİRİLMƏSİ YOLLARI 

 

Möhsümov B.Z. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti  

 

Maşınqayırma müəssisələrinin innovativ fəliyyətinin aktivləşdirilməsi məsələlərinin araşdırılmasına 

diqqətin artması ilk növbədə bazar iqtisadiyyatı şəraitində  uzunmüddətli stabil inkişafın təmin edilməsində  

innovasiya fəaliyyətinin  şərait yaradıcı və  müəyyənedici olması ilə izah olunur. Tədqiqatlar hal-hazırda 

innovasiya fəliyyətinin aktivləşdirilməsinin elmi kateqoriya kimi müxtəlif aspektlərdə öyrənildiyini və 

araşdırıldığını göstərir.  

Müəssisələrin sosial-iqtisadi inkişafının  əsas amillərindən biri innovasiya fəliyyətinin 

aktivləşdirilməsidir. İnnovasiyanın müəssisələrin  iqtisadi inkişafına təsiri artıq ildir ki, yerli və xarici 

iqtisadçı alimlərin tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Onların fikrincə innovasiya  iqtisadi tərəqqinin 

mərkəzində dayanır. Bu yanaşma maşınqayırma müəssisələrinə aid oluna bilər. Belə ki, onun iqtisadi inkişafı 

innovasiya fəaliyyətinin intensivləşdirilməsindən asılıdır. Bununla əlaqədar olaraq innovasiya fəaliyyətinin 

aktivləşdirilməsi yolları  barədə məsələ aktuallaşır.   

İnnovasiya fəaliyyətinin ilkin mərhələsi fundamental elmi tədqiqatların aparılması və innovasiya 

məhsulunun hazırlanması, sonuncu mərhələsi isə innovativ məhsulun  tətbiqi və istifadəsidir. Bu zaman elmi 

bilik əsas resurs,  bazar tələbi isə hərəkəverici qüvvə kimi çıxış edir. Bu isə elmə dəstəyin verilməsi, 
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innovasiya fəaliyyətinin nəticələrinin komersialaşdırlması və  innovativ məhsula tələbin stimullaşdırılmasını  

nəzərdə tutur. Müəssisədə aparılan  innovasiya siyasətinin əsas məqsədləri kimi elmi tədqiqat işlərinin 

aktivləşdirilməsi və yeniliklərin çevik hazırlanması, yeni texnologiyalardan istifadə etməklə istehsalın 

həcminin artırılması və elmtutumlu məhsulların reallaşdırlması təyin edilir.  

Bu məqsədlərə nail olmaq üçün müəssisədə innovasiyanın dəstəklənməsi və yeridilməsi, innovasiya 

fəaliyyətini aktivləşdirilməsi sisteminin yaradılması zəruridir. İnnovasiya sistemi müəssisənin  innovativ 

inkişafını təmin etməyə xidmət edəcəkdir. İnnovasiya sisteminin yaradılmasında  əhəmiyyətli məsələlərdən 

biri də onun innovasiya fəaliyyəti üçün müvafiq şərtlərin (texnoloji, maliyyə, kadr, informasiya, satış) təmin 

edilməsidir. Qeyd edilən amillərlə yanaşı əsas məsələlərdən biri də kollektiv tərəfindən yeniliyi nə dərəcədəd 

qəbul etməyə hazır olmalarını müəyyən etməkdir. Eyni zamanda müəssisənin innovasiya potensialını 

müəyyən etmək və qiymətləndirmək lazımdır.  Müəssisənin innovasiya potensialı  onun inkişafı üçün 

təyinatı olan intellektual, maddi-texniki, informasiya və digər resursların məcmusundan ibarətdir. 

Sahə müəssisələrində innovasiya fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi yeniliyin hazırlanması qabliyyət və 

bacarığına malik yüksək ixtisaslı mütəxəsislərin hazırlnması ilə sıx əlaqəlidir. Kadr potensialını 

təkmilləşdirmə, mövcud əmək resurslarının rasional istifadəsi, böyük iş stajına malik işçilərin yenidən 

hazırlanması və bazar iqtisadiyyatı qanunlarını yaxşı bilən, yaranmış vəziyyətlərdə yaxşı orientrə malik yeni 

nəsil kadrların hazırlanması sisteminin mökəmləndirilməsi zəruridir. Müəssisədə kadr potensialının 

qiymətləndirilməsi sisteminin tətbiqi kadrların strukturunda  keyfiyyətcə dəyişikliklərə nail olmağa imkan 

verər. Qeyd edilənlər və həmçinin iş yerlərinin rotasiyası işçi qüvvəsindən istifadənin çevikliyini artıra və 

sənaye müəssisələrindıə innovasiya fəliyyətini aktivləşdirər.  

Sənaye müəssisələrində kadr potensialının qiymətləndirilməsi daha innovativ-aktiv işçiləri müəyyən 

etməyə imkan verər. Həmçinin innovasiya aktivliyinin yüksəldilməsi və effektivlik göstəricilərinin icrası, 

nəticənin və keyfiyyətin yüksəlməsi konkret işçinin mükafatının məbləğini hesablamağa imkan verər. 

Sənaye müəssisələrinin innovasiya fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi yalnız onların dəyişməyə hazır 

olmasına müntəzəm nəzarət olduğu halda mümkündür. Sahə müəssisələrində rəhbərlərlə yanaşı 

mütəxəsisləri, onları sahibkarlıq bacarıqlarından istifadə etməklə təşkiletmə və idarəetmənin yeni 

metodlarından istifadəyə stimullaşdırmaq vacib məslələrdəndir. 

 

 

KİÇİK VƏ ORTA MÜƏSSİSƏLƏRDƏ MALİYYƏ MENECMENTİ  

VƏ ONUN SƏMƏRƏLİ TƏŞKİLİ 

 

Muxtarova A.M. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Müəssisədaxili maliyyə təhlili müəssisənin maliyyə  fəaliyyətinin idarə edilməsi sistemində analitik 

prosedurların məcmusudur. Bu təhlil növünə müəssisə menecerinin mövqeyindən baxılır, onun məqsədi 

investisiya - maliyyə xarakterli qərarların analitik əsaslandırılması vasitəsilə müəssisənin maliyyə modelini 

optimallaşdırmaqdan ibarətdir. Müəssisədə mühasibat uçotu strukturca maliyyə və idarəetmə uşotuna 

ayrılmadığına görə müəssisədaxili maliyyə təhlili xərclərin idarə edilməsi üzrə qərarların analitik 

əsaslandırılması funksiyasım yerinə yetirir. 

Çox vaxt müəssisədaxili maliyyə təhlili xərclərin idarə edilməsi sisteminin optimallaşdırılması 

imkanını aşkara çıxarmaq vasitəsi kimi dəyərləndirilir.  Müəssisənin maliyyə vəziyyətini xarakterizə edən 

əsas göstəricilərdən birionun tədiyyə qabiliyyətidir.Müəssisənin tədiyyə qabiliyyəti dedikdə bağlanmış 

müqaviləyə uyğun mal göndərənlərin ödəniş tələbinin vaxtında yerinə yetirilməsi,kreditin qaytarılması, 

heyətə əmək haqqının verilməsi,büdcəyə köçürmələrin aparılması qabiliyyəti başa düşülür. Maliyyə 

təhlilinin köməyilə müəssisənin qısamüddətli və uzunmüddətli maliyyələşdirilməsi, səhmdarlara dividend 

ödənilməsi və iqtisadi artım ehtiyatlarının səfərbərliyə alınması üzrə qərarlar qəbul edilir. Hazırda 

İstifadəçiləri, xüsusilə xarici istifadəçiləri müəssisənin maliyyə fəaliyyəti haqqında beynəlxalq standartlara 

uyğun tanı və real informasiyalarla təmin edilməsi zəruriyyətə çevrilib. Bu baxımdan müəssisələrin 

informasiya təminatı pul vəsaitlərinin hərəkəti, 

mənfəətin formalaşması və bölgüsü üzrə əsaslandırılmış idarəetmə qərarlarının qəbuluna imkan yaradan 

İstiqamətdə təşkil edilməlidir. Biznes fəaliyyətinin həyata keçirilməsi sferasından asılı olmayaraq onun son 

məqsədi dəyişməz qalır, istənilən biznesin əsas məqsədinə nail olmaq üçün idarəetmə qərarlarının 

müxtəlifliyini üç aspektlə ifadə etmək olar: 
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- qoyulan resurslar (kapital) üzrə qərar; 

- həmin resursların köməyilə həyata keçirilən tədbirlər; 

- reallaşdırılan tədbirlərin (maliyyə əməliyyatları, investisiya layihələri və s. üzrə) iqtisadi səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi aşağıdakılardan ibarətdir:  

• müəssisədə maliyyə menecmentinin təşkilinin təkmilləşdirilməsi məsələləri kompleks şəkildə tədqiq 

edilmişdir;  

• maliyyə strategiyasının işlənib hazırlanması və reallaşdırılması prinsipləri və metodları 

araşdırılmışdır;  

• müəssisənin maliyyə dayanıqlığının kompleks təhlil edilməsi;  

• qeyri-müəyyənlik şəraitində müəssisənin maliyyələşdirilməsinin səmərəli variantının seçilməsi və 

qiymətləndirilməsi modeli işlənilmişdir;  

• Azərbaycanın sahibkarlıq mühitində maliyyə menecmentinin mövcud vəziyyəti və investisiya 

təminatı müxtəlif təhlil metodlarının köməyi ilə qiymətləndirilmiş və ehtiyat imkanları aşkara çıxarılmışdır. 

Tədqiqat səmərəlilik və faydalılıq meyarları mühüm əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, dissertasiyanın 

başlıca istiqamətləri üzrə tədqiqatlarda irəli sürülmüş mühüm nəticə və təkliflər: gömrük işi sahəsində 

beynəlxalq və dövlətdaxili normativ-hüquqi aktların paradan işlənib hazırlanması və qəbul edilmiş 

normaların təkmilləşdirilməsi zamanı, hüquqyaradıcılıq fəaliyyətində; maliyyə menecmenti sahəsində 

konkret istiqamətlərin işlənilməsi üçün gələcək elmi tədqiqatlarda; ali məktəblərdə menecment,maliyyə və s. 

üzrə ixtisaslaşmalar üçün tədrisi vəsaitləri və metodik proqramların işlənib hazırlanmasında və s. istifadə 

edilə bilər. 

 

 

MÜƏSSİSƏNİN MALİYYƏ SABİTLİYİ VƏ ÖDƏMƏ QABİLİYYƏTİNİN  

TƏHLİLİNİN METODİKİ PROBLEMLƏRİ 

 

Namazov M.M. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Maliyyə sabitliyi və  ödəmə qabiliyyətinin vəziyyəti, onun dəyişiklikləri və bu dəyişikliklərin 

səbəblərinin qiymətləndirilməsi ənənəvi olaraq müəssisənin maliyyə vəziyyətinin əhəmiyyətli bölməsidir. Bu 

nəzərə alınaraq istər həmin vəziyyətin təhlili nöqteyi-nəzərindən, istərsə də müəssisədə maliyyə 

menecmentinin tərkib hissəsi kimi ödəmə qabiliyyətinin idarə edilməsi nöqteyi-nəzərindən hər bir 

müəssisənin daxili 

maliyyə bölmələrinin diqqəti ödəmə qabiliyyətinin vəziyyətinə həmişə cəlb edilmişdir, bu isə ödəmə 

qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi sisteminə müəssisədə maliyyə menecmentinin aləti kimi baxılmasını zəruri 

edir. 

Müəssisənin maliyyə sabitliyi və ödəmə qabiliyyəti onun maliyyə vəziyyətinin ən əhəmiyyətli 

xarakteristikalarından biridir. Bu əhəmiyyət həm onunla şərtləşmişdir ki, maliyyə sabitliyi və  ödəmə 

qabiliyyəti-müəssisənin maliyyə vəziyyəti onun kontragentlərinin qiymətləndirdiyi əsas meyarlardan biridir, 

həm də onunla şərtləşmişdir ki, müəssisənin öz təsərrüfat fəaliyyətini davam etdirməsi və öz taktiki və 

strateji məqsədlərinə nail olması imkanı ödəmə qabiliyyətinin vəziyyətindən bilavasitə asılıdır. Ödəmə 

qabiliyyətinin əlverişsiz vəziyyəti müəssisənin digər iqtisadi subyektlərlə qarşılıqlı əlaqələrinin xarakterinə 

mənfi təsir göstərir və müəssisənin gələcək fəaliyyətini təhlükə altına qoya bilər. 

Bir çox maliyyə sabitliyi və ödəmə qabiliyyəti göstəricilərinin ümumqəbul olunmuş normativ 

qiymətləri Azərbaycan şəraiti təcrübəsində az tətbiq edilən göstəricilərdir. Müəssisənin maliyyə 

dayanıqlığının qiymətləndirilməsi, maliyyə vəziyyətinin ən mühüm xarakteristikalarından biri olaraq 

dərinləşdirilmiş metodika üzrə müəssisənin maliyyə dayanıqlığı şəraitinin riyazi təsvirindən çıxış edərək 

aparılır. Maliyyə təhlilinin nəzəriyyə və təcrübəsindəki müasir meyillər maliyyə əmsalları sisteminin 

şəkildəyişməsi, bu sistemin maliyyə menecmenti sahəsində adekvat idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi 

üçün əlverişli olan formaya gətirilməsi problemi ilə bağlıdır. Bunun üçün mövcud maliyyə əmsallarından az 

sayda elə əmsalları seçmək lazımdır ki,onlar müəssisənin maliyyə vəziyyətini tam və hərtərəfli xarakterizə 

edə bilsinlər. Müəssisənin maliyyə sabitliyi və  ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün göstəricilər 

dəsti müəyyən edilərkən maliyyə göstəricilərindən başqa qeyri-maliyyə göstəricilərindən də istifadə etmək 

təklif olunur. Maliyyə sabitliyi və  ödəmə qabiliyyətinin üç kateqoriyadan olan göstərici ilə 
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qiymətləndirilməsi əsaslandırılmışdır. 

Maliyyə sabitliyi və  ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi sistemi qarşısında qoyulan məqsəd və 

vəzifələrə nail olmağın zəruri şərtlərindən biri bu sistem çərçivəsində informasiyanın toplanması, emalı və 

ötürülməsi proseslərinin düzgün təşkili, eyni zamanda bu proseslərin müvafiq tənzimləyici prosedurlardan 

necə keçməli olmalarının tənzimlənməsidir.  

Mühasibat balansının məlumatlarından istifadə etməklə təhlilin əmsal üsulu ödəmə qabiliyyətinin 

təhlilinin ən geniş yayılmış üsuludur. Konkret sənaye müəssisəsində ödəmə qabiliyyətini xarakterizə edən 

göstərici və əmsalların hesablanması onun fəaliyyətini qiymətləndirməyə imkan verər. 

Maliyyə sabitliyi və ödəmə qabiliyyəti müəssisənin maliyyə vəziyyətinin aspektlərindən birini 

xarakterizə edən göstərici olduğu üçün əsas göstəricilər kateqoriyası məhz maliyyə göstəriciləri hesab 

olunmalıdır və müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin təhlili metodikası tətbiq sferasından asıb olaraq 

fərqləndirilməlidir.  

Hazırkı Azərbaycan şəraitində müəssisənin dövriyyə vəsaitlərinin dövriyyəsinin sayı və sürətinə onun 

fəaliyyətindən asılı olmayan müştərilərin ödəmə qabiliyyəti, bank xidmətinin keyfiyyəti, əmtəələr (işlər, 

xidmətlər) üzrə hesablaşmalar sistemi, inflyasiya və s. kimi amillər təsir göstərə bilər. Bununla əlaqədar 

olaraq debitor və kreditor borcunun təhlilinə böyük diqqət yetirilməlidir. Müəssisələrin büdcə ilə qarşılıqlı 

münasibətlərinin qaydaya salınması da onların ödəmə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsinin əsası olacaqdır. 

 

 

 

XARİCİ TİCARƏT SUBYEKTLƏRİ İLƏ HESABLAŞMALARIN MÜHASİBAT UÇOTUNDA  

VƏ HESABATDA ƏKS ETDİRİLMƏ QAYDASI  

 

Nəbiyev T. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Müasir dövrdə XİF-in idarəedilməsi xüsusilə mühasibat uçotunun təşkili, onun subyekti olan 

müəssisənin xüsusiyyətindən asılıdır. Bu xüsusiyyətləri qruplaşdırıb xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan 

müəssisəni istehsal, qeyri-istehsal (kommersiya) formalara bölmək olar. Müəssisələr xarici iqtisadi 

fəaliyyətin həyata keçirilmə metodları üzrə belə qruplara aid edilir. 

- müstəqil surətdə (birbaşa və vasitəsiz) xarici bazara çıxışı olanlar; 

- xarici bazara çıxış üçün digər müəssisənin vasitəçilik xidmətindən istifadə edənlər. 

Müəssisələr xarici bazara müstəqil çıxışı aşağıdakı formalarda həyata keçirilə bilər: 

- müəssisənin tərkibində hüquqi şəxs olmadan və ayrıca struktur bölməsi yaratmadan; 

- hüquqi şəxs olmayan xarici ticarət firması vasitəsilə; 

- hüquqi şəxs olan xarici ticarət firması vasitəsilə. 

Müəssisələrin xarici iqtisadi subyektlərinə malların (məhsulların) ixracı və ya idxalı zamanı baş verən 

prosesləri və onların ardıcıllığını aşağıdakı göstərilən misallarla daha aydın görmək olur. Malların 

(məhsulların) xarici malalanlara satılması (buraxılması) zamanı aşağıdakı mühasibat yazılışları verilir: 

Məsələn: Müəssisə boya mallarının satışı ilə məşğuldur, və ay ərzində müştərilərinə 29 500 manat 

(ƏDV daxil) dəyərinə mallar satıb. 

 

Əməliyyatın məzmunu Dt Kt Məbləğ 

 

Ay ərzində boya mallarının satışı 

(ƏDV daxil) 

211 "Alıcıların və 

sifarişçilərin 

qısamüddətli 

debitor borcları" 

 

601 "Satış" 

 

29 500 

Satılan boya mallarının maya dəyəri 

müəyyən edilir 

701 "Satışın maya 

dəyəri" 

205 "Mallar"  

20 000 

Satılan boya mallarının maya dəyəri 

silinir 

 

601 "Satış" 

701 "Satışın maya 

dəyəri" 

 

20 000 

Satılan boya mallarının ƏDV-si 

hesablanır 

 

601 "Satış" 

521 "Vergi 

öhdəlikləri" 

 

4 500 
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Kommersiya xərcləri silinir 

 

601 "Satış" 

711 "Kommersiya 

xərcləri" 

 

2 000 

Keçirilən satış əməliyyatlarından 

mənfəətin müəyyən edilməsi 

 

601 "Satış" 

801 "Ümumi mənfəət 

(zərər)" 

 

3 000 

 

 

Malların (məhsulların) xarici malsatanlardan alınması zamanı aşağıdakı mühasibat yazılışları verilir: 

Məsələ: Müəssisə "Masallı" MMC müəssisəsindən 29 500 manat (ƏDV daxil) dəyərində mallar alıb.                

Müqavilə şərtlərinə görə malların dəyəri 6 ay ərzində "Masallı" MMC-yə ödəniləcək  

 

Əməliyyatın məzmunu Dt Kt Məbləğ 

Malların alınması 205 "Mallar" 

531 "Malsatan və 

podratçılara 

qısamüddətli kreditor 

borcları" 

25 000 

Alınan malların ƏDV-si 
241 "Əvəzləşdirilən 

ƏDV" 

531 "Malsatan və 

podratçılara 

qısamüddətli kreditor 

borcları" 

4 500 

Borcun ödənilməsi - əsas 

məbləğ. 

531 "Malsatan və 

podratçılara qısamüddətli 

kreditor borcları" 

223 "Bank hesablaşma 

hesabları" 
25 000 

Borcun ödənilməsi - ƏDV 

531 "Malsatan və 

podratçılara qısamüddətli 

kreditor borcları" 

226 "ƏDV sub-uçot 

hesabı" 
4 500 

 

Ümumiyyətlə xarici ticarət subyektləri ilə hesablaşmalar xarici valyuta ilə aparıldığından burada 

müsbət və ya mənfi məzənnə fərqi yarana bilir. Valyuta hesablarında yazılışlar ödəniş valyutası və valyuta 

hesabında əməliyyatın baş verməsi tarixinə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının qüvvədə olan rəsmi 

məzənnəsi üzrə onun manat ekvivalentində həyata keçirilir. Məzənnə fərqi hesabalarda aşağıdakı kimi əks 

etdirilir 

 

           Debet Kredit əməliyyatın məzmunu 

223 221 Valyuta kassasından daxil olduqda 

223 302 Təsisçi tərəfindən təsis haqqı ödənib 

223 222 Yolda olan valyuta məbləği daxil olduqda 

223 341, 442 Müsbət məzənnə fərqi əks olunduqda 

302 223 Təsisçinin qoyulusu geri qaytarıldıqda 

341, 442 223 Mənfi məzənnə fərqi əks olunduqda 

731-8 223 Valyuta vəsaitləri satıldıqda 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ XARİCİ İQTİSADİ SİYASƏT STRATEGİYASININ 

FORMALAŞDIRILMASI VƏ ONUN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

Nəsirova F. 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 

Müasir dövrdə müxtəlif ölkələr xarici iqtisadi əlaqələrin mürəkkəb və çoxcəhətli sistemi ilə qarşılaşır 

və ondan maksimum istifadə etməyə cəhd edirlər. Hər bir ölkənin milli iqtisadiyyatı xarici iqtisadi əlaqələrin 

müxtəlif formaları ilə beynəlxalq iqtisadiyyata qoşulur, onun nailiyyətlərindən necə istifadə etməsindən asılı 

olaraq müəyyən səmərə götürə bilir. Bu öz-özünə baş verən proses olmayıb, yalnız ölkələrin məqsədyönlü 

xarici iqtisadi siyasət strategiyasının formalaşdırılması və onun hüquqi tənzimlənməsi yolu ilə mümkün ola 

bilər. Xarici iqtisadi əlaqələrin mərkəzində isə xarici ticarət əlaqələri dayanır. Buna görə də xarici ticarət 

əlaqələrinin hüquqi təminat sistemi və onun həyata keçirilmə mexanizmləri bu gün xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

Ümumiyyətlə beynəlxalq təcrübə göstərir ki, bazar iqtisadiyyatının səmərəli fəaliyyət göstərməsi 

dövlətin iqtisadi proseslərdə fəal iştirakını tələb edir. Bu istiqamətdə həm gömrük-tarif tənzimlənməsi, həm 

də qeyri-tarif tənzimlənməsi metodları diqqəti daha çox cəlb edir.  

Müasir qloballaşma şəraitində Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin genişlənməsi, bu əlaqələrin 

inkişaf qanunauyğunluqlarının dərk edilməsi və bu yolda qarşıya çıxan problemlərin həlli yollarının 

axtarılması, göstərilən istiqamətdə elmi araşdırmaların davam etdirilməsi zərurətini yaradır. Hazırda 

Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etdirilməsində məqsədyönlü, effektiv və çevik strategiya və 

hüquqi təminat sisteminin oynaya biləcəyi həlledici rol mövzunun seçilməsini şərtləndirmiş və bu problemin 

tədqiq olunması zərurətini müəyyən etmişdir. 

Ölkənin xarici iqtisadi siyasəti dövlət və beynəlxalq institusional-təşkilati mexanizmlər tərəfindən 

tənzimlənir. Azərbaycan Respublikasının sözü gedən təşkilati-idarəetmə strukturu, xarici siyasəti tənzimləyən 

“Respublikanın iqtisadi və ictimai-siyasi həyatının stabilləşdirilməsi əlavə tədbirlərinə dair” qanun və 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası əsasında formalaşdırılmışdır. 

Xarici iqtisadi fəaliyyət subyektlərinə istehsalçı müəssisələr, nazirliklərin və müvafiq orqanların xarici 

iqtisadi ticarət strukturları, Azərbaycan Respublikası ərazisindəki beynəlxalq təşkilatların nümayəndəlikləri, 

konsorsiumlar, birgə müəssisələr, idxal-ixrac əməliyyatlarını həyata keçirən marketinq şirkətləri və o 

cümlədən, sığorta, nəqliyyat və s. sahələr üzrə fəaliyyət göstərən strukturlar daxildir. 

Dövlətin xarici iqtisadi fəaliyyəti daha çox beynəlxalq iqtisadi və maliyyə qurumlarının vahid qayda və 

normaları əsasında tənzimlənir. Dünya iqtisadi rejimini pozanlara qarşı hərbi-siyasi sanksiyalar qlobal siyasi 

struktur sayılan BMT tərəfindən tətbiq edilir. Müasir şəraitdə xarici təzyiqlər ölkənin iqtisadi həyatının 

ayrılmaz atributu sayılmaqdadır. 

  Maliyyə bazarlarına inteqrasiyasının genişləndirilməsi və Beynəlxalq Valyuta Fondu, Beynəlxalq 

İnkişaf Assosiasiyası, Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı və digər beynəlxalq maliyyə 

xidmətləri tərəfindən nəzarətin artırılması, Azərbaycan da daxil olmaqla MDB-də maliyyə və pul sisteminin 

stabilləşməsinə əlavə dəyər qazandırdı. Qanunvericilik bazasının təşkil olunması və unifikasiyası zamanı əsas 

rolu ümumdünya beynəlxalq və sahəvi normativ aktlar oynaya bilər. Bu normativ aktlar inteqrasiya 

proseslərinin sürətləndirilməsi və onların effektivliyinin yüksəldilməsi məqsədilə, ölkə parlamentləri 

tərəfindən qanun bazalarının yaxınlaşmasını təmin edir. Bu yöndə daha bir addım, Azərbaycanın beynəlxalq 

tənzimləmə sistemi tərəfindən razılaşdırılmış ümümdünya institutlarına birləşməsi və bunun üçün xüsusi 

mexanizmlərin qəbuludur. Bu cür sənəd və strukturlara Tariflər və Ticarət üzrə Baş Saziş, ÜTT, AB-ni aid 

etmək olar.  

Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra illər boyunca xarici iqtisadi əlaqələrin 

təmzimlənməsi strukturunun təkmilləşdirilməsi prosesi getdi. Dövlət sektorunun desentralizasiyası və 

demonopolizasiyası ümumi fonunda dünya, regional və sahəvi beynəlxalq institutların, Qeyri Hökumət 

Təşkilatlarının və digər birliklərin rolunun gücləndirilməsi baş verdi. Qeyd edə bilərik ki, administrativ-

idarəetmə aparatının kifayət qədər genişləndirilmiş strukturunun olmasına baxmayaraq xarici iqtisadi 

əlaqələrin effektiv idarə olunması hələ kifayət qədər yüksək deyil. Bu problemin həlli üçün, çevik və 

yoxlanıla bilən dövlət tənzimlənməsi və nəzarət sisteminin yaradılması məqsədilə  konkret funksional-

struktur analizi aparılmalı, icra hakimiyəti orqanları tərəfindən göstərilən elektron xidmətlər bir portalda 

birləşdirilməlidir. Bu daha çox, respublikada “Elektron Azərbaycan” Dövlət Proqramına keçidi təmin etmək 

üzrə işlərin getdiyi bir zamanda daha zəruridir. 

Xarici iqtisadi siyasət strategiyasının effektivliyini yüksəltmək üçün, yerli və regional orqanların 
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təşəbbüskarlığı genişləndirilməli, yerlərdə hüquqi və digər xidmətlərin yaradılması ilə bağlı ümumi prosesual 

qaydalar sadələşdirilməlidir. Hal-hazırda ayrı-ayrı dövlətlərin iradəsindən asılı olmayaraq, fövqəlmilli 

səviyyədə qərarların (ÜTT, AB, AŞ) qəbulunun formalaşdırılması, beynəlxalq- hüquqi tənzimləmə sferasının 

genişləndirilməsi və bütün iştirakçı dövlətlər tərəfindən dəstəklənməsi tələb olunan imperativ və dispozitiv 

norma və standartların işlənib hazırlanması prosesi getməkdədir. 

Mili Məclis tərəfindən Azərbaycanın BVF (Beynəlxalq Valyuta Fondu), BYİB (Beynəlxalq 

Yenidənqurma və İnkişaf Bankı), BİA (Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası), BƏT (Beynəlxalq Əmək 

Təşkilatı), BMT (Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı) və digər beynəlxalq strukturlara üzvlüyü ilə bağlı qayda və 

şərtlər müəyyən edilmişdir. Beynəlxalq normaların təcrübədə tətbiq edilməsi və daxili qanunvericilik 

normalarının trasformasiyası yolu ilə dövlətin strateji maraqları xarici iqtisadi sferada və o cümlədən, daxili 

siyasətdə reallaşır. Bu isə onunla bağlıdır ki, institusional əsaslar istehsalçılar və istehlakçılar, rezidentlər və 

qeyri-rezidentlər, idarə edənlər və idarə olunanlar arasında iqtisadi münasibətlərin xarici emprik forması 

sayılır. Nəticədə iqtisadiyyat və siyasət arasında mübarizə aradan qalxmış olur. 

Ölkənin beynəlxalq aləmə inteqrasiya prosesi nə qədər çox özünü göstərərsə, ölkənin öz üzərinə 

götürdüyü öhdəliklərin icrası və bütün sferalarda və sahələrdə icra intizamının möhkəmlənməsi bir o qədər 

çox dəyər qazanacaq. 

               Bütün bu deyilənlərdən aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar: 

 Müasir şəratidə inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq bütün milli dövlətlər xarici iqtisadi 

əlaqələrə cəlb olunur, onların qarşılıqlı asılılığı artmaqdadır. Xarici amillər ölkələrin, xüsusən gənc 

dövlətlərin taleyində getdikcə daha çox rol oynayır. Gənc ölkələrdə sərt rəqabət mübarizəsinə uyğunlaşmaq 

üçün güclü və effektiv fəaliyyət göstərən hüquqi təminat modelinin formalaşması zəruridir. Ona görə də milli 

dövlətlərin iqtisadi siyasətlərində strateji məsələlərin həlli müasir yanaşma tərzi tələb edir. 

 Ölkəmizin beynəlxalq iqtisadi əlaqələrinin strateji istiqamətləri mövcud dünya təcrübəsi 

nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilməli və daha da təkmilləşdirilməlidir. Bu məqsədlə, Yaponiya və Çinin, 

Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin dünya bazarı ilə inteqrasiya təcrübəsi ümumiləşdirilir, Azərbaycan üçün 

əhəmiyyətli olan konkret təcrübədən istifadə edilməsi təklif edilir. Eyni zamanda, Qərb və Şərqdə iqtisadi 

quruculuq təcrübəsinin sintezi olan Türkiyənin dünya təsərrüfatına inteqrasiya yolu da ölkəmiz üçün 

əhəmiyyətlidir. Məhz bu sahədə Türkiyə təcrübəsinin müsbət cəhətləri ümumiləşdirilmiş və istifadə edilmək 

məqsədilə konkret təkliflər irəli sürülmüşdür. 

 

AZƏRBAYCANDA MÜŞTƏRƏK BİZNES FƏALİYYƏTİ 

 

Nəzərov C.V. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Müasir dövrdə biznes fəaliyyətinin inkişafı xarici kapitalın ölkəyə cəlb olunmasını tələb edir. Buda 

müştərək biznes fəaliyyətinin yaradılması üçün şərait yaradır. Müştərək müəssisələrin yaranması tarixi çox 

qədim olmasına baxmayaraq indiyədək “müştərək müəssisə” məfhumu haqqında vahid fikir yoxdur. İqtisadi 

Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı ekspertlərinin fikrincə “Müştərək müəssisə - razılaşmaların bütün 

formalarıdır, hansı ki, onların vasitəsilə iki və daha çox firmanın fəaliyyəti funksional birləşir (tam, yaxud 

qismən)”. Bura tədarük və satış, elmi-tədqiqat və işləmələr  ̧ təbii resursların hasilatı, məhsul istehsalı, 

injinirinq, tikinti və s. formada əməliyyatlar aiddir. 

Müasir dünya iqtisadiyyatında təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləşməsi ölkələr arasında yalnız əmtəə və 

işçi qüvvəsinin deyil, həm də kapitalın hərəkətini gücləndirir. Bu da investisiya əməkdaşlığının müxtəlif 

formalarının inkişafına səbəb olur. Xarici investisiyanın cəlb edilməsinin səmərəli formalarından biri 

müştərək müəssisələrin yaradılmasıdır. 

Özəlləşdirmə prosesinin həyata keçirilməsindən başlayaraq ölkədə sahibkarlıq və bu tendesiyada 

müştərək sahibkarlıq aktuallaşmağa başlamışdır. Demək olar ki,dövlət əmlakının 80%-i sahibkarala və eyni 

zamanda xarici investorlara satılaraq böhran vəziyyətində olan dövlətin büdcəsi “xilas edilmiş”, bununla 

paralel olaraq isə rəqabət mühitini kəskin artırmışdır. Lakin tək başına sahibkar istehsalı yaratmaqda 

çətinliklərlə qarşılaşırdı. 

Günümüzdə Azərbayca müştərək əməkdaşlığa əsaslanan mmüəssisələr hesab edirəm kifayət qədər 

deyildir. Buna səbəb ən başlıca problem kimi ölkədə rəqabət mühitini tənzimləyən hüquqi bazanın zəifliyi və 

ən actual problem-antiinhisar fəaliyyəti haqqında heç bir tənzimləyici normativ-hüququ qanunun 

olmamasıdır. Bir iqtisadçı kimi bu məsələ mənim və həmkarlarım üçün actual problem olaraq qalmaqdadır. 
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Azərbaycanda sahibkarlar üçün bir sıra maliyyə imkanları şəraiti yaradılmaqdadır(dotasiyalar, subsidiya, 

subvensiya və s.). Lakin təbii ki,bu onlara tam dəstək vermir və rəqabət mühitini təkmilləşdirəcək imkanlar 

sunmur. 

Hal-hazırda Respublikada fəaliyyət göstərən müştərək müəssisələrin tam sayı barədə dəqiq məlumata 

sahib deyiləm. Lakin qeyd edə bilərəm ki, müştərək fəaliyyət göstərən müəssiələrin 15-20%-i iqtisadiyyatın 

aparıcı sənaye sahələrində fəaliyyət göstərməkdədir, hansı ki, bunların da 80%-ə qədəri Bakı şəhərində 

yerləşir. 

Müştərək biznes fəaliyyətinin inkişafına dövlətin maliyyə-kredit vasitəsilə təsiri və yerli investorların 

xüsusi maraqlarının ümummilli mənafeyi ilə uzlaşmasında mühüm rol oynayır. Müştərək biznes 

fəaliyyətinin inkişafının stimullaşdırılması üçün yönəldilən bütün yardım və güzəştlər dövlətin çəkdiyi 

xərclərdir. Dövlət büdcəsinin imkanlarının məhdudluğu müştərək biznes fəaliyyətinin inkişafının hərtərəfli 

stimullaşdırılmasını məhdudlaşdırır. Hal-hazırda sənayedə mövcud istehsal güclərinin yenidən qurulması və 

modernləşdirilməsi, kapital yığımının stimullaşdırılması öncül istiqamətlərdəndir. 

Müştərək biznesin milli iqtisadiyyatın inkişafına təsirini səciyyələndirən göstəricilərindən biri də 

istehsal olunan məhsulun dəyərində milli tərəfdaşların payı – 79 istehsal olunan məhsulun “millilik 

səviyyəsi” hesab edilir. Bu göstəricilərin artması ölkədə daxili əmək bölgüsünün dərinləşdirilməsini və 

məşğulluğun səviyyəsinin yüksəlməsini əks etdirir, müştərək biznesin xalq təsərrüfatı çərçivəsində 

“muxtariyyət” səviyyəsini göstərir. 

Beləliklə, müştərək biznesin yaradılmasının makroiqtisadi səmərəliliyi onların xalq təsərrüfatı 

məqsədlərinin həyata keçirilməsinə təsir ölçüsüdür. 

Biznesdə tərəfdaşlıq iqtisadi əlaqələrin ayrı-ayrı kateqoriyası kimi çıxış edir. Tərəfdaşlıq əlaqələri 

sahibkarlığın fenomen təzahürlərindən biridir, hansı ki, müasir iqtisadi inkişafın aparıcı lokomativi rolunda 

çıxış edir. İşin əsas vəzifəsi sahibkarlar tərəfindən biznesdə tərəfdaşlıq əlaqələrinin qurulması prosesində 

xarici firmalarla yeni qarşılıqlı müanisbətlərin axtararaq lazım ola biləcək resurs mənbələri  tapmaqdır. 

Firmaların əksəriyyəti bazar iqtisadiyyatının inkişafına mane ola biləcək bazar münasibətlərindən imtina 

etmişdir. 

Tərəfdaşlıq əlaqələrinin ölkədə maksimum inkişafı üçün təklif edəcəyim ən önəmli məsələ antiinhisar 

qanunvericiliyinin qəbul edilməsi və yerli sahibkarların, eləcə də xarici investorların ölkəyə cəlb olunmasına 

ən əlverişli şəraitin yaradılması olardı. 

 

 

TƏSƏRRÜFAT SUBYEKTİNİN STRATEJİ PRİORİTETLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNDƏ 

“HƏRƏKƏT SƏRBƏSTLİYİ”NƏ MALİK MODELİN TƏDBİQİ MƏSƏLƏLƏRİ 

 

 

Rəhimova Z.Q. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Hal-hazırda marketinq fəaliyyətinin planlaşdırılması və idarə edilməsiüçün müxtəlif alətlər kompleks 

hazırlanmış və tətbiq edilir. Belə  alətlər kompleksindən biri də V. İ. Razumov və A.N. Uşakovun hazırladığı 

“hərəkət sərbəstliyinə” malik modeldir. Onlar belə fərz edək ki, hər hansı bir obyekt müstəvidə 8 istiqmətdə 

(dünyanın tərəfləri və yarım tərəfləri) hərəkət etmək qabiliyyətindədir, bir halda ki, obeyektin özü isə 

tamamilə məlum yer tutduğundan daha bir – doqquzuncu sərbəstlik (simvolun mərkəzi) aşkar olunur. 

Alınmış obraza münasibətdə aşağıdakı üç postulatı formalaşdırmaq olar: 

1) Bütün obyektlər hərəkətdədir. Bu hərəkət a) mexaniki yerdəyişmədir; b) obyektin sərhədi atrır və ya 

azalır. 

2) İstənilən hərəkət gec və ya tez, bu və ya digər dərəcədə maneələrlə blokada edilir (dövrəyə alınır). 

Maneənin mənbəyi obyektin olduğu, yerləşdiyi mühitdir. 

3) Obyektin hərəkət sərbəstliyinin necə realizə edilidiyini “müstəvi” və “həcm” obrazlarının köməyilə 

təsvir etmək olar. Formalaşdırılmış prinsiplərdən istifadə etməklə obyektin davranışını “müstəvi” və “həcm” 

obrazlarında modelləşdirək. 

Mühitdə “müstəvi” və “həcm” obrazları ilə təsvir edilən obyektin hərəkətini öyrənərkən zərif-lokal, 

zərif-yayılmış, möhkəm-lokal və sərt-yayılmış tipli maneləri bir-birindən ayırmaq lazımdır. Bu zaman 

obyektin maneələrlə aşağıdakı qarşılıqlı əlaqəsi mümükündür  

1. Zərif-lokal, zərif-yayılmış maneələrlə qarşılıqlı əlaqə zamanı obyektin hərəkəti maneələr 
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istiqamətində həyata keçirilə bilər. Zərif-yayılmış manelərlə qarşılaşdıqda hərəkət əlavə enerji xərcləri ilə 

müşayiət olunacaqdır. 

2. Möhkəm-lokal maneləridən yan keçmək olar. 

3. Obyektə münasibətdə möhkəm-yayılmış maneələr boldur və onun müstəvidə meydana çıxması 

nəticəsində yaranan çətinliklər radikal surətdə həll olunmur.  

“Müstəfi”də” obyekt 8 sərbəst istiqamətdə hərəkət etmək qabiliyyətindəddir. Maneə meydana çıxdıqda 

2, 3 və 4-cü hərəkətlər dalana dirənir, həmin istiqamətlərdə hərəkət maneə ilə toqquşmaya səbəb olacaqdır. 

Çünki tədqiqatda vaxtın geridönməzliyi amili də nəzərə alındığından 6, 7 və 8-ci hərəkətlər də dalana dirənir 

və bu istiqamətlərdə hərəkət obyektin maneə ilə toqquşmasının təxirə salınması olacaqdır. Hərəkətin sərbəst 

davam etməsi üçün yalnız 1 və 5-ci istiqamətlər boş olur. 

Yuxardakı mülahizələri marketinq fəaliyyətinin timasalında belə aydınlaşdırmaq olar. Müəssisə 

bazarda  rəqiblərinin məhsul siyasəti sahəsindəki innovasiya fəaliyyəti ilə qarşılaşır və bu, onun həmin 

bazarın bir hissəsini ələ keçirməsi üçün maneə hesab olunur. Müəssisə məhsulunu müəyyən qədər 

moderniləşdirməklə rəqiblərin bu fəaliyyətinə dərhal reaksiya verə bilər (3-cü istiqamət) və ya müxtəlif 

istehlakçı qruplarının səciyyəvi tələbatlarını və rəqib məhsulların üstünlüklərini öyrənməklə məhsulun 

diferensiallaşdırması üzrə tədbirlər hazırlaya bilər (2və 4-cü istiqamət). Bunun sayəsində müəssisə ya rəqabət 

üstünlüyü əldə etməklə yaranmış bu situasiyadan çıxmış olur, ya da uğursuzluğa dücar olduğu halda nəzərdə 

tutğu bazar payını əldə etmək imkanını itrir. Məhsul siyasəti sahəsində innovasiya fəaliyyətindən imtina 

edilməsi məhz problemin həllindən yayınmaq deməkdir. Lakin, qeyd etmək lazımdır ki, müəssisə bir 

problemin həllində imtina edə və başqa bir məsələnin həlli ilə məşğul ola bilər.  

Müəssisənin özünə aid bir neçə dəqiqləşdirmə etmək lazımdır. Artıq yuxarıda qeyd edildiyi kimi, zərif 

maneələri - zərif-lokal və zərif - yayılmış  maneələri – aradan qaldırmaq, dəf etmək mümkündür. Möhkəm 

manələrlə rastlaşmaq isə problemi bairbaşa həll etməyə imkan vermir. Tədqiqatçı maneələrin tipini müəyyən 

edərkən problemin hansı tipə, yəni həll edilən və ya həll edilməyən manelərə aid olduğu məsələsini həll 

etməlidir.  

Rəqiblərin məhsul siyasəti sahəsində innovasiya fəaliyyəti ilə əlaqədar yuxarıda gətirdiymiz nümunədə 

əgər müəssisə yeni məhsulun yaradılması üçün tələb edilən resurslara malkdirsə və rəqib firmaların sayı 

azdırsa və (və ya) onların innovasiya imkanı məhddudursa, onda problemə möhkəm-yaılmış problem kimi 

yanaşmaq olar. Müəssisə innovasiya fəaliyyətini həyata keçirmək üçün zəruri resurslara malik olduğu halda 

rəqiblərinin çoxlu sayda innovasiyaları ilə rastlaşırsa onda maneəyə artıq möhkəm-yayılmış maneə kimi 

baxmaq olar. Rəqib müəssisənin innovasiya fəaliyyəti lokal xaralterli olduğu və fəaliyyət təhlil edilən 

müəssisə bu sahədə üstün olduğu halda problem möhkəm-lokal maneəli problemlərə aid olacaqdır. Nəhayət, 

sonuncu hal, əgər bizim nümundə müəssisə innovasiya fəaliyyəti həyata keçirmək qabiliyyətində deyildirsə, 

onda maneəyə möhkəm-yaılmış maneə kini yanaşılır. Deməli, maneənin tipinin müəyyən edilməsinə 

problemin xarakteri deyil, müəssisənin problemi həll etmə qabiliyyəti tədir göstərir. 

 “Həcm” obrazında sərbəst hərəkət 26 əsas istiqamət üzrə həyata keçirilir. Onlar üç müstəvinin  

kəsişməsi nəticəsində yaranır. Burada təkrarlananları istisna edərək, A müstəvisində 8, B müstəvisində 6, C 

müstəvisində 4 istiqamət alınır. B fəzasında (məkanında) üç müstəvinin kəsişməsində 8 müstəvilərarası 

istiqamət alınır. Burada “Həcm” obrazında qeyd edilən bu dörd istiqamətin aqrşılıqlı əlaqəsinə bxılır.  

Aktiv və passiv hərəkətlərin dəyişməsi mexanizminin metodoloji əsası belə izah edilir: bəzən be-qua 

simvolunun mərəkəzində monada təsvir olunur və hər bir triqramm (həmçinin İ. Tszunun 64 qeksaqramı) bu 

monadanın uyğun proyeksiyası ilə müəyyən olunur və onların hər birində “yan/in” nisbətinin “çəki” 

münasibəti təyin edilir. Obyektin aşkar etdiyi hər bir sərbəstlik (aktivlik) üçün monadaların vəziyyətinin 

oxşaı müəyyən edilir. Buna görə də “yan” monadaların üstünlük təşkil etdiyi monadaların proyeksiya 

daxilində yerləşən bütün sərbəstliklərin vasitəsi ilə obyekt mühitdə yerləşdirilir, özünün həyat məkanını 

genişləndirir, hücum edir. Lakin bu zaman obyekt enerji itirir. “Nüfuz dən”, “daxil olan”  adlandırılna “İn” 

proyeksiyasına uyğun sərbəstliklər vasitəsi ilə obyekt ətraf mühitin təsirinə məruz qalır, eynu zamanda 

enerjinin, informasiyanın və plastik materialların mənimsənilməsi baş verə bilər. 
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DÖVRİYYƏ AKTİVLƏRİNİN İQTİSADİ MƏZMUNU VƏ UÇOTUNUN VƏZİFƏLƏRİ 

 

Rövşən Elşən oğlu 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində fəaliyyət göstərən müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyətində dövriyyə aktivləri 

vacib rol oynayır. Dövriyyə aktivləri istehsal prosesinin digər amilləri ilə birlikdə müəssisədə məhsul 

istehsalının həyata keçirilməsinə şərait yaradır. Dövriyyə aktivləri istehsal tsikli ərzində həm pul, həm 

istehsal ehtiyatları, həm də hazır məhsul formasında çıxış edir və istehsal tsiklinin sonrunda pul formasına 

çevrilir. 

Dövriyyə aktivləri müəssisədə fasiləsiz dövr edir və onun dövriyyəsi 3 mərhələyə ayrılır. 

Birinci mərhələdə istehsal ehtiyatları əldə etmək üçün pul formasında kapital avans edilir. Bu zaman pul 

formasında olan dövriyyə aktivləri tədavül sferasından istehsal sferasına keçərək istehsal ehtiyatlarına 

çevrilir. Bu mərhələdə müəssisədə istehsal ehtiyatları və kreditor borcların həcmi artır. 

İkinci mərhələdə dövriyyə aktivləri istehsal prosesində iştirak edir və hazır məhsula çevrilir. Bu zaman 

işçi qüvvəsi əsas vəsaitlərin köməyilə istehsal ehtiyatlarına təsir edərək yeni dəyər (məhsul) yaradır. 

Üçüncü mərhələdə isə hazır məhsul formasında olan dövriyyə aktivləri satış prosesində reallaşdırılır və 

pul vəsaitinə çevrilir. Bu mərhələdə dövriyyə aktivləri yenidən istehsal sferasından tədavül sferasına keçir. 

Bu mərhələnin nəticəsində müəssisədə mövcud olan pul vəsaitlərinin və debitor borclarının həcmi artır. Bu 

mərhələ isə dövriyyə aktivlərinin dövr etməsi başa çatır. Lakin dövriyyə aktivləri fasiləsiz dövr etdiyindən bu 

mərhələnin sonu yeni bir dövriyyənin başlanğıcı deməkdir. 

Müəssisələrdə dövriyyə aktivlərinin quruluşu fərqlənir. Dövriyyə aktivlərinin quruluşu dedikdə, onun 

ayrı-ayrı ünsürləri arasındakı nisbətin faizlə ifadəsi başa düşülür. Müəssisələrdə dövriyyə aktivlərinin 

quruluşu istehsalın təşkili tipindən və şəraitindən, məhsul vahidinin hazırlanmasına çəkilən xərclərin 

quruluşundan, məhsulun hazırlanmasının mürəkkəblik dərəcəsindən və realizə şərtlərindən və s. amillərdən 

asılıdr. 

Müəssisənin fasiləsiz fəaliyyəti və yüksək nəticəliliyi onun dövriyyə aktivləriylə təmin olunmasında və 

səmərəli istifadə olunmasından bilavasitə asılıdır. 

Dövriyyə aktivləri istehsal prosesinin mühüm elementi olduğundan onların uçotu, onlar üzərində 

fasiləsiz nəzarət etməyə imkan verir. Dövriyyə aktivlərinin uçotunun düzgün təşkil edilməsi və onun 

qarşısında duran vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün dövriyyə aktivlərinin tərkibinə daxil edilən hər bir 

element üzrə uçot işləri dəqiq aparılmalıdır. Onların  uçotu qarşısında duran  vəzifələr yerinə yetirilməlidir. 

 Dövriyyə aktivlərinin tərkibində böyük xüsusi çəkiyə malik olan istehsal ehtiyatları və onun əsas tərkib 

hissəsini təşkil edən materialların uçotunun qarşısında aşağıdakı vəzifələr durur: 

- Material qiymətlilərin mühafizə olunduğu yerlərdə və onların emalının bütün mərhələlərində 

mühafizəsinənəzarət edilməsi. 

- Material qiymətlilərinin hərəkəti üzrə bütün əməliyyatların düzgün və öz vaxtında sənədləşdirilməsi. 

- Materialların tədarükü ilə əlaqədar xərclərin müəyyənləşdirilməsi və uçotda əks etdirilməsi, 

kənarlaşmaların xərc istiqamətinə görə hesablanması və silinməsi. 

- Material resurslarının müəyyən olunmuş limitinin gözlənilməsinə nəzarət edilməsi. 

- Satın alınan materiallara görə malsatanlarla hesablaşmaların vaxtlı vaxtında aparılması. 

Dövriyyə aktivlərinin əsas tərkib hissəsi olan, müəssisənin istehsla fəaliyyətinin son nəticəsi olan hazır 

məhsulun və onun satışının uçotunun qarşısında aşağıdakı vəzifələr durur: 

- Məhsul buraxılışı və yüklənməsi üzrə ilk sənədlərin vaxtlı-vaxtında və düzgün rəsmiləşdirilməsi. 

- Hazır məhsulun anbardakı vəziyyətinə, saxlanmasına və yerinə yetirilmiş iş və xidmətlərin həcminə 

nəzarət. 

- Hazır məhsulun vaxtlı-vaxtında mədaxil edilməsi və alıcılara yüklənməsi. 

- Alıcılara yüklənmiş məhsulların çeşid və keyfiyyəti üzrə müqavilə şərtlərinə uyğunluğuna nəzarət. 

- Hesablaşma – ödəmə sənədlərinin vaxtında rəsmiləşdirilməsi və banka təqdim edilməsi üzərində 

nəzarət. 

- Məhsul satışından olan nəticələrin vaxtında müəyyən edilməsi və üzərində nəzarət. 

- Hazır məhsul satışı və buraxılışı ilə əlaqədar kommersiya və digər xərclərin düzgün uçotuna nəzarət. 

- Məhsul satışından olanp ul vəsaitlərinin vaxtlı-vaxtında daxil olması üzərində daimi nəzarət. 

Bölmə: Müəssisələrin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi 
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BAZAR ŞƏRAİTİNDƏ SATIŞ FƏALİYYƏTİNİN ROLU 

 

Rüstəmov S.N. 

Azərbaycan Texnologiya Universiteti 

  

 Hazırda ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafı, makroiqtisadi sabitliyin təmini, iqtisadiyyatın 

rəqabət qabiliyyətinin artırılması, regional siyasətin davam etdirilməsi, sosial yönümlü  siyasətin 

prioritetliyinin qorunub saxlanması məsələlərinə xüsusi önəm verilir. Belə şəraitində satış fəaliyyətinin 

düzgün təşkili mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

 İstehsal sahələrində, o cümlədən sənaye firma və müəssisələrində satış  fəaliyyəti hazır məhsulla 

əlaqədardır. Satış istehsal sahələrinin  və əhalinin tələbatının öyrənilməsindən  hazır məhsulun istifadəsində 

istehlakçılara texniki kömək göstərilməsinə qədər  müxtəlif fəaliyyət növlərini özünə daxil edir. Müəssisə və 

təşkilatların məhsuluna tələbi üzə çıxarmaqla satış fəaliyyəti istehsal fondlarından  daha mükəmməl istifadə 

etməyə, əmək məhsuldarlığını artırmağa imkan verir. Hazır məhsulların reallaşdırılması vasitəsilə satış 

dəaliyyəti müəssisənin maliyyə vəziyyətinə, mənfəətə, rentabelliyə və istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin  digər 

göstəricilərinə müsbət təsir göstərir. 

 İstehsal-texniki əməliyyatlar müəssisələrin satış fəaliyyətində hazır məhsulla əlaqədar olan ən 

mühüm əməliyyatlardır.  Bu əməliyyatlar istehsal prosesinin davamıdır və ona məhsulun qəbulu, onun 

növlərə ayrılması, markalanması, anbara vurulması, kompleks partiyaların formalaşması, yola salınması, 

yüklənməsi, buraxılışı, göndərilməsi, istehlakçılara doğru hərəkəti, həmçinin reallaşdırılması daxildir. 

 Məhsul nəinki göndərilməli, həm də realizə edilməlidir, yəni istehlakçıya göndərilməli və dəyəri 

ödənilməlidir. Satış əmtəə-pul münasibətlərinin mövcudluğu ilə əlaqədardır və məhsulların alqı-satqısını 

müəyyən edir. Əgər sənaye müəssisələri  və ya vasitəçi təşkilat məhsulu yola salmışsa, tədiyəçi isə bu 

məhsulun dəyərini  ödəmişsə, onda məhsul realizə edilmiş hesab edilir. Firma və müəssisələrin  lazımi 

keyfiyyətdə, müəyyən edilmiş vaxtda, zəruri istehlak xassələrinə malik konkret məhsulları  minimum 

məsrəflərlə  istehlakçılara çatdırması onun satış fəaliyyətinin əsas məqsədidir. Satışın predmetini  isə 

müəssisə və firmaların  buraxdıqları məhsullar və ya göstərdikləri xidmətlər təşkil edir. 

 Satış əməliyyatları və prosesləri məhsul istehsalı və göndərilməsi ilə əlaqədardır. Məhsul buraxılışı  

üzrə istehsal prosesi məhsul satışı ilə başa çatmaqla müəssisələrə hədəflərə çatmaq istiqamətində əlverişli 

imkanlar yaradır. 

 Bu da onu göstərir ki, bazarın öyrənilməsi və istehsalın ona uyğunlaşdırılması əsasında müəssisənin 

istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi mühüm dərəcədə satış fəaliyyətindən asılıdır. Satış 

fəaliyyəti nəinki hazır məhsulla  istehlakçıların təmin edilməsinə, həm də müəssisənin rentabelliyinə və 

maliyyə vəziyyətinə təsir edir. Məhz hər bir müəssisə və təşkilatın  əsas gəlir mənbəyi hazır məhsul 

satışından pul vəsaitlərinin daxil olmasıdır. Buradan da  müəssisənin  maliyyə və digər iqtisadi 

göstəricilərinin yaxşılaşdırılması üçün bazar şəraitində satış fəaliyyətinin artan rolu irəli gəlir. 

 Bazar şəraitində satış fəaliyyətinin artan rolu və əhəmiyyəti aşağıdakılardan ibarətdir: 

 -satış fəaliyyəti müəyyən mənada istehsal fəaliyyətinin davamı olaraq sadəcə yaradılan məhsulu 

mühafizə etmir, həm də əlavə istehlak dəyəri və dəyər yaradır, bununla da onun ümumi qiymətini artırır. 

 -satış fəaliyyəti müəssisənin kommersiya-marketinq fəaliyyətinin və istehsal fəaliyyətinin maddi 

cəhətdən başa çatdırılmasına yönəldilmiş olmaqla eyni zamanda onun fəaliyyətinin yalnız konkret iqtisadi 

nəticələrini deyil, həm də istehlakçıların konkret tələbatını üzə çıxarır, formalaşdırır və realizə edir; 

 -məhsulun yaradılmasının bütün sistemində satış fəaliyyəti onun rəqabət üstünlüyü mənbələrindən 

biridir. 

 Qeyd edilənlər istehsalın son nəticələrinin yaxşılaşdırılmasında satış fəaliyyətinin rolunun mühüm 

olduğunu göstərir. 

MƏHSUL SATIŞI VƏ İQTİSADİ FUNKSİYALARI 

 

Rüstəmov S.N. 

Azərbaycan Texnologiya Universiteti 

 

Məhsulların satışı dedikdə məhsul axınlarının formalaşdırılması və istehlakçıya istiqamətləndirilməsi 

məqsədlə istehsalçı müəssisə tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər və ya fəaliyyət başa düşülür. Məhsulların 
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satışı məhsul satışa və ya göndərilməyə hazır olduğu andan başlayır son istehlakçı və ya istifadəçi onu aldığı 

anda başa çatır. Deməli, məhsulların satışı məhsulların istehsalçı müəssisələrdən həm son istehlakçılara, həm 

də işgüzar istehlakçılara çatdırılmasında iştirak edən bütün aralıq məntəqələrdə yerinə yetirilən əməliyyatları 

– sifarişlərin qəbulu və işlənməsini, məhsulların göndərilmə üçün hazırlanmasını, göndərilməsini və nəql 

edilməsini, aralıq məntəqələrdə həyata keçirilən bütün növ əməliyyatları, ehtiyatların idarə edilməsini və s. 

nəzərdə tutur. 

Məhsulların satışı, satış sistemi tərəfindən həyata keçirilir. Satış sistemi dedikdə məhsulların istehsalçı 

müəssisədən son istehlakçıya çatdırılmasında iştirak edən bütün təşkilat və müəssisələrin (istehsalçının 

müvafiq satış xidməti də daxil olmaqla) məcmusu başa düşülür. Başqa sözlə desək, satış sistemi bilavasitə 

məhsulların alqı-satqısı həyata keçirən vasitəçiləri (topdansatış və pərakəndə ticarət müəssisələrini, istehsalçı 

müəssisələrinin satış xidmətini, ticarət və sənaye agentləri iştirak edən müvafiq müəssisə və təşkilatları ) 

əhatə edir. 

Qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün məhsulların bölüşdürülməsi və satışı prosesində bir sıra 

funksiyalar yerinə yetirilir. Bu funksiyalara aşağıdakılar aiddir: 

1. İnformasiyanın toplanması və istehlakçıların məlumatlandırılması, yəni istehlakçıların 

tələbatları və tələbləri haqqında informasiyanın toplanması, həmçinin məhsullar və onların xüsusiyyətləri, 

tətbiq sferaları, istifadə qaydaları və s. haqqında istehlakçılara məlumatların verilməsi; 

2. Sifarişlərin qəbulu və işlənməsi. Bura ayrı-ayrı ticarət müəssisələrindən və ya 

istehlakçılardan sifarişlərin qəbul edilməsi, onların kimlər tərəfindən və nə vaxt yerinə yetiriləcəyinin 

müəyyən edilməsi və anbarlara verilməsi, malların yola salınması üçün hazırlanması, ödəniş və əmtəə-

nəqliyyat qaimələrinin, həmçinin yüklərin yola salınması üçün tələb olunan digər sənədlərin tərtib edilməsi 

addir; 

3. Məhsulların nəql edilməsi və onların aralıq məntəqələrdə yüklənmə-boşaltma 

əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi, yəni məhsulların istehlakçılara və ya ticarət müəssisələrinə çatdırılması 

üçün zəruri nəqliyyat növlərinin seçilməsi, onların nəql edilməsinin həyata keçirən təşkilatlarla (daşıyıcı 

müəssisə və təşkilatlarla) müqavilələrin bağlanması, məhsulların yola salınmasının və nəqliyyat vasitələrinə 

yüklənməsinin və boşaldılmasının təşkili; 

4. Məhsulların satılması və anbarlarda işlənməsinin (yenidən emalının) təşkili, yeni anbar 

sahələrinə tələbatın müəyyən edilməsi, istehlakçılara yaxın yerlərdə anbarların təşkil edilməsi və ya 

məhsulların saxlanmasını həyata keçirəcək müstəqil müəssisələrlə məhsulların saxlanmasına dair 

müqavilələrin bağlanması, məhsulların daha xırda partiyalara və növlərə ayrılması, dəstləşdirilməsi, saxlama 

yerlərinə yerləşdirilməsi və digər anbar daxili əməliyyatların yerinə yetirilməsi; 

5. Satış ehtiyatların yaradılması və idarə edilməsi. Bu funksiya çərçivəsində ehtiyatların mütləq 

(natural ifadədə) və nisbi (günlə) həcminin müəyyən edilməsi, onların səviyyəsinə nəzarət edilməsi və 

onların optimal  həcminin təmin edilməsi üzrə tədbirlərin hazırlanması həyata keçirilir; 

6. Satış kanallarınin seçilməsi və bilavasitə ticarət müəssisə və təşkilatlarinda məhsullarının 

satışının təşkili. Bura satış kanalların seçilməsinin iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması, yəni məhsulların 

birbaşa və ya vasitəçilərlə satılacağının müəyyən edilməsi, istehsalçı müəssisələrdə və ticarət 

müəssisələrində məhsulların vitrinlərdə və piştaxtalarda yerləşdirilməsi , mağaza daxili əməliyyatların yerinə 

yetirilməsi, bilavasitə alqı-satqı aktlarının həyata keçirilməsinin, həmçinin məhsulların reklamı və satışı 

sahəsində istehsalçı müəssisələrlə ticarət müəssisələri arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin və məsuliyyətin 

müəyyənləşdirilməsi aiddir; 

7. Məhsula mülkiyyət hüququnun satıcıdan alıcıya verilməsi, yəni alqı-satqı aktlarının 

rəsmiləşdirilməsilə əlaqədar olan hüquqi sənədlərin tərtib edilməsi; 

8. Risklərin satıcıdan alıcıya ötürülməsi. Məhsulların istehsalçıdan istehlakçıya hərəkəti zamanı 

məhsulların müəyyən səbəblərdən xarab olması və s. səbəblərdən müəyyən risklər meydana çıxır. Məhsul 

satıldığı andan bu risklər satıcıdan alıcıya keçir. 

Göründüyü kimi məhsul satışı marketinqin əsas elementi kimi çıxış etməklə, müasir bazar 

münasibətlərində aparıcı rola malikdir. 
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MÜASİR ŞƏRAİTDƏ KİÇİK BİZNES SAHƏSİNİN İNFRASTRUKTUR TƏMİNATININ 

ƏHƏMİYYƏTİ 

 

Salahova S.R. 

Azərbaycan Texnologiya Universiteti 

 

 Kiçik biznesin müvəffəqiyyətli inkişafını müəyyən edən başlıca şərtlərdən biri kiçik müəssisələrin 

fəaliyyətini təmin edən  yaxşı inkişaf  etmiş infrastrukturun elementlərinin mövcudluğudur. 

     Kiçik biznesə kömək üçün yaradılmış infrastruktur sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli şəraitin 

yaradılmasının əsas məqsədi olan kommersiya,ictimai,dövlət və qeyri-dövlət  təşkilatlarının toplusudur.Bu 

infrastukturların fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılması kiçik müəssisələrin kompleks və ünvanlı 

dəstəklənməsinin  müxtəlif istiqamətləri: informasiya,təlim,elmi-texniki,texnoloji,maliyyə və.s vasitəsi ilə 

təmin olunur. 

         Məhz infrastruktur təminatı kiçik müəssisələrə istənilən istehsal proseslərin əsas vəzifələri üzrə 

qərarların təmin edilməsi üçün vacib olan istehsal amillərinə yol açır. 

       Kiçik biznes müəssisələrinin dayanıqlı inkişafı və fəailiyyəti dövlət hakimiyyətinin ali orqanları 

qarşılıqlı fəaliyyət sisteminin formalaşdırılması hesabına təmin olunur.Biznesdə müsbət nəticələr,özündə 

planlaşdırma,təşkil,əsaslandırma,uçot və nəzarət kimi amilləri inteqrasiya etməyi bacaran kiçik biznesin 

infrastrukturunun idarə edilməsi konsepsiyasından istifadə olunduqda əldə olunur. 

 Yerli ozünü idarəetmə orqanlarının əsas funksiyası kiçik sahibkarlığın regional inkişaf və kömək 

proqramlarının həyata keçirilməsidir. 

 Kompleks şəklində və effektiv fəaliyyət göstərən infrastruktur mühit kiçik sahibkarlığın inkişaf 

etdirilməsində əsas dominant kimi həm də dövlət və bələdiyyə səviyyəsində kiçik biznesin dəstəklənməsində 

nəticəsi olan tədbirlərin həyata keçirilməsində əsas dominant kimi çıxış edir. 

 Kiçik biznesin dəstəklənməsi üzrə infrastruktur obyektləri adətən regional səviyyədə yaradılır,ancaq 

bu infrastrukturlar regionlar üzrə çox zaman qeyri-bərabər paylanır.Bəzi regionlarda belə obyektlər ya 

yaradılmır,ya da yalnız kağız üzərində mövcuddur. 

 Kiçik biznes dəstəyi üçün fəaliyyət göstərən dövlət infrastrukturlarının əsası dövlət və bələdiyyə 

fondlarının sistemidir. 

 Dövlət və bələdiyyə fondlarından maliyyələşən kiçik sahibkarlığın dəstəklənməsi sisteminin real 

inkişafı və möhkəmləndirilməsi üçün vacibdir: 

 -kiçik sahibkarlığa kömək dövlət fondlarının institusional əsasnamələrini     dəqiqləşdirmək və 

qanunvericiliklə möhkəmləndirməsi; 

 -dövlət fondlarının texniki təminatına və şərtlərinə olan tələblərin işlənib hazırlanması; 

 -fondların fəaliyyətində dövlətin vəzifəsi və maliyyə baxımından iştirakının ölçüsünü müəyyən etmək; 

 -məkanın icarəsi və vergiqoyma ilə münasibətdə dövlət fondlarının güzəştlərini qanunvericiliyə uyğun 

olaraq tətbiq etmək; 

 -regional və bələdiyyə fondları üçün kadr hazırlığını,maarifləşdirici proqramların işlənib hazırlanması 

və həyata keçirilməsini təşkil etmək; 

 -dövlət fondları tərəfindən kiçik müəssisələrə göstərilən dövlət köməyinin standartlarını işləyib 

hazırlamaq; 

 -dövlət fondları tərəfindən sahibkarlara göstərilən pulsuz və ya güzəştli xidmətlərin minimum siyahısını 

müəyyən etmək. 

  Biznesdə uğursuzluğun azaldılmasının,yeni biznesin bazarda pay çoxluğuna malik olmasının unikal 

vasitəsi biznes-inqubatorların,ixtisaslaşmış müəssisələr yaradılması və onlara lazımi miqdarda və güzəştli 

şərtlər əsasında geniş xidmət sahələrinin təmin edilməsidir.Eyni zamanda yüksək texnologiyalar sferasında 

texnoparkların yaradılması,ondan səmərəli istifadə olunması da vacib tərəflərdən biridir. 

 Ali məktəblərin elmi və tədqiqat potensialı bazasında və fərdi layihələrin hesabına  yaradılan 

texnoparklarda onların effektiv istifadə edilməsi məqsədi ilə kiçik sahibkarlığın elmi-texniki və innovasiya 

fəaliyyəti uyğunlaşdırılmalıdır.Texnoparkların fəaliyyətinin sahələr üzrə istiqamətləri ali təhsil 

müəssisələrinin ixtisaslaşmasını əks etdirir. 

 Sahibkarlıq fəaliyyətinə informasiya dəstəyi kommersiya,regional və digər müəssisələrin 

informasiya sistemləri və strukturları həyata keçirir. 

 Sahibkarlığa kömək və inkişaf üzrə infrastruktur institutları sistemi aşağıdakı prinsiplərin üzərində 

qurulmalıdır: 
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 -göstərilən köməyin kompleksliliyi; 

 -göstərilən köməyin fasiləsizliliyi və uzunmüddətliliyi; 

 -göstərilən köməyin məqsədyönlü və perspektiv olması; 

 -göstərilən köməyin şəffaflığı; 

 -maliyyə mexanizmlərinin çevikliyi. 

 Kiçik biznesin dəstəklənməsi üzrə ixtisaslaşmış infrastruktur əsasən zərərlə işləyir,ona görə də 

infrastrukturun elə elementlərini müəyyən etmək vacibdir ki,konkret  iş rejimində həmin elementlərin  

fəaliyyəti fayda versin.Məsələn:təlim,məsləhət,informasiya təminatı üzrə infrastruktur elementləri buna 

misal ola bilər. 

 İnfrastrukturun belə elementlərinə çəkilən məsrəfləri azaltmaq üçün yalnız kiçik biznesin bir 

tərəfli meyllərindən azad etməklə onların sahibkarlığın inkişafının ümumi bazar infrasturukturuna aid etmək 

lazımdır.Məsələn,kiçik sahibkarlığın təlimi büdcə təşkilatları tərəfindən həyata keçirilməsinə 

baxmayaraq,təlimi bazar infrastrukturu tərəfindən də həyata keçirilə bilər,çünki bazar infrastrukturu da 

onlara xidmət göstərən kiçik və orta sahibkarlıq müəssisələri ilə fayda verən qarşılıqlı münasibətdə maraqlı 

tərəf ola bilər. 

 Sahibkarlıq fəaliyyətinin infrastruktur təminatının vacib növlərindən biri kadr və məsləhət 

xidmətidir.İnfrastruktur obyektlərinin əksəriyyəti istənilən halda məsləhət xidmətləri göstərir,qisamüddətli 

seminarlar keçirmək yolu ilə kadr hazırlığı həyata keçirir. 

 İnfrastruktur obyektləri (kadr hazırlığı,məsləhət xidmətləri və.s üzrə) təlim sisteminə üstünlük 

verirlər,çünki bizneslə məşğul olmaq istəyən insanlar peşəkarlıq baxımından seçdikləri fəaliyyət növünə 

hazırlıqlı olmurlar.Bundan əlavə,bazarın dinamikası və xarici mühit daima dəyişdiyindən mütəmadi olaraq 

bacarıq və biliklərin təkmilləşdirilməsi vacib olur. 

 Tədqiqatlar göstərir ki,kiçik müəssisələrin menecerləri və sahibkarlar biznesin idarəedilməsinə  

önəmli yer versələr də onun öyrənilməsini 5-ci və ya 6-cı məsələ hesab edirlər.Bunun səbəbi cəmiyyətin 

mentaliteti, biznesin aparılmasının real praktikası və.s ilə bağlıdır. Burda resursların əldə olunması çox vaxt 

şəxsi əlaqələrin hesabına baş verir.Əslində bütün bunlar bazar biznesinə və peşəkarlığa müvafiq olaraq 

həyata keçirilməlidir.   

 

 

GÖMRÜK NƏZARƏTİNİN DÖVLƏT MALİYYƏ NƏZARƏTİ SİSTEMİNDƏ YERİ VƏ ROLU 

 

Səfərova L.Z.. 

Odlar Yurdu Universiteti 

 

Ümumilli lider Heydər Əliyevin “Biz dünyada müstəqil Azərbaycanın nüfuzunun 

qaldırılmasına,iqtisadi inkişafına böyük yardım edən,xarici iqtisadi əlaqələrdə layiqli yer tuta bilən bir 

gömrük sistemi yaratmalıyıq” fikrini öz işimizdə  əsas kimi qəbul edərək  dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin 

təcrübəsində bəhrələnməsi,müxtəlif dövlətlərlə qarşılıqlı əməkdaşlığı əsas məsələlərdən biri hesab edirik.Bir 

nüansı da nəzərə çatdırmaq yerinə düşərdi ki,gömrük orqanları respublikada aparılan iqtisadi islahatlarda və 

bazar münasibətlərinin qurulmasında öz yeri olan çoxfunksiyalı bir kompleksə çevrilmişdir.Gömrük nəzarəti 

gücləndirilmiş,maliyyə-vergi intizamının və normativ bazanın möhkəmləndirilməsi sahəsində ardıcıl işlər 

görülmüşdür. Gömrük nəzarətinin səmərliliyinin artırılması, gömrük  buraxılış məntəqələrinin maddi-texniki 

bazasının möhkəmləndirilməsi, yeni məntəqələrin yaradılması, gömrük xidmətinin 

avtomatlaşdırılması,qaçaqmalçılığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi artıq öz faydasını verməkdədir. 

Gömrük nəzarətinin səmərəliliyini daha da artırmaq məqsədilə komitənin mərkəzi laboratoriyası ən müasir 

avadanlıqla təchiz edilmiş,gömrük-buraxılış məntəqələri üçün  xüsusi avadanlıq və digər zəruri texniki 

vasitələr alınmışdır. Xarici iqtisadi əlaqə iştirakçılarına gömrük  xidmətinin səviyyəsini dahada artırmaq 

məqsədilə müasir gömrük idarələri və postları yaradılmışdır. 

Sosial-iqtisadi proseslərin təkmilləşdiyi  bir şəraitdə xalq təsərrufatının idarə edilməsində,xüsəsən 

bazar iqtisadiyyatı şəraitində nəzarət etmək əsas məsələlərdən biridir. 

 Hazırda nəzarət maliyyə orqanları,vergi idarələri,Milli Bankı,Nazirlik və idarələrin ixtisaslaşdırılmış 

inspeksiyaları,Dövlət Statistika komitəsi və digər dövlət idarəetmə orqanları tərəfindən həyata keçirilir. 

 Nəzarət sistemləri arasında  əsas yeri maliyyə  nəzarəti tutur. 
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Maliyyə nəzarətinin dövlətin maliyyə siyasətinin müvəffəqiyyətlə reallaşdırmaq,maliyyə 

ehtiyatlarından xalq təsərrufatının bütün  sahələrində effektli istifadə edilməsini təmin etmək prosesində 

əhəmiyyəti böyükdür.Bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə maliyyə nəzarətinin  rolu daha da artır. 

Maliyyənin nəzarət funksiyasının reallaşması forması maliyyə nəzarəti hesab edilir.O,maliyyə 

nəzarətinin  məzmununu və təyinatını müəyyən edir.Nəzarətin məzmunu,istiqaməti məhsuldar qüvvələrin 

inkişaf səviyyəsindən və cəmiyyətin istehsal münasibətlərindən asılı olaraq dəyişir.Maliyyə nəzarəti- xüsusi 

forma və üsul tətbiq etməklə təsərrufat və idarəetmə obyektlərinin maliyyə fəaliyyətinin və onunla bagli 

əməliyyatların yoxlanılması  məcmusundan ibarətdir.Maliyyə nəzarəti həyata keçirmək üçün yüksək ixtisaslı 

mütəxəssislərdən ibarət kompletləşdirilmiş xüsusi nəzarət təşkilatları və ya qrupları yaradılır.Onların hüquq 

və vəzifələri qüvvədə olan qanunlara uyğun olaraq müəyyən edilir. 

Maliyyə nəzarəti-nəzarətin xüsusi sahəsi olub dəyər dərəcəsində istifadəsi ilə əlaqəli , məqsədəuyğun 

istiqamətdə müəyyən tətbiq sahəsinə malikdir 

Gömrük orqanı – maliyyə nəzarəti üçün operativ orqan hesab edilir.Gömrük idarəsi eyni zamanda  

müəssisə və təşkilatların təşkilati-hüquqi forma və tabeçiliyindən asılı olmayaraq maliyyə nəzarətinin 

yoxlanmasını təmin edir.Cəlb olunacaq mənfəətin  azaldılmasına yol verməmək məqsədilə onun 

düzgünlüyünü yoxlayır,bütün obyektləri və həmçinin vergiyə cəlb olunmağa  real imkanı olan obyektləri 

qeydə alır. 

Əmtəə-pul münasibətinin inkişafı nülkiyyətin müxtəlif formasını əmələ gətirir,maliyyə bazarının 

meydana gəlməsinə şərait yaradır.Bu da maliyyə nəzarətinin gələcək inkişaf istiqamətlərinin yeni formalarını 

müəyyən edir. 

Müasir şəraitdə maliyyə nəzarəti aparılan zaman müasir hesablama texnikasından,iqtisadi norma və 

normarivlərdən geniş istifadə olunur. 

Gömrük orqanı tərəfindən iki və daha çox auditorun səlahiyyətinə aid məsələləriəhatə edən nəzarət 

tədbirləri üzrə vahid proqram hazırlanır.Nəzarət tədbirlərinin proqramları habelə onlara edilən dəyişikliklər 

müəyən edilmiş qaydada təsdiq edilir. 

Gömrük orqanı tərəfindən maliyyə-büdcə ekspertizası çərçivəsində keçirilən nəzarət tədbirlərinin 

keçirilməsinə dövlət hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələri,habelə müqavilələr əsasında müstəqil 

auditorlar və ayrı-ayrı mütəxəssislər  cəlb oluna bilər. 

Maliyyə-büdcə ekspertizası ilə bağlı nəzarət tədbirlərinin keçirilməsi nəzarət obyekti olan qurumlarda 

mühasibat uçotu hesabatlarının,ödəniş hesablaşma və ilkin  uçot sənədlərinin Hesablama palatasının 

funksiyalarına aid edilən məsələlər baxımından  yoxlanılmasını nəzərdə tutur. 

 

AVTOMOBİL MÜHƏRRİKLƏRİNİN İSTİSMAR MÜDDƏTİNİN ARTIRILMASINDA 

SERTİFİKATLAŞDIRMA SINAQLARI 

 

Şükürova F.R. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

İqtisadiyyatın bütün sahələrini əmək aləti ilə təmin etdiyinə görə mütəxəssislər maşınqayırmanı 

sənayenin ürəyi adlandırırlar. Maşınqayırma elmtutumlu sahədir və elmi-texniki tərəqqinin bələdçisidir. O 

eyni zamanda elmi-texniki nailiyyətlərin sınaqdan keçirilməsi poliqonudur. Yeni texniki, texnoloji, təşkilati, 

estetik, erqonomik ideyalar burada yaranır, burada həyata vəsiqə alır. Əhalinin daha savadlı hissəsi burada 

çalışır. 

Avtomobil mühərrikləri istehsalı klassik mühəndislik elmi olub, təkcə maşınların, mühərriklərin və 

ötürmələrin hazırlanması ilə məhdudlaşmır. Yeni iş yerlərinin yaradılmasında, yeni məhsulların bazara 

çıxarılmasında, ölkə iqtisadiyyatının güclənməsində, ölkənin iqtisadi müstəqilliyinin artmasında, hərbi 

cəhətdən güclü olmasında maşınqayırmaya alternativ sahə yoxdur. Bütün bunlarla yanaşı maşınqayırma 

ölkənin iqtisadi gücünün barometridir. Maşınqayırmanın səviyyəsinə görə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı 

haqqında fikir söyləmək olar: maşınqayırması yaxşı olan ölkənin inkişaf səviyyəsi də yüksək olur. Bu gün 

sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatında aparıcı mövqe maşınqayırmaya və onunla əlaqədar 

olan istehsal və sosial infrastrukturlara məxsusdur. Geri qalmış ölkələr bir çox cəhətdən elə ona görə geri 

qalmış ölkələr adlandırılır ki, onların maşınqayırma sənayesi geri qalmışdır. İnkişaf etmiş ölkələr geri qalmış 

ölkənin yeraltı sərvətlərini daşıyıb aparırlar, emal sənayesinin inkişafı haqda düşünmürlər. Belə ölkələrdə 

maşınqayırma bir qayda olaraq ya heç inkişaf etmir, ya da çox zəif səviyyədə olur. Bu cür hal ölkəni, əmək 

https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCh%C9%99ndislik
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCh%C9%99rrik
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alətləri əldə etmək nöqteyi-nəzərincə inkişaf etmiş ölkələrdən asılı edir. Sonda bu cür asılılıq hərbi 

münaqişələrə də səbəb olur. 

Ənənəvi olaraq maşınqayırma aşağıdakı sahələrə bölünür: ağır maşınqayırma, ümumi maşınqayırma, 

dəqiq maşınqayırma, orta maşınqayırma, metal avadanlıqların istehsalı, maşın və avadanlıqların təmiri. 

Azərbaycanda maşınqayırma üzrə mütəxəssislər Azərbaycan Texniki Universiteti və Azərbaycan Dövlət 

Neft və Sənaye Universitetinda hazırlanırlar. 

İqtisadiyyatın bütün bölmələrində və maşınqayırmanın özündə texnoloji tərəqqi prinsipcə yeni cihaz, 

alət, tərtibat tələb edir. Bütün bunlar maşınqayırmada istehsal edilir və elm-tutumlu məhsullardır. İnkişaf 

etmiş ölkələr elmi-tədqiqat və layihə-təcrübə işlərinə çəkilən xərclərin yarısından çoxunu maşınqayırmaya 

yönəldirlər. Beynəlxalq statistika maşınqayırma sənayesini beş qrupa bölür: metalyayma, qeyri-elektrik 

maşınqayırması, elektrik maşınqayırması, nəqliyyat avadanlıqları və dəqiq alətlər. Maşınqayırmanın 

inkişafına yönəldilən vəsaitin sahələrdaxili bölüşdürülməsində bu bölmələrin inkişafına differensial yanaşılır, 

tələb və təklif nəzərə alınır. 

Maşınqayırma məhsulunun ticarəti də dünya ticarətində mühüm yer tutur. Dünya ixracının ümumi 

həcmində maşın və avadanlıqların xüsusi çəkisi 37%-ə çatır. Ümumi ixracda maşınqayıma məhsulunun 

xüsusi çəkisi Yaponiyada 64%, ABŞ və Almaniyada 48%, İsveçdə 44%, Kanadada 42%, təşkil edir. Maşın 

və avadanlıqların dünya üzrə ticarətinin 80%-i inikşaf etmiş ölkələrin payına düşür. İnkişafda olan ölkələrin 

payı 10%, Rusiyanın isə dünya maşınqayırma məhsulu üzrə ixracdakı payı cəmi 1%-dən də az təşkil edir. Bu 

rəqəmlər bir daha sübut edir ki, maşınqayırma aparıcı sahədir, lakin hər bir istənilən ölkə onu inkişaf 

etdirmək iqtidarında deyil. İnkişaf etmiş ölkələr isə bu problemin öhdəsindən uzun illərdir ki, bacarıqla 

gəlirlər. Bir qayda olaraq, bu ölkələrin sənayesində maşınqayırmanın xüsusi çəkisi yüksək (32-38%) olur. 

Dünya maşınqayırmasının sənaye məhsulu həcmindəki xüsusi çəkisi təxminən 35% təşkil edir. Emal 

sənayesinin də tərkibində maşınqayırma və metal emalı üstün yer tutur. Son illər dünya emal sənayesi 

məhsulunun həcmində maşınqayırma və metalemalı sahəsinin xüsusi çəkisi 42-44%-ə çatmışdır. 

  

 

GEYİMLƏRƏ QOYULAN ÜMUMİ TƏLƏBLƏRİN TƏHLİLİ 

 

Tağızadə Ş.V. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti  

 

Geyimlərə qoyulan tələblərə daha ətraflı yanaşılsa,  məlum olar ki,  funksiyasından və spesifik 

xüsusiyyətlərindən asılı olaraq onlara qoyulan tələblər də  fərqli ola bilər. Geyimlər üçün nəzərdə tutulan 

tələblər onların funksiyasından və istifadə şəraitindən asılı olaraq dəyişir. Belə ki, bir növ tikili mallar üçün 

etibarlılıq və gigiyeniklilik vacib olduğu halda, digəri üçün zahiri görkəmin qəşənq olması zəruridir.  

Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərdə geyimlər üçün nəzərdə tutulan mühüm tələblərdən bir 

hissəsi onlara qoyulan istismar tələbləri, yaxud xidmət müddəti ilə əlaqədar tələblərdir. Geyimlərin xidmət 

müddəti dedikdə, məhsul dağılana qədər onun istismar dövrü başa düşülür. Məmulatın yararsız vəziyyətə 

düşməsi fərqli səbəblərdən baş verə bilir. Məmulatın tam xidmət dövrü fiziki cəhətdən onun istismar 

dövrünü başa çatdırmasıdır. İstismar müddətində məmulatın yararlılıq xassəsi korlana bilir, yaxud məmulat 

dağıla bilər, sonda məmulatın köhnəlməsi baş verir. Geyimlərin köhnəlməsi və dağılması fərqli  faktorların 

təsirindən baş verir. Həmin təsirlər fərdi və ya kompleks ola bilər. Geyimlərin dağılmasında kompleks 

təsirlərə mexaniki-bioloji, foto-kimyəvi və digər bu kimi təsirlər daxildir. Materiallar sürtünmə səbəbindən 

də dağıla bilər. Sürtünmə fərqli amillərin təsirindən baş verir, misal üçün, materialın materiala  sürtünməsi, 

materialın dəriyə sürtünməsi. 

Geyimlərin istismar xassələri üçün nəzərdə tutulan tələbləri təhlil edərkən uzunömürlülüklə istismar 

dövrü kimi anlayışları bir-birindən ayirmaq lazımdır. Uzunömürlülük dedikdə geyimlərin istismar 

edilmədiyi, yəni “istirahətdə” olduğu dövr də nəzərə alınır. Əgər geyim məlum  səbəbdən istismardan 

uzaqlaşdırılmışdırsa (dəbə uyğunsuzluq, istifadəçinin bədən ölçülərinin dəyişməsi və bu kimi digər səbəblər), 

onda uzunömürlülük istimar dövründən daha üstün olcaqdır.  

Məmulatın istismar müddətinə iki amil təsir göstərə bilər – məmulatın dağılması və istismar mühitinin 

dəyişməsi səbəbindən bu məmulata insanların tələblərinin azalması. Məhz onunla bağlı olaraq mənəvi və 

fiziki köhnəlməni bir-birindən ayırmaq lazımdır. Mənəvi köhnəlmə prosesində məmulatın yararlılıq xassəsi 

pisləşir, daha doğrusu məmulat zahiri görünüşünə görə daha mövcud dəblə uzlaşmır və müəyyən hallarda 

tikili malın forma və ölçüsü artıq məvcud tələbi ödəyə bilmir. Belə hallar uşaqlar üçün nəzərdə tutulan 

https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=A%C4%9F%C4%B1r_ma%C5%9F%C4%B1nqay%C4%B1rma&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Texniki_Universiteti
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_D%C3%B6vl%C9%99t_Neft_v%C9%99_S%C9%99naye_Universiteti
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_D%C3%B6vl%C9%99t_Neft_v%C9%99_S%C9%99naye_Universiteti
https://az.wikipedia.org/wiki/AB%C5%9E
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0sve%C3%A7
https://az.wikipedia.org/wiki/Rusiya
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paltarlarda daha tez-tez müşahidə edilir. Mənəvi köhnəlmə prosesində müəyyən edilir ki, tikili mallar istifadə 

olunmadan artıq köhnəlmişdir. Bu kimi hadisə baş verdikdə tikili mal ya çıxdaş edilir, ya da məmulatə  

təkrar emal edib (təmir edib) yenidən istismara verirlər. 

Fiziki köhnəlmədə geyimlər istifadə olunmaqla yararlığını sona çatdırır. Başqa şəkildə desək, 

kompleks təsirlərin nəticəsində geyimlər köhnəlir və sıradan sıxır. Bu kimi təsirlərin səviyyəsi baxılan 

məmulatın fumksiyasından və məmulatın istifadə mühitindən asılı olaraq fərqli ola bilər. Materialların 

sürtünməyə qarşı kifayət qədər dözümlü olmaması, məmulatdan istifadənin xüsusiyyətindən, mühitindən, 

məmulatdan optimal istifadə qaydasından, insanın şəxsi keyfiyyətlərindən və sairdən asılıdır. Fiziki 

köhnəlmə prosesində ümumi fiziki köhnəlmə ilə yerli fiziki köhnəlməni ayirmaq zəruridir. Ümumi fiziki 

köhnəlmə prosesində tikili məmulatda bütövlükdə müəyyən ümumi zəiflik olur, məmulat istifadə üçün 

bütövlükdə yararsız vəziyyətə düşür. Yerli fiziki köhnəlmədə tikili məmulatın müəyyən hissəsi yararsız hala 

düşə bilər, qalan hissələri isə istifadə üçün yararlılıq xüsusiyyətlərini uzun müddət qoruyub saxlaya bilər. 

Tikili malların formasaxlama qabiliyyəti materialın elastikliyindən, hazırlanma keyfiyyətindən, istifadə 

mühitindən və s. asılıdır. Hal-hazırda böyük formasaxlama xüsusiyyətinə malik olan tikili məmulatlar 

hazırlamaq üçün əzilməyə qarşı dözümlü xammal və materiallar və bir sıra digər texnoloji əməliyyatlar 

tətbiq olunur. 

Geyimlərdən istifadənin erqonomik olması əsas etibarı ilə bədən ölçüsünün düzgün hesablanmasından, 

layihələndirmə zamanı hissələrdə birləşmələrin xarakterindən, ayrı-ayrı detalların forma, ölçü və 

yerləşdirilməsinin xarakterindən, tikişlərin miqdarından, birləşmələrin növündən və digər xüsusiyyətlərdən 

asılıdır. Bütün bu faktorlar tikili məmulatın modelləşdirilməsi və konstruksiyası prosesində nəzərə alınır. 

Model, konstruksiya, tikiş, forma və s. birlikdə məmulatın funksiyasına və istifadə mühitinə uyğun olmalıdır. 

Geyimlər üçün nəzərdə tutulan gigiyenik tələblər istehlakçıların həyatı, əmək fəaliyyəti üçün olduqca 

əhəmiyyətlidir. Geyimlərin gigiyenikliyinin təmin olunması istehlakçıların normal həyat fəaliyyətini təmin 

edir. Belə ki, paltarların gigiyenik keyfiyyət göstəricilərinin yüksək olması insanın orqanizmində istiliyin 

itməsini aşağı salır, eyni temperaturun qorunub saxlanmasına imkan yaradır, bədəni qoruyub mühafizə edir 

və müxtəlif iqlim mühitində, atmosfer şəraitində əmək  fəaliyyəti xüsisiyyətinin saxlanmasını təmin edir. 

Geyimlər üçün nəzərdə tutulan gigiyenik keyfiyyət göstəriciləri istehlakçı bədəninin fizioloji xüsusiyyətləri 

ilə sıx surətdə əlaqəlidir. Geyimlərin funksiyasına nəzər saldıqda məlum olur ki, bütün geyimlər üçün 

gigiyenik keyfiyyət göstəriciləri eyni ola bilməz.  

Geyimlərin istifadə dövrü bir çox iqtisadi faktorlarla da əlaqəlidir. Məlumdur ki, istifadə dövrü 

vahidinə sərf olunan xərcin istehlakçı üçün çox böyük əhəmiyyəti vardır. Geyimlərin maya dəyərinin aşağı 

olması istehsalçı ölkənin sənayesinin inkişaf səviyyəsindən, xammal bazasından, tikili məmulatın 

hazırlanmasının təşkilindən,  tətbiq olunan texnologiyadan, onun təkmilləşdirilməsindən, material və əmək 

tutmunun həcmindən və digər iqtisadi faktorlardan  da asılıdır.  

 

 

İSTEHLAKÇI MÜNASİBƏTLƏRİNİN VƏ FİKİRLƏRİNİN FORMALAŞMASININ  

ƏSAS PRİNSİPLƏRİ 

 

Tofiqzadə A.Ə. 

Azərbaycan Texnologiya Universiteti 

 

Münasibət insan dəyərlərinin, obyektlərin, reklam məlumatlarının və ya nəşrlərinin uzunmüddətli 

ümumi müəyyən edilməsini ifadə edir. Münasibətin formalaşdığı istənilən əşya münasibət obyekti adlanır. 

İstehlakçiların münasibət obyektini əhatə edən sahə kifayət qədər genişdir-olduqca spesifik əmtəə 

xarakteristikalarından başlayaraq (məsələn “Kolqeyt” diş pastasından yox “Krest” diş pastasından istifadə 

edin), istehlakçıya istiqamətlənmiş daha ümumi xarakteristikalara qədər (məsələn, dişləri hansı zaman 

intervalı ilə təmizləmək lazımdır). Münasibət bu və ya digər fərdin nəyi seçdiyini, hansı musiqini dinlədiyini 

,məhsulu təkrar istifadə edəcəyini yoxsa imtina edəcəyini müəyyən etməyə kömək edir. 

Münasibətlərin funksional nəzəriyyəsi münasibətlərin sosial davranışa necə təsir etməsini izah etmək 

üçün psixoloq D.Kats tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. 

Bu praqmatik yanaşmaya müvafiq olaraq münasibətlər şəxsiyyət motivləri ilə müəyyən edilir.İki nəfər 

insan eyni obyetkə müxtəlif səbəblərdən münasibət bəsləyə bilərlər. Nəticə etibarı ilə münasibət, ona təsir 

etməzdən öncə və zərurət yaranarsa onu dəyişdirməzdən qabaq həmin münasibətin istehlakçıların şüurunda 
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niyə məhz bu formada qalmasını bilmək istəyən bazar iştirakçısı üçün faydalı ola bilər. Katsın nəzəriyyəsinə 

əsasən münasibət funksiyaları aşağıdakı qruplara bölünə bilər. 

Utilitar funksiya,mükafatlandırma və cəzalandırmanın əsas prinsipləri ilə əlaqədardır. Bizdə 

məhsullara qarşı müəyyən münasibətlər yaranır,həmin münasibətlərin xarakteri onların bizə həzz və ağrı verə 

biləcəyindən asılıdır. Əgər fərd çizburgerin dadını xoşlayırsa, fərdin onlar haqda müsbət rəyi və müvafiq 

olaraq yaxşı münasibəti formalaşacaq. Məhsulun bilavasitə faydalarına (məsələn “Dietik koka – kolanın 

dadını bilmək üçün onun dadına baxmalısınız”) diqqəti cəlb edən reklam məlumatları utilitar funksiyaya 

apelyasiya edir. 

Dəyəri ifadə edən funksiya. Münasibətlər istehlakçının əsas dəyərlərini və ya onun özü barədə 

təsəvvürlərini müəyyən edir.İnsan məhsula olan münasibətini məqsədli faydalarına görə deyil, məhsulun 

onun barəsində bir şəxsiyyət kimi bəhs etməsinə görə formalaşdırır (məsələn, Hansı tipə məxsus kişilər 

“Pleybol” jurnalını oxuyurlar?). 

Özünümüdafiə funksiyası. Münasibətlər xarici təhlükələrin və ya daxili hissələrin təsiri altında olan 

şəxsin müdafiəsi üçün formalaşdırılır. Bazarın tədqiq edilməsi zamanı müəyyən edilmişdir ki, 1950 ci illərdə 

evdar xanımlar həll olunan qəhvədən istifadə etmirdilər, belə ki, bu onların “bacarıqlı yuva keşişçiləri” 

imicinə xələl gətirirdi. Mərd insan obrazını yaratmaq imkanını verən məhsullar (məsələn Marlboro 

siqaretləri) həmin insanın mərdliyi tam olaraq nümayiş olunan təhlükəli hadisələrə apelyasiya edir. Başqa 

misal kimi dezodorant istehsalı ilə məşgul olan şirkətləri göstərmək olar,burada üzərindən pis qoxu gələn 

insanın düşə biləcəyi utandırıcı vəziyyətlərə diqqət verilir. 

Dərketmə funksiyası. Bəzi münasibətlər elə situasiyalarda formalaşır ki, həmin vaxt insana intizam və 

ya nəyinsə mənalı olması lazım olur. Bu zərurət insan ikimənalı situasiyaya düşəndə və ya məhsul seçimi 

yaxud müqayisəsi ilə rastlaşanda yaranır(məsələn, alıcı istəyir ki, siz ağrı hissi barədə məlumatlı olasınız). 

Münasibət bir funksiyadan daha çox funksiyanı icra edə bilər, lakin əksər hallarda yalnız bir funksiya 

dominantlıq edir. Marketoloqlar məhsulun dominantlıq edən funksiyasının müəyyən etməlidirlər və ona 

istiqamətlənməlidirlər. Dərketmə funksiyasına aid olan reklam məlumatları nəyin necə satıldığı ilə baglı daha 

uygun fikirləri yaradır,bunun nəticəsində həm reklamın , həmdə məhsulun təsir effekti artır. 

İstehlakçı münasibətlərinin formalaşmasının əsas effektləri aşağıdakılardır: 

Sistemlilik illuziyası- Təsadufi hadisələrdə müəyyən bir sistem qanunauyğunluq görməkdir. Məsələn 

bir neçə dəfə uğurlu satış gerçəkləşdirib,səbəbini sevdiyiniz köynəkdə görürsünüzsə sistemlilik illuziyasına 

qapılmış olursunuz. 

İstinadda qərəzlilik – Biz öz fikrimizə yaxın olan , onu təsdiq edən düşüncələri rahat qəbul edirik. 

Düşüncələrimizə zidd olan fikirləri isə bəri başdan rədd etməyə meyilliyik. 

Plasebo effekti- Əhəmiyyətsiz bir şeyin təsir gücünə inanmaq, tibbdə bəzən istifadə olunan placebo 

tabletləri kimi, 

Seçici qavrayış- Arzu və gözləntilərin dünyanı necə qavramamıza təsir etməsidir. Məsələn eyni 

səhvləri sevdiyimiz bir insanda çox vaxt görməsəkdə, bəyənmədiyimiz bir adamda görəndə həmin an 

diqqətimizi çəkir. 

Steriotipləşdirmə- Beynimizdə formalaşan müəyyən steriotiplərə əsasən qərar verməkdir.Bu psixoloji 

effekt tanımadığınız bir adamda gördüyünüz müsbət bir keyfiyyət sizə o adamı yaxşı insanlara aid etməyə 

sövq edəcəkdir. Bəzən belə bir tələsik qərar sizi yanılda bilər. 

Yenilik illuziyası- Yeni informasiyanı köhnə informasiyadan daha vacib hesab etmək illuziyası. 

İnvestorlar bəzən yeni məlumatı daha vacib hesab edir,əvvəlki datanı incələmədən bu günkü yüksək satışlara 

görə şirkətin parlaq gələcəyi barədə qərar verir. 

Kütlə effekti- Bir fikri düşüncəni nə qədər çox adam qəbul edirsə ,dəstəkləyirsə sizin də razı 

olacağınız ehtimalı artır. Bu kütlə düşüncəsinin təsiridir. Heç kim digərlərindən fərqlənməyi xoşlamır, bu 

səbəbdən də çox adamın iştirak etdiyi müşavirələr, müzakirələr məhsuldar deyil. 

 

TEXNOPARKLAR VƏ ONLARIN FORMALAŞMASI İSTİQAMƏTLƏRİ 

   

Vahidoğlu Q/ 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

İnnovasiya fəaliyyətinin inkişafına kömək edən strukturlar içərisində ən mühüm rolu texnopark 

strukturları oynayır və giriş resurslarını (əsas və dövriyyə fondları, investisiyalar, intellektual resurslar və s.) 

çıxış innovasiya xidmətlərinə çevirir. Texnopark strukturları öz quruluşlarına, giriş-çıxış resurs və xidmətlərə 
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görə fərqlənirlər. Bu fərqlilik elmi “otel” tipli sadə strukturdan texnopolis və region elminə qədər dəyişə bilər 

ki, sonuncular məskunlaşdığı məkan böyüklüyü və innovasiya yönümlü mürəkkəb regional iqtisadi 

kompleks kimi qiymətləndirilə bilər. 

Mürəkkəblik dərəcəsinin artmasına görə texnopark strukturlarını aşağıdakı kimi düzmək olar: 

inqubatorlar, texnoloji parklar, texnopolislər, elm və texnologiya regionları. İnqubator çox geniş siyahıya 

malik innovasiya xidmətlərini reallaşdırır və mürəkkəb çoxfunksiyalı kompleks sayılır. Texnoloji profilindən 

asılı olaraq, innovasiya firması inqubatordan bu və ya digər innovasiya xidmətini alır  və ya icarəyə götürür. 

İnqubasiya dövrü (adətən 2-3 il) qurtardıqdan sonra innovasiya firması inqubatoru tərk edərək sərbəst 

fəaliyyət göstərir.  

Biznes inqubatoru orjinal elmi – texniki ideyaları reallaşdıracaq kiçik innovasiya təşkilatlarının 

yaranması və səmərəli fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılması işləri üzrə ixtisaslaşan strukturlardır. 

Texnoloji profilindən asılı olaraq innovasiya təşkilatı inqubatordan bu və ya digər xidmətlər yığımını icarəyə 

götürür ki, buraya da hökmən binanın icarəsi daxildir. Müştəri –təşkilatın inqubasiya dövrü adətən 2 – 3 il 

davam edir və bu müddətdən sonra təşkilat inqubatoru tərk edərək müstəqil fəaliyyət göstərməyə başlayır.  

İnqubatorlar arasında “milli fərqlər” mövcuddur. Məsələn, Avropa inqubatorları üçün iri şirkətlərin 

geniş iştirakı, yüksək ixtisaslaşma dərəcəsi, elmtutumlu biznesə güclü meyl, işsizlərə məqsədyönlü şəkildə 

dəstəyin verilməsi xasdır. Amerika inqubatorlarının xarakterik əlamətləri sahibkarların geniş dairəsinə 

yardım proqramlarının olması, kiçik təşkilatın məcburi artımına çalışmaq və onu tədricən orta, sonra isə iri 

təşkilata çevirməkdən ibarətdir. 

Texnopolis bütöv bir elmi-istehsalat strukturudur, iqtisadiyyatında texnoparklar və inqubatorlar 

böyük rol oynayan ayrıca şəhərin bazasında yaradılır. Elmi mərkəzlərdə işlənmiş yeni əmtəə və 

texnologiyalar şəhərin bütün sosial-iqtisadi məsələlərinin həllində istifadə olunur. Elm və texnologiya 

rayonu çox böyük ərazini əhatə edir və onun sərhəddi hansısa inzibati rayonun sərhədləri ilə uyğun gələ 

bilər. Belə rayonun iqtisadiyyatında texnopark strukturları ilə saxlanılan innovasiya fəaliyyəti mühüm rol 

oynaya bilər. Elmi parkların Yapon modeli Amerika modelindən fərql olaraq “texnopolis” adlanan 

tamamilə yeni şəhər ərazisinin yaradılmasını həyata keçirirlər. Bu ərazidə qabaqcıl pioner sahələri eləcə 

də, elmtutumlu sənaye məhsullarının mənimsənilməsi istiqamətində elmi-tədqiqat işləri yerinə yetirilir. 

Texnoparkların təşkilinin dünya təcrübəsi texnologiyaların ötürülməsi sistemində onların yüksək 

səmərəliliyə malik olduğunu sübut edir. Elmi ideyaların bazarda irəlilədilməsində və innovasiya 

potensialının qorunub saxlanmasında texnoparkların rolu böyükdür. Dünya təcrübəsində texnoparklar əsasən 

müstəqil hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstərirlər. Lakin bir sıra hallarda onlar hüquqi şəxs statusuna malik 

müstəqil bölmə kimi universitetlərin strukturuna da daxil olurlar. Ayrı – ayrı ərazilərdə texnoparkların 

yaradılmasına və inkişafına yardımların göstərilməsi bu ərazilərin elmi – istehsal və infrastrukturun 

formalaşması və sürətli inkişafına, yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin cəlb olunmasına, iqtisadiyyatın uyğun 

sektorun inkişafına imkan yaradır. 

Yaradılan texnoloji innovasiya mərkəzinin layihəsi növbəti tirajlaşdırma üçün model kimi baxıldı. 

Texnoloji innovasiya mərkəzinin sənaye müəssisələrinin bazasında yaradılmasının əsas məqsədi özünün 

kiçik biznesi ilə sənaye arasında əlaqəni təmin etməkdir. Texnoloji innovasiya mərkəzinin əsas xüsusiyyəti 

ondan ibarətdir ki, o, yeni formalaşan çox çətinliklə yaradılmaqda olan kiçik innovasiya müəssisələrinin 

ayağa qalxmasına və yaşamasına dayaq olsun. Bu məqsədlə firmalara dövlət büdcəsindən 1997-ci ildə 50 

mln dollar vəsait ayrıldı. Texnoparklar ilə texniki innovasiya mərkəzinin konseptual fərqi bundadır. Ona 

görə həqiqətdə texnoparklar ali məktəblərdə yaradılmalı və kiçik firmaların inqubatorlaşdırılması işlərini 

görməlidirlər. Texniki innovasiya mərkəzləri isə kiçik biznes ilə sənaye arasında daha möhkəm əlaqə 

yaratmağı təmin etdikləri üçün müəssisədə və ya elmi-istehsal kompleksində yaradılır. Texniki innovasiya 

mərkəzinin inkişafı daha güclü bazanın sənaye innovasiya kompleksinin yaradılmasına gətirib çıxardı. 

Texniki innovasiya mərkəzi ilə sənaye innovasiya kompleksinin fərqi iri həcmli məhsul buraxılışındadır. 

 

MÜASİR TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİ İLƏ İAŞƏ SİSTEMİNDƏ YEMƏKLƏRİN  

İSTEHSAL TEXNOLOGİYASI 

 

Valikova Y.H. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

İnsanların maddi rifah halını qaldırmaq üçün iaşə müəssisələrinin qarşısında mühüm vəzifələr durur. 

Zəhmətkeşlərin rifah və mədəni səviyyəsinin durmadan artması insanların zövqünü getdikcə inkişaf etdirir 
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və nəticədə ictimai iaşə məhsulunun və istehlakçılara xidmət təşkilinin keyfiyyətinə qarşı tələblər artır.Ona 

görə aşxana, restoran, kafe işçiləri əhaliyə satılan məhsulun, kulinar məmulatlarının və yarımfabrikatların 

keyfiyyətini yaxşılaşdırmalı, istehsal yenilikçilərinin iş təcrübəsi və texnikasına yiyələnməli istehlakçılara 

xidmət mədəniyyətini qaldırmalıdır. İctimai iaşə müəssisələri işinin ciddi yaxşılaşdırılması çox cəhətdən 

aşpazların ustalığından asılıdır. Aşpaz, ictimai iaşənin ən məsul işçilərindən, aşpaz peşəsi isə ən hörmətli və 

ən şərəfli peşələrdən biri sayılır. 

Müasir texnologiyaların işlənib hazırlanması, xörək və kulinar məmulatını keyfiyyətcə 

yaxşılaşdırmağa və beləliklə də əhaliyə göstərilən xidmətin səviyyəsini xeyli yüksəltməyə imkan verir. 

İaşə müəssisələrində aşpaz əməyini asanlaşdıran müxtəlif mexanizmlər vardır. Bunlardan tərəvəz, ət, 

balıq və s. məhsul təmizləyən maşınları, qabyuyan maşınları və s. göstərmək olar. Deməli, kulinariya iaşə 

müəssisələri avadanlığı məsələləri ilə də sıx əlaqədardır. İaşə müəssisələrinə müxtəlif çeşidli çoxlu yeyinti 

məhsulları daxil olur. Məhsulun qeyri-düzgün saxlanması və yanlış kulinar emalı nəticəsində xörəyin 

keyfiyyəti aşağı düşür və bəzən də xarab olur. Məsələn, C vitamini olan məhsullar açıq qabda qızdırılan 

zaman və yaxud tez-tez qarışdırılanda o, tamamilə məhv ola bilər. Yumurtanın bərk bişirilməsi üçün 

müəyyən vaxt qoyulmuşdur, yumurtanı həmin vaxtdan artıq bişirəndə onun ağı dəyişir və həzməgetmə 

qabiliyyəti xeyli aşağı düşür. Belə misallar çox göstərilə bilər. Deməli, xörəyin düzgün qaydada bişirilməsini 

öyrənmək aşpazın ən mühüm vəzifəsidir. Xörək hazırlanan zaman məhsulların kulinar emalından keçirilməsi 

bir sıra ardıcıl əməliyyatdan ibarətdir ki, bunların hamısına birlikdə texnoloji proses deyilir. Bu proses iki 

əsas mərhələdən, yəni məhsulun ilk emalından və isti emaldan keçirilməsindən ibarətdir. İlk emal zamanı 

xammal müxtəlif tərkib və ardıcıllıqla növləşdirmə, yuyulma, soyulma, parçalanma, doğranma, kəsilmə və s. 

proseslərdən keçirilir. İkinci mərhələdə ilk hazırlanmış xammal müxtəlif isti emaldan, o cümlədən suda 

bişirmək, qovurmaq, az suda bişirilmək, öz buğunda bişirilmək və kabab edilmək əməliyyatından keçirilir. 

Xörək hazırlanması işində texnoloji prosesin düzgün aparılması aşpazdan nəzəri bilik və təcrübə vərdişləri 

tələb edir. Yalnız bu şəraitdə yaxşı tam xassələrinə malik olan qidalı və zahiri cəhətdən cazibəli yüksək 

keyfiyyətli xörək hazırlana bilər. 

Hər gün qida sənayesində və iaşə sistemi müəssisələrində elementar tərkibli məhsullardan tutmuş 

(məsələn, mineral su, xörək duzu, sirkə və s.) bioloji quruluşuna görə daha mürəkkəb olan çoxlu miqdarda 

ərzaq xammalı istifadə edilir ki, onların əsasında da çoxsaylı kulinar məhsulları, qənnadı məmulatları və s. 

bu kimi qida əhəmiyyətli məhsullar hazırlanır. Əlbəttə, vəziyyətinə və xassələrinə görə də emal edilən bu 

xammallar sadə mineral birləşmələrdən tutmuş canlı orqanizmlərə qədər heç də az müxtəlifliyə malik 

deyillər. Beləliklə, işlədilən xammalın müxtəlifliyi, onun istiqamətləndirilmiş emalının çoxmərhələli olması, 

xassələrin dəyişməsi ilə əlaqədar keyfiyyətin dəyişkənliyi və s. bu kimi tələblərin mövcudluğu istehsalda 

müxtəlif əməliyyatların tətbiqini, təsir formalarını, onların intensivliyi və xarakterinin də dəyişməsi 

zərurətini şərtləndirir. 

 

 

AZƏRBAYCAN REGİONLARINDA SƏNAYE MƏHƏLLƏLƏRİNİN 

TƏŞKİLİ İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

Vəliyev F.A. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

         

        Müasir dövrdə Azərbaycanın iqtisadi potensialının yaranmasında regionlar çox vacib rol oynayır. Bu 

səbəbdən regionların inkişaf etdirilməsi, bölgələrdə sənaye məhəllələrinin yaradılması və onun 

gücləndirilməsi istiqamətlərinin müəyyən olunması  diqqət mərkəzindədir. 

         Ölkə Prezidenti İlham Əliyev 2014-cü il 8 oktyabr tarixində ölkədə sənaye məhəllələrinin yaradılması 

ilə əlaqədar tədbirlərin həyata keçirilməsinin təmin  olunması məqsədi ilə “Sənaye məhəllələrinin 

yaradılması və fəaliyyətinin təşkili haqqında” Fərman imzalamışdır. 

          Sənaye məhəllələrin yaradılmasında üç əsas hədəf qarşıya qoyulmuşdur: "İlk öncə əsas hədəf  qeyri-

neft sektorunun inkişafı, qeyri-neft sektorunda istehsalın təşviq edilməsidir. Sonrakı məqsəd isə  regionların 

inkişafının dəstəklənməsidir. Çünki sənaye məhəllələri regionlarda yaradılacaq. Həmçinin bu yeni iş 

yerlərinin yaradılması və regionlarda istehsalın artırılması deməkdir. Bununla məşğulluğun təmin 

olunmasına gətirib çıxaracaq. Üçüncü əsas məqsəd isə idxaldan asılılığın azaldılması və daxili bazara yerli 

məhsulların çıxarılmasını təmin etməkdən ibarətdir.                    
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         Azərbaycanda sənaye məhəllələrinin yaradılması və fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsində Türkiyə 

təcrübəsindən istifadə edilmişdir. Türkiyədə 500 minə yaxın insanın çalışdığı 456 sənaye məhəlləsi fəaliyyət 

göstərir. Bu məhəllələr  1965-ci ildən başlayaraq Elm, Sənaye və Texnologiyalar Nazirliyinin dəstəyi ilə 

sənaye müəssisələrinin kooperativləri tərəfindən qurulmuşdur. 

         Sənaye məhəllələri sənaye sektorunun inkişaf etdirilməsindən əlavə, eyni zamanda, həmin regionlara 

investisiyanın cəlb olunması məqsədi ilə güzəştlərin tətbiqidir. Adətən sənaye məhəllələri sənaye 

şəhərciklərini və yaxud onlara nisbətən kiçik ərazini əhatə edir. Konkret şəkildə burada həm yerli, həm xarici 

investorlara güzəştlərin müəyyən edilməsi  nəzərə alınır.  

         Azərbaycanda ilk sənaye məhəlləsi Neftçalada yaradılıb. İlkin mərhələdə Neftçala sənaye məhəlləsində 

istifadəyə 8 modullaşdırılmış istehsal binasından 4-ü istifadəyə verilmişdir. Artıq Neftçala Sənaye 

məhəlləsində birinci mərhələdə işlər uğurla tamamlanmışdır. Qısa müddət ərzində inzibati binada, sahəsi 

7779 m
2 

 olan istehsal blokunda zəruri infrastrukturun tikintikisində işlər yekunlaşmışdır. Əlavə olaraq, 

inzibati binada sahibkarların səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün hüquqi, sığorta, bank, ümumi mühasibatlıq, 

eləcə də təlimlərim keçirilməsi təklif olunmuşdur. 

         Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 27 noyabr 2017-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Sabirabadda 

da sənaye məhəlləsi yaradılır. İyirmi hektar ərazidə yerləşən bu sənaye mərkəzində yun tədarükü, taxta, 

pambıqtəmizləmə, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı müəssisələri, plastik məmulatlar və tikinti 

materiallarının istehsalı və logistika mərkəzinin fəaliyyət göstərməsi planlaşdırılır. 

         Artıq Masallı və Hacıqabul sənaye məhəllələri də fəaliyyətə başlamışdır. Hacıqabul Sənaye 

Məhəlləsində regionun iqtisadi potensialına uyğun olaraq, plastik taralar, ağır maşınqayırma, kompozit 

materiallar, xüsusi vaqonqayırma,  avtomobil və tikinti materiallarının istehsalı üçün avadanlıqların istehsalı 

müəssisələrinin yaradılmasına start verilmişdir. 

       Masallı Sənaye məhəlləsində görülən işlərdən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, yaradılan müasir 

infrastruktur və güzəşt-dəstək sxemləri dünya praktikasına uyğundur və söyləmək olar ki, burada yaradılacaq 

şərait investorların ürəyincə olacaq və  regionda sənayenin inkişafına öz töhfəsini verəcək. 

         Müasir tələblərə uyğun daha bir sənaye məhəlləsinin Ağstafada “Karvan-L” şirkəti tərəfindən 

yaradılması başlanmışdır. 

         Bir sözlə, yeni yaradılmış sənaye məhəllələrinin fəaliyyəti dövlətin sənaye potensialının inkişafında 

növbəti və möhkəm halqaya çevrilməklə ölkənin ixrac strukturunun qeyri-neft sektoru lehinə 

dəyişdirilməsinə istiqamətlənmişdir. 

 

 

MÜƏSSİSƏNİN PUL VƏSAİTLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI 

 

Yaqubova S.E. 

Gəncə Dövlət Universiteti 

 

 Müəssisənin pul vəsaitlərinin idarə olunması dedikdə  daxil olan maliyyə vəsaitlərinin axınını və 

hərəkətini balanslaşdırmaq məqsədilə onların gündəlik monitorinqi və digər büdcəyə nəzarət tədbirləri 

nəzərdə tutulur. Müəssisənin maliyyə vəsaitlərinin düzgün idarə olunması onun ödəniş qabiliyyətinin 

təminatçısıdır. Maliyyə vəsaitlərinin idarə edilməsində planlaşdırma və ödənişlərə vaxtlı-vaxtında nəzarət 

olmadığı halda aşağıda qeyd olunan problemlərin meydana çıxması qaçılmazdır: 

 əmək haqqının gecikməsi; 

 dtbitor borcların artması; 

 pul vəsaitlərinin çatışmazlığı;  

 dövriyyə kapitalının çatışmazlığı; 

 əlavə kredit və digər vəsaitlərin cəlb edilməsində çətinliklərin yaranması. 

Müəssisədə pul vəsaitlərinin idarə olunması işinin tərkibinə bu vəsaitlərin hərəkətinin 

proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması daxildir. Belə ki, daxil olması gözlənilən pul kütləsinin 

proqnozlaşdırılması cari, maliyyə və investisiya fəaliyyətinə dair  büdcənin planlaşdırılmasına imkan yaradır. 

Pul vəsaitlərinin hərəkət planı – müəssisəni hesablaşma hesablarındakı və xəzinədəki pul vəsaitlərinin 

dövrlər üzrə (illik, rüblük, aylıq, həftəlik və s.) hərəkətini təsvir edən bir büdcə planıdır. Pul vəsaitlərinin 

hərəkət planından müəssisəni onun qarşısında duran müxtəlif öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün sərf etdiyi 

maliyyə vəsaitləri ilə daima təmin etmək üçün istifadə olunur. Bundan başqa həmin plan gəlirlərin xərcləri 
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üstələməsi nəticəsində yaranmış artıq vəsaitlərin səmərəli istifadəsinə kömək edir. Beləliklə demək olar ki, 

pul vəsaitlərinin hərəkətinin düzgün planlaşdırılması müəssisədə maliyyə çətinliyinin yaranmasının qarşısını 

alır. Əks halda, yəni maliyyə çətinliyi yarandıqda, maliyyə meneceri bank kreditlərinə, istiqrazların 

buraxılmasına, eləcə də pul cəlb edə biləcək digər əməliyyatlara müraciət etməli olur. 

Müəssisənin bütün fəaliyyət növləri üzrə balanslaşdırılmış pul axını onun ümumi fəaliyyətinin 

effektivliyinə dəlalət edən əsas amillərdən biridir. Pul axınlarının hərəkəti üç axına bölünür: əməliyyat; 

investisiya; maliyyə. 

Əməliyyat axınları – müəssisənin gündəlik əməliyyatları gedişində həyata keçirilən ödənişlər və 

daxilolmalardır. 

İnvestisiya axını –investisiyaya yönəldilən pul vəsaitlərinin cəmidir. İnvestisiya –uzunmüddətli 

aktivlərin əldə edilməsidir. 

Maliyyə axını –maliyyə əməliyyatlar nəticəsində pul vəsaitlərinin hərəkətidir: kredit və borcların 

alınması və ya bağlanması, faizlərin ödənməsi, nizamnamə kapitalına edilən yatırımlar, dividentlərin 

ödənməsi. 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın nəticəsi olaraq təmiz pul axını – müəyyən müddət 

ərzində kampaniyanın pul daxil olmaları ilə pul ödənişləri arasındakı fərq yaranır. Pul axınlarının idarə 

edilməsi strateji və operativ idarəetməyə bölünür. 

Pul vəsaitlərinin dövriyyəsinin təhlili hesabat dövrünə dair məlumatlar əsasında aparılır. İlk baxışdan 

bu cür təhlil maliyyə meneceri üçün bəsit xarakter daşısa da, onun yerinə yetirilməsinin vacibliyini 

əsaslandıran bir sıra dəlillər mövcuddur. Misalçün, paradoks doğuran hallardan biri kimi müəssisənin gəlirlə 

işlədiyi halda öz işçiləri və sərbəst agentlərlə hesablaşa bilməməsini göstərmək olar. Bu cür hallar keçid 

iqtisadiyyatı dövründə kifayət qədər geniş yayılmışdır. Belə hallarda məhz pul vəsaitlərinin dövriyyəsinin 

təhlili hesabat dövründə müəssisəyə daxil olan pul vəsaitləri ilə onun əldə etdiyi gəlirlər arasındakı 

uyğunsuzluğu məlum dəqiqliklə ifadə etmək imkanı yaradır. 

Pul vəsaitlərinin hərəkətinin hesabatını tərtib etmək üçün iki metoddan istifadə olunur: birbaşa və 

dolayı metodlar. Birbaşa metod daha mürəkkəb olsa da, buraya daha müfəssəl məlumatlar daxil edilir. O, 

bütün pul əməliyyatlarını və onların hansı fəaliyyət növünə (əsas, investision və ya maliyyə) aid olmasını 

əhatə edir. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlarını birbaşa metodu tətbiq etməklə hazırlayan müəssisələr pul 

vəsaitlərinin daxil olmalarının və pul vəsaitləri ilə ödənişlərin əsas siniflərini açıqlamalıdırlar. 

Aşağıda əməliyyat fəaliyyətindən yaranmış pul vəsaitlərinin hərəkətini birbaşa metod əsasında təqdim edən 

müəssisənin pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatından çıxarış göstərilmişdir:  

 

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti  

Müştərilərdən daxil olan pul vəsaitləri      X 

Təchizatçılara və işçilərə ödənilən pul vəsaitləri    (X) 

Əməliyyatlardan əldə olunan pul vəsaitləri                  X 

Ödənilmiş faizlər                    (X) 

Ödənilmiş mənfəət vergisi     (X) 

Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul vəsaitləri    X 

Alternativ olaraq, müəssisə hesabat dövrünün xalis mənfəət və ya zərərini qeyri-pul maddələri, həmçinin investisiya və 

maliyyələşdirmə fəaəiyyətlərindən ayırmaqla pul vəsaitlərinin hərəkətini dolayı yolla da hesablaya bilər.  

Aşağıda əməliyyat fəaliyyətindən yaranmış pul vəsaitlərinin hərəkətini dolayı metod əsasında təqdim edən 

müəssisənin Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatından çıxarış göstərilmişdir:  

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti  

Vergiqoymadan əvvəlki mənfəət                  X 

Aşağıdakı maddələr üzrə düzəlişlər: 

Amortizasiya       X 

Valyuta mübadiləsi üzrə zərər     X 

İnvestisiya gəliri                   (X) 

Faiz xərcləri       X 

Dövriyyə kapitalının dəyişməsindən əvvəl mənfəət                X 

Ticarət və sair debitor borclarının artması                (X) 

Ehtiyatların azalması      X 

Ticarət kreditor borclarının azalması                (X) 

Əməliyyatlardan əldə olunan pul vəsaitləri                 X 
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Ödənilmiş faizlər                   (X) 

Ödənilmiş mənfəət vergisi                 (X) 

Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul vəsaitləri   X 

Təqdim edilən informasiyanın əhəmiyyətliliyi baxımından, birbaşa metod tövsiyə edilən metoddur. Lakin, buna 

baxmayaraq, təcrübədə dolayı metod daha çox istifadə olunan metoddur.  

Ödənilmiş faizlər maliyyə qalığında yer almasına baxmayaraq, adətən əməliyyat fəaliyyəti kimi təsnifləşdirilirlər. Faiz 

xərcləri əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinə daxil edilməlidir və xalis mənfəət və ya zərərin 

müəyyənləşdirilməsi zamanı nəzərə alınmalıdır.   

 Pul vəsaitlərinə ehtiyatların idarə olunması nəzəriyyəsi əsasında hazırlanmış modellər tətbiq oluna bilər ki, 

bunlar da həmin vəsaitlərin həcminin optimallaşdırılmasına xidmət edir. Burada söhbət pul vəsaitlərinin və onların 

ekvivalentinin dəyərləndirilməsindən, həmin vəsaitlərin hesablaşma hesabındakı və qiymətli kağızlardakı payından, 

eləcə də göstərilən payların nə zaman və hansı nisbətdə qarşılıqlı transformasiya edilməsindən gedir. Qərb 

praktikasında bu sahədə müəlliflərinin adı ilə tanınan Baumol modeli və Miller–Orr modeli daha geniş yayılmışdır. 

Bunlardan birincisi 1952-ci, ikincisi isə 1966-cı ildə hazırlanmışdır. Baumol modelində pul vəsaitlərinə bir növ ehtiyat 

vəsait kimi baxılır. Bu model sadədir və sabit gəlirə malik olan müəssisələr üçün qəbul ediləndir. Miller–Orr modeli 

sadəliklə reallığın kompromisini əks etdirir. Bu metod dəyişkən gəlirə malik olan müəssisələrdə pul vəsaitlərinin 

düzgün idarə olunmasna hesablanmışdır. 

 

  

İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİK BAZAR İQTİSADİYYATI  

KATEQORİYASI KİMİ 

 

Zeynalova Ü.İ. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Hal-hazırda iqtisadi təhlükəsizlik iqtisadi asılılıq və müstəqillik, sabitlik və qeyri-sabitlik, iqtisadi 

təzyiq, şantaj, məcbur etmə və aqressiya kateqoriyaları ilə sıx əlaqəli olan kateqoriya kimi qəbul edilir. Rus 

alimi E. N. Pozdnyakov iqtisadi təhlükəsizliyi belə müəyyən etmişdir: “İqtisadi təhlükəsizlik müəyyən 

hadisə nəticəsində bazar subyektlərinə (dövlətə, ayrı-ayrı regiona, müəssisəyə və ya fərdlərə) vurulan 

zərərdən və ya ziyandan müdafiə olunmadır” [3].  

İqtisadi ədəbiyyatda iqtisadi təhlükəsizliyin 4 səviyyəsi: 1) beynəlxalq (qlobal və ya regional) 

təhükəsizlik, 2) milli təhlükəsizlik, 3) lokal (ölkə daxilində regional və ya sahəvi) və 4) xüsusi (müəssisə və 

şəxsi) təhlükəsizlik səviyyələri qeyd olunur. 

Beynəlxalq təhlükəsizlik dedikdə qarşılıqlı anlaşma və qarşılıqlı sərfəli əməkdaşlıq prinsiplərinə 

əsalanmaqla dünya dövlətlərinin hər birinə müstəqil surətdə sosial və iqtisadi inkişaf strategiyası seçməyə və 

həyata keçirməyə imkan verən sazişlərin, razılaşmaların və yan-yana yaşamanın beynəlxalq hüquqi şərtləri 

kompleksi başa düşülür. 

Milli təhlükəsizlik – iqtisadiyyatın, ölkənin milli maraqların zəmanətli müdafiəsini, harmonik dayanıqlı 

sosial istiqamətli inkişafını, hətta xarici və daxili proseslərin əlverişsiz olduğu situasiyalarda belə kafi 

səviyyədə istehsal və müdafiə potensialını təmin edən vəziyyətidir.  

Xüsusi və ya şəxsi təhlükəsizlik hüquqi, istehsal və ya təşkilati əlaqələrin, maddi və intellektual 

resursların stabil fəaliyyət göstərməsini, maliyyə-kommersiya uğuru qazanmasını, elmi-texniki tərəqqiyə və 

sosial inkişafa nail olunmasını təmin edən vəziyyətidir. 

 “Milli təhlükəsizlik” anlayışı ilə yanaşı “iqtisadi təhlükəsizlik” anlayışı da müasir cəmiyyətin daxili və 

xarici siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Çünki iqtisadiyyat cəmiyyətin, dövlətin  və fərdin fəaliyyətinin 

həyati vacib tərəfi olduğundan iqtisadiyyatın həyat qabiliyyətliliyi, mümkün daxili və xarici təhlükələr 

yarandığı hallarda onun dayanıqlılığı qiymətləndirilmədiyi halda milli təhlükəsizlik anlayışı heç bir şeyi 

ifadə etmir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, müdafiə, informasiya, ərzaq, enerji və s. təhlükəsizlik 

məsələlərini də əhatə etdiyindən “milli təhlükəsizlik” məfhumu “iqtisadi təhlükəsizlik” anlayışından kifayət 

qədər geniş anlayışdır. 

Ölkəmizin iqtisadi sisteminin fəaliyyətinin müasir bazar şərtləri iqtisadi təhlükəsizlik problemini aktual 

bir problemə çevirmişdir. Buna görə də həm fəaliyyətin stabilliyinin, bütünlükdə cəmiyyətin maraqları 

naminə mənfəətin artırılmasının, həm də ölkənin iqtisadi sisteminin əsası olan müəssisənin maraqlarının 

gözlənilməsinin təminatı olan iqtisadi təhlükəsizlik probleminin öyrənilməsi zərurəti meydana çıxır. 

Müəssisəyə təsərrüfatçılığın müstəqil subyekti kimi yanaşıldıqda iqtisadi təhlükəsizlik onun 
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fəaliyyətinin stabilliyini, maliyyə-kommersiya uğurunu, elmi-texniki tərəqqini və sosial inkişafını təmin edən 

hüquqi, iqtisadi münasibətlər, təşkilati əlaqələr, maddi və intellektual resursların müasir vəziyyəti vasitəsi 

kimi çıxış edir. Bunlar həm də iqtisadi təhlükəsizlik sisteminin idarə edilməsinin təhlilini, tərtib və idarə 

edilməsini şərtləndirir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, müəssisənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə kompleks proqram 

hələ kifayət qədər işlənib hazırlanmamışdır. İqtisadi ədəbiyyatda müəssisənin iqtisadi təhlükəsizliyinin ən 

çox sosial-iqtisadi sistem baxımdan nəzərdən keçirilməsi təklif edilir [2]. Bu halda sistemin fəaliyyəti üçün 

təhlükə yaradan hadisələri və bu hadisələrin müəssisənin iş qabiliyyətinə təsir səviyyəsini müəyyənləşdirmək 

olar. Ənənəvi olaraq iqtisadi təhlükəsizlik sosial-iqtisadi sistemin mühüm keyfiyyət xarakteristikası kimi 

nəzərdən keçirilir. 

 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В УВЕЛИЧЕНИИ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Валиева Н.В. 

Азербайджанский государственный экономический университет 

 

Инвестиционная политика государства – сложный процесс, который связан со множеством 

взаимосвязанных факторов. Стратегическое планирование каких–либо определенных схем для 

размещения производственных сил, сосредоточен в обосновании эффективности и целесообразности 

развития конкретных отраслей в регионах с точки зрения привлекательности интересов государства.  

С теоретической и практической точки зрения в экономике предпринимательская и 

инвестиционная активность в большей степени зависит от направления государственной политики. 

На макроэкономическом уровне инвестиционная политика – это часть государственной 

экономической политики, которая необходима для обеспечения эффективной инвестиционной 

активности. 

Как отметил Подшиваленко Г.П. в своем труде «Инвестиции: Учебник»: «Инвестиционная 

политика государства – совокупность взаимосвязанных целей и процедур по снабжению 

необходимого уровня и структуры капитальных вложений в экономику страны, отдельных ее сфер и 

отраслей, также меры по повышению инвестиционной активности всех основных агентов 

воспроизводственной деятельности: населения, предприятий, предпринимателей, государства». 

В нынешнее время государство стало активным участником процесса экономического 

развития. Теперь правительство все более активно участвует в инвестиционной деятельности, и 

благодаря своей денежно-кредитной и налогово-бюджетной политике устанавливает руководящие 

принципы экономической деятельности. Государство также может влиять на уровень инвестирования 

в стране, поощряя это разными экономическими рычагами. 

Уровень инвестиций имеет прямую зависимость от экономического уровня страны. Процесс 

развития в случае развитых стран был распространен в течении длительного периода времени, но у 

недостаточно развитых стран сегодня нет времени ждать, и для них крайне важно сократить период 

развития. В этом случае правительство играет важную роль в процессе развития. Эти страны 

остаются застойными, и для того, чтобы поставить их на путь роста, необходимо позитивное 

вмешательство государства. По данным Исследовательской группы ООН: «В дополнение к 

функциям, которые обычно выполняются государством, существует ряд функций, которые они 

должны выполнять по той простой причине, что они важны и не выполняются в достаточной мере 

частными усилиями». 

В слабо развитых странах планирование не ограничивается вмешательством, а рассматривается 

как необходимое условие экономического развития. Поскольку в слабо развитых странах источников 

недостаточно, необходимо планировать распределение в первую очередь денежных ресурсов и их 

рациональное инвестирование.  

Таким образом, анализ проводимый в странах с рыночной экономикой государственная 

инвестиционная политика, говорит о том, что она, как правило, не сводится только к созданию 

стандартных условий инвестиционной деятельности, а предусматривает в том числе и активную роль 

самого государства в создании системы не только краткосрочного, но и долгосрочного 

финансирования экономики. Ряд развитых страны, а в основном государства Евросоюза, в первую 

очередь предъявляют к иностранным государствам суровые требования по доведению до минимума 
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государственного вмешательства в экономику, но сами проводят продолжительную государственную 

политику. Причиной этому является то, что решение множества инвестиционных задач, 

поставленных государством, неизбежно требует их вмешательства. 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 
 

Мурадлы И. 

Азербайджанский государственный экономический университет 

  

В тезисе говорится о  проведении сертификационного испытания женской одежды, а также 

совершенствование этих испытаний, указаны требования,предъявляемые к женской одежде. 

Одежда в жизни каждого человека играет очень важную роль. Она давно уже стала 

неотъемлемым атрибутом любого человека. Одежда несет не только утилитарную функцию защиты 

от холода и прикрытия   отдельных частей тела человека, но является еще и  важной составляющей 

имиджа. 

Сертификационные испытания –– элемент системы мероприятий, направленных на 

подтверждение соответствия фактических характеристик изделия требованиям нормативно-

технической документации (НТД). Сертификационные испытания, как правило, проводят 

независимые от производителя испытательные центры, аккредитованные в различных системах 

сертификации. По результатам испытаний выдается сертификат или знак соответствия изделия 

требованиям НТД. Сертификация предполагает взаимное признание результатов испытаний 

поставщиком и потребителем. Сертификационные испытания проводятся в аккредитованных 

испытательных лабораториях, которые осуществляют отбор образцов сертифицируемой продукции. 

Процедура сертификационных испытаний занимает около 10 рабочих дней с момента предоставления 

полного пакета документов и образцов. 

Сертификация женской одежды осуществляется в форме декларирования и носит обязательный 

характер. Декларация может быть оформления на поставщика или производителя товара. В 

комплекте с декларацией о соответствии по желанию заявителя может быть оформлен добровольный 

сертификат соответствия, что может послужить дополнительным преимуществом перед 

конкурентами. 

Сертификация женской одежды проводится в строгом соответствии с нормами технического 

регламента «О безопасности продукции легкой промышленности» 

Перечень документов для сертификации одежды 

Заявка; 

Копии свидетельств; 

Реквизиты компании заявителя; 

ТУ (технические условия), если продукция производится не по стандарту; 

Копия контракта на поставку (только для импортной продукции). 

Одежда, подлежащая обязательной сертификации: 

 Бельевой трикотаж: футболки, майки, топ; 

Нижнее белье; 

Изделия бельевые купальные; 

Чулочно-носочные изделия первого слоя: носки, колготы, чулки. 

В результате процедур декларирования или сертификации клиент получает соответственно 

декларацию или сертификат соответствия на одежду. По усмотрению клиента процедура 

декларирования может быть заменена на сертификацию, но не наоборот. Оба документа выдаются на 

основании протокола (или протоколов) об испытаниях. 

Декларация соответствия на одежду выдается по аналогичной выдаче сертификата процедуре и 

оба эти документа имеют равную юридическую силу.Сертификат и декларация соответствия на 

одежду выдается сроком от одного года до пяти лет, это зависит от выбранной схемы сертификации. 
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X BÖLMƏ 

 

ĠQTĠSADĠ FƏALĠYYƏT NÖVLƏRĠ ÜZRƏ  

AKTUAL MƏSƏLƏLƏR 

 

 

MALĠYYƏ PLANLAġDIRILMASI VƏ PROQNOZLAġDIRILMASININ METODLARI 

 

Abdullayeva A.O. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

           

Menecmentə dair hər bir dərslikdə yazılır ki, planlaşdırma kompaniyanın idarə edilməsi olduqca vacib 

bir alətdir.  

Gəlin praktikaya nəzər salaq. Azərbaycan kompaniyaları ―planlaşdırma‖ dedikdə nə başa düşürlər? 

Sən demə, menecerlərin əksər hissəsi planlaşdırma və proqnozlaşdırma arasında bir fərq görmürlər 

Əksəriyyət planlaşdırmanı belə edir: ötən ilki göstəriciləri götürür və onun üzərində 25% əlavə edir. Bu da 

olsun, sizin bu ilki planınız. Bəs nəyə görə məhz 25%? Çünki bu daha real və əlçatandır. Məhz bu planlar 

tabelikdə olan əməkdaşlara bildirilir, onlar isə bu planları yerinə yetirməlidir. 

Bu proses daha çox ―fala baxmağa‖, ya da proqnozlaşdırmaya oxşayır. 

Proqnoz isə bir növ ―hələ öldürülməmiş ayının dərisinin bölüşdürülməsi‖ barədə lətifəni xatırladır. 

Rəhbər o ideyanı beynində əsas götürür ki, ayı öldürülmüş olacaq və onun xəzindən gəlməli olan gəlirlərdən 

artıq qazanacağı divident barəsində düşünür. Personal isə hələ bu ayının axtarışı ilə məşğul olacaq, qəribə 

olsa da, güman edildiyi ayı tapılmır. 

Yəni siz bazardakı situasiyanın sizin təsəvvür etdiyiniz kimi olacağını gözləyirsiniz. Bəs, hər şeyin 

təsəvvür etdiyiniz kimi baş verdiyi halların sayı nə dərəcədə çox olur? Bəs 5 ildən sonra və ya səhərki gün 

situasiya sizin ssenari ilə üst-üstə düşəcəkmi? 

Buna görə də əksər menecerlər uzunmüddətli planlaşdırmanı sevmir, bu söz altında məhz 

proqnoşladırma başa düşürlər. Bəli bu proqnozlaşmadan imtina etmək üçün səbəb ola bilər, amma 

planlaşdırmadan yox. 

Plansız işləmək elə proqnoza əsaslanaraq işləməyə bərabərdir. Bir qayda olaraq, plansızlıq səbəbindən 

kompaniyalar ciddi risklərlə üzləşirlər. Adətən belə səhvlərə xırda kompaniyalar və iş adamları yol verir. 

İflasların sayı isə bunu bir daha sübut edir. 

Planlaşdırma proqnozlaşdırmadan onunla fərqlənir ki, o, kompaniyanın bazarda hansı mövqe 

tutmasından asılı olmayaraq biznesin idarə edilməsində aktiv bir alət kimi istifadə edilir. Bu aktivlik isə öz 

personalına qarşı münasibətdə konkret fəaliyyət növləri ilə məhdudlanmır. 

Ticarət sahəsində satış planını alış planından çıxış edərək tərtib etmək lazımdır. Ənənəvi 

proqnozlaşdırma gətirib ona çıxarır ki, bu situasiyalarda ya anbarlar dolub-daşır, ya da əksinə məhsul defisiti 

yaşamır, o, məhsul çeşidlərindən çıxır. 

 

          

ĠSTEHLAK BAZARINA DAXIL OLAN SĠNTETĠK YUYUCU VASĠTƏLƏRĠNĠN 

TƏSNĠġDĠRĠLMƏSĠ 

 

Abdullayeva L.Ə. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

Sintetik yuyucu vasitələrin böyük təcrübəvi əhəmiyyəti var. Bizim ölkədə 50-ci illərin axırında 

bunların sənayə tərəfindən istehsalına başlanmışdır. Bir sıra ölkələrdə onların buraxılışı yuyucu vasitələrin 

ümumi miqdarının 75-80%-i təşkil edir. Sintetik yuyucu vasitələrin əsas tərkib hissəsi islatma və köpük 

əmələ gətirmə qabiliyyətinə malik səthi aktiv üzvi maddələrdir. Bu xassələrin məcmunu onların yuyucu 

təsirinə səbəb olur. Bəzən bu maddələrə sintetik deterqentlər deyilir. Səthi aktiv maddələrin yuyucu təsirini 

gücləndirmək üçün sintetik yuyucu vasitələrin tərkibinə qələvilər və neytral elektrolitlər, 
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karboksimetilsellüloza, alkilol amillər və bəzi başqa maddələr əlavə edilir. Bunlar xüsusən çox çirklənmiş 

parçanı yuyarkən, yuyulmuş səthə çirk hissəciklərin yenidən çökməsini ləngidilməsi və ya qabağının 

alınması üçün faydalıdır. Sintetik yuyucu vasitələrin əsası olan səthi aktiv maddələr ionogen və ionogen 

olmayan maddələrə bölünür. Birinci elektrolitik parçalanır, ikinci isə ionlara və sulu məhlula parçalanmır. 

Son illər yuyucu vasitələr üçün xüsusi qruppaya daxil olan yeni sintetik amfoter səthi aktiv maddəlar 

hazırlanmışdır. Onlar turşulu və əsas funksiyaya malikdirlər. Bu maddələr çox perspektivli ola bilərlər. 

Çünki bunlardan çoxu qətiyyən zəhərli deyil, lakin hələ bahadır. 

Sintetik yuyucu vasitələrin əsas tərkib hissəsi islatma və köpük əmələgətirmə qabiliyyətinə malik səthi 

aktiv üzvü maddələrdi. Bu xassələrin məcmunu onların yuyucu təsirinə səbəb olur. Bəzən bu maddələrə 

sintetik deterqent deyilir. 

Məişət sintetik yuyucu vasitələr təyinatından asılı olaraq aşağıdakı qruplara bölünür: 

1) Yun və ipək parçalari yumaq üçün vasitələr (1%-li məhsulun pH 7-8,5); 

2) Pambıq və kətan parçaları yumaq üçün vasitələr (pH 10-11,5); 

3) Müxtəlif parçaları yumaq üçün, o cümlədən kimyəvi liflərdən olan parçaları yumaq üçün 

universal tipli vasitələr; 

4) Kobut və çox çirklənmiş parçaları, xüsusi geyimləri yumaq üçün vasitələr, tualet məqsədləri üçün 

vasitələr, saç üçün şampunlar və s.; 

5) Qablar, avadanlıq və ev əşyaları yumaq üçün vasitələr. 

“Xəz təmizləyən” vasitənin tərkibinə OP-7, ya OP-10 maddələr, natrium tripolifosfat, 

susuzlaşdırılmış soda və başqaları daxildir. Ağ  rəngli xəzi təmizləmək üçün ona ğardıcı əlavə edilir. Sintetik 

liflərin tədbiqi ilə hazırlanan pambıq və kətan parçaları yumaq  üçün olan yuyucu vasitələr alkilsulfat və 

alkilsulfanat əlavə etməklə ən çox alkilarilsulfonatlardan hazirlanır. Bu vasitələrin tərkibinə karboksilmetil-

sellüloza, alkilolamidlər, natrium tripolifosfat və 10-15%-ə qədər susuzlaşdırılmış soda daxildir. 

Qaba və çox çirklənmiş (yağa bulanmış) parçaları yumaq üçün vasitələr alkil və alkilarilsulfanatlardan 

və çoxlu miqdarda qələvi duzlardan (soda, trinatrimfosfat, natrimsilikat) ibarətdir. 

Döşəmə örtükləri, divar örtükləri, şüşə və qab avadanlıq təmizləmək üçün maye sintetik vasitələr 

ikinci alkilsulfat spirtin sulu məhlulundan ibarətdir. 

Sintetik yuyucu vasitələri üstün cəhəti yalnız ondan ibarət deyil ki, onlar yağlı sabunu əvəz edib və üz 

üçün hazırlanması üçün ərzaq yağları tələb etmir. Həmçinin onlar turçu mühitində və cod suda yuyucu təsirə 

malikdir. Suda həll olan zaman qələvi mühiti əmələ gətirməklə, onlar yun və ipək parçaları dağıtmır və 

rənginə təsir etmir. Buna görə də onlar təbii və süni ipəkdən, yundan, xəzdən, trikotajdan və başqalarından 

olan məmulatları yumaq üçün tətbiq edilir.  

Sintetik  vasitələrin yararlı əlavəsi olmadan yuma təsiri yaxşı olmur. Onların köpükəmələgətirmə 

qabiliyyəti və köpüyün davamlılığı sabuna nisbətən aşağıdır, lakin yararlı əlavələrin qatılması 

köpükəmələgətirməsini və köpüyünün davamlılığını əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdirir. 

Sintetik yuyucu vasitələrin yüksək səthi aktivliyinə görə quruma dərəcəsinə qədər hazırlaşdırırlar. 

Bundan sonra sintetik yuyucu vasitələrin hazırlanması və istehsalı tammilə zərərsiz məişət yuyucu 

vasitələrinin yaradılmasina və buraxılışına istiqamətləndirilməlidir. Bu cəhətdən düz zəncirli alkilsulfat əsaslı 

sintetik yuyucu vasitələr daha yaxşı yuma qabiliyyətinə malikdir, çirkablı suda tam ayrılırlar, insan dərisi 

üçün təhlükəsizdirlər. 

Sintetik yuyucu vasitələr hal-hazırda böyük praktiki əhəmiyyətə malik olduğundan, ticarət 

müəssələrinə geniş çeşiddə və bunların növləri daxil olur. 

Sintetik yuyucu vasitələrin əsas növü toz halında olanlarıdır. Bunların məqsədəuyğun tərkibinin 

seçilməsi ilə müxtəlif məqsədli yuyucu vasitələr istehsal olunur. 

 Bir vaxtlar bu vəsait xarici dövlətlərdən gətirildiyi üçün əhalinin bu qrup mallara olan tələbatı tam 

ödənə bilmirdi. Müstəqillik əldə edildikdən sonra digər sahələrdə olduğu kimi respublikamızda məişət-

kimyası mallarının istehsal inkişafına geniş yol açıldı. 

Belə ki,sintetik yuyucu vəsaitələrin istehsalı ölkəmizdə xammal bazası olduqca boldur. Bu baxımdan 

əvvəllər mövcud olan məişət-kimya malları istehsal müəssisələrin yenidən qurulması,yüksək istehsal 

həcminə malik olan ―Sumqayıt məişət-kimyası istehsalat birliyi‖ istifadəyə verilməsi bu mallara olan 

tələbatın tam ödənilməsinə imkan yaradır. 
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TOXUCULUQ ĠPLĠK VƏ SAPLARININ KEYFĠYYƏT GÖSTƏRĠCĠLƏRĠNĠN ĠSTEHSAL 

PROSESLƏRĠNDƏ FORMALAġDIRILMASI 

 

Abdullayeva N.A. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Standartlarda hər bir növ parça üçün keyfiyyətin norma göstəriciləri verilir. Parçaların təyinatından  

asılı olaraq ümumi texniki tələbləri özündə əks etdirən tamamilə yeni standartlar tətbiq olunur. Bunlar hamısı 

yeni növ parçaların istehsalını təşkil edir. Buraxılan parçaların keyfiyyətinin yüksəldilməsində ən mühüm 

olan məsələlərdən parça və parçalardan olan məmulatların təyinat və istismar şəraitini nəzərə almaqla xassə 

göstəriciləri, nomenklaturasının düzgün seçilməsidir. Bundan başqa liflərin, ipliklərin və sapların parçaların 

keyfiyyətinə böyük təsiri vardır. Parçanın əsas xassələri onun hazırlandığı liflərin xassələrindən asılıdır. 

Parçaların istehlak xassələrinin formalaşdırılmasına müxtəlif liflərin tərkib və xassələri böyük təsir göstərir. 

Əmtəəşünaslıq baxımından parçalar lif tərkibindən asılı olaraq bircinsli və qarışıq olur.                             

İplik və sapların keyfiyyət göstəriciləri öz növbəsində toxunan parçaların quruluşu və xassələrinin 

formalaşdırılmasında əsas rol oynadığı üçün iplik və sapların özlərinin quruluşu və xassələri də birinci 

növbədə onun istehsalına sərf edilən xammalın növündən, tərkibindən, emalı texnologiyasının düzgün yerinə 

yetirilməsindən əsaslı surətdə çox asılıdır. 

İplik dedikdə qısa liflərdən eşilmə üsulu ilə əldə edilmiş toxuculuq materialı kimi başa düşülür. İstər 

pambıq lifləri, istər yun, istərsə də kətan və digər bitki mənşəli liflər həm nisbətən qısa və həm də uzun lifli 

materiallardır. Məsələn, pambıq liflərinin uzunluğu 20 mm-dən 55 mm-dək, kətan lifinin elementar liflərinin 

orta uzunluğu 25-mm-dək çata bilir. Deməli, bu göstərilən uzunluqlara malik olan liflər emal prosesində 

iplik və sap növlərinə çevrilir. Hər bir lif növündən alınan ipliklərin özlərinə məxsus emalı texnologiyası 

mövcuddur. Lifin növlərindən asılı olaraq ipliklər və saplar təbii liflərdən və kimyəvi yolla alınan iplik və 

saplara ayrılırlar. Liflər iki sinifə bölünür : təbii və kimyəvi. Həm təbii, həm də kimyəvi liflər üzvi və qeyri-

üzvi olmaqla iki sinifə bölünür: bitki və heyvanat mənşəli liflər. Bitki mənşəli liflərə pambıq, kətan, cut və s. 

liflər aiddir. Heyvanat mənşəli liflərə yun, təbii ipək aid edilir. Qeyri-üzvi mənşəli təbii liflərin bir qrupu 

varki, buraya azbest aiddir. Üzvi mənşəli kimyəvi liflər süni və sintetik qruplarına bölünür. Süni liflərə 

viskoz, polinoz, asetat, kazein və s. aiddir. Sintetik liflərə isə anid, lavsan, spandeks, nitron, vinol və s. aid 

edilir. Beləki, iplik və sapların xassə göstəriciləri onların istehsalına sərf olunan lif xammalarının 

keyfiyyətindən asılı olduğu üçüm hazır parçaların da həm quruluşu və həm də xassələri onların 

toxunmasında tətbiq olunan iplik və saplardan çox asılılığı vardır. 

İplik və sapların istehsalı xammalın və tərkib materiallarının seçilməsi ilə başlanır. Xammalın 

seçilməsi, onun tərkibinə daxil olan digər lif növlərinin düzgün seçilməsi, xammal tərkibinin ya xalis pambıq 

lifindən və yaxud da digər lif növlərinin qatışığından ibarət olması əməliyyatlarının düzgün yerinə 

yetirilməsi gələcəkdə alınan ipliyin keyfiyyətinin formallaşdırılmasında həlledici əhəmiyyətə malikdir. 

Pambıq lifi uzunluq ölçülərinə görə qısa, orta və uzun liflərə ayrıldıqlarını, gələcəkdə hansı növ parça 

istehsalı üçün iplik və saplar hazırlanacaqsa bu amillər mütləq nəzərə almaq lazımdır. Əgər pambıq xaslı 

iplik alınacaqsa onda tərkibə qatılan digər lif növləri də mütləq parçanın təyinatına uyğun seçilməlidir.  Daha 

doğrusu, parça materiallarının yumşaqlığı, giginikliyi, mexaniki təsirlərə və s. qarşı davamlılığı bu 

mərhələdə nəzərə alınır, 

Tərkib üzrə xammal növləri seçildikdən sonra həmcins tərkibli xammal almaq üçün lif qarışığı biri-

biriləri ilə xüsusi maşınların köməyi vasitəsilə qarışdırılma mərhələsindən keçirilir ki, sonrakı emal 

prosesləri layiqincə yerinə yetirilsin. Daxil olan xammal xüsusi aparatlar vasitəsilə xammal yumşaldılır və bu 

proses ərəfəsində xammalda olan kobud pambıq çöplərindən də təmizlənir. Daha sonra dəzgahın alan vurucu 

hissələri vasitəsilə bir növ çırpılma prosesindən keçirilir ki, sonrakı mərhələdə əməliyyat yaxşı getsin. 

Pambıq kütləsi iynəli quruluşa malik olan kard maşınlarında daranma prosesindən keçirilir ki, iri xammal 

dəsti daha kiçik  dəstlərə bölünsün və daha sonra ayrı-ayrı liflər müxtəlif hərəkət sürəti ilə aparatda emal 

edilsin. Daranma prosesi iplik və sap istehsalında ən məsuliyyətli prosesdir. Keyfiyyətli iplik və saplar almaq 

üçün ikinci dəfə kard daranma üsulu tətbiq edilir, pambıq lenti bir daha yenidən daranaraq xüsusi təyinatlı 

maşınlarda dartılır, lent dəsti nazikləşdirilir və daranma darayıcı maşına verilərək yenidən daranır, liflər 

düzləndirilir, paralelləşdirilir, tərkibindəki qısa liflər tökülür. Daha sonra bu yolla  alınan xammal lenti 

hamarlayıcı maşınlarda bir neçə lent üst-üstə qoyularaq dartılır və istənilən nazikliyə çatdırılır. 

İpliklərin və sapların keyfiyyətinin formalaşdırılmasında əyricilik prosesinə qədər aparılan 

əməliyyatların həlledici rolu vardır. Pambığın əyrilməsi yarımfabrikat alınmasının son mərhələsi sayılır. 
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Əyrilmənin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, nazikləşdirilmiş pambıq lenti xüsusi əyrici dəzgahlarda 

eşilərək istənilən yoğunluğa malik olan iplik alınır. Bunun üçün müxtəlif konstruksiyalı dəzgahlardan 

istifadə edilir. Tədqiqat zamanı müəyyən edilmişdir ki, ipliklərin burulması ərəfəsində standart normaların 

nəzərə alınması çox vacibdir. Beləki, normadan aşağı və normadan yuxarı buruqların sayı (1 m-də) 

xoşagəlməz hal sayılır. Beləki, normadan yuxarı burulma zamanı liflər biri-birilərini daha möhkəm sıxırlar 

və gələcəkdə iplik daha sıx olur, kobudlaşır və onların en kəsiyi azalmaqla davamlılığı zəifləyir. 

Bir qayda olaraq keyfiyyətli xammal və materialların emalının müvafiq normativ texniki sənədlərə 

uyğun olaraq aparılması öz növbəsində iplik və sapların istehlak xassələrinin formalaşdırılmasında həlledici 

əhəmiyyətə malikdir. Bu yuxarıda göstərilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, iplik və sapların 

keyfiyyət göstəriciləri xammalın növündən, emalı texnologiyasından, kütlənin tərkibinin seçilməsindən, 

habelə hansı üsullarla əyrilməsi prosesindən çox asılıdır. 

 

 

XAMMALIN ĠPLĠK VƏ SAPLARIN FĠZĠKĠ-MEANĠKĠ XASSƏLƏRĠNƏ TƏSĠRĠNĠN 

ÖYRƏNĠLMƏSĠ 

 

Abdullayeva S.N. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

     

İnsanların həyatlarını davam etdirə bilmələri üçün ilk lazım olan öncəlik qidalanmadır, daha sonra 

ətraf təsirlərdən qorunmaq üçün sığınma və örtünmə ehtiyacları təşkil edir. Örtünmə , modern anlamda 

geyinmə mənasında qəbul edilməkdədir. İnsanoğlunun rifah və mədəniyyət səviyyəsinin yüksəlməsi 

nəticəsində daha yaxşı, daha keyfiyyətli yaşam arzusunun artmasına bağlı olaraq daha fərqli  özəlliklərinə 

sahib geyim istəkləri yaranmış , dünyadakı bir insan sayına olan lif miqdarı sürətlə yüksəlmiş və yüksəlməyə 

də davam etməkdədir. Bu artımla əlaqəli olaraq təbii liflərin istənilən bütün özəllikləri qarşılaya bilmədiyi 

ortaya çıxmışdır, elə bu məqsədlə də süni və sintetik liflərin istifadəsinə başlanılmışdır. 

Yüngül sənayenin mühüm sahələrindən biri toxucluqdur. Insanların ilk  əl ilə parça toxuması 

üsulundan hazırki,müxtəlif növ parçalar istehsalına keçmək üçün neçə min illər keçmişdir.Ümumiyyətlə 

toxuculuq dedikdə bir – birinə qarşılıqlı perpendikulyar olan iki cür sap sisteminin toxunma yolu ilə alınan 

proseslər cəmi başa düşülür. 

Toxuculuq sənayesinin inkişaf yollarına nəzər saldıqda bu sənayenin inkişaf perspektivlərini daha 

yaxşı təsəvvür etmək olur. Respublikamızda toxuculuq sənəti qədim zamanlardan bəri geniş yayılmış sənaye 

sahələrindəndir. ―Qafqaz lifli maddələr emal edən səhmdarlar cəmiyyəti‖ nin Hacı Zeynalabdin Tağıyevə 

məxsus olan əyirici-toxucu fabriki Bakıda fəaliyyət göstərən yeganə toxuculuq fabriki idi. XIX əsrin 

sonlarından Hacı Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən tikdirilməyə başlanan bu fabrik 1900-cü ilin birinci 

yarısında istifadəyə verilmişdir. Hacı Zeynalabdın Tağıyev ingilislərə satdığı neft mədənlərindən aldığı 

kapital ilə yeni mənbələr axtarır. Onun fəal iştirakı ilə əsası qoyulan bu cəmiyyət 4 milyon manat kapital sərf 

edildikdən sonra 1897-ci ildə Bakıda olan əyirici-toxucu fabrikinin tikintisi ilə fəaliyyətə başlamışdır. 

Peterburq, Moskva və digər şəhərlərdə olan fabrik sahibkarlarının təzyiqi altında tikinti dayandırılmış və 

yalnız il yarımdan sonra Hacı Zeynalabdın Tağıyevin Zığ və Əhmədlidə kənd icmalarından girovla aldığı 

ərazidə tikintisinə davam etdirilmişdir. 

İlk dəfə olaraq 1925-ci ildə Gəncədə mahud fabriki istifadəyə verilmişdir. İpəkçiliyin mərkəzi iqlim 

şəraitinə görə Şəki şəhəri seçilmişdir, burada salınan tut bağları baramaçılığın inkişafına təkan verirdi. 1931-

ci ildə Şəkidə ipək kombinatı fəaliyyətə başlamışdır. İkinci Dünya Müharibəsinə qədər ölkədə bir sıra iri 

müəssisələr tikilib istehsalata verilmişdir. 1944-1980-ci illərdə respublikamızın bir sıra şəhərlərində Bakı, 

Gəncə, Mingəçevir, Şəki, Naxçıvan, Ordubad, Yevlax, Sumqayıt və s. yeni toxuculuq müəssisələrinin 

tikintisi başa çatdırılmışdır. 

Respublikamızın öz müstəqilliyini əldə etməsi, yeni iqtisadi şəraitə keçid, torpaq sahələrinin kənd 

əhalisinə paylanması və digər yeniliklər nəticəsində illərlə formalaşmış və inkişaf etmiş kənd təsərrüfatı 

birdən birə idarəolunmaz hala düşməklə hər bir kəndlinin sərbəst ixtiyarında olan torpaq sahələrindən otlaq 

kimi istifadə etməsinə şərait yaratmışdır. Bu isə sahə istehsallarında əkin sahələrinin becərilməsi 

səviyyəsinin, məhsuldarlığın aşağı düşməsilə nəticələnmişdir. 

Müxtəlif ədəbiyyatlarda iplik və saplar müxtəlif nişanələrinə görə təsnifləşdirilir. «Sənaye malları 

əmtəəşünaslığı» dərsliyinin müəllifi olan V. Q. Parxemenkonun fikrincə iplik və saplar aşağıdakı kimi təsnif 

olunur. Əyirilmiş saplar (ipliklər) əyirilməmiş saplar, fasonlu və yüksək həcmli saplar, Q.F.Puqaçevski, 
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Y.A.Leçkun, B.D.Semak, V.P.Sklyannikov, M.M.Dianiçin müəllifliyi ilə yazılmiış «Sənaye malları 

əmtəəşünaslığı»nda iplik və saplar istehsal və emal mərhələlərinin miqdarından asılı olaraq hamar, yumşaq, 

sıx quruluşlu və ikincisi  quruluşu dəyişmiş iplik və saplara bölünür. S.S.Kolyadenko, V.T.Mesyaçenko, 

V.I.Konoşinskayanın müəllifliyi ilə yazılmış dərslikdə isə iplik və saplar xammal tərkibinə, alınma üsuluna, 

quruluşuna, bəzək növünə və təyinatına görə təsnifləşdirilir.  

Toxuculuqda istifadə edilən liflərə və başqa məmulatlara toxuculuq materialları deyilir. Liflər,iplik və 

saplar, onlardan hazırlanan yarımfabrikatlar bu materiallara daxildir. 

Uzunluqları en kəsiklərindən dəfələrlə böyük olan nazik və elastik materiallara lif deyilir. Liflər 

təbiətdəolan çeşidi  olduqca müxtəlifdir, lakin toxuculuqda yalnız əyrilə bilən liflərdən istifadə olunur. 

Əyirilmə zamanı qısa liflər eşilərək bir-biri ilə bükdərilir. Iplik üçün xammal pambıq, yun, kətan, 

ştapel lifi və s. liflərdən ibarətdir. Təbii ipəkdən və uzun kimyəvi liflərdən sap istehsal edilir. 

İplik əyirilməsində əsas məqsəd qısa liflərdən uzun, davamlı, eyni yoğunluqda, toxuculuq üçün yararlı 

iplik alınmasından ibarətdir. Əyirilmə zamanı liflər arasında əmələ gələn sürtünmə əmsalı ipliyin davamlı 

olmasını təmin edir. Müxtəlif lifli materialların əyirilməsi üçün müxtəlif texnoloji proseslər tələb olunur. 

Odur ki, ayrı-ayrı növ lifli materiallardan iplik və sapların əmələ gətirilməsi xüsusiyyəti barədə məlumat 

vermək lazım gəlir. 

İplik və sapların baş verən proseslərə qarşı olan münasibətinə mexaniki xassələr deyilir. Mexaniki 

xassələri öyrənilmiş iplik və sapların işlənmə prosesində və istismar zamanı özünü necə aparacağı haqqında 

fikir söyləmək olar. Xarici təsirlər iplik və saplarda deformasiya, dartılma, əyilmə, burulma, yığılma 

mexaniki xassələr  əmələ gətirə bilər. 

İplik və sapların fiziki xassələrinə onların hiqroskopik, sorbsion, nəmlik, istilik və s. xassələri daxildir. 

Sorbsiya ətrafdakı məhlul mikroskopik bərk hissəciklərdə həll olunan qaz və ya buxarların cismin 

səthi tərəfindən udulması hadisəsinə deyilir. Mühitdə nəmlik nə qədər çox və sorbentdə nə qədər az olsa, 

suyun molekulları onun səthində daha çox qərarlaşırlar (sorulurlar, tutulub saxlanırlar, toplanırlar).    

Fiziki proses olan sorbsiya və desorbsiya mürəkkəb hadisə olub, molekullararası qarşılıqlı təsir 

qüvvəsi hesabına yaranır. Adsorbsiya (səthi sorbsiya) kompensasiya olunmamış molekullararası təsir qüvvəsi 

olduqda liflərin və sapların səthində su molekullarının tutulub saxlanılmasına deyilir. Bu zaman tutulan su 

molekullarının miqdarı bir çox faktorlardan, hər şeydən əvvəl material strukturundan və xassəsindən, 

təzyiqindən, temperaturdan, ətraf mühitin nisbi rütubətliliyindən asılıdır. 

İplik və sapların əsas fiziki xassələrindən biri onun optik xüsusiyyətidir. Buraya daxildir işığın 

udulması, sınması, qayıtması və səpilməsi.  

Yüngül sənayenin aparıcı sahələri içərisində toxuculuq və geyim sənayesi əsas yerlərdən birini tutur. 

Bu sənayelərin hər ikisinin formalaşmasında iplik və saplar geniş istifadə olunur.Aparılan araşdırmalar 

nəticəsində məlum olmuşdur ki, bu sənaye sahələrində istifadə edilən iplik və sapların əsas hissəsini bitki 

mənşəli saplar təşkil edir.Lakin son zamanlarda kimyəvi liflərdən hazırlanan iplik və saplardan istifadə 

genişlənməkdədir. 

  İplik və sapların ümumi təsnifatının,fiziki- mexaniki xassələrinin öyrənilməsi nəticəsində aşağıdakı 

nəticələri vermək olar. 

1. Bitki əsaslı liflər iqtisadi cəhətdən daha əlverişli sayılır. 

2. Heyvanat əsaslı liflərdən hazırlanan toxuculuq məmulatları yüksək istilik saxlama xassələrinə 

malik olur 

3. Yundan olan iplik və saplar davamlı,yüksək upruq və elastikdir bu xassələrə görə yun 

məmulatından istifadə olunması məqsədəuyğundur 

 

 

TURĠZMDƏ ĠNVESTĠSĠYA SĠYASƏTĠ VƏ ĠNVESTĠSĠYA ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Abdullazadə V.S. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

   Müasir dövürdə turizm ölkənin müxtəlif regionlarının sosial – iqtisadi inkişafına böyük təsiri 

olmaqla yanaşı, həm də təbliğatı-siyasi mahiyyət daşımaqla hər bir dövlətin beynəlxalq arenaya çıxışını 

sürətləndirmək, mövcud imkanlarını, coğrafi resurslarını, milli-tarixi mədəniyyətləri tanıtmaq, mədəniyyətini 

təbliğ etmək vasitəsinə çevrilmişdir. Turizm sivilizasiyalar arasında dialoq prosesinə mühüm təkan verməklə 

ayrı – ayrı dövlətləri, xalqları bir – birinə daha da  yaxınlaşdırır, elecədə işsizlik yoxsulluq kimi 
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makroiqtisadi problemlərin həllinin mühüm vasitəsinə çevrilmişdir. Bu baxımdan turizmdə investisiya 

siyasətini irəli sürmək daha məqsədə uyğun məsələlərdən biridir. 

 İnvestisiya sferasında yeni sahələrin inkişafı, onların modelləşdirilməsi, ETT, əmək şəraitinin 

yaxşılaşması və turizmdə işləyənlərin sosial təminatı üçün ayrılan vəsaitləri əhatə edir. İnvestisiya kapital 

qoyuluşu deməkdir. İnvestisiyanın müasir şəraitdə bir sıra daxili və xarici  amilləri mövcutdur. Belə ki 

ÜDM, ölkənin maliyyə potensialı və yeni iş yerlərinə ehtiyac investisiyanın artımını formalaşdırır. 

İnvestisiya istehsal, təkrar istehsal istiqamətlərində  istifadə olunur. Ədəbiyyatda investisiya formaları 

aşağıdakı konkret istiqamətlər üzrə təsnifatlaşdırılır: 

1) Əsas fondların təzələnməsi, onun sturukturuna uyğun ayrılan investisiyalar. 

2) Təkrar istehsal strukturunun təzələnməsi 

3) Texnoloji strukturun və layihələrin təzələnməsi 

4) Sosial təminatın və infrastrukturun inkişafı üçün vəsait ayrılması.[1]. 

Turizmdə xərclər çox mürəkkəb və şaxəli olduğu üçün onları vahid bir ölçü vahidinə gətirmək və 

rentabellik səviyyəsini qiymətləndirmək üçün gətirilmiş məsrəflərdən istifadə olunur. 

Investisiya layihələri bir çox biznes məqsədli layihələr ilə uyğunlaşdırılır. Həmçinin turizmdə 

investisiyanın bir çox əsas istiqamətləri ilə uyğunlaşdırır. Turizmdə investisiyanin əsas istiqamətləri əsas 

fondların təzələnməsi, turizm infrastrukturunun yenilənməsi və turizmdə işləyən işçi heyyətin iqtisadi 

cəhətdən tam təmin olunmasına istiqamətlənən vəsaitlərin çoxaldılması məqsədini irəli sürür. 

Turizm həm də milli iqtisadiyyatda və beynəlxalq ticarətdə bu gün xüsusi çəkiyə malik olan sahəyə 

çevrilmişdir. Daxili turizm milli gəlirin bölüşdürülməsi ilə milli iqtisadiyyatın daha balanslı vəziyyətdə 

olmasına, ölkə iqtisadiyyatı üçün daha yararlı olan fəaliyyət növlərinin cəmiyyət tərəfindən dərk olunmasına 

şərait yaradir. Daxili turizmin tərəqqisi beynəlxalq turizmin inkişafına təkan verən ciddi amil kimi diqqətdə 

saxlanilmalıdır. Ümumdünya Turizm Təşkilatı turizm gəlirlərinin hər il 4% - artdığını bildirir. Bu isə o 

deməkdirki, turizim dünyada ən güclü iqtisadi inkişaf vasitəsinə çevrilmişdir. Turizmin xidmətlərlə birgə 

dünya ticarətində payı 30% - dən çoxdur və dünya bazarında turist məhslu neft səviyyəsində liderlik edir. 

Buna görədə dünyanın aparıcı turist ölkələri turizmə qoyulan investitsiyaların həcminin ildən ilə 

artırılmasında daha maraqlı görünürlər. Turizm sənayesində investisiya artımı hər il 35% təşkil edir. [2]. 

 Proqnozlar investisiya imkanların yeni mənbələrini axtarmağa sövq edir. İnvestisiyanın proqnozu 

istehsal proqnozları ilə uyğunlaşdırılır. Hər bir Turizm müəssəsinin cari və perspektiv dəyişdirilməsində 

zəruri olan əlavə vasitələrə ehdiyac proqnozlaşdırılır  və bu ehtiyacların hansı investorlar tərəfindən 

maliyələşdirilməsi əsaslandırılır, hesablanır və plan tərtibatında nəzərə alınır. İnvestisiya mənbələrinə görə 

dövlət resursları, əhalinin xüsusi vəsaitləri və bank kreditləri istifadə olunur. Dövlət investisiya mənbələri 

dövlət layihələrinin maliyyə mənbələri əsaslandırılır, dövlət gəlirləri, onlardan səmərəli istifadə, investisiya 

yönümlü tədbirlərə yönəldilir və bu büdcə maliyyə vəsaitləri ilə tənzimlənir. Budcə maliyyə vəsaitinin 

sahələr üzrə bölgüsü həmin sahənin strukturu ilə uyğunlaşdırılır.[3]. 

Belə nəticəyə gəlmək olarki ölkəmizdə turizm üzrə investisiya siyasətini  inkişaf etdirməklə görüləsi 

kifayət qədər işlər vardir. Respublikamızda turizmin inkişafını əngəlləyən  maneələrin ortadan qaldırılması , 

turizm sənayesini  iqtisadiyyatın yüksək gəlir gətirən sahəsinə çevirmək, səmərəli və rəqabətqabiliyyətli 

turizm kompileksi yaratmaq, peşekar mütəxəsislər hazırlamaq, otellərimizdə xidmətin səviyyəsini dünya 

standartlarına çatdırmaq üçün müxtəlif adımlar atılmalıdır. Belə ki, xarici turistləri ölkəmizə cəlb etmək üçün 

analoqu olmayan turizm məhsulu və turizm növünü seçmək istiqamətində fəaliyyət gücləndirilməlidir.  

 

 

MÜƏSSĠSƏLƏR STATĠSTĠKASI SĠSTEMĠNĠN YARADILMASINI  

ġƏRTLƏNDĠRƏN AMĠLLƏR 

 

Ağayev O.İ. 

Azərbaycan  Dövlət İqtisad  Universitetində 

 

Azərbaycan  Respublikası 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra iqtisadi sahədə öz 

suveren hüquqlarını gerçəkləşdirməyə və müstəqil siyasət aparmağa başlamışdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Azərbaycan Respublikasının öz dövlət müstəqilliyinin əldə etməsi və bununla bağlı siyasi,  iqtisadi və sosial 

islahatların həyata keçirilməsi statistik məlumatların beynəlxalq standartlara uyğun işlənib hazırlanmasının, 

habelə milli statistika sisteminin dünya statistika sisteminə inteqrasiya olunmasının zəruriliyini şərtləndirdi. 

Bazar iqtisadiyyatı yolunu seçmiş müstəqil Azərbaycan Respublikasının Düvlət Statistika Komitəsi statistika 
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sistemində köklü islahatlar həyata keçirərək ümumi islahatların mühüm hissəsi olan müəssisələr 

statistikasının təməlinin qoyulmasına nail olmuşdur.            

Azərbaycanın rəsmi statistika sistemində müəssisələr statistikası prinsiplərinin reallaşması müəssisələr 

registrinin, milli təsnifatların yaradılması və müəssisələrin fəaliyyətinin kompleks şəkildə (əsas və qeyri-əsas 

fəaliyyət növləri bölgüsündə) öyrənilməsinə imkan verən yeni statistika hesabatı formalarının tətbiqi 

nəticəsində mümkün  olmuşdur. Hazırda Dövlət Statistika Komitəsinin sahə şöbələri öz işlərini müəssisələr 

statistikası prinsipləri əsasında qurur, müəssisələr statistikası termininə  Azərbaycan Respublikasında rəsmi 

statistikanın təkmilləşdirilməsinə dair Dövlət Proqramında, Komitənin əmr və sərəncamlarında, kollegiya 

qərarlarında tez-tez rast gəlinir. 

Beləliklə, Dövlət Statistika Komitəsi  müəssisələr statistikasına dair yerli və xarici ədəbiyyatlarda olan 

dağınıq metodoloji məlumatları ümumiləşdirərək  aşağıdakı əsas məqsədləri qarşıya qoymuşdur: 

 Azərbaycanda müəssisələr statistikası sisteminin çərçivəsini və konseptual əsaslarını müəyyən 

etmək; 

 rəsmi statistika sistemində və iqtisadi statistikada müəssisələr statistikasının yerini 

müəyyənləşdirmək; 

 Azərbaycanda müəssisələr statistikası sisteminə daxil olan iqtisadi fəaliyyət növlərini, habelə 

statistika sahələrini müəyyən etmək; 

 müəssisələr statistikasının məqsəd və vəzifələrini təyin etmək; 

 müəssisələr statistikası sisteminin təşkilinə dair müxtəlif yanaşmaları təhlil etməklə Azərbaycan 

üçün məqbul sayılan yanaşmanın məqsədəuyğunluğunu əsaslandırmaq; 

 ―müəssisələr statistikası‖ termininin milli tərifini formalaşdırmaq; 

 Azərbaycanda müəssisələr statistikasının prioritet istiqamətlərinin və inkişaf perspektivlərinin 

müəyyənləşdirilməsində statistika sahəsində çalışan mütəxəssislərə köməklik göstərmək. 

Müəssisələr statistikası -  iqtisadi və sahibkarlıq statistikasının mühüm tərkib hissəsi olmaqla 

təsnifatlar sistemi və müəssisələr registri kimi statistik təməllər üzərində qurulan, göstəricilər sisteminin 

əsasını beynəlxalq səviyyədə uzlaşdırılmış tərif və anlayışlar təşkil edən, struktur (illik), qısamüddətli (cari) 

və konyunktur statistika müşahidələrini inzibati statistika ilə əlaqələndirərək onlardan qidalanan, 

iqtisadiyyatda baş verən kütləvi hadisə və proseslərin kəmiyyət və keyfiyyət tərəfini öyrənərək onları özündə 

adekvat əks etdirən informasiya sistemidir. Müəssisələr statistikasının daha ətraflı tərifi Avrostatın 

müəssisələr statistikasına dair metodoloji göstərişində verilmişdir. Müəssisələr statistikasında məlumatın 

mövcudluğu: demoqrafik məlumatlardan başlamış məşğulluq məlumatları və milli hesabdarlığadək olan 

bütün fəaliyyət əhatə olunur.   

Metodoloji göstərişdə daha sonra müəssisələr statistikasının iqtisadi təhlil üçün getdikcə artan 

əhəmiyyəti qeyd edilərək onun səbəbləri açıqlanır: 

1) daxili bazar - Avropa Komissiyası cəmiyyətdə müəssisələrin fəaliyyəti, strukturu, rəqabət 

qabiliyyətliliyi haqqında keyfiyyətli və müqayisəli statistik məlumatların toplanmasında maraqlıdır; 

2) qərarların qəbulu üçün təlimatlar – sosial-iqtisadi siyasət üzrə yeni təlimatlar keyfiyyətli statistik 

məlumatlar əsasında təşəbbüs və qərarların qəbul olunmasına çağırır; 

3) Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) – 1997-ci ilin iyun ayında Amsterdam İttifaqının sammiti real ÜDM 

üzrə dəqiq məlumatlara olan ehtiyacı təsdiqləmişdir. Ümumi Daxili Məhsulun hesablanmasında, habelə milli 

hesabların komponentlərinin tərtibində müəssisələr statistikası məlumatlarından istifadə edildiyinə görə, 

müəssisələr statistikası xüsusi əhəmiyyət kəsb edir; 

4) xidmət sahələrində ticarətə dair əsas Saziş (GATTS) – bu sazişin imzalanması bazarların tutumu və 

konyunkturasına dair məlumata olan tələbatı xeyli artırmışdır; 

5) kiçik və orta müəssisələr (SMEs), xüsusilə də xidmət sahələrində fəaliyyət göstərən kiçik və orta 

müəssisələr Avropa Birliyində yeni iş yerlərinin yaradılmasında əsas rol oynayır. Keçmişdə müəssisələr 

statistikası əsasən iri müəssisələr və istehsal fəaliyyəti üzərində cəmləşirdisə, bu gün Avropada cari iqtisadi 

vəziyyəti daha yaxşı əks etdirmək üçün müəssisələr statistikasının prioritetlərindən biri xidmət sahələrində 

fəaliyyət göstən kiçik və orta müəssisələrdir. 

Beləliklə, bir tərəfdən informasiya axınının formalaşmasına yanaşmaların tamamilə dəyişməsi, digər 

tərəfdən isə ictimai-iqtisadi mühitin transformasiyaya uğraması ilə şərtlənən Azərbaycan statistikasında 

islahatların aparılmasının zəruriliyi, həmçinin rəsmi statistilkanın bazar iqtisadiyyatının tələblərinə  uyğun 

dəyişməsi Azərbaycan statistikası üçün prinsipial cəhətdən yeni sistemin  – müəssisələr statistikasının 

yaradılmasını şərtləndirirdi. 
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RESPUBLĠKAMIZIN SUPERMARKETLƏRĠNDƏ REALĠZƏ OLUNAN YARMALARIN 

ƏHƏMĠYYƏTĠ VƏ EKOLOJĠ ZƏRƏRSĠZLĠK GÖSTƏRĠCĠLƏRĠNĠN  

QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

Ağayev Ü.C. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

Yarma yaxşı mənimsənilən kalorili məhsul olub, bir çox xəstələrin qidası üçün əvəzedilməz yeyinti 

məhsulu hesab edilir. Yarmaların tərkibində asan mənimsənilən karbohidratlar, bitki zülalları, müxtəlif 

vitaminlər və mineral maddələr (kalium, kalsium, dəmir, fosfor, maqnezium) vardır. Yarmalardan 

kulinariyada, uşaq və pəhriz qida məhsulları, həmçinin yeyinti konsentratları və müxtəlif konservlərin 

hazırlanmasında geniş istifadə olunur. Ərzaq məhsulu kimi ev şəraitində mətbəx yeməkləri hazırlanmasında, 

xüsusilə sıyıq, müxtəlif duru şorba (sup) xörəkləri, pəhriz xörəkləri, qarışıq xörəklər, müxtəlif növ konservlər 

hazırlanmasında istifadə edilir. Yarmalar, həmçinin uzun müddət saxlanmaya, daşınmaya yararlıdır. 

Qidalılıq dəyərinə və keyfiyyətinə görə yarmalardan hazırlanmış xörəklərin xüsusi çəkisi böyükdür. Yarma 

və yarma məhsulları qidalılıq dəyəri xammalın kimyəvi tərkibindən və onun emalı metodlarından asılıdır. 

Yarma və yarma məhsulları digər ərzaq məhsullarından tərkibində əzəzedilməz zülalların, 

triqliseridlərlə zəngin olan yağların, mineral maddələrin və nişasta ilə (66-85%) zəngin olması ilə 

fərqlənirlər. Yarmaların kimyəvi tərkibi 1-ci cədvəldə verilmişdir. 

Cədvəl 1 

Yarmanın kimyəvi tərkibi (quru maddənin %-lə miqdarına görə) 

Yarmaların 

növləri 

NiĢasta Azotlu 

maddə 

Yağ Sellüloza Kül ġəkər Kalori 

Noxud  66,0 26,0 2,5 2,20 2,40 0,30 330 

Vələmir 72,0 16,0 6,0 2,84 2,25 0,25 351 

Qarabaşaq  81,0 12,0 2,0 2,00 2,10 0,30 325 

Mannı  84,2 12,7 0,9 0,24 0,54 0,96 333 

Düyü  88,0 6,0 0,5 0,30 0,6 0,5 326 

Darı (cilalı) 83,3 11,5 2,5 0,65 1,3 0,15 330 

Arpa  85,0 9,0 1,2 1,25 1,15 0,5 325 

Qarğıdalı  85,0 10,0 2,0 1,2 0,7 1,5 325 

Qarabaşaq, düyü və paxlalı dənlərin yarmalarının tərkibində qiymətli amin turşuları tərkibli zülalların 

olması onları qidalılıq dəyərini artırır. Bütün yarmalar nişasta və müəyyən miqdarda zülallarla zəngindir. 

Yarmalarda isə şəkərin miqdarı az olub (0,5-1,5%), əsasən xörəyin dadına təsir göstərir. Sellülozanın miqdarı 

isə (0,3-2,84%) arasında olub, yarmaların həzm olunmasına və kulinariya xüsusiyyətlərinə təsir göstərir. 

Kimyəvi tərkibinə görə mannı əla keyfiyyətli buğda ununun keyfiyyətinə yaxındır. Tərkibində 13-15% 

zülal, 81-84% nişasta, 1,5-2% şəkər, 0,7-0,9% yağ, 0,14-0,2% sellüloza, 0,54-0,65% kül, hər kq-da 1 mq B1 

vitamini, 0,5 mq B2 vitamini və 10 mq PP vitamini vardır. ―T‖ markalı yarmada zülal, şəkər, sellüloza, 

mineral maddələr ―M‖ və ―MT‖ markalı yarmalara nisbətən çoxdur, nişasta isə nisbətən azdır. Mannı 

tarmasının 100 q-ı 330 kalori enerji verir. tərkibindəki zülal və yağın həcmi 85%-dir, karbohidratların 98%-i 

həzmə gedir. Kül elementləri ―M‖ markasında 0,6%, ―T‖ markasında -0,85% və ―MT‖ markasında – 0,7%-

dir. 

Cilalanmış buğda yarmasında 13-15% zülal, 75-77% nişasta, 2-3% şəkər, 1-1,5% yağ, 0,3-0,5% 

sellüloza, 0,8-1,15% kül, hər kq-da 4 mq B1, 1,2 mq B2, 15 mq PP vitaminləri, az miqdarda B6 vitamini, 

biotin və karobin vardır. Unda olduğu qədər makro-və mikroelementlər verir. 

Düyü yarmasında 82-86% nişasta, 3% digər həllolmayan (dekstrin və şəkər) karbohidratlar, 8-10% 

zülal, 0,18-0,4% sellüloza, 0,4-0,6 % yağ, 0,4-0,5% kül vardır. hamarlanmış düyüdə 0,8 mq/kq B1 vitamini, 

0,3mq/kq B2 və 20 mq/kq PP vitamini vardır. 

Arpa yarmasının kimyəvi tərkibinə görə: zülal 13-14,5% nişasta 72-77%, şəkər 2,0-3,2 %, yağ 1,1-

1,6%, sellüloza0,8-1,9%, pentozalar 2,3-3,5% kül 1,0-1,6% vitaminlər mq/kq: B1-2,4; B2 0,8-1,0; PP 22 mq 

təşkil edir. Bunlarla yanaşı arpa yarması tərkibində 3 mq% dəmir, sonra brom, mis, sink, manqan və az 

miqdarda ftor vardır [1,2, 8]. Yarma hər 100 q 330 kkal enerji verir. Qarğıdalı yarmasının kimyəvi tərkibində 

8-12% zülal, 80-83% nişasta, 1,8-2,0 % şəkər, 1,5-2,5% yağ, 0,3-0,7% sellüloza, 2-3% pentozalar, 0,7-

0,95% kül, kq-da 1,5 mq B1, 0,6-0,9 mq B2, 5-10 mq PP vitaminləri vardır. Yarmanın keyfiyyətinin 
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ekspertizası orqanoleptiki və fiziki-kimyəvi metodlar əsasında aparılır. Orqanoleptiki göstəriclərin təyini 

DÖST 26312.2-84 əsasən aparılır. Orqanoleptiki metodla yarmaların xarici görünüşü, iyi, dadı və diş altında 

xırıldaması təyin edilir . 

Təhlil üçün ilk nümunə buğda yarmasının ―M‖, ―T‖ və ―MT‖ markalı çeşidləri görülmüşdür. 

Yarmanın bu çeşidlərində orqanoleptiki göstəriciləri üzrə aparılan ekspertizası onu göstərdi ki, buğdadan 

hazırlanmış ―M‖ markalı yarmanın rəngi ağ, ―T‖ markalı yarmanın rəngi sarı, ―MT‖ markalı yarmanın rəngi 

isə ağ və sarı rəngin qarışığından ibarətdir.  

 

 

BANK RESURSLARI VƏ ONLARIN EFFEKTLĠ ĠDARƏ OLUNMASI 

 

Aliyev F.F. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universteti 

 

Mövzunun aktuallığı. Azərbaycanda ikipilləli bank sistemi fəaliyyət göstərir. Kommersiya bankları 

bank sisteminin ikinci pilləsini təşkil etməklə Mərkəzi bankın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərirlər. 

Kommersiya banklarının əsas fəaliyyət prinsipi faktiki mövcud vəsait müqabilində fəaliyyət göstərməkdir. 

Kommersiya banklarının aktiv əməliyyatları passiv əməliyyatların səviyyəsindən - resurs yaratmaq 

qabiliyyətindən asılıdır. Bankların resurs yaratmaq imkanları və mövcud resurslar bankların fəaliyyətinin 

əsasını təşkil edir. Bu baxımdan bank resurslarının təhlili, onun artırılması imkanlarını müəyyənləşdirmək 

məsələləri daima bankların diqqət mərkəzindədir. 

Tədqiqatın predmeti və obyekti. Azərbaycanın bank sistemi, onların fəaliyyət istiqamətləri və bank 

resursları, onların formalaşma mənbələridir. Tədqiqatın əsas məqsədi və vəzifələri - bank resurslarının 

iqtisadiyyatda rolunu müəyyənləşdirib onun artırılması mənbələrini tapmaqdır. Tədqiqatın məqsədi kimi 

ondan səmərəli istifadəni müəyyənləşdirərək onu bank üçün gəlirli mənbəyə çevirməyin yollarını müəyyən 

etməkdir. Resursların artırılması üçün bankların marketinq fəaliyyətinin gücləndirilmə imkanları tədqiqatın 

əsas vəzifələrindəndir.[2, 114] 

Tədqiqatın elmi yeniliyi bank resurslarının formalaşmasında müxtəlif fikirlər mövcuddur. İqtisadi 

ədəbiyyatlardakı bu fikrlər araşdırılmış və onlara münasibət bildirilmişdir. Resurslardan səmərəli istifadə 

daha mütərəqqi istiqamətləri, vəsait qoymağın yolları təklf olunur. Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti - 

resurslardan daha səmərəli istifadə edərək bankların gəlirli, rentabelli işləməsini təklif etmək, likvidliyin 

artırılmasına nail olmaqdır. 

Tədqiqat işinin informasiya bazasını MSİ-nin və Mərkəzi bankın statistik məlumatları təşkil edir. 

Təsərrüfat münasibətlərinin digər subyektləri kimi banklar da kommersiya və təsərrüfat fəaliyyət dairəsini 

təmin etmək üçün müəyyən miqdarda pul vəsaiti ehtiyatlarına malik olmalıdırlar. 

Müasir şəraitdə iqtisadiyyatın inkişafı prosesində maliyyə ehtiyatlarının problemi böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. İqtisadiyyatın bazar münasibətləri modelinə keçidi bank işi üzərində inhisar münasibətini ləğv 

etdi. Bu isə öz növbəsində ikipilləli bank sisteminin təşkilinə, bankın vəsait mənbəyinin tərkibində 

əhəmiyyətli dəyişikliklərə gətirib çıxartdı. Bu cür vəziyyət əsasən aşağıdakılarla izah olunur: [3, 94] 

Bankın vəsait mənbəyində dövlət fondunun fəaliyyəti məhdudlaşdırıldı və mərkəzi bank ikipilləli bank 

sistemində I рillə hesab edildi; 

Müxtəlif milkiyyət formalarına malik müəssisə və təşkilatların təşkili sərbəst pul ehtiyatlarına malik 

mülkiyyətçilərin meydana çıxmasına şərait yaratdı. 

Bu mülkiyyətçilər sərbəst olaraq şəxsi pul ehtiyatlarını harada və hansı üsullar ilə qoruyub saxlamaq 

məsuliyyətini öz üzərlərinə götürdülər, bunun da nəticəsində maliyyə münasibətləri sisteminə daxil 

olan kredit ehtiyyatları bazarı yarandı. Qeyd etmək lazımdır ki, bankların fəaliyyət miqyası onun aktiv 

əməliyyatları vasitəsi ilə müəyyən olunur. Bankların fəaliyyət miqyası maliyyə ehtiyatlarının həcmindən 

asılıdır. Bu  vəziyyət maliyyə ehtiyatlarının cəlb edilməsi uğrunda banklararası rəqabəti genişləndirdi. 

Qeyd edək ki, kredit ehtiyatları bazarı ilə bərabər qiymətli kağızlar bazarı da fəaliyyət göstərir. 

Burada banklar xüsusi, dövlət və kopporativ qiymətli kağızların alıcısı kimi çıxış edir. Sığorta, maliyyə və 

kredit müəssisələrinin mövcudluğu kredit ehtiyaları bazarında rəqabəti fəallaşdırır və banklar tərəfindən 

sərbəst pul vəsaitlərinin toplanması problemi kəskinləşdirir. 

Kommersiya banklarının resursları xüsusi və cəlb olunmuĢ vəsaitlərin cəmini təşkil edir ki, 

onlardan da aktiv əməliyyatların aparılmasında istifadə edilir. [4, 104] 
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Bankın xüsusi resurslarının payına dünya bank təcrübəsinin təblərinə cavab verən ehtiyatlar sistemi 

düşür. Bankın xüsusi ehtiyatlarının tərkibinə məcmu kapital və fondlar daxil edilir. 

 

 

QAFQAZ KONSERV ZAVODUNDA ĠSTEHSAL OLUNAN 

TƏBĠĠ VƏ QƏLYANALTI  TƏRƏVƏZ KONSERVLƏRĠN ÇEġĠDĠ 

                

Aslanlı C.F. 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Təbii tərəvəz konservlərindən «Qafqaz konserv zavodu»nda «Yaşıl noxud», «Misir qarğıdalısı» və 

«Sütül (şrin) qarğıdalı»; qəlyanaltı tərəvəz konservlərindən «Badımcan kürüsü», «Qabaq püresi», «Leço»; 

sirkəyə qoyulmuş məhsullardan «Xiyar turşusu», «Qırmızı bibər turşusu» və digər məhsullar istehsal olunur.  

«YaĢıl noxud» tərkibində 6,04% zülal, 0,26% yağ, 16,07% karbohidrat vardır. 100 qram məhsul 90 

kkal enerji verir. Bu konservi salatların, vineqredlərin hazırlanmasında və xörəklərin tərtibə salınmasında 

istifadə edilən yüksək qidalı ərzaq məhsuludur. Konservinin keyfiyyəti QOST 15842-90-a uyğundur. Hazır 

konservdə xalis noxudun kütlə payı 65%-dən az olmamalı deyil, duzun miqdarı 0,8-1,2%, şəkər 0,2%-dir. 

«Sütül (Ģirin) qarğıdalı» konservin tərkibində 4% zülal, 1,5% yağ, 22% karbohidrat vardır. 100 qram 

məhsul 120 kkal enerji verir. Əla keyfiyyətli məhsul QOST15877-yə uyğun olaraq istehsal edilir. Tərkibində 

qarğıdalının kütlə payı 70-74%, duz isə 1,2-1,5%-dir. Salatların və tərəvəz xörəklərinin hazırlanmasında 

istifadə edilir. 

Zavodda xüsusi şəraitdə yetişdirilən «Misir qarğıdalısı» konservisi də hazırlanır. Bu bütöv şəkildə 

konservləşdirilməklə, qəlyanaltı kimi  istehlak edilir. 

«Qafqaz konserv zavodu»-nda  «Super Sun» markalı və əla keyfiyyət nişanlı «Badımcan kürüsü», 

«Leço», «Xiyar turşusu» və «Qırmızı bibər turşusu» çeşidində qəlyanaltı tərəvəz konservləri istehsal edilir.  

«Badımcan kürüsü»nün tərkibində 1,7% zülal, 13,35 yağ, 7,8% karbohidrat (o cümlədən 2% 

sellüloza) vardır. 100 qram məhsul 148 kkal enerji verir. Keyfiyyəti QOST 2654-86-ya uyğundur. Soyuq 

halda qəlyanaltı kimi istehlak edilir.  

«Leço» qəlyanaltı  konservisini hazırladıqda yaşıl və qırmızı bibər yuyulur, toxumdan və saplaqdan 

təmizlənir, çox da iri olmayan tikələrə doğranır. Bankaya yığılarkən üzərinə xırda doğranılmış cəfəri 

göyərtisi, yerkökü və sarımsaq əlavə edilir. Pomidor şirəsinə  «Final» bitki yağı, duz, şəkər, limon turşusu 

qatılıb qaynadılır və bankadakı tərəvəzlərin üzərinə tökülür, kip bağlanır və sterilizə edilir. Hazır konservinin 

tərkibində 1,2% zülal, 5,5% yağ, 6,5% karbohidrat vardır. 100 qram məhsul 78 kkal enerji verir.. Əla 

keyfiyyətli konservi QOST 18611-73-ə uyğun olaraq istehsal olunur.  

«Qırmızı bibər turĢusu»  konservisi hazırlamaq üçün bibər yuyulur, toxum kamerasından və 

saplaqdan təmizlənir, yenidən yuyulur və uzununa dilimlərə doğranılır. Bankalara yığılıb üzərinə tərkibində 

sirkə turşusu və duz olan məhlul tökülür, kip bağlanıb  pasterizə edilir. Təzə qırmızı bibərin tərkibində 1,3% 

zülal, 5,2% karbohidrat və 270 mq C vitamini vardır. 100 qram qırmızı bibər 27 kkal enerji verir. Qırmızı 

bibər konservisi xalis kütləsi 680 qram olan şüşə bankalarda istehsal edilir ki, bunun da tərkibində mayesiz 

bibərin kütlə payı 340 qramdır. Beləliklə hazırlanmış konservinin tərkibində zülalın miqdarı 0,7-0,36%, 

karbohidratların miqdarı isə 2,7-2,16%-dir. 100 qram məhsulun enerji dəyəri 14 kkal-dir. Əla sort məhsulun 

keyfiyyəti QOST 1633-73-ə uyğun olaraq hazırlanır. Tərkibində 2 mq provitamin A və 130 mq C vitamini  

vardır.  

«Xiyar turĢusu»  hazırladıqda ölçüsü 90-110 mm-dən çox olmayan xırda xiyarlardan istifadə edilir. 

Xiyarlar yuyulur, bir müddət soyuq suda saxlanılır və səliqə ilə şüşə bankalara yığılır. Bankaya 1-2 diş 

sarımsaq,  dəfnə yarpağı, dənəvər qara istiot, xiyarların arasına isə bir tikə bibər, bir neçə  qənəd göyərti 

(cəfəri, şüyüd və qıtıqotu yarpağı) əlavə edilir. Xiyarların üzərinə tərkibində duz, şəkər və sirkə turşusu olan 

məhlul (duzluq) tökülür, kip bağlanır və pasterizə edilir. Məhsulda 0,7% zülal, 0,2% yağ, 3,8% karbohidrat 

vardır. 100 qram məhsul 22 kkal enerji verir. Əla sort keyfiyyətli xiyar turşusu (başqa sözlə 

marinadlaşdırılmış xiyar) QOST 20144-74-ə uyğun olaraq hazırlanır. Xalis kütləsi 720 qram±3% olan şüşə 

bankalarda buraxılır. Xiyarın kütlə payı 50%-dən az olmamalı deyil. Sirkə turşusunun miqdarı 0,5-0,6%-dən 

çox olmamalı, duzun və şəkərin miqdarı isə 1,0-1,5% arasında olmalıdır. İstifadə olunan ətirli-ədviyyəli 

bitkilərin ümumi miqdarı xiyarın kütləsinin 1,3-1,5%-i qədər olmalıdır. Bunlar məhsula xoşagələn dad və 

ətir verirlər. 
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Tərəvəz konservlərinin ümumi istehsalı artırılmasıilə yanış çeşidi yeniləşdirilməli və keyfiyyəti 

yaxşılaşdırılmalıdır.  Respublika əhalisinin daha çox tələb etdiyi məhsulların istehsalına ciddi fikir vermək 

lazımdır. Buna görə də əhali tələbi əvvəlcədən öyrənilməli və milli xörəklərimizin hazırlanmasında istifadə 

olunan təbii tərəvəz konservlərinin vətamlı qatmaların hazırlanmasına diqqət artırılmalıdır. 

Respublikada uşaq qidası üçün meyvə-tərəvəz konservləri çox az istehsal edilir. Təklif edirəm ki, uşaq 

qidası üçün meyvə-tərəvəz konservləri istehsalı və çeşidi artırılsın.                                                                             

 

 

BEYNƏLXALQ SƏVĠYYƏDƏ MÜHASĠBAT UÇOTU SĠSTEMĠNĠN NƏZƏRĠ   

METEDOLOJĠ ƏSASLARI 

 

Babayev T.Q. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Müasir dövr dedikdə-beynəlxalq, qloballaşan dövr sözləri istifadə edilir və bu dövrdə bir cox sahələrdə 

olduğu kimi maliyyə idarəçiliyi və mühasibat  uçotu sahəsində də daim inkişafa doğru bir cox yeniliklər baş 

verir. Bu sahəyə olan maraq xüsusilə son dövrlərdə beynəlxalq standartlara keçidlə əlaqədar daha da aktual 

olmuşdur.  Baş verən  yeniliklər və dəyişiklərlə tanışlıq, onların öyrənilməsi və mənimsənilməsi bu sahədə 

çalışan  mühasiblərə,maliyyəçilərə,tələbələrə və bir sıra digər şəxslərə daha vacibdir. Bu sahə özü-özlüyündə 

dünya səviyyəsində daim yeniliklərlə(yeni standartların qəbulu və ya təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur) 

müşahidə olunur. Bu o deməkdir ki,biz də bu gedişlə parallel  olaraq həmin standartların  milli 

səviyyədə(bizə uyğun)formada qəbulu,uyğunlaşdırılmasına nəzəri və praktiki nəzarət olunmalıdır. Amma 

təəssüf ki,bu sahədə ana dilində izahlı kitablar(ədədbiyyatlar) demək olar ki,yox səviyyəsindədir,ya da təkmil 

olmayan formada kitablarla qarşılaşırıq. Bu cür problemlər bird aha göstərir ki, bu sahəyə diqqət elmi,nəzəri 

və praktiki formada yetirilməli və yeni mütəxəssislər yeni standartlarla yeni bir başlanğıc yaratmalıdırlar. 

Nəzərə alsaq ki, 29 iyun 2004-cü il tarixli Mühasibat Uçotu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa 

əsasən ictimai əhəmiyyətli qurumlar və iri kommersiya təşkilatları öz maliyyə hesabatlarını məhz beynəlxalq 

mühasibat uçotunun tələblərinə uyğun tərtib etməlidirlər,onda bu saqhədə çalışanların çətinliklərini başa 

düşmək olar. Elə bu səbəbdən ana dilində ədəbiyyatların (izahlı və əraflı) nəşr edilməsi zəruri bir forma alır. 

Problemlərin aradan qaldırılmasında dövlətlə yanaşı qeyri-hökümət təşkilatları və müxtəlif maliyyə 

qurumlarıda fəallıq göstərməli olduğunu qeyd etmək vacibdir. Maliyyə Nazirliyi Təhsil Nazirliyi ilə birgə 

layihələrlə maliyyə savadlılığının artırılması istiqamətində tətbirlər görülür ki, bu da  yuxarıda qeyd etdiyim  

problemlərə milli çərçivədən beynəlxalq mühasibat satandartlarına  yanaşmanın düzgün aparılmasına və 

tətbiq edilməsinə köməklik etmiş olur. BMUS-nın tərcümə edilməsi  ona uğun şərh verilməsi problemin həlli 

demək deyil.Maliyyə Nazirliyi həm beynəlxalq,həm də milli standartlarını onların şərh və tövsiyyələrini  

dərc elətdirir. Həmin standartlara nəzər saldıqda görürük ki bu gün beynəlxalq səviyyədə mühasibat uçotu 

sisteminin nəzəri metodoloji əsaslarının formlaşmasına əsas 4 amil təsir edir. 1)Milli-(Yerli) qanunvericilik. 

2)Beynəlxalq uçot konsepsiyaları və prinsipləri. 3)Beynəlxalq maliyyə hesabatı satndartları.  

4)Ümumqəbul olunmuş uçot prinsipləri(GAAP) 

Bu amillərin təsiri ilə formalaşmış beynəlxalq standartlar öz növbəsində milli uçot satndartlarının 

qəbulu məsələlərinə birbaşa əlaqələndirir. 

Hər bir ölkənin uçot siyasəti yerli qanunvericiliklə tənzimlənir və həmin qanunlara uyğun 

formalaşdırır. 

İqtisadi hadisə və proseslərin getdikcə daha müxtəlif olması və mürəkkəbləşməsi ilə bağlı mövcud 

uçot  və hesabat metedologiyasında dəyişiklərin aparılması,düzəlişlərin həyata keçirilməsi zəruriyyəti  

yaranır. Qəbul olunmuş kommersiya təşkilatları üçün 37 MMUS-u işlənib hazırlanıb və maliyyə Nazirliyi 

tərəfindən təsdiq olunub. MMUS-lar demək olar ki MHBS-lar əsasında işlənib hazırlamışdır. Buna 

baxmayaraq hətta MHBS-ların işlənib hazırlanması zamanı praktikanın tələbləri tam nəzərə alınmadığından 

onların müəyyən müddəlarını və təsbitlərini tətbiq etmək mümkün deyildir.Nəhayət MHBS-ları işləyib 

hazırlayanlar nəzəri-metodoloji baxımdan mübahisəli olan və kifayət qədər əsaslandırılmamış bəzi 

müddəaları standartların  əsasında qoymağa çalışmışlar. Nəticədə onların ləğv ediməsi,yaxud da köklü 

surətdə dəyişdirilməsi zəruriliyi meydana  çıxır olar. 

Yuxarıda qeyd etdiyim bütün cəhətlər MMUS-lara da xasdır və üstəlik də MMUS-lar təsdiq edilkidən 

sonar onlarda hansısa əlavə və dəyişiklərin aparılması barədə məlumat yoxdur.Məsələn material 

ehtiyatlarının və məsrəflərinin qiymətləndirilməsinin LİFO metodunun MHBS-dan kənarlaşdırılması buna 
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bariz nümunədir. MMUS-rı əslində ölkənin kommersiya milli müəssilərində maliyyə hesabatının tərtib 

edilməsi və təqdim olumasını tənzimləyən çərçivə sənədləridir. Onların əsasında mühasibat(maliyyə)-

uçotunun aparılmasının metedoloji,metodiki və praktiki,baxımdan bir sıra çətinliklərlə qarşılaşdığını etiraf 

etmək lazımdır. Baxmayaraq ki,yeni satndartlara uyöun olaraq Maliyyə Nazirliyi tərəfindən yeni hesablar 

planı işlənib hazırlanmış və tətbiq üçün tövsiyyə edilmişdir,müəssilərin tam əksəriyyəti 1996-cı ilin  1 

yanvarında qüvvəyə minmiş hesablar planından istifadə etməkdə davam edirlər. 

Maliyyə hesbatı elementlərinin hesabatda təsnifatı və qiymətləndirilməsinin bəzi məsələləri də yeni 

standartlarda tam həllini tapmamamışdır. Nəzərdən keçirilən problemlər beynəlxalq və milli standartları 

nəzəri metedoloji və  praktiki konteksdə tənqidi öyrənilməsini burada olan çatışmazlıqların aradan 

qaldırılmasına,tətbiq edilən standartların və metodların real paraktikada baş verən hadisə və faktların 

məzmunu və formasına uyğunlaşdırılmasına dair təklif və tövsiyyələrin hazırlanmasını tələb edir. 

                           

 

TRĠKOTAJ  MƏMULATLARININ ÇEġĠD XARAKTERĠSTĠKASI  VƏ KEYFĠYYƏTĠNĠN 

QĠYMƏTLƏNDĠRILMƏSĠ 

 

Bağırova S.M. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

Trikotaj məmulatları əhali tərəfindən geniş tələb olunan məmulatdır. Çünki o bir sıra qiymətli 

xüsusiyyətlərə malikdir. Hər şeydən əvvəl trikotaj məmulatları parça məmulatlarından fərqli olaraq insan 

bədəninə uyğunlaşır, insanın hərəkətinə mane olmur, torbalaşmır, bədəndən ayrılan təri özünə yaxşı çəkir.  

Trikotaj – toxuculuq mallarının çeşidində yüksək xüsusi çəkiyə malikdir. Əhali tərəfindən geniş 

istehlak edilən trikotaj məmulatları bir sıra üstün cəhətlərə malikdir. Buna səbəb trikotajın elastikliyi, 

yumşaqlığı, yüksək məsaməliliyi, isti saxlaması, havanı yaxşı keçirməsi, gigiyenikliyi, gözəl xarici görünüşə, 

yaxşı forma saxlamağa, az xammal işlədilməsinə və sairə malikdir 

Trikotaj məmulatlarının bütün istehlak xassələri üç qrupaya bölünür:  

-utilitar 

- estetik  

-etibarlılıq.  

Utilitar xassələr -trikotaj dəyişək məmulatlarında onun gigiyenikliyini və istifadə rahatlığını 

xarakterizə edən erqonomik xasələrə uyğun gəlir.  

Estetik xassələr-adamların mədəni tələbini ödəyən trikotaj məmulatın xassələridir. Onlar əsasən 

kompozisiyanın bütövlüyünü, üslubun istiqamətini, modelin funksionallığını təyin edir.  

Etibarlılıq – trikotajın mürəkkəb kompleks xassələrindən ibarət olub, bunlardan əsası uzun müddət 

yararlılıq, təmirin mümkün olması və müntəzəmlilikdir. 

Qış şəraitində tiftikləndirilmiş polotnodan tikilmiş məmulatlar bədənə yaxşı yapışıb daima mikro 

iqlimi yaradırlar ki, bu da insan tərəfindən trikotaj məmulatlar  ―qızdırma‖ xasiyyəti kimi qəbul edilir.  

Trikotaj məmulatının istehsalı, parçadan olan dəyişək məmulatına nisbətən yüksək sürətlə artır. 

 İstehsal üsuluna görə trikotaj məmulatlarının əksəriyyəti biçilib-tikiləndir. Trikotaj məmulatlarının 

çoxu müxtəlif növ iplik və saplardan emal edilmiş polotnolardan hazırlanır. Trikotaj məmulatları üçün ən 

geniş yayılmış xammal növləri pambıq və onun viskoz ştapel lifi ilə qarışığı, müxtəlif üsullarla bəzədilir. 

Qadınlar və uşaqlar üçün olan trikotaj polotnoları basma naxışlı da hazırlana bilər.  

Trikotaj məmulatları cins-yaş xüsusiyyətinə, lif tərkibinə, hörülməsi növünə, və digər əlamətlərinə 

görə bir-birindən fərqlənməklə yarımqruplara bölünürlər. Trikotaj məmulatları  cins-yaş xüsusiyyətinə görə 

kişilər, qadınlar və uşaqlar üçün olurlar. Trikotaj məmulatları təyinatına görə məişət və idman, mövsümünə 

görə payızqış və yaz-yay, istehsal üsuluna görə biçilmiş və yarım hazır olurlar.trikotaj dəyişəklərinin 

növlərinə fufayka, mayka, kombinasiya, gecə köynəyi və s. daxildir. Trikotaj məmulatları ələlxüsus idman 

dəyişəkləri üçün əvəzedilməz məmulatdır. Bu növ paltarlar həm davamlı, həm uzanan, elastik, həm də 

formaca yaraşıqlı olmalıdır. 

Trikotaj məmulatları təqribən 10%-ni kişi, 35%-ni qadın, 25%-ni uşaq, 30%- ni isə idman dəyişəkləri 

təşkil edir.  Trikotaj məmulatları zəngin çeşidli olub, müxtəlif tiplərdə və növlərdə hazırlanır.Bakı ticarət 

təşkilatına trikotaj məmulatları Türkiyədən, Çindən, Dubaydan, Suriyadan daxil olur. Trikotaj 

məmulatlarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində orqanoleptik, ekspert, sosioloji, loboratoriya, təcrübəvi 

sınaq və s. metodlardan istifadə edilir. Onu qeyd etmək lazımdır ki, ekspert və sosioloji metodlar ozüdə 
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müəyyən mənada orqanoleptik üsulun müxtəlif növlərindəndir. Həmin metodların hər birinin üstün və 

çatışmayan cəhətləri vardır. Bunlardan ən geniş yayılanı və ən sadəsi orqanoleptik metod sayılır. Bu metodla 

keyfiyyətin təhlili insanın hiss orqanlarının köməyi ilə aparılır. Bu metodda bir çox sadə vasitələrin lupa, 

xətti ölçmə vasitələri və s. tətbiq edilməsi mümkündür. Bu metodla alınan cavab tez lakin dəqiq deyildir. 

Malların keyfiyyətinin laboratoriya metodu ilə təyin olunmasında müxtəlif cihazlardan və kimyəvi 

maddələrdən istifadə olunur. Bu üsulla alınan cavab dəqiq olur. Laboratoriya təhlili üçün götürülmüş 

nümunələr təhlildən qabaq azı 24 saat müddətində nisbi rütubəti 65±5% və hərarəti 20±30 S olan yerdə 

saxlanmalıdır. Nümunələrin təhlili üçün hazırlanması və biçilməsi qaydaları standartda hər mal qrupu üçün 

ayrıca olaraq göstərilmişdir. Laboratoriyada trikotajın ilmə quruluşu, ilmədə sapın uzunluğu, sıxlığı, ilmə 

addımı və hündürlüyü, toxunmanın növü, 1m 2 polotnonun sıxlığı və kütləsi, trikotajın dartılmağa və 

cırılmağa davamlılığı, qalınlığın təyin olunması və trikotaj məmulatının keyfiyyəti qiymətləndirilir. 

 

 

BƏRPA EDĠLMĠġ YUN VƏ YUN LĠFLĠ TULLANTILARIN ĠSTĠFADƏSĠ 

 

Baxçalıyeva A. 

Azərbaycan Dovlət İqtisad Universiteti(UNEC) 

 

Ölkəmizdə yun parça qırıntısı ehtiyatları 100 min t artıq təşkil edir, bunlardan əyirmə üçün yararlı olan 

14 min m bərpa edilmiş lif almaq olar; lakin yun sənayesində 6 min m-dən az istifadə edilir.  

1940-cı ildə yun sənayesinin xammal balansında bərpa edilmiş yunun istehlakı xeyli miqdarda idi və 

bütün istifadən xammaldan 26,4 % çatırdı. Nəzərə almaq lazımdır ki, müharibədən əvvəlki illərdə bərpa 

edilmiş yun əsasən, ixrac edilən təmiz yun qırıntılardan istehsal edilirdi. Ölkəmizdə və xaricdə parçaların 

çeşidi xammal tərkibinə görə kimyəvi liflərin meydana gəlməsi ilə əlaqədar kəskin dəyişdi və təmiz yun 

qırıntıların miqdarı azaldı. Hazırda alınan qırıntılar xammal tərkibinə görə çox mürəkkəbdir və onun köhnə 

texnologiya üzrə mahud parçalara emaledilməsi həddən artıq çətinləşmişdir.  

 Ölkəmizdə parça qırıntısı ehtiyatlarının artması ilə əlaqədar olaraq bərpa edilmiş yununəməyin 

istehsalına və məhsuldarlığına zərər vurmadan mahud istehsalında istifadəsinin səmərəli üsullarını tətbiq 

etmək zəruridir.  

Əvvəllər tərkibində 20 % qədər sellüloz saplar olan parça qırıntılarının karbonlaşdırılmasının 

məqəsdəuyğunluğu barədə danışılmışdı. Lakin əsas tədbirlər texnologiyanın və parça qırıntılarının bərpa 

edilmiş yuna yenidən emal edilməsi texnikasının köklü şəkildə dəyişməsindən olmalıdır. 

Qismən yaxşılaşmalardan asılı olmayaraq bərpa edilmiş yunun liflərinin uzunluğu əsas kütlədə 10 – 15 

mm çox olmur. ―Lifin‖ işlənməsi zamanı çoxlu miqdarda işlənməmiş hissəciklər, düyünlər, qotazlar, 10 mm 

qısa olan liflər yaranır, liflərin çox hissəsi o qədər xırdalanır ki, sonrakı emalda tökülür. Buna görə də təbii 

yunun bərpa edilmiş yunla qarışdırılması zamanı qarışığın tərkibi kəskin şəkildə dəyişir və onun əyirmə 

xassələri kəskin şəkildə aşağı düşür. Deməli, qarışıqların təşkil edilməsinin formalaşmış təcrübəsi özünü 

doğrultmur.  

İstehsal tullantıları yun sənayesinin xammal balansında 14,4 % təşkil edir. Əgər nəzərə alsaq ki, onlar 

hamısı təkcə aparat üsulu ilə əyirmədə istifadə edilir, o zaman aparat üsulu ilə əyirmə sistemindəonların 

xammal balansında payı 20 % qədər və daha çox artır.  

Kamvol əyirməsinin inkişafı ilə kamvol tullantılarının miqdarı xeyli artmışdır və onların istifadəsi 

ciddi problemə çevrilmişdir.  

Kamvol tullantıları arasında daha qiymətli növ daraqlı üsulla əyirmə tullantılarıdır, onlar daraqlı üsulla 

darama maşınlarında daranıb çıxarılan qısa liflərdən ibarətdir. Bu tullantıların tərkibində qısa yun lifləri və 

kimyəvi liflərlə yanaşı, daraqlı üsulla darama maşınlarında daranıb çıxarılan ayıpəncəsi və xırda bitki 

qarışıqları vardır. Onların daxil olduğu mahud müəssisələrində belə tullantıların qarışdırılmasına hazırlığın 

adi texnologiyası yararsızdır. Yundan, öz vəziyyətinə görə normal olan və belə defektlərə malik olmayan 

kimyəvi liflərdən ibarət olan qarışıqlar  

daraqlı üsulla darama tullantıları ilə o qədər zibillənir ki, texnoloqların qarışdırma prosesindən əvvəlki işi 

qiymətdən düşür və mövcud normativlərin formal şəkildə yerinə yetirilməsinə bərabərdir.  

Əgər kamvol tullantıları və oxşar mahud tullantıları üçün karbonlaşdırma prosesi tətbiq edilməzsə, 

aparat üsulu ilə əyirmə sistemində əməyin keyfiyyətini yüksəltmək və məhsuldarlığı artırmaq mümkün deyil.  



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

374 

 

Əgər istehsal tullantıların qarışdırılmasına hazırlıq dəyişməzsə, kamvol tullantılarını və digər 

zibillənmiş tullantıları istifadə edən mahud müəssisələri əməyin keyfiyyətini yüksəltmək və məhsuldarlığı 

kəskin şəkildə artıra bilməzlər.  

Müasir texnika istehsal tullantıların qarışdırılmasına hazırlıq üçün aşağıdakı avadanlığa malikdir: 

sellüloz qarışıqlarının quru və yaş təmizləmə metodlu karbonlaşdırma aqreqatları, təkcə parça qırıntılarının, 

həm də eşilmiş ucların (əyirmə, toxuculuq və digər iplik qalıqları) yenidən emalı üçün yararlı olan 

çoxbarabanlı konserval – didib açma maşınları, fasiləsiz hərəkətli yuma və qurutma maşınları, konserval – 

darama maşınları, birbarabanlı darama maşınları. 

Bütün bu maşınlar istifadə edilməli və müxtəlif komponentləri dövri hərəkətli qarışdırma maşınına 

bilavasitə göndərən mexanizmlərlə təchiz edilməlidir.  

Mahud istehsalında qarışıqların hazırlıq – qarışdırma – daranma axın xətlərinin mövcud layihələrində 

ciddi çatışmazlıq odur ki, kamvol və mahud tullantılarının hazırlıq texnologiyası çox zəif təqdim edilmişdir. 

 

 

BAKI SUPERMARKETLƏRĠNDƏ REALĠZƏ OLUNAN EMAL EDĠLMĠġ BALIQ 

MƏHSULLARININ ƏMTƏƏLĠK GÖSTƏRICĠLƏRĠ VƏ 

KEYFĠYYƏTĠNĠN EKSPERTĠZASI 

 

Bəylərzadə A.A. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

Emal edilmiş balıq məhsullarının qidalılıq dəyəri onun kimyəvi tərkibi ilə xarakterizə olunur. Belə ki, 

balıqların ətinin tərkibində müxtəlif kimyəvi maddələr-su, zülal, yağ, karbohidrat, vitaminlər, fermentlər, 

mineral duzlar  və başqa bioloji fəal maddələr vardır. Emal edilmiş balıq ətinin kimyəvi tərkibi onun 

yaşından, ovlanma vaxtından və texnoloji emalından asılıdır. 

Emal edilmiş balıq məhsullarının tərkibindəki zülalların qidalılıq dəyəri ondan ibarətdir ki, onların 

tərkibində insan orqanizminə lazım olan bütün əvəzedilməz amin turşuları vardır. Züllaların miqdarı isə  15-

20%-ə qədər olub, orqanizmdə 96% mənimsənilir.  

Emal edilmiş balıq məhsullarında mineral maddələr toxumaların hüceyrə daxili və hüceyrədən xaric 

mayenin tərkibinə daxildirlər. Onlar maddələr mübadiləsini tənzim etməkdə fəal iştirak edirlər. Zülaların, 

karbohidratların və yağların parçalanması və sintezi mineral maddələrin bu proseslərdə iştirakından asılıdır.  

Emal edilmiş balıq ətində heyvan və quş ətinə nisbətən mineral maddələrlə daha zəngindir. Belə ki, 

balıq ətində mineral maddələrin miqdarı 3%-ə qədər olur.  

Emal edilmiş balıq məhsullarının orqanoleptiki üsulla keyfiyyət göstəricilərini qiymətləndirilməsi 

üçün ilk növbədə onların emalı, qablaşdırılması, markalanması, daşınması normalarına diqqət yetirilir.  

Tədqiqat üçün Bakı supermarketlərində realizə olunan soyuq hisə verilmiş çəki, kütüm və çapaq 

balıqları götürülmüşdür. Qiymətləndirmə zamanı soyuq hisə verilmiş balıqların xarici görünüşü, rəngi, 

konsistensiyası, iyi və dadı müəyyən edilmişdir. 

Emal edilmiş balıq məhsullarının xarici görünüşü yoxlanarkən ilk növbədə buraxıla bilən nöqsanların 

olmasına diqqət yetirilir. Balığın xarici görünüşünü nəzərdən keçirərkən hislənmiş balıqlarda özünəməxsus 

nöqsanların olması müəyyən olunur. Bu nöqsanlar balığın istehsal texnologiyasında əmələ gələn xammalın 

və hazır məhsulun saxlanılması zamanı əmələ gələn nöqsanlar ola bilər ki, bu da ekspertiza edilmiş çəki 

balığında müşahidə edilməmişdir. Bunlardan başqa, hislənmiş yerlərin qalması, yağın axması, müxtəlif 

mexaniki zədələrin olması və s. nöqsanlar da ola bilər. 

Tədqiqat zamanı hisə verilmiş balıqda mexaniki zədələrin olduğu müşahidə edildi ki,bu da onların 

daşınması zamanı baş vermişdir. Soyuq hisə verilmiş çəki balığının dəri-pulcuq örtüyünün rəngi açıq qızılı, 

bəzilərində isə tünd qəhvəyi olmuşdur. 

Soyuq hisə verilmiş çəki balığının konsistensiyasını təyin etmək üçün onun ətini əllə basıb əvvəlki 

vəziyyətinə qalxma sürətinə diqqət yetiririk. Bu zaman balığın zərifliyi, şirəli olması, boş, didilən və ovulan 

olması müəyyənləşdirilir. Hislənmiş çəki balığında didilən və ovulan hissələr olmamışdır. Belə nöqsanlar 

ancaq II sort soyuq hisə verilmiş balıqlarda ola bilər. Amma onların kiflənməsinə icazə verilmir. 

Soyuq hisə verilmiş kütüm balığının konsistensiyası şirəli olmaqla yanaşı, həmçinin bərk halda da 

qeyd olunmamışdır. Amma müəyyən qədər boşalma olduğu hallarda qeyd edilmişdir ki, bu da balığın 

konsistensiyasının zəif olduğunu göstərir. Soyuq hisə verilmiş kütüm balığından da tez hiss edilən his iyi və 
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dadı gəlmişdir. Bu zaman qəlsəmələrin iyinə də diqqət yetirilmişdir. Aparılan qiymətləndirmənin nəticələri 

göstərdi ki, ekspertiza aparılan göstəricilər normativ-texniki sənədlərin tələblərinə uyğun olmuşdur. 

Eyni zamanda soyuq hisə verilmiş çapaq balığının orqanoleptiki üsulla keyfiyyət göstəriciləri üzrə 

qiymətləndirmə aparılmışdır. Aparılan ekspertiza zamanı çəki balığının orqanoleptiki göstəricilərində kəskin 

dəyişikliklər qeyd edilməmiş, çəki və kütüm balığında olduğu kimi olmuşdur. Lakin fərqli olaraq hisə 

verilmiş çapaq balığının səthi daha çox əzilmiş və dəri pulcuq örtüyü daha çox tökülmüşdür. Bu da onu 

göstərir ki, bu balıq məmulatı ticarət şəbəkəsində uzun müddət saxlanılmışdır. 

Beləliklə, çəkikimilər fəsiləsinə daxil olan balıqların emalı məhsullarının orqanoleptiki keyfiyyət 

göstəricilərinin ekspertizasından alınan nəticələr göstərir ki, emal edilmiş balıq məhsullarının keyfiyyət 

göstəriciləri mövcud dövlət standartlarının, normativ-texniki sənədlərin tələblərinə uyğun olmuş və 

standartlardan kənarlaşma halları qeyd edilməmişdir. 

 

 

MEBEL ĠSTEHSALININ TARIXĠ HAQQINDA 

 

Binnətli N.S. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

Məlumdur ki, tarixən ictimai dəyişikliklər incəsənətə baxışların yeniləşdirilməsinə və zövqlərin 

formalaşdırılmasına gətirib çıxardır. Bu baxımdan son dövrlərdə yaşayış binalarının, ictimai mədəniyyət 

ocaqlarının və s. tikilib istifadə verilməsi müxtəlif təyinatlı mebellərin istifadəsini tələb edir və bu da öz 

növbəsində mebel arxitekturasına təsirini göstərir. Mülki tikintilərdə xarrat və dülgər işlərinin 

təkmilləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması mebellərin seriyalı istehsalına şərait yaratmışdır.  

Yadda saxlamaq lazımdır ki, interyerin tərtibatı praktiki olmalıdır ki, ailənin bütün üzvləri ev işlərinin 

görülməsində çətinlik çəkməsinlər. Bu baxımdan mebellərin forması sadə, məqsədyönlü, yüngül 

konstruksiyalı olmalı, artıq bəzəndirilməyə yol verilməməli, öz təyinatına müvafiq olmalıdır. 

Mebel müxtəlif dövrlərdə qüvvədə olan üslub çərçivəsi daxilində istehsal edilmişdir. Beləki, antik 

dövrünün üslubunda istehsal olunan mebellər bizim dövrümüzə gəlib çatmamışdır. Bu barədə məlumatı 

qədim gil vazalarının üzərində çəkilən rəsmlərdən, kitab materiallarından və s. məlumatlardan əldə etmək 

mümkündür. O zaman miz olmadığından onun üzərində nə yemək yeyildiyi məlum olmamış, ilk dəfə yataq 

üçün taxt istehsalında qızıldan və gümüşdən istifadə edilməklə bəzəndirilmə tətbiq olunmuşdur. Lakin, bir 

neçə əsr keçdikdən sonra mebel arxitekturasında dəyişikliklər edilmiş, paltar və qiymətli məmulatlar, qızıl və 

cəvahirat saxlamaq üçün xüsusi sandıq və qutular hazırlanmışdır.  

Məlumatlardan göründüyü kimi, müxtəlif sahələrdə qiymətli material kimi istifadə edilən ağac 

növlərinin mebel üçün emalı bizim dövrümüzdəki 6 yüz il əvvəl, fanerdən istifadə edilməsi isə 5ci əsrdən 

məlumdur. 

Məlumatlardan göründüyü kimi, ağac üzrəində nəqqaşlıq işlərinə lap qədim zamanlarda təsadüf 

olunur. Bunu Krım və Misirdə tapılmış ―allahlar abidəsi‖ndə aydın görmək olar. O dövrdə hazırlanmış 

əşyaların üzərini qızıl, gümüş, qiymətli daşlar, fil sümüyü, bürünc və qeyri metallar vurmaqla bəzəyirdilər. 

Yunanıstanın və digər ölkələrin şahları üçün hazırlanan taxtlar daha yüksək qiymətə malik olmaqla Afrika 

qitəsindən gətirilən ağac materiallarından hazırlanmışdır. Özündən qabaqkı mebellərə nisbətən daha yeni 

olan yunan mebeli geniş şöhrət qazanmışdı ki, bu da Norveçdən İspaniyaya qədər xalq arasında rəğbət 

qazanmışdır. 

Bəzi məlumatlar göstərir ki, XIV əsrdə mebel arxitekturası nisbətən az inkişaf etmiş, lakin XV-XVI 

əsrlərdən başlayaraq böyük monastrlarda, mədəniyyət saraylarında, varlı insanların malikanələrində qiymətli 

ağac növlərindən naxışlı, söykənəcəyi hündür kreslolar hazırlamağa başlanmışdır. Kreslo və çarpayıların 

üztünə ipək və məxmər parçalar çəkildiyindən quymətli mebel əşyaları sayılırdı. Bu dövrdə İtaliyanın mebel 

sənətkarları ağac üzərində mozaikadan istifadə etmişlər. Nəhayət mebellərin üzərində mərmərdən istifadə 

edilmə ilk dəfə XVI əsrdə Fransada həyata keçirilmişdir. XVIII əsrdən başlayaraq mebellərin xarici 

görünüşünü daha da gözəlləşdirmək üçün lakla örtmə işləri ortaya çıxır.  

İngiltərədə XIX əsrdə mebellərin hazırlanmasında metaldan geniş istifadə edilmişdir ki, bu da onun 

konstruksiyasının dəyişdirilməsinə səbəb olmuşdur. Rusiyada mebel istehsalı 1912-ci ildən inkişaf etməyə 

başlayır. Rusuyada vaxtlar ağır sənaye sahəsi zəif inkişaf etdiyinə görə mebel sənayesi də zəif inkişaf 

etmişdir.  
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Hal-hazırda respublikamızda mebel istehsalında böyük dəyişikliklər baş vermişdir. Qabaqcıl ölkələrin 

mebel istehsalçılarının müştərək işlərinin nəticəsində respublikamızda müxtəlif arxitektura əsasənda 

mebellər istehsal olunur. 

 

 

BƏDĠĠ-DEKORATĠV TƏYĠNATLI MƏMULATLARIN ĠSTEHLAK XASSƏLƏRĠ VƏ 

KEYFĠYYƏTĠNĠN EKSPERTĠZASI 

 

Camallı S.S. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ( UNEC) 

 

Bütün incəsənət növlərindən istehsal və ticarət sahəsinə tətbiqi və dekorativ incəsənət daha yaxındır. 

Belə ki, tətbiqi incəsənət gözəllik qanunauyğunluqlarına əsaslanaraq xalça məmulatlarında da özünü büruzə 

verir. Bu məmulatlar təkcə nəinki yararlılıq qabiliyyətinə malik olmaqla bu və ya digər funksiyanı yerinə 

yetirir, eyni zamanda da bədii obrazına görə seçilir. 

Hazırki şəraitdə ―bədii məmulatlar‖ sırasına aşağıdakı məhsulları aid etmək olar: parça, mebel, qab-

qacaq, zərgərlik əşyaları, xalça, geyim, ayaqqabı, oyuncaqlar, musiqi alətləri və s. Mən bu işimi xalça 

məmulatı əsasında hazırlamışam. 

Azərbaycan dünya xalçaçılıq sənətinin ən qədim vətənlərindən biridir.Azərbaycan xalçaçılığı çoxəsrli 

inkişaf yolu keçmiş və bu zaman bir sıra qonşu xalqların sənət və mədəniyyətinə təsir göstərmiş, eləcə də 

onların elmi və bədii nailiyyətləri ilə zənginləşmişdir.Azərbaycan xalçaçılığının dünya şöhrətli nümunələri, 

orijinal milli naxışları dünya xalçaçılıq xəzinəsinə misilsiz incilər kimi daxil olmuşdur. Azərbaycan xalçaları 

quruluş kompozisiyasına, bədii ornamentinin zənginliyinə görə çox qiymətlidir. 

Xalça məmulatı xalq istehlakı mallar içərisində əhəmiyyətli yer tutan mal qruplarından biridir. Müasir 

dövrdə elmi-texniki tərəqqinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq əllə toxunan xalçalara nisbətən maşınla toxunan 

xalçaların çeşidi durmadan artır və yenilənir. 

İstehsalçıların tələbatını hərtərəfli ödəmək üçün xalça məmulatları yüksək bədii estetik tərtibatla 

yanaşı, uzunömürlülük, sürtünməyə qarşı davamlılıq, rənginin sabitliyi, çirkdən asan təmizlənməsi və s. kimi 

xassələrə də malik olmalıdır.Xalça məmulatı yararlı olmaaqla yanaşı, eyni zamanda məqsədəuyğun olmalı, 

həm də zövqü oxşayan olmalıdır. 

Xalçaların kyfiyyəti normativ-texniki sənədlərin tələblərinə cavab verəlidir. Xalçalara əsasən 3 cür 

tələb verilir: istismar, estetik, gigiyenik. 

İstismar tələblərinə xalçanın uzun ömürlülüyü, xidmət müddəti, qatlanmaya davamlılıq, yuyulmaya, 

suyun təsirinə, temperatura, qələviyə, sabun-soda məhlulu və s. kimyəvi reagentlərə, həm də işığın və günəşli 

havanın təsirinə, yuyulma və ütülənməyə və digər təsirlərə davamlılıq nəzərə alınmalıdır. 

Gigiyenik tələbin göstəricilərinə hiqroskopiklik, havakeçirmə, istidən mühafizə, su keçirmə, 

elektriklənmə, bərklik, buxarkeçirmə, zərərli qarışıqların olması aiddir. 

Estetik tələbin göstəricilərinə xalçanın xarici forması, tərtibati, xalçanın fakturası, üst səthinin 

keyfiyyəti və təmizliyi, parlaqlığı, görünüşün saxlanması, xarici tərtibatın müasir bədii tələlərə cavab 

verməsi və s. aiddir. Bu tələblət xalçanın xarici görünüşünə görə bədii tərtibatına qoyulan tələblərdir. Bu 

tələblər qarşıya məqsəd qoyur ki, xalça gözəl, ornament cəhətdən aydın olsun. Xalçanın xarici görünüşü ona 

olan tələbin formalaşmasına, əlbəttə ki, təsir edir.Ona görə də xalça istehsalı zamanı bu nüanslara xüsusilə 

fikir vermək lazımdır. 

Xalçanın əsas estetik göstəriciləri aşağıdakı sırada qeyd olunmuşdur: faktura, rəng, parlaqlığı, 

şəffaflığı, tutqunluğu, bərkliyi, upruqluğu, əzilməzliyi, istismar və forma sabitliyi aid edilir.Bütün bu 

xassələr bu və ya digər cəhətdən estetik tələbin formalaşmasına təsir edir. Bu xassələrin formalaşmasına, 

aydın nəzərə çarpmasına xarici mühit  də təsir edir.Yumşaqlıq, bərklik, uzanma qabiliyyəti isə baxmaqla 

bilinmir. Bütün xalçalar üçün faktura xarici tərtibatın əsas göstəricisidir. Xalçada əsas estetik tələb onun 

koloritik tərtibatına, naxışına, xarici səthinin, ilmə hndürlüyünün eyni bərabərdə hamar olmasına verilir. 

Xalça və xalça məmulatlarının keyfiyyətini formalaşdıran amillərə onların xammal və materialları, 

bədii tərtibatı və layihələşdirilməsi, hazırlanma texnologiyası, bəzədilməsi aid edilir. 

Xalça mallarının keyfiyyətini formalaşdıran amillərin ən başlıcası lifli materialların seçilməsidir. 

Xalça istehsalında ən çox heyvanat və bitkilərdən alınan lifli materiallardan    istifadə olunur.Bu lifli 

materiallara misal olaraq aşağıdakıları göstərmək olar: yun, tük, tiftik təbii ipək, pambıq, kətan və s.Təbii 

liflərlə yanaşı xalça istehsalında süni və sintetik liflərdən də istifadə edilir. 
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Qoyun yunu xalça istehsalında mühüm xammaterial sayılır. Xalçaçılar xalça toxumaq üçün əsasən  

təzə,yazda qırxılmış qoyun yununu üstün tuturlar. Çünki yazda qırxılan yunlar uzun lifli olurlar. Ona görə də 

belə yun xalça toxumaq üçün daha əlverişli sayılır. 

Azərbaycan xalçaları quruluş kompozisiyasına, bədii ornamentinin zənginliyinə görə çox qiymətlidir. 

Xalçanın yaradılması ilk növbədə onun eskizinin çəkilişindən başlayır. Eskiz çəkən hər bir rəssam 

xalçaçılığın texnologiyasına mükəmməl bələd olmalıdır. Xalçanın eskizinin çəkilişində liflərin rənginin, 

sayının mühüm rolu vardır. 

Xalça mallarının keyfiyyətini formalaşdıran amillərdən biri də onun istehsal texnologiyasıdır. İstehsal 

texnologiyasına görə xalçalar 2 qrupa ayrılır: 

1.Əl ilə toxunan xalçalar; 

2.Maşın ilə toxunan xalçalar. 

Əl ilə və maşınla toxunan xalçanın naxışları və onların xalça üzərinə köçürülməsi bir çox şərtlərdən 

aslıdır. Xalça toxuyanlara və xalçaları texniki cəhətdən tərtib edən, naxış düzəldən rəssamlara böyük tələbat 

verilir. Onlar estetik zövqə və zəngin bədii nəzəriyyəyə malik olmalıdırlar. 

Maşında toxunan xalça görünüşcə, rəngcə və naxışca əl ilə toxunan xalçadan heç də geri qalmır. Onun 

rəngini, əlvanlığını və naxışını rəssamlar tərtib etdiyindən və qabaqcadan təsdiq olunmuş eskizlər əsasında 

toxunduğundn xalça yaraşıqlı olur və əl ilə toxunan xalçaya oxşayır. 

Pratikada xalça məmulatlarının ekspertizası əsasən xarici görünüşündəki nöqsanlarına görə aparılır. 

Ekspertiza zamanı bütün aşkar edilmiş nöqsanlar ekspertiza aktında qeyd edilir. Ekspert yoxlamanın 

nəticəsinə nöqsanın xarakterinin yaranma səbəblərini dəqiq təyin etməlidir. Buna görə də hər bir ekspert bu 

və ya digər mal qrupu üçün xarakterik olan nöqsanları  düzgün ayırd etməli, nöqsanın yaranma səbəbini 

əsaslandırmağı bacarmalı və keyfiyyət itkisi faizinin təyin olunmasında səhvə yol verməməlidir. 

Xalça və xalça məmulatlarının keyfiyyətinin ekspertizası xarici nöqsanlarına, fiziki-mexaniki 

nöqsanlarıa görə, alış nümunəsinə görə və müqavilənin texniki şətlərinin tələblərinə uyğun olaraq 

aparılır.Mübahisəli hallarda məmulatların keyfiyyət göstəricisi bunlardır: karkasın üzərindəki xovun 

hündürlüyü, köbələrin işlənməsi, palaz hissənin möhkəmləndirilməsi, xovlu ipliklərin boyağının davamlığı, 

sıxlığı və s. 

 

 

METAL ƏRĠNTĠLƏRĠNDƏN ĠSTEHSAL OLUNAN YEMƏKXANA TƏYĠNATLI MALLARIN 

ĠSTEHLAK XASSƏLƏRĠ VƏ KEYFĠYYƏTĠNĠN EKSPERTĠZASI 

 

Cəfərova G.Ş. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetı 

 

Hər gün biz çoxlu sayda metal əşyadan — məişət və mətbəx avadanlığından, elektrik cihazlarından və 

s. istifadə edirik. Velosipedlər, avtomobil kuzovları, mühərriklər, cürbəcür dəzgahlar, gəmilər, təyyarələr və 

s. — bütün bunların əsas hissələri metaldan hazırlanır. 

Metalların möhkəmlik, bərklik, istiliyə davamlılıq və s. bu kimi üstün xüsusiyyətləri onları inşaat 

işlərində, əmək alətlərinin və məişət əşyalarının hazırlanmasında əvəzolunmaz edir. Məhz bu səbəbdən 

metalın əldə olunması və emalı bu gün də insan həyatının vacib kəşflərindən biri hesab edilir. Elmin inkişafı 

və insanların metala olan ehtiyacı artdıqca metal emalı texnologiyaları daha da təkmilləşdirildi və bugünkü 

səviyyəyə çatdı 

Metalları korroziyadan qorumaq üçün ərinti istifadə olunur - ərintina korroziyaya davamlı metalların 

(xrom, nikel və s.) Daxil edilməsi. Metal səthində qoruyucu örtüklər yaradılır. Məişətdə istifadə olunan 

yeməkxana təyinatlı mallar üçün əsasən mis ərintiləri istifadə olunur: mis - mis-sink ərintisi; bürünc - qalay 

ilə mis ərintisi; nikel ilə nikel-mis alaşımı; nikel gümüşü - mis, nikel və sink bir ərintisi. 

İstifadə olunan yeməkxna təyinatlı malların tərkibinə müxtəlif aşqarlar qatılılmaqla zənginləşdirirlər. 

Bu simbioz metal məhsullarını yaxşılaşdırır ki, bu da məhsulların keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir. Bu cür  

qatqılar məhsulların fəaliyyət müddətini uzadır və hər hansı bir zərərdən (məsələn, bir çatlaq)  qoruyur. 

Metal qablar istehsalında istifadə olunan materiallar paslanmayan poladdan və digər xrom-nikel 

ərintilərindən, alüminiumdan, duralumdan və onların ikincili ərintilərindən ibarətdir. Paslanmayan poladdan 

və digər krom-nikel ərintilərindən qablar Ən gigiyenik tələblər paslanmayan poladdan və digər krom-nikel 

ərintilərindəndir. Yüksək antikorrosiv xüsusiyyətləri, birləşmələrinin kimyəvi stabilliyi ilə fərqlənirlər, qida 

maddələrinin organoleptik xüsusiyyətlərinə təsir etmirlər və içərisində yüksək səviyyədə olan üzvi turşuların 
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tərkibində olan zərərli maddələrin yeməyə çevrilməsinə icazə vermirlər. Xrom alaşımında əhəmiyyətli bir 

məzmunla, sonuncu, insan sağlamlığına zərərsiz olan birləşmələrdə qidaya gələ bilər. Xrom-nikel ərintiləri 

istisna olmaqla, ərzaq məqsədli yeməklərin istehsalı üçün, GOST-də təqdim olunan digər ərintilər, onların 

arsen tərkibinin 0,015% -dən çox olmamaq şərti ilə 0,15%, çinko 0,3%, mis 3.5 %. Xrom-nikel ərintiləri, 

eləcə də xrom plitələrdən ibarət olan materiallardan hazırlanan qablar sirkə turşusunun 4% -i: demir, mis 

duzları, qurğuşun, xrom, sink, qalay həllini verməməlidir 

Ən məşhur metal ərintiləri polad, alüminium, çuqun, misdir. Bunların ən çox yayılması, istehsalın 

həcmi ilə sübut olaraq, poladdır. Polad ərintisi  dəmir və karbon prosesində istehsal olunur. Poladdan en çox 

kesici bıçaqlar hazirlanir. 

Paslanmayan poladdan qablar alüminiumdan və dəmirdən hazırlanmış əşyalarla yanaşı, ən məşhurdur. 

Yeməklərin istehsalı üçün ən azı 17% xrom olan ərintisi olan korroziyaya davamlı polad istifadə olunur. 

Yeməkləri istifadə etmək üçün istifadə edilən çelikler nikel tərkibli ola bilər (austenitic sinif-qeyri-maqnit). 

Bazarda paslanmayan polad qabların böyük bir seçimi var 

Paslanmayan poladdan qablar yemək və saxlama üçün istifadə edilə bilər. Yerli yeməklər EN və digər 

beynəlxalq standartlara uyğun olaraq idxal olunan GOST 27002-86 uyğun olaraq aparılır. Hal-hazırda 

bazarda "Avropalı" markaların bir çoxu Çin, bir hissəsi isə Türkiyədə, ən ucuz və indiyədək Hindistanda 

istehsal olunur. Bu ölkələrdə istehsal olunan yeməklərin xüsusiyyətləri odur ki, yerli istehsalçılar beynəlxalq 

standartlara riayət etmədikləri üçün, belə qabların keyfiyyəti, əsasən, idxalçı tərəfindən dəqiqləşdirilir. 

Metal qablar istehsalında istifadə olunan materiallar paslanmayan poladdan və digər xrom-nikel 

ərintilərindən, alüminiumdan, duralumdan və onların ikincili ərintilərindən ibarətdir. Paslanmayan poladdan 

və digər krom-nikel ərintilərindən qablar Ən gigiyenik tələblər paslanmayan poladdan və digər krom-nikel 

ərintilərindəndir. Yüksək antikorrosiv xüsusiyyətləri, birləşmələrinin kimyəvi stabilliyi ilə fərqlənirlər, qida 

maddələrinin organoleptik xüsusiyyətlərinə təsir etmirlər və içərisində yüksək səviyyədə olan üzvi turşuların 

tərkibində olan zərərli maddələrin yeməyə çevrilməsinə icazə vermirlər. Xrom alaşımında əhəmiyyətli bir 

məzmunla, sonuncu, insan sağlamlığına zərərsiz olan birləşmələrdə qidaya gələ bilər. Xrom-nikel ərintiləri 

istisna olmaqla, ərzaq məqsədli yeməklərin istehsalı üçün, GOST-də təqdim olunan digər ərintilər, onların 

arsen tərkibinin 0,015% -dən çox olmamaq şərti ilə 0,15%, çinko 0,3%, mis 3.5 %. Xrom-nikel ərintiləri, 

eləcə də xrom plitələrdən ibarət olan materiallardan hazırlanan qablar sirkə turşusunun 4% -i: demir, mis 

duzları, qurğuşun, xrom, sink, qalay həllini verməməlidir. 

Metal ərintilərindən istehsal olunan yeməkxana təyinatlı məmulatların keyfiyyət dərəcəsi, məmulatı 

attestasiya etdikdə müəyyən olunur. Bunun üçün normativ sənədlər əsas rol oynayır. Normativ sənədlərə 

DÜIST, OST, TU və s. tələblər daxildir. Belə ki, alüminium məmulatları üçün DÜIST 17151-71, çuqun və 

polad emallı qablar üçün TU 14-11-100-75 tələblər mövcuddur. Məmulatın keyfiyyətinin yoxlanılmasına 

onların mexaniki, termiki, kimyəvi xassələri, qoruyucu örtüklərin qalınlığının təyini, qalvanik örtüklərin 

məsaməliliyinin təyini, metal örtüklərin qalınlığının təyini və başqa keyfiyyət ölçü metodları daxildir. 

Keyfiyyətin yoxlanılmasına həm də metal məmulatlarının qablaşdırılması, daşınması, saxlanması və eləcə də 

təsnifatlaşdırılması daxildir. Bütün yuxarıda göstərilən hallarda onların keyfiyyətinə təsir edən defekt 

göstəriciləri müəyyən olunur. Bunlar normativ sənədlərə əsasən yoxlanırlır. Yoxlanma böyük miqyasda 

aparılarsa və cinayət xarakterli olarsa, onda təcrübəli mütəxəssislər və ekspertlər dəvət olunur. Ekspertiza 

müasir laboratoriya tədqiqatları və müasir cihazlar vasitəsilə həyata keçirilir və nəticə rəy formasında təqdim 

olunur. Mexaniki yoxlama metalların möhkəmliyini, plastik və elstiki xassələrini təyin etməyə imkan verir. 

Bunlara metalın uzanma və bərkliyin tədqiqi də daxildir. Metalların texnoloji tədqiqatına zərbə özlülüyü, 

kövrəkliyi, döyülə bilməsi, maye axıcılığı, qaynaq edilmə, kəsilmə və başqa xassələr daxildir. 

 

 

POLĠMER ĠNġAAT MATERĠALLARININ KEYFĠYYƏTĠNƏ QOYULAN TƏLƏBLƏR VƏ 

ONLARIN QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

Cəmilli C.C. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

Polimer materiallar məişətimizdə və sənayenin müxtəlif sahələrində geniş tətbiq edilən materiallar 

qrupuna daxildir. Bu materialların geniş tətbiq sahələrinə malik olması onların çoxkomponentli tərkibi ilə və 

qabaqcadan planlaşdırılmış istənilən xassə göstəricilərinə malik material almaq imkanına malik olması ilə 

izah olunur. 
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İnşaat sənayesinin müxtəlif sahələrində tətbiq edilən polimer materiallar istifadə edildiyi sahənin əsas 

xüsusiyyətlərindən asılı olaraq geniş miqyasda müxtəlif keyfiyyət göstəricilərini özündə birləşdirir. Bu 

göstəricilər müxtəlif normativ-texniki sənədlərdə öz əksini tapır və həmin sənədlərin tələblərinə uyğun 

normalaşdırılır. 

Polimer inşaat materiallarının keyfiyyəti kompleks göstəricilərin və bu göstəricilərin yararlılıq 

səviyyəsini xarakterizə edir. Bu yararlı keyfiyyət göstəricilərini xarakterizə etmək üçün polimer inşaat 

materiallarının keyfiyyətinə qüvvədə olan standartlara uyğun hansı tələblərin qoyulması xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir. Polimer inşaat materiallarının keyfiyyətinə qoyulan tələbləri ümumilikdə cari və perspektiv 

tələblərə bölmək olar. Cari tələblər inşaat sənayesinin müxtəlif sahələrində tətbiq edilən polimer materiallara 

verilir. Perspektiv tələblər isə yeni növ polimer materiallarının inşaat sənayesinin müxtəlif sahələrində 

gələcəkdə tətbiq edilməsini nəzərdə tutan polimer materiallara verilir. Bu tələblər polimer materiallarının 

istehsalı üçün yeni növ xammal və materialların tətbiqi, məhsulun rəngi, estetik xüsusiyyətləri, təhlükəsizlik 

göstəriciləri və s. ilə bağlı ola bilər. 

İstehlak mallarının keyfiyyəti ilə bağlı nəzəri araşdırmalar göstərir ki, polimer inşaat materiallarının 

keyfiyyətinə verilən cari tələbləri ümumi və spesifik tələblər olmaqla iki qrupa bölmək olar. Bu materialların 

keyfiyyətinə verilən ümumi tələblərə funksional, erqonomik, estetik, texnoloji, istismar və iqtisadi tələblər 

daxildir. 

Müasir dövrdə inşaat sənayesində polimer materiallarının əvəzedilməz xammal bazasına malik olan 

material kimi tətbiqi, inşaat işlərində yüksək keyfiyyəti təmin edir, əmək itkisini azaldır, inşaat 

konustruksiyalarının çəkisini kəskin şəkildə aşağı salmağa imkan verir. Eyni zamanda hazır məhsulun maya 

dəyərini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Eyni zamanda polimer materialların tətbiqi təbii materiallar olan ağac, 

metal, şüşə materiallarına əhəmiyyətli dərəcədə qənaət etməyə imkan verir, inşaat obyektlərinin bədii, estetik 

göstəricilərini yüksəldir, keyfiyyətini yaxşılaşdırır. 

Polimer inşaat materiallarının keyfiyyətinə qoyulan tələbləri düzgün qiymətləndirmək üçün birinci 

növbədə məmulatın növünü, istehsal üsulunu, təyinatını müəyyənləşdirmək lazımdır. Belə ki, istismar 

şəraitini və təyinatını nəzərə almadan bütün polimer inşaat məmulatlarına eyni dərəcədə keyfiyyət tələbləri 

vermək düzgün deyildir. Bu baxımdan, polimer inşaat materiallarının keyfiyyətinə verilən spesifik tələblər 

onların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Təcrübə göstərir ki, polimer inşaat materiallarının keyfiyyətinə verilən spesifik tələblərin payı onun 

təyinatından, məqsədli istifadə şəraitindən və tətbiq sahəsindən asılı olaraq müxtəlif ola bilər. Məsələn, tətbiq 

sahəsindən asılı olaraq bəzi polimer inşaat materiallarından çürüməyə qarşı yüksək davanlılıq, bəzilərindən 

zərbəyə və digər mexaniki təsirlərə qarşı yüksək davamlılıq tələb olunduğu halda, yaşayış binalarının daxili 

interyerinin bəzəndirilməsində istifadə olunan materiallar isə digər xassələrlə yanaşı həm də estetik, 

erqonomik və yüksək gigyeniklik tələblərə cavab verməlidir. 

Təyinatından asılı olaraq polimer inşaat materiallarının yekun bəzək əməliyyatı ilə əlaqədar cilalama 

zamanı xüsusilə də iri dənəli yüksək nömrəli cilalayıcı materiallardan istifadə edərkən, məmulatın üzərində 

cizgilər nöqsanı əmələ gəlir ki, bu da məmulatın xarici görünüşünü pisləşdirir, estetik xassələrini aşağı salır. 

Polimer inşaat materiallarında rast gəlinən xarakterik nöqsanlardan biri də məmulatların qalınlığının qeyri-

bərabər olmasıdır. Bu nöqsan isə avadanlıq və formanın dəqiq olmaması nəticəsində meydana çıxır və 

məmulatın keyfiyyətini aşağı salır, hətta çıxdaş olmasına səbəb olur. 

 

 

DELĠNT ĠSTEHSALINN TEXNOLOGĠYASI VƏ AVADANLIQLARI 

 

Dadaşov C.Q. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

Qısalinterləmə prosesinin maşınlarının konstruksiyaları. 

İlk qısalintlər abrasiv iş bəndi ilə XIX əsrin ortalarında istehsal olmuşdur və tomas maşını adı 

verilmişdir. Sonra bir çox abraziv səthli bir-birinə oxşar maşınlar istehsal olunmuşdur. Bir neçə abraziv 

maşınların yeni növü yaradılmışdır və kiçik zavodlarda istismar olunurdu. 

Ən mükəmməl abraziv aqreqatlarda biri elmi tədqiqat inistitutunda icad olunub yeni konstruksiyalı 

maşın olmuşdur və toxumların istehsalı vertikal istiqamətində gedirdi. 

Onun kimi amma çuxurlu polad səthli və ya polad torlu qısa linterlərin işi yoxlanmışdır. Onların 

ümumi mənfi cəhəti kiçik (az) mahlıcıdarlıq , toxumlarin çox əzilənməsi (8– 12 % qədər) və bəzi texnolji 
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göstərişlərə (uzunluq və zibilləmə) nail olmaması. Bu səbəbdən pambıq sənayesində belə qısalinter maşınları 

geniş yayılmamışdır. 

Poladdan olan poladlik fırçalı qısalinterlər ilk dəfə ABŞ da 1930 – cu ildə buraxılışı sənye 

səviyyəsində buraxılmışdır. Bundan sonra həmin prinsiplə işləyən bir neçə modifikasiya qısalinterlər istehsal 

olunmuşdur. 

Qısa linter maşını sxemi verilmişdir. Maşın iki eyni həcimli qısalinterləmə kamerasından  quradırılıb. 

Hər kameraya iki ədəd polad fırçalı baraban yerləşdirilib. Kameranın üst hissəsində barabanın uzununa 

kameranın örtüyü yerləşdirilib. O, toxum üçün toxum rolunu yaradır və onda toxum valsi (valı) əmələ gəlir. 

Pambıq toxumlari maşına qidalayıcı–şaxta vasitəsi ilə daxil olur. Toxumlar alt barabanların arasına 

Hər iki baraban fərdi olaraq mühərrikdən  hərəkət alır. Polad fırça barabanların və örtüklərin 

yerləşməsi simlərin köndələni kütləşməsi zamanı onlar reversiya etmək üçün imkan yaradır. 

Toxumlar qidalayıcı–şaxta vasitəsi ilə maşına düşür: iş kamerasını və fırça baraban və tor boşluğunun 

arasındakı dairəvi boşluğa yüklənir. 

Toxum kamerasında polad fırçalı barabanın dövvriyyə etməsi zamanı toxum silindir valsı əmələ gəlir, 

hansındakı bir hissəsi dairəvi boşluğa gedir və orada fırça barabanı ilə tor örtüyü arasında şiddətli 

sürtünməyə məruz qalır və toxum kamerasına qayıdır. Fırçalı barabanın toxum silindrli valında qısalint 

toxumlari üzərində simlərin qarşılıqlı təsiri vasitəsi ilə dairəvi boşluqda çıxarılır. 

Qısa lif çıxarılması barabanın aşağı hissəsində - toxumlarin çıxış yerində yerləşən qapaqların köməyi 

ilə təmizlənir. 

Abraziv səthlərdən fərqli olaraq, qısalinter maşınlarının iş səthi polad simli firçalardandır və elastikdir, 

ona əsasən də toxumlarin qalın qatı ilə üzləşəndə onlar daha az əzilir bununla qüsurlar aradan qaldırılr. 

Polad fırçalı maşınları pambıq zavodlarında toxumların tamqısalin liflərindən ayrılması üçün istifadə 

edilir. Elastik səthlərdən alınan qısalint müəyyən olunmuş standart uzunluğuna malik qısayil və toxumlarin 

üzərindən çıxan xırda qalıqlarla zibillənmişdir, ona əsasən də qısa lift təmizləyici maşınlarında əlavə 

təmizlənməyə tələb olunur. Aparılan təcrübələrdən sonra polad həlqələri maşınların arasında ən effektiv, 

toxumlarin ox istiqamətində hərəkət edən sayılr və sənayedə qısalint maşınların inkişafı üçün əsas alınmışdır. 

Mişar iş səthli maşınların istesmarı göstərmişdir ki, adi qısainterlərdə müəyyən texnoloji göstərişli ( 

uzunluq və zibillənmə ) qısalinti əldə etmək qeyri mümkündü, çünki toxum kütləsinin qalınlğı qeyri 

bərabərdir və toxumlar iş kamerasında təmizlənmir. 

Ancaq mişar iş səthli maşınlarının müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, çiyid kütləsi iş səthi ilə bir neçə 

dəfə rastlaşır. Mişarın iş səthli olan maşınlarda yeni konstruksiyasının ixtraları nətəcəsində, qısa uzunluqlu lif 

dairəvi qatdan yeni metodla çıxarılması və yenidairəvi konstruksiyalı qısalinterlərin yaradılma 

Toxumlar təbəqəsi barabanın oxu istiqamətində hərəkət edərək val üzərindəki pərlı yönəldicili  

hərəkətsiz valın köməyi ilə boşaldıcı qaba  düşür vəxaric olunur. Pərlərın yerləşməsinə əsasən toxumlarin 

barabanda qalma vaxtı və lifin çiyiddən ayrılma dərəcəsi tənzimlənir. Qısalinterin istismar zamanı onun 

mənfi cəhətləri biri də qısalinterin barabanı iş zamanı sabit qısayil və ya ayrıldıcı cihazlarda qısalif içindən 

toxumlar tam ayrılmır. 

Maşın, yüksək nəmliyəmalik olan və keyfiyyəti ,yəni zibillik faizi yuxarı olan toxumlarlə qeyri kafi 

işləyir. Maşının pərləri və kəmərləri sürtünmənın nəticəsində tez yeyilir. ― LO‖ tipli qısalinterlərdə istismar 

göstəriciləri dairəvi qısalinterlərdən nisbətən yüksəkdi, burada yeni metodun üstünlüyü müəyyən texnoloji 

göstərişli qısalif əldə etməsidi. 

 

 

BAZAR ĠQTĠSADĠYYATI ġƏRAĠTĠNDƏ TURĠZM SFERASINDA SIĞORTALANMANIN 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Dadaşov T.S. 

Azərbaycan Dövlət Iqtisad Universiteti 

 

Hər şeydən öncə qeyd etməliyik ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində istər turizm sferası üzrə istərsə də 

digər sferalar üzrə dövlət vətəndaşlara dəyə biləcək hər hansı bir neqativ təbii və digər hadisələr nəticəsində 

mövcud zərərin  tam şəkildə kompensasiya edilməsini təmin etmək iqtidarında olmur. Bu zaman insanların 

müxtəlif maraqlarının müdafiə olunmasına zəmanət verən sığorta münasibətləri məhz insanlara dəymiş zərəri 

sosial iqtisadi sabitliyini təmin etmiş hesab edilir. Hər bir ölkənin iqtisadi potensialının formalaşması və 

dinamikasında mühüm rol oynayan turizm sferası isə müasir dövrdə beynəlxalq inkişaf strategiyasının ən 
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mühüm tərkib hissəsi hesab edilir. Xüsusilə də, texnika və texnologiyalar, insanlar arasında münasibətlərin 

inkişaf etdiyi və inteqrasiya proseslərinin geniş vüsət aldığı bir dövrdə dünyanın hər yerinə səyahət etmək 

imkanın yaranması baş verə biləcək hər hansı bir hadisələrdən  və dəyə biləcək zərərlərdən müasir dövrdə 

müdafiə olmaq tələbatı formalaşdırmışdır. Buna görə də baş verə biləcək zərərlərdən müdafiə olunmaq 

məqsədilə insanlar sığorta xidmətlərindən geniş şəkildə istifadə edirlər. Bu isə öz növbəsində turizm 

sferasında sığorta münasibətlərinin inkişafına şərait yaradır. Bazar münasibətləri şəraitində sığorta 

münasibətlərinin təşkili və sığortanın təşkili prinsipləri, köklü şəkildə dəyişmiş,  sığorta bazarı 

formalaşmışdır, əhali arasında sığorta xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə əlaqədar bir sıra tədbirlər 

həyata keçirilmiş, eləcə də sığorta şirkətlərinin maliyyə sabitliyi kimi məsələlər diqqət mərkəzində olmuşdur. 

Sığorta fəaliyyətinin əsas istiqaməti və gələcəkdə onun daha da inkişaf etdirilməsi və eləcə də iqtisadiyyatın 

yüksəlişinin əsas amili kimi,  sığorta təminatı və ümumi daxili məhsulda sığortanın payının artırılmasından 

ibarətdir.  

Müasir dövrdə istər turizm sferasında istərsə də ümumilikdə  sığortalanmanın xüsusiyyətlərinin 

müəyyənləşdirilməsi, hər şeydən öncə sığorta fəaliyyətinin özünün spesifik xüsusiyyətlərinin  tədqiq 

edilməsindən asılı olaraq dəyişilir. Belə ki, sığorta, ictimai istehsal prosesində konkret risklərinin ehtimalını 

əsaslanmış münasibətləri özündə əks etdirir. Sığorta  xüsusiyyətinə görə sığortaçı ilə sığorta etdirən şəxslərin 

müxtəlif kateqoriyaları əhatə edir və sığorta sistemi üzrə təsnifata bölünür. Belə olduqda isə  sığortalama 

müxtəlif sahələrə bölünür və bu təsnifata uyğun olaraq sığortanın aparılması, hər şeydən öncə icbari və 

könüllü formada olur. Bu sığortanın sahələrə bölünməsinin əsasında məhz sığorta obyektlərinin mövcud olan 

fərqlər təşkil edir. Bu xüsusiyyətlər sığorta münasibətlərində 4 əsas sahəyə ayrılır ; 

1.əmlak sığortası ; 

2.həyat səviyyəsinin sığortası ; 

3.məsuliyyət sığortası 

4.sahibkarlıq risklərinin sığortası şəklində təsnif edilir  

Bir sıra ədəbiyyatlardan məhz bu münasibətləri tipi kimi böyük qrup üzrə təsnifləşdirirlər ki, bunlar da 

həyat sığortası və qeyri həyat sığortası üzrə bölünür. Turizm sferasından sığortalama prosesi zamana turistlər 

müstəqil şəkildə baş verə biləcək hər hansı hadisələrə qarşı istənilən sığortanı növünü seçməkdə azaddırlar. 

Buna müvafiq olaraq bu sfera üzrə sığortalanmanın xüsusiyyətlərini və növlərini nəzər yetirək.  

Sığorta əsasən 2 formada könüllü və icbari formada təsnifləşdirilir. Könüllü sığortalamış sığortaçı 

sığortalı arasında bağlanan müqavilə vasitəsilə müəyyən edilir. Hər birinə ayrılıqda yanaşdıqda qeyd edə 

bilərik ki, icbari sığorta növü üzrə vətəndaşların sosial maraqlarının təmin edilməsi, eləcə də büdcə 

vəsaitlərinin xərclənməsi ilə dövlət maraqlarının müdafiəsini nəzərdə tutur. Başqa sözlə, icbari sığorta, qanun 

vasitəsilə tətbiq edilən sığortadır və bu qanun qanunvericiliyə ziddiyyət təşkil etməyən müəyyən əmlak 

mənafeləri sığorta obyektləri kimi çıxış edə bilirlər ki, bunlara aşağıdakılar aiddir  

1. əmlakın sahibliyi, istifadəsi və sərəncamı ilə əlaqədar ; 

2. sığortalının  əmək fəaliyyəti,  pensiya təminatı və iş həyatı ilə əlaqədar ; 

3. əmlaka dəymiş zərərin ödənilməsi ilə əlaqədar ; 

Hal-hazırda ölkəmizdə də icbari sığorta üzrə müəyyən sığortalar da fəaliyyət göstərir ki, bunları 

sadalayaq ; 

 icbari ekoloji sığorta ; 

 dövlət qulluqçuların icbari sığortası ; 

 avtomobil nəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyəti ; 

 hərbi qulluqçuların dövlət icbari sığortası  

Könüllü sığorta Azərbaycan Respublikasının sığorta haqqında qanununa  əsasən könüllü formada 

sığortaçı və sığortalı arasında yerinə yetirilən sığortanı növüdür. Müvafiq olaraq könüllü əmlak sığortasında 

obyektin nə dərəcədə təhlükəli olması üzrə  müəyyən bir təsnifat qruplaşdırılır ki, onlar aşağıdakılardan 

ibarətdir : 

 Kənd təsərrüfatında əkinlərin quraqlıqdan və ümumilikdə bir sıra təbii fəlakətlərdən qorunmaq 

məqsədi ilə sığortalanması ; 

 Tikililərin, avadanlıqların xammalın, materialların təbii fəlakətlərdən sığortalanması ; 

 Nəqliyyat vasitələrinin qəza təhlükələrinə qarşı sığortalanması. 
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TURĠZM SIĞORTASININ SOSĠAL -ĠQTĠSADĠ MƏZMUNU VƏ FƏALĠYYƏT MEXANĠZMĠ 

 

Dadaşov T.S. 

Azərbaycan Dövlət Iqtisad Universiteti 

 

Sığorta ictimai geniş təkrar istehsal sisteminin zəruri elementi olub və ümumilikdə cəmiyyətin yaşam 

qabiliyyətinin ən əsas elementlərindən biri hesab edilir. Yalnız turizm sferasında deyil, ümumilikdə müasir 

dövrdə hər bir ölkənin iqtisadiyyatında gündən-günə rolunun artması bir iqtisadi kateqoriya kimi onun sosial 

iqtisadi məzmunu və fəaliyyətinin öyrənilməsini zəruri etmişdir. Hər şeydən əvvəl qeyd etməliyik ki, sığorta 

məqsədli pul vəsaitləri fondlarının yaradılmasını və bu vəsaitlərin gözlənilməz hadisələr, hər hansı bir 

risklərin nəticəsində baş verə biləcək zərərlərin kompensasiya edilməsini özündə birləşdirən iqtisadi 

münasibətlər sistemidir. Buna müvafiq olaraq qeyd etməliyik ki, məhz dünyada ilk dəfə zərərçəkmiş şəxsə 

yardım etmək hələ 4500 e.ə Misirdə görülmüşdür.Ümumilikdə, sığortanın ilk formalarının yaranması çox 

qədim zamanlara aid edir. Hətta quldarlıq cəmiyyətlərində belə o dövrdə zərərlərdən müdafiə olunmaq 

məqsədi ilə könüllü sığorta müqavilələrinin olması ilə bağlı fərziyyələr mövcuddur. Xüsusilə sığortanın 

tarifinin gəmi ticarəti ilə əlaqədar olduğu və buna müvafiq olaraq inkişaf etdiyi söylənilir. O dövrdə sığorta 

prosesinə məhz ticarətlə bağlı itkilərin əvəzini ödəyən fəaliyyəti kimi baxılmışdır. Bundan əvvəl isə qədim 

dövrlərdə Babil də Hammurapi malların sığortalanması və eləcə də Afinada hər hansı ticarətlə bağlı malların 

sığortalanması ilə bağlı ortaq bir sandıq yaradılmışdır. Xüsusilə, 12-ci əsrdən etibarən Aralıq dənizində 

sürətlə inkişaf edən dəniz ticarəti sığortanın ilkin formalarının yaranması ilə nəticələnmişdir. Buna müvafiq 

olaraq qeyd edə bilərik ki, məhz ilk sığorta müqavilələri təxminən 1250-1255-ci illərə təsadüf edərək o 

dövrdə yük daşıyanların gəminin yükün və daşımanın müddətindən asılı olaraq riskin qiymətini əlavə pul 

məbləği ödəməsi müqabilində yüklərin daşınmasına görə olmuşdur. Sığortanın ilkin formalarının yaranması 

ilə bağlı qədim Afinalı natiq Demosfen qeyd etmişdir ki, hələ o dövrdən səfərə çıxarkən tacir müəyyən 

məbləğdə pulu borc kimi götürüb və bu səfər uğurla bitdiyi zaman onu qaytarırdı. Bu zaman tacirə əlavə 

olaraq götürdüyü məbləğin 30 % həcmində artıq pul ödəyirdi. Yaxud da antik dövrlərdən müxtəlif 

piramidaların tikintisində çalışan insanlar üçün ümumi kömək kassası yaradılmışdı və bu kassadan həmin 

insanlara dəyəcək zərərin müqabilində onlara oturmasında köməklik edirlər.  

Turizm serasında isə sığorta münasibətlərinin meydana gəlməsi tarixi dövr ərzində sığortanın inkişaf 

edərək bir sıra sahələrə tətbiq edilməsi ilə əlaqədar olmuşdur. Turizm sferası, özü isə insan fəaliyyətinin bir 

sıra sahələrini əks etdirərək, çox geniş və müasir dövrdə əsas və qlobal xidmət sahəsi hesab edilir. 

İqtisadiyyatın ən gəlirli sahəsi hesab edilən turizmin özünün də qədim tarixi kökləri mövcuddur. İnsan 

istirahətinin bütün proseslərini əhatə edən və bu istiqamətdə münasibətləri tənzimləyən turizm özündə 

istirahət, tarix, mədəniyyət sərvətlərindən bəhrələnmək, iş peşə, idman və dini məqsədlərə eyni zamanda bir 

sıra məsələləri əhatə edir. İnsan həyatının bir hissəsini təşkil edən turizm müasir dövrdə əvvəlki dövrlərə 

nisbətən kütləvi şəkil almışdır. İqtisadiyyatın çoxtərəfli sazişi kimi təmsil olunan turizm dövlətlərin, 

xalqların mədəni maarif və beynəlxalq münasibətlərinə bilavasitə təsir edən bir fəaliyyət növü kimi qəbul 

edilir. Bununla yanaşı, turizm insanların asudə vaxtlarını səmərəli formada keçirməsini, müəyyən bir növü 

kimi fərdi, beynəlxalq, dəniz dağ idman və özünün bir sıra növləri ilə fərqlənir. Turist axının çox olduğu 

ölkələrdən bu fəaliyyətdən əldə edilən qazanc, ilkin kapital kimi, həmin regionun inkişafına istiqamətlənir və 

inkişafında mühüm rol oynayır. Bu zaman isə insanların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri daha da 

aktuallaşır. Elə buna görə də turizm sferasının genişliyi bu sfera üzrə də baş verə biləcək hadisələrin 

sığortalanmasını zəruri edir. Qloballaşma və inteqrasiyanın geniş vüsət aldığı bir dövrdə insanlar müxtəlif 

məqsədlər üçün öz yerlərinə, yəni yaşadıqları ərazini tərk edərək müxtəlif yerdəyişmələr edirlər. Bütün 

bunların müqabilində isə onların müxtəlif məqsədlər üçün onu baş verə biləcək hər hansı bir zərərdən və 

riskdən müdafiə olunmağı zəruri hala çevrilir. Risklərdən sığortalanma və bu sferada sığorta 

münasibətlərinin tətbiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Sığorta xüsusilə də fiziki və hüquqi şəxslərin sığorta haqlarından formalaşan pul vəsaitləri fondları 

hesabına ödənilməsi ilə əlaqədar münasibətləri ifadə edir. Belə olduqda isə qeyd edə bilərik ki, sığorta 

münasibətləri məhz təsərrüfat subyektləri və vətəndaşlar üçün müdafiə sistemi rolunda çıxış edərək maddi 

təminatı mənbəyi hesab edilir. Ev təsərrüfatları və fərdi şəxslər üçün maddi təminatının ən sadə forması 

şəklində isə yığım çıxış edir. Müəyyən pul vəsaitlərini istehlaka yönəltmək, gələcək üçün istifadə etmək, 

yığım xarakteri daşıyır və bu, əsasən, gələcəkdə hər hansı bir şey baş verəcək hadisə zamanı maddi itkilərdən 

qorunmaq məqsədilə icra edilir. 
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Sığortanın sosial-iqtisadi məzmunundan bəhs edərkən qeyd etməliyik ki, əgər istehsalçıların iqtisadi 

maraqlarının reallaşmasının istehsal münasibətləri əsasında baş verməsi iddiası ilə razılaşsa, o zaman sığorta 

münasibətlərindən danışarkən qeyd etməliyik ki, sığorta, obyektiv olaraq ilkin istehsal münasibətlər sferasına 

aid edilməlidir. Bununla yanaşı, sığorta kateqoriyası sadəcə olaraq, sığorta münasibətlərini əhatə etmir, o 

sığorta fondunun formalaşması ilə əlaqədar sığorta olunanla sığortaçı arasında daha geniş münasibətlər 

kompleksini əhatə edir. Bununla yanaşı, geniş təkrar istehsal prosesində istehsalçıların iqtisadi maraqlarının 

reallaşması məqsədi daşıyan bir iqtisadi kateqoriya kimi çıxış edir. Bir sıra iqtisadi ədəbiyyatlarda sığortanın 

məzmunundan bəhs edərkən sığortaçı sığorta münasibətləri anlayışı eyniləşdirilir. Lakin qeyd etmək lazımdır 

ki, pul və pul münasibətləri anlayışları eyni olmadığı kimi, sığortada sığorta münasibətləri anlayışlarının 

eyniləşdirilməsi düzgün deyil. 

 

 

KOMERSĠYA VƏ ĠNZĠBATĠ XƏRCLƏRĠNĠN UÇOTU VƏ ONLARIN  

BÖLÜġDÜRÜLMƏSĠNĠN MÜASĠR METODĠKASI 

 

Davidova S.V. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində mənfəətin əldə edilməsi hər bir  müəssisənin başlıca məqsədidir. 

Mənfəətin müxtəlif ehtiyat fondları şəklində yığılması müəssisənin gələcəkdə yarana biləcək risklərin 

nəticələrinin aradan qaldırılmasını üçün müəyyən təminat yaradır. Yəni müəssisənin fəaliyyətinin davam 

etdirilməsi üçün mənfəətin əldə olunması zəruridir. Müəssisə həmişə mənfəət əldə etmək məqsədini qarşısına 

qoysa da, heç də həmişə buna nail ola bilmir. Əgər mədaxil (gəlir) maya dəyərindən (xərclərdən) çox olarsa 

maliyyə nəticəsi mənfəətin əldə olunduğunu, əgər mədaxil maya dəyərinə bərabərdirsə, onda yalnız 

məhsulun istehsalı və satışı ilə əlaqədar olan xərcləri ödəyə bilir. Əgər xərclər gəlirdən çox olarsa müəssisə 

mənfi maliyyə nəticəsinə – zərərlərə malik olur. Bu isə müəssisənin maliyyə vəziyyətini gərginləşdirir, hətta 

onu müflisləşdirməyə, fəaliyyətini dayandırmağa gətirib çıxarır. 

İstehsal məsrəfləri mənfəətin səviyyəsinə həlledici təsir göstərir. Odur ki, məsrəflərin azaldılması 

hazırki şəraitdə müəssisələr qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biridir. İstehsal məsrəflərinin aşağı 

salınmasının zəruriliyi və əhəmiyyəti təkcə bununla bitmir və bu məsələ daha qlobal əhəmiyyətə malikdir. 

Belə ki, məsrəflərin aşağı salınması material, əmək və maliyyə ehtiyyatlarına qənaət etmək deməkdir. İndiki 

böhran şəraitində isə bunun çox böyük əhəmiyyəti vardır. Məsrəflərin azalması qiymətlərin və inflyasiya 

prosesinin sürətlə yüksəldilməsinin qarşısını almağın mühüm şərtlərindən biridir. İstehsal məsrəflərinin aşağı 

olması, daxili və beynəlxalq bazarda məhsulların satışı üzrə yaranan real rəqabət prosesində qalib çıxmağa 

öz müsbət nəticəsinə göstərə bilər.  

Müəssisədə gəlirlərin və xərclərin öyrənilməsi müəssisənin inkişafını təmin edən əsas amillərdəndir. 

Məhz bu problemin öyrənilməsi onun inkişafına birbaşa təkan yaratmaqla uzun müddətli fəaliyyətini təmin 

edir. Bu zaman bir sıra xüsusiyyətlərə diqqət yetirilməlidir. Bu xüsusiyyətlərdən biri müəssisənin fəaliyyət 

sahəsidir. Bildiyimiz kimi, müəssisələrin 5 fəaliyyət sahələrindən asılı olaraq onların gəlirlərinin və 

xərclərinin uçotu, onların öyrənilməsi, inkişaf etdirilməsi arasında əsaslı fərq yaranır. Müasir dövrdə bazar 

iqtisadiyyatında bu sahələrin inkişafına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Çünki müəssisələrin istehsal etdiyi 

məhsullardan, göstərdiyi xidmətlərdən asılı olaraq onların gəlirlilik səviyyəsi və bu məhsulların istehsalına 

və xidmətlərin göstərilməsinə çəkilən xərclər də dəyişir. Buna səbəb kimi bazar iqtisadiyyyatında tələb-təklif 

əyrisi, bazar qiymətlərindən, rəqabət şəraitindən asılılıq və s.-ni göstərmək olar. Xərclərin uçotu mühasibat 

uçotunda ən vacib yerlərdən birini tutur. Xərclərin uçotunun aparılmasında əsas məqsəd bütün xərclərin 

ümumiləşdirilməsi, məhsul, iş və xidmətlərin maya dəyərinin hesablanılmasıdır. Müəssisələrin xərclərinin 

uçotu zamanı xüsusi olaraq xarakteristikaların qeyd olunmaması, uçotun analitik xüsusiyyətləri və sözü 

gedən uçotun operativliyinin yüksəldilməsi istiqamətinin zəif araşdırılması onun müasir dövrdə inkişafı 

yönündə öyrənilməsini aktual edir. 

Sözü gedən problemin öyrənilmə zamanı bir sıra suallar meydana çıxır. Bunlara misal olaraq, əgər 

xərclər ümumi məhsulun tərkibindədirsə, bu zaman "gəlir" terminini buna aid etmək nə dərəcədə düzgün 

olardı? Və ya əgər bu istehsalçı üçün əsil gəlir hesab olunmursa, və onun bir hissəsinə təşkil edirsə, bu 

zaman vergiyə cəlb olunarkən ümumi dövriyyə hesablanıldığı zaman onun tam həcmini vergi obyekti olaraq 

qəbul etmək düzgün olardımı? və s. bu kimi sualları göstərmək olar.  
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Göstərilmiş bu problemin öyrənilməsinə istərsə beynəlxalq, istərsə də Azərbaycanın bir çox alimləri 

yaxından təşəbbüş göstərmişlər. P.S. Bezrukix, X. Şvalbe, V.M. Paliy, V.Q. Makarov, P.N.Rıbalmen, K.P. 

Obolenski, E.S. Oqlobmen, V.A. Svobodin, A.F. Akesenenko, V.P. Vasilenko vıə s. MDB alimləri öz 

araşdırmalarında uçotun təkmilləşdirilməsinə, istehsal məsrəflərin uçotuna və s. dair qiymətli fikirlər 

bildirmişlər. Sözü gedən mövzuya dair bir çox Azərbaycan alimləri - S.M. Səbzəliyev, Q.Ə. Abbasov, 

H.Ə.Cəfərli, N. M. İsmayılov, V.M. Quliyev, Q.R. Rzayev, S.Y. Müslümov, C.M. Yaqubov, C.B. Namazova 

öz fikirlərini bildirmişlər. 

Son illərdə müəssisələrdə istehsal məsrəflərinin uçot və məhsulların maya dəyərinin kalkulyasiyası ilə 

əlaqədar mövcud olan və hər addımda özünü göstərən problemlərin həlli istiqamətində müəyyən işlər 

görülmüşdür. Lakin bu görülmüş işlər istehsal məsrəflərinin uçotunun metodiki və metodoloji məsələləri 

üzrə mövcud olan problemləri tam olaraq həll etməmiş, bazar münasibətlərinin tələblərini, investorları, 

kreditorları və xüsusən də, maliyyə hesabatlarından istifadə edən təsisçiləri təmin edə bilmir. 

 

 

ĠSTEHSALATIN METROLOJĠ TƏMĠNATINA DÖVLƏT NƏZARƏTĠ 

 

Eyvazlı İ.F. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

Istehsalatın metroloji təminatına dövlət və idarə nəzarəti məhsulun keyfiyyətinə, standartların və 

teхniki şərtlərin tətbiqinə və onların gözlənilməsinə dövlət nəzarətinin vacib tərkib hissəsidir. Bu nəzarət 

sənaye məhsullarının yaradılması və istismarının bütün mərhələlərində aparılır. 

Dövlət nəzarəti  ölçmələrin vəhdətini təmin etmək, bunun əsasında elmi-teхniki tərəqqinin 

yüksəldilməsi, əmək məhsuldarlığının artırılması, məhsulun keyfiyyətini və teхniki səviyyəsini, həmçinin 

istehsalatın səmərəliliyini yüksəltmək məqsədi ilə aparılır. Bu nəzarət həmçinin maddi, energetika və 

хammal ehtiyatlarının düzgün uçotunun aparılması üçün tətbiq olunur. Dövlət və idarə nəzarəti dövlət 

intizamının yüksəldilməsi, nazirliklərin və müəssisələrin normativ-teхniki sənədlərlə müəyyənləşdirilmiş 

metroloji qaydaların, tələblərin və normaların tətbiqi və onlara riayət olunması üçün məsuliyyətini artırır. 

Istehsalatın metroloji təminatına dövlət nəzarətini Azərdövlətstandart və onun ərazi orqanları həyata 

keçirir. Bu nəzarət aşağıdakı formada ola bilər: 

 ölçmə vasitələrinin dövlət qəbul və nəzarət sınaqları; 

 ölçmə vasitələrinin dövlət metroloji attestasiyası; 

 ölçmə vasitələrinin dövlət yoхlaması; 

 ölçmə vasitələrini hazırlayan, təmir edən və yoхlayan müəssisə və təşkilatların qeydiyyatı; 

 ölçmə vasitələrinin vəziyyətinin və tətbiqinin, nazirliklərdə və müəssisələrdə metroloji хidmətlərin 

fəaliyyətinin, həmçinin metroloji qaydaların tətbiqinin və onlara riayət olunmasının yoхlanılması. 

Azərdövlətstandartın stukturuna daхil olan standartlaşdırma və metrologiya mərkəzləri, həmçinin 

standartlara və ölçü teхnikasına dövlət nəzarətini həyata keçirən laboratoriyalar aşağıdakıları yerinə 

yetirirlər: 

 dövlət standartlaşdırma planına uyğun olaraq onlara təhkim olunmuş ərazidə dövlət metroloji 

nəzarəti üzrə işlərin planlarını işləyib hazırlayır və təsdiq edirlər; 

 təhkim olunmuş ərazidə seçmə üsulu ilə metroloji qaydalara, tələblərə və normalara riayət 

olunmasını yoхlayırlar; 

 təhkim olunmuş ərazidə yerləşən müəssisələr tərəfindən buraхılan ölçmə vasitələrinə dövlət nəzarəti 

sınaqlarını təşkil edir, bu ölçmə vasitələrinin metroloji attestasiyasını və dövlət yoхlamasını aparır, həmçinin 

ölçmə vasitələrini istehsal və təmir edən və yoхlayıcı təşkilatları qeydiyyatdan keçirir. 

Azərdövlətstandart dövlət standartlarını və digər normativ-teхniki sənədləri təsdiq edir, dövlət 

metroloji nəzarətinin nəticələrini təhlil edərək, aşkar edilən nöqsanları aradan qaldırmaq üçün tədbirlər 

işləyib hazırlayır. Metroloji nəzarəti dövlət müfəttişi vəzifəsini yerinə yetirən şəхslər aparırlar. Onlar dövlət 

nəzarətçisi kimi hökmən attestasiya olunmalıdırlar. 

Dövlət nəzarətçiləri və dövlət yoхlayıcıları aşağıdakı hüquqlara malikdirlər: 

 müəssisələrdən nəzarət olunan məmulatlar üzrə lazımi məlumatları almaq; 
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 dövlət nəzarətinin aparılmasına və aşkar olunmuş nöqsanların aradan qaldırılmasına müəssisələrin 

mütəхəssislərini cəlb etmək, həmçinin bu məqsədlər üçün müəssisələrin teхniki vasitələrindən istifadə 

etmək; 

 sınaqların aparılması üçün məmulatların nümunələrini müəssisələrdən almaq; 

 dövlət sınağından, metroloji attestasiyadan keçməmiş və yoхlanılmamış ölçmə vasitələrinin tədavülə 

buraхılışını gecikdirmək və onların tətbiqini dayandırmaq; 

 müvafiq standartların, teхniki şərtlərin tələbləri və metroloji qaydalar pozulduqda ölçmə vasitələrinin 

buraхılışını, realizə olunmasını, daşınmasını, saхlanmasını və istifadə olunmasını qadağan etmək; 

 nazirliklərə, idarə və müəssisələrə aşkar olunmuş nöqsanların aradan qaldırılması və günahkar 

şəхslərin cəzalandırılması haqqında təkliflər vermək; 

 iqtisadi sanksiyalar tətbiq etmək; 

 məhsulun qəbulu üçün хüsusi rejim təyin etmək; 

 müəssisələrə ölçmə vasitələrinin hazırlanmasını, yoхlanılmasını, attestasiyasını və təmirini aparmağı 

qadağan etmək (əgər müəssisənin bu işlərlə məşğul olmağa hüququ yoхdursa); 

 ölçmə vasitələrinin yoхlanılmasının və təmirinin aparılmasına səlahiyyət verən qeydiyyat vəsiqəsini 

ləğv etmək. 

Nazirlik (şirkət) idarə metroloji nəzarət sahəsində öz funksiyalarına uyğun olaraq nazirlik sistemində 

metroloji nəzarəti təşkil edir və həyata keçirir, sistematik olaraq özünün tabeçiliyində olan müəssisələrdə 

ölçmə vasitələrinin vəziyyətini və tətbiqini yoхlayır, qüvvədə olan metroloji qaydaların, tələblərin və 

normaların gözlənilməsi üçün ciddi tədbirlər görür. Bundan başqa, nazirlik idarə metroloji nəzarətin sahə 

üzrə planlarını işləyib hazırlayır və təsdiq edir, öz müəssisələrində idarə metroloji nəzarətin qaydalarını təyin 

edən məcburi sənədlər sistemini təsdiq edir. 

 

 

BANKLARARASI RƏQABƏT VƏ ONUN BANK XĠDMƏTLƏRĠNĠN KEYFĠYYƏTĠNĠN 

YÜKSƏLDĠLMƏSĠNƏ TƏSĠRĠ 

 

Əbdülhəsənli A.M. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Müasir dövrdə bank sahəsi iqtisadiyyatın inkişaf etmiş həlqəsindən biridir. Hər bir sahədə olduğu kimi 

bank sahəsində də rəqabət mövcuddur. Banklar arasında olan rəqabət bankların müştərilərə göstərdiyi 

xidmətlərin keyfiyyətinin artırılmasına şərait yaradır. Bunun nəticəsində banklar bir-biri ilə rəqabətdə geridə 

qalmamaq, yeni müştərilər cəlb etmək üçün göstərdiyi xidmətlərin keyfiyyətini artırmağa çalışır. 

Rəqabət, eyni məqsəd ətrafında birləşən şirkətlərin, insanların, quruluşların yarışması və ya 

çəkişməsidir. 

Bankların rəqabətliliyinin qiymətləndirilməsi xüsusi vacib anlayışdır. Bankların effektivliyi rəqabət 

mövqeyindən və rəqabət qabiliyyətindən asılıdır. Hər bir bank bazarda öz yerini qazanmaq və bu yeri uzun 

müddət saxlamaq üçün müxtəlif üsullarla inkişaf etməyə çalışır. Banklarda rəqabətə təsir edən cəhətlər 

bunlardır: bank sektorunda dövlət tənzimlənməsinin müstəqil şəkildə həyata keçirilməsi, bank fəaliyyətinin 

universallaşdırılması, bankların regional əhatəsini genişləndirmək, qeyri-qiymət rəqabətinin artırılması, bank 

sektorunun qloballaşdırılması, kredit təşkilatarının bank bazarına inteqrasiyası, bank rəqabətinin 

gücləndirilməsi. 

Rəqabətdə üstünlüyü əldə etmək üçün keyfiyyət əhəmiyyətli bir alətdir. Bankların rəqabət edə 

bilmələri üçün qiymətdə liderlik, diversifikasiya kimi üsulları həyata keçirməli olduğunu önə sürülmüşdür. 

Bank ya müəyyənləşmiş xidmətləri ən aşağı qiymətdən satmaq, ya da müştərinin maksimum ödəməyi qəbul 

etdiyi bir fərqliləşdirmə etmək məcburiyyətindədir. Qiymət zənciri bankların daxili funksiyalarının üstünlüyü 

və funksiyalar arasındakı güc birliyini ifadə edir. Çünki fərqlilləşməyi yaradan bu güc birliyidir. 

Rəqabət bank xidmətlərinin keyfiyyətinə birbaşa təsir edir. Əsasən bank xidmətlərinin keyfiyyətinə iki 

mövqedən baxılır: müştərinin mövqeyindən (sənədləşmədə dəqiqlik, xidmətlərin təqdim edilmə sürəti, 

səhvlərin olmaması, əməliyyatların icra olunma sürəti, konsultasiyanın vacibliyi, bankın yerləşdiyi ərazi və 

hətta avtodayanacaq imkanlarının olması, iş saatı, bankın nüfuzu) və bankın mövqeyindən (səhvlərin 

düzəldilməsi xərcləri, texnoloji proseslərin sürəti və mürəkkəbliyi, bank işçilərinin səmərəliliyi və 

məhsuldarlığı, kredit və digər risklərin bank məhsullarının istehsal xərcləri səviyyəsində nisbəti). 
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Digər sektorlardan fərqli olaraq bank sektoruna xas olan hal rəqabət və sabitlik arasındakı əlaqədir. 

Rəqabət və sabitlik arasındakı əlaqənin araşdırılması  bank sahəsinin öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətli 

dərəcədə vacibdir və maliyyə böhranlarının riskini azaltmağa kömək edəcəkdir. 

Bank sektorunda rəqabət şəraitinin ölçülməsi və qiymətləndirilməsi iqtisadçıların maraqları 

arasındadır. Rəqabətin fayda və xərcləri arasındakı tarazlığı qorumaq da asan olmayan məsələlərdən biridir. 

Rəqabət maliyyə vasitəçiliyinin dəyərinin azaldılması yolu ilə iqtisadi səmərənin inkişafına kömək edir, 

bankların mənfi nəticələrin öhdəsindən gəlmə qabiliyyətini zəiflədərək onların bazar gücünü və mənfəətini 

aşağı salır. İqtisadçılar həm iqtisadi səmərəni, həm də sabitliyi dəstəkləyən bir maliyyə sistemini yaratmaq 

məqsədindədirlər.  

 

QURUDULMUġ ÜZÜM MƏHSULLARININ ÇEġDĠ 

 

Əhmədli C.Y. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Dünya üzrə qurudulan meyvə-giləmeyvənin yarıdan çoxu üzümün payına düşür. Qurudulmuş üzüm 

fizioloji yetişmə vəziyyətində yığılmış gilənin tərkibindən  qurutma üsulu ilə suyun kənar olunmasından əldə 

edilən  məhsuldur. 

Qurutma zamanı  suyun buxarlanması nəticəsində gilə şirəsinin qatılığı artır. Beləliklə onun kimyəvi 

tərkibi də dəyişir. Şəkərin turşuya nisbəti artır, turşuların tərkibi dəyişir, pentozanların miqdarı yüksəlir, 

müxtəlif azot birləşmələrinin nisbəti dəyişir, fenollu maddələrinin ümumi miqdarı azalır, aldehidlərin 

miqdarı isə artır. 

Üzümün sortlarından asılı olaraq qurudulmuş üzüm 2  qrupa bölünür . 

1. Tumlu üzümlərin qurudulmasından alınan məhsula mövüc deyilir. 

2.   Tumsuz üzümlərin qurudulmasından alınan məhsula kişmiş deyilir. 

Üzümün qurudulmasının Aftobi, Obdjuş və Ştabel adlanan üsulları vardır. Onların bir-birindən  fərqi 

üzümün qurudulmazdan qabaq emalı prosesidir. 

Kişmiş  istehsalı üzrə əsas sənaye əhəmiyyətli bazalar Orta Asiyada, xüsusilə Özbəkistanda yerləşir. 

Burada ümumi məhsulun 80-85%-ni istehsal olunmaqla birinci yer tutur. Üzümün kişmiş və mövüc 

sortlarının yetişdirilməsi və qurudulmuş üzüm istehsalı üçün əlverişli şərait Azərbaycanın ayrı-ayrı 

bölgələrində də vardır. Cəlilabad rayonunda üzümün qurudulması ilə məşğul olan xüsusi təsərrüfat fəaliyyət 

göstərir. Burada qurudulmuş üzüm istehsal edilir. Qurudulmuş üzüm uzun müddət keyfiyyəti qorunmaqla 

saxlanıla və asan daşınıla bilir. Ayrıca olaraq  qənnadı sənayesi üçün kişmiş, kompot hazırlamaq üçün isə 

mövüc hazırlanır. Qurudulmuş üzümün əsas çeşidinə kişmiş, mövüc və korinka aiddir. 

İstehsal üsullarından, emalından və keyfiyyətindən asılı olaraq qurudulmuş üzüm  qruplaşdırılır. 

Keyfiyyətindən asılı olaraq əmtəə sortlarına (əla, 1-ci və 2-ci) bölünür. 

Qurudulmuş üzüm zavod emalından keçirilmiş və keçirilməmiş ola bilər. 

Soyaqi, Səbzə, Bidanə və açıq rəngli Qermian üzüm sortları əla, 1-ci və 2-ci sorta, Çilyaqi və tünd 

Qermian 1-ci və 2-ci sorta bölünür, Avlon isə sorta ayrılmır.  

Üzüm qurusunun bütün növlərində nəmlik 18%-dən artıq olmamalıdır. Zavod emalından keçirilmiş 

üzüm qurusu kənar qarışıqlardan təmizlənir, yuyulur və yenidən qurudulur. Tərkibində növlərindən asılı 

olaraq nəmlik 17-24%-ə qədər ola bilər. 

Orqanoleptiki göstəricilərinə görə, qurudulmuş üzümdə kənar dad və iy, qıcqırma əlaməti, kif, 

çürümüş meyvə, zərərvericilərlə zədələnmə, metal qarışığı, torpaq və qum olmamalıdır. Kükürd qazına 

verilmiş və ya sulfit turşusu ilə emal edilmiş üzüm qurusunda sulfit turşusunun miqdarı 0,01%-dən çox 

olmalı deyil. 

Qurudulmuş üzüm qidalılıq dəyərinə malik məhsuldur. Tərkibində asan mənimsənilən şəkərlər, üzvi 

turşular, mineral maddələr, azotlu birləşmələr, sellüloza, həmçinin mikroelementlər və vitaminlər vardır. 

Yüksək keyfiyyətli qurudulmuş üzüm məhsullarının istehsalı müəyyən şərtlər daxilində mümkün olur. 

Buraya  vegetasiya dövrünün uzun müddətli olması, 4000
0
C-dən yüksək  fəal temperaturn cəmi, nisbi 

rütubəti çox olmayan az yağıntılı yay, qurutma üçün əlverişli olan iqlim şəraiti və intensiv şəkər toplayan 

üzüm sortu aiddir. MDB üzrə belə şərait Orta Asiya respublikalarında (Özbəkistan, Tacikistan, 

Türkmənistan, Cənubi Qazaxıstan) və həmçinin Azərbaycanın bəzi bölgələrində mövcuddur. Təbii şərait 

əlverişli olmadıqda üzümü qurutmaq üçün xüsusi quruducu qurğulardan istifadə edilir. MDB üzrə istehsal 

olunan quru üzümün 85%-ə qədəri Özbəkistanın, 13%-ə qədəri isə Tacikistanın payına düşür. 
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Respublikamızın milli xüsusiyyətlərini və kulinariyamızın tələblərini nəzərə alaraq Azərbaycanda 

üzümün tumsuz  sortlarının əkin sahələri artırılmalı və üzüm qurusu istehsalı artırılmalıdır. Əhalinin 

qurudulmuş üzümə olan tələbini tam ödəmək məqsədilə xaricdən alınan yüksək keyfiyyətli üzüm qurusunun 

çeşidi və miqdarının artırılması məqsədə üyğundur. 

 

 

BEYNƏLXALQ  ĠQTĠSADĠ  ARENADA  TURĠZMIN YERĠ 

 

Əhmədli F. 

Naxşıvan Dövlət Universiteti 

 

Son illər turizm dünyada sürətlə inkişaf edən iqtisadi sektor kimi qeyd olunur. Bu sahə gəlirlərin 

miqdarına görə neft ixracı və avtomobil sənayesindən heç də geri qalmır. Bir sıra ölkələrin büdcəsinin 

formalaşmasında, ticarət balansının sabitləşməsində turizm mühüm rol oynayır. 

Müasir dünyada gedən qloballaşma prosesi sülh və beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin ayrılmaz tərkib 

hissəsi kimi turizm sahəsində əməkdaşlığı daha da aktual edir. İEÖ-lərin təcrübəsi göstərir ki, turizm 

iqtisadiyyata təsir göstərən güclü qüvvədir. O, dövlət büdcəsinin formalaşmasında,ticarət balansının 

sabitləşməsində mühüm rol oynayır. Lakin turizmin rolu bununla bitmir.Turizmin inkişafı ölkədə işsizlik 

kimi ağır bir problemin öhdəsindən gəlir, ölkə təsərrüfatının bütün sahlərinə təsir göstərir və onların 

inkişafının katalizatorudur. 

Turizmin inkişafı ölkələrdə işsizlik kimi ağır problemin öhdəsindən gəlməyə stimul verərək, 

iqtisadiyyatın təkanverici qüvvəsi rolunu oynayır. Bu da ümumi daxili məhsulun (ÜDM) formalaşmasına və 

sosial-iqtisadi problemlərin həllinə zəmin yaradır. 

Turizmin inkişafı yalnız ölkə vətəndaşlarının səyahətə çıxmalarının sayı ilə deyil, bütövlükdə turizm 

infrastrukturunun modernləşdirilməsi prosesi kimi başa düşülür. 

Beynəlxalq turizm ölkələri bir-birinə yaxınlaşdırır, beynəlxalq əlaqələri möhkəmlədir, iqtisadi və 

mədəni əlaqələrin inkişafına təkan verir, ölkələr arası iqtisadi inteqrasiya yaradır, valyutanın, işçi qüvvəsinin 

və kapitalın ölkələrarası sərbəst hərəkətinə zəmin yaradır. Turizm ölkəyə, regiona böyük miqdarda valyuta 

axınına səbəb olur. Turizm xidmətləri beynəlxalq əmtəə dövriyyəsində görünməz ixrac adlanır. Onların bir 

əmtəə kimi səciyyəvi özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu xidmətlərin xeyli hissəsi minimum xərclərlə və bir qayda 

olaraq xarici valyutadan istifasə etmədən istehsal olunur. 

Ümumdünya iqtisadi bazarının məlumatlarına əsasən turizmin iqtisadi inkişaf göstəriciləri əksər 

ölkələrdə ən dinamik inkişaf edən sahə kimi daim artım tempinə malikdir.Bu istiqamətdə xüsusi hazırlığı 

olmayan işçilər çoxluq təşkil edir. Lakin bu o demək deyildir ki, turizm sahəsində yüksək ixtisaslı əmək 

istifadə olunmur. Əksinə, turizm inkişaf etdikcə daha ixtisaslı, peşəkar işçilərə tələb artır və iqtisadiyyatın 

digər sahələri ilə müqayisədə onun coğrafi miqyası da genişlənir. 

Dünyada turizmin inkişafına elmi-texniki tərəqqi, əhalinin yaşayış səviyyəsinin və onun səmərəli 

asudə vaxtının, məzuniyyətinin artması, iqtisadi və siyasi sabitlik kimi amillər təsir göstərir. Daxili turizmlə 

yanaşı, xarici turizmin inkişafı hər bir ölkə üçün onun iqtisadiyyatının fundamental əsası hesab edilə bilər. 

Son dövrlərdə turizmdə işgüzar səfərlərin, təqaüdçülərin və yaşlı nəslin səyahətlərinin rolu artmışdır. 

Bununla əlaqədar beynəlxalq turizmin inkişafı bir çox amillərlə izah edilə bilər: 

1. İqtisadi inkişaf və sosial tərəqqi nəticəsində həm işgüzar, həm də maraq dairələrinin artması ilə 

bağlı səfərlərin sayının çoxalması; 

2. Nəqliyyatın bütün növlərinin təkmilləşdirilməsi sayəsində gediş-gəlişin ucuzlaşdırılması, əhalinin 

bütün təbəqələrinin bunlardan istifadəsinə münbit şəraitin yaradılması; 

3. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə fəhlə və qulluqçuların sayının, maddi və mədəni 

səviyyələrinin yüksəlməsi, onların dünyagörüşü və mənəvi dəyərlərinin artmasına səbəb olması. Bundan 

başqa, əməyin intensivləşdirilməsi və işçilər tərəfindən uzunmüddətli məzuniyyətlərin əldə edilməsi onların 

daha məzmunlu istirahəti üçün əsas olmuşdur. 

Dövlətlərarası əlaqələrin və mədəni mübadilələrin genişlənməsi  turizmin inkişafına təkan vermişdir. 

Xidmətin inkişafı telekommunikasiya sahəsində texnoloji tərəqqini stimullaşdırmış, turizm mübadilələrinin 

coğrafiyasını və miqyasını genişləndirmişdir. Nəhayət, valyutanın ölkədən çıxarılmasına olan 

məhdudiyyətlərin yumşaldılması və sərhəd rəsmiyyətlərinin sadələşdirilməsi turizmin inkişafını 

stimullaşdırmışdır. Beynəlxalq miqyasda turizmin inkişafının iqtisadi imkanları ayrı-ayrı ölkələrdə təşkilati-

iqtisadi proseslərin inkişafı üçün münbit şərait yaratmışdır. 
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Onların bir çoxu üçün beynəlxalq turizm aşağıdakıları nəzərdə tutur: 

1. Valyuta daxilolmalarının mühüm mənbəyi; 

2. Tədiyə balansının artmasında stimullaşdırıcı amil; 

3. Bir çox sahələrin inkişafında və diversifikasiyasında güclü təkan (turizm sahəsinə xidmət edən yeni 

müəəssisələr və sahələr yaranır). 

İqtisadi münasibətlərdə turizmə istehsal, mübadilə və məhsul bölgüsü sahəsində ictimai 

münasibətlərin müəyyən məcmusu; istehsalın müəyyən sahə və iqtisadi fəaliyyət növlərini daxil edən 

ölkənin xalq təsərrüfatı kompleksinin bir hissəsi; turizmi regionun və ya ölkənin təsərrüfat fəaliyyəti 

kontekstində öyrənən iqtisadi elm (turizmin iqtisadiyyatı); turist məhsulunun istehsalı, istehlakı, bölgüsü və 

mübadiləsi sferalarında davranışı öyrənən ictimai elm kimi baxılır. İqtisadçılar bu sferalarda baş verən 

prosesləri təhlil edir, onların nəticələrini fiziki şəxslər, təşkilatlar və bütövlükdə cəmiyyət üçün  

proqnozlaşdırırlar. Turist iqtisadi sistemi bütün səviyyələrdə ailənin, firmanın və bütövlükdə cəmiyyətin 

məhdud resursları çərçivəsində insanların tələbatını ödəmək məqsədilə turist xidmətlərinin istehsalı, bölgüsü, 

mübadiləsi və istehlakı proseslərində təsərrüfat subyektləri kimi insanların davranışını öyrənən müasir 

iqtisadi nəzəriyyədir. 

Fundamental iqtisadiyyat nöqteyi-nəzərindən turizm iqtisadi kompleksdən ibarətdir. Onun inkişaf 

etməsi isə daha çox dünya təsərrüfatı prosesləri və münasibətləri ilə izah edilir, nəinki immanent (daxili) 

səbəblərlə. Turizm bir çox hallarda iqtisadyyatı sürətlə inkişaf edən ölkələrin iqtisadi artımında mühüm 

katalizatordur. Bu halda turizm ümummilli məhsulun ölkələr arasında yenidən bölgüsündə vasitəçi rolunu 

oynayır. Turistlər səfərdə olduqları ölkələrdə yerli malları almaqla və xidmətlərdən istifadə etməklə həm 

yerli istehsalı artırır, həm də o ölkələrdə yeni iş yerləri yaradırlar. 

Ümumiyyətlə, xalqların bir-birinə yaxınlaşmasında, iqtisadi və mədəni əlaqələrin yaradılmasında və 

qarşılıqlı anlaşmada turizmin əvəzsiz rolu var. Azərbaycan da turizm potensialı olan ölkərərdən biridir. 

Turizmdə Azərbaycanın rəqabət imkanları çox yüksəkdir. Ölkəmizdə turizmin bir çox növləri inkişaf edib. 

Azərbaycan dövləti turizm sahəsinin inkişafını iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru üzrə prioritet istiqamət elan 

edib. Ölkəmiz dünyada yeni turizm istiqaməti kimi tanınmağa başlayıb, beynəlxalq turizm bazarına 

inteqrasiya ilbəil daha geniş şəkildə təmin olunur. 

 

 

ƏDVĠYYƏ QARIġIQLARININ HAZIRLANMASINDA ĠSTĠFADƏ OLUNAN XARĠCĠ 

ƏDVĠYYƏLƏRĠN  KEYFĠYYƏT EKSPERTĠZASI 

 

Əhmədov E.A. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Azərbaycan kulinariyasında istifadə olunan ədviyyə qarışıqlarının hazırlanmasında əsasən xaricdən 

gətirilən ədviyyələrdən qara istiot,  hil, mixək, darçın, zəncəfil,  sarıkök istifadə olunur. Bu ədviyyələrin 

keyfiyyəti qüvvədə olan normativ-texniki sənədlərin tələbinə uyğun olmalıdır. 

Qara dənəvər istiot tünd qəhvəyi çalarlı qara rəngdə olur. Acı və yandırıcı dada malikdir. Nəmliyi 

12%-dən çox, ümumi külü 6%-dən çox, kənar qarışıqlar (məs., bitkinin saplağı, yarpağı ə s. ) 3%-dən çox, 

kiflənmiş dənlərin miqdarı 1%-dən, sudan yüngül dənələrin miqdarı 5%-dən çox olmalı deyil. Keyfiyyətli  

dənəvər qara istiot üyüdüldükdən sonra rəngi yaşıl çalarlı boz olmaqla, acı yandırıcı dada malikdir. Əgər 

üyüdülmüş qara istiotun rəngi tünd boz və qaradırsa bu onun keyfiyyətinin aşağı olduğunu göstərir. 

Keyfiyyətli qara istiot qara qəhvəyi görünüşə malikdir, kəsik hissədə  qabığının daxili qıraqları yaşılımtıl, 

orta hissəsi isə ağ olur. 

Üyüdülmüş qara istiotda qatqıları müəyyən etmək üçün bir çay qaşığı istiot tozunu soyuq və ya qaynar 

suya əlavə edib qarışdırın. Əgər ona nişasta qatılıbsa qaynar suda o qatılaşacaqdır. Əgər un qatılıbsa xarab 

olmuş un qoxusu verəcəkdir. 

Darçının qurudulmuş qabığının rəngi tünd qırmızı-qəhvəyi, ətri daha intensiv, dadı şirintəhər 

yandırıcı, zəif büzüşdürücüdür. Boruşəkilli darçın qabığının uzunluğu 10-15 sm olmalıdır. Səthi kiflə 

örtülmüş boruşəkilli darçının miqdarı 3%-dən çox olmamalıdır. Nəmliyi 13,5%-dən, külü 5,8%-dən çox 

olmalı deyil. Efir yağının miqdarı 0,5%-dən az olmalı deyil. 

Darçının keyfiyyətini yoxlamaq üçün nümunələr qaynar suda dəmlənir. Rəngi açıq olan darçın tozu 

açıq rəngli məhlul verir, digərləri isə qəhvəyi çalarlı tünd qırmızı rəng verir. Keyfiyyətli darçın tozu həm də 

sıx jeleyəbənzər kütlə əmələ gətirir.  
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  Zəncəfilin rəngi boz çalarlı sarımtıldır.  Üyüdülmüş zəncəfil tozunun rəngi sarımtıl və un kimi 

səpiləndir. Bəzi istehsalçılar üyüdülmüş zəncəfilə  qovrulmuş buğda unu qatmaqla onu saxtalaşdırırlar. Bunu  

müəyyən etmək üçün  bir qədər zəncəfil tozu götürüb  ona bir damcı yod  əlavə edib rəngin dəyişməsinə 

baxırıq. Əgər göy rəng alınarsa  deməli zəncəfilə un qatılmışdır. Zəncəfilin nəmliyi 12%-dən, külü isə 5%-

dən çox olmalı deyil.  

Üyüdülməmiş sarıkökün rəngi tünd sarımtıl narıncıdır. Bərkdir və kəsik hissədə parıldayır. Suda 

batır. İyi çox zəif hiss olunur, lakin zərif və xoşagələndir. Üyüdülmüş sarıkök narıncı çalarlı sarı rəngdə və 

özünəməxsus zərif ətrə malik olmalıdır.  Nəmliyi 12%-dən,  külü isə 5%-dən çox olmalı deyil. 

Bəzi istehsalçılar üyüdülmüş sarıkökə un, nişasta  və süni üsulla alınan  sarı rəng qatmaqla onu 

saxtalaşdırırlar.  

Hil satışa bütöv və üyüdülmüş halda verilir. Nəmliyi 12%-dən, külü 10%-dən, zədələnmiş toxumlar 

0,5%-dən çox olmalı deyil. 

Mixək tumurcuqlarının uzunluğu 2,5 sm-ə, diametri 1,2 sm-ə qədər olur. Mixəyin fiziki-kimyəvi 

göstəricilərinə kənar qatışıqların kütlə payı, xırdalanmış tumurcuqlar, nəmliyin, külün və efir yağının miqdarı 

aiddir. Nəmliyi 10%-dən çox, kənar qatışıqların miqdarı keyfiyyətli mixəkdə 1,5%-dən çox olmalı deyil.  

Ədviyyə qarışıqları hazırladıqda yerli ətirli-ədviyyə bitkilərindən istiot nanəsi, reyhan, cirə, zirə, 

razyana, keşniş toxumu və digərləri istifadə olunur. 

 

 

ƏMƏK BAZARININ SƏMƏRƏLĠ TƏġKĠLĠ ĠġSĠZLĠYĠN ARADAN 

QALDIRILMASINDA ƏN SƏMƏRƏLĠ MEYARDIR 

 

Əkbərli Ə. 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 

Ölkəmiz müasir dövrün ən parlaq inkişaf mərhələlərini yaşamaqdadır. İqtisadi qüdrətimizin durmadan  

artdığı belə bir şəraitdə nəinki bölgədə və regionda, hətta dünyada söz sahibi olduğumuzun sevinclərini 

paylaşmaqdayıq. Ümummilli lider böyük Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətinin ikinci mərhələsində 

müstəqillik dövrünün qızıl çağlarını yaşayan respublikamızda bütün sahələrin paralel və dayanıqlı inkişaf 

istiqamətləri müəyyən olunmuşdur. Yeni iş yerlərinin yaradılması, əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadənin 

təmin olunması, məşğulluq potensialının artırılması və sosial-iqtisadi inkişafın mükəmməl strategiya 

əsasında bərqərar edilməsi dövlətin iqtisadi siyasətinin ana məqsədini təşkil etmişdir. 

Keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində gələcək dövr kimi ifadə olunan hazırki zaman üçün münbit 

şəraitin hazırlanması, keçid etdiyimiz bazar iqtisadi sisteminin müasir dövrümüzlə səsləşməsinin təmin 

olunaraq, onun yararlılıq, faydalılıq səviyyəsinin formalaşdırılması və yüksəldilməsi, bütün iqtisadi-hüquqi 

baza və mexanizmlərin təmin olunması istiqamətində düşünülmüş addımların atılması, nəhayət, nəticə etibarı 

ilə səmərəliliklə müşayiət olunması çox zəruri məsələlər içərisində yer almaqda idi (1, səh 65). 

Bir-birinin ardınca qəbul olunan dövlət proqramlarının səmərəli icra olunması nəticəsində istər 

regionların, istərsə də ölkəmizin sürətli inkişafı təmin olunmuşdur. Bütün bu kimi nailiyyətlər imkan 

vermişdir ki, ölkəmizin əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunsun və nəticə etibarı ilə faydalı məşğulluq 

potensialının artırılmasına nail olunsun (2). 

Bu bir həqiqətdir ki, hazırki dünya gerçəkliyində bir çox ölkələrin sosial-iqtisadi və hətta siyasi 

böhranlar içərisində çırpındığı bir şəraitdə Azərbaycan Respublikası iqtisadi inkişafın geniş əhatədə 

formalaşdığı bir ölkəyə çevrilmişdir. Əsasən Avropada cərəyan edən iqtisadi böhranların doğurduğu mənfi 

xüsusiyyətlər özünü işsizliyin gedərək artmasında göstərməkdədir. Həmin ölkələrin iqtisadi vəziyyətinə 

nəzər salanda görürük ki, insanların iş yerlərini itirmək halları hər keçən gün daha da artmaqdadır. 

Rəqəmlərə müraciət etsək görürük ki, Yunanıstanda işsizlik səviyyəsi 27,2%, İspaniyada 26,7%, 

Portuqaliyada 17,5% işsizlik vardır. Təkcə vahid Avropa valyutası ölkələrində cəmi bir ay ərzində 113 000 

nəfər işini itirib, işsizlərin sayı 18,8 milyon nəfəri ötüb. Bu məlumatı Eurostat statistika xidməti açıqlayıb (3, 

səh 103-115).  

Bu arada Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 2013-cü il üçün Dünyada Məşğulluq Meylləri adlı hesabatı 

yayılıb. Həmin hesabata görə dünyada 197 milyon işsiz var. Onun 39 milyonu artıq uzun müddətdir ki, işsiz 

olduğu üçün yenidən iş axtarmır. Ötən 2012-ci ildə işsizlərin sayında 4 milyon nəfərlik artım müşahidə 

olunub. Hesabatda əlavə olaraq göstərilir ki, bu il işsizlərin sayında artım davam edərək, 202 milyon olacaq 

və 2017-ci ildə bu rəqəmin 210 milyona çatacağı bildirilir. Hesabat dünyada işsiz gənclərin sayını 73,8 
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milyon nəfər kimi göstərsə də, bu rəqəmin daha yarım milyon gənci əhatə edəcəyini proqnoz edib. Hesabatda 

daha sonra göstərilir ki, hazırda dünya üzrə əmək qabiliyyətli gənclərin 12,6%-i işsizdirsə, 2017-ci ildə bu 

rəqəm 13%-ə çatacaq (4). 

Bütün bunları göz önünə gətirərək, ölkəmizdə həyata keçirilən məqsədyönlü iqtisadi siyasətin 

qazandırdığı nailiyyətlərin önəmini bir daha vurğulamaq yerinə düşər. Birinci mərhələdə 2004-2008-ci illəri, 

ikinci mərhələdə isə 2009-2013-cü illəri əhatə edən Regionların Sosial-iqtisadi İnkişafına Dair Dövlət 

Proqramları həqiqətən də bütün sahələrlə birlikdə işsizliyin və onunla bağlı olan yoxsulluğun aradan 

qaldırılması istiqamətində mühüm tədbirlərin həyata keçirildiyini sübut etməkdədir (5, səh 180-185). 

Həmin dövlət proqramlarının uğurlu icrasının, ölkəmizdə əlverişli sahibkarlıq, məşğulluq mühitinin 

yaradılmasının və ölkəmizin ola biləcək hər hansı bir iqtisadi geriləməyə güclü müqavimətinin nəticəsidir ki, 

bu gün artıq ölkəmizdə minlərlə yeni iş yeri açılmışdır. Onlardan əksəriyyəti daimi iş yeridir. Həyata 

keçirilmiş məqsədyönlü iqtisadi siyasət nəticəsində işsizliyin səviyyəsində cari il üçün də enmə davam etmiş 

və 5 faiz səviyyəsində olmuşdur. Əsas və zəruri sosial-iqtisadi göstərici olan yoxsulluğun azaldılmasında da 

uğurlar qazanılmış və bu göstərici də 5 faiz civarında qərarlaşmışdır. Təbii ki, bu göstəricilərin hamısı 

yüksək sosial-iqtisadi inkişafın əsas istiqamətlərini özündə əks etdirməkdədir. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti, cənab İlham Əliyevin sözləri ilə qeyd etsək, Azərbaycan iqtisadiyyatı keçən il öz dinamik 

inkişafını qoruya bilmişdir və bu il görüləcək işlər əminəm ki, ölkəmizi daha da böyük nailiyyətlərə gətirib 

çıxaracaqdır. Çünki 2003-cü ildə müəyyən edilmiş 10 illik inkişaf planımız bu il başa çatır. 2004-cü ilin 

əvvəlində regional inkişaf proqramı qəbul edilmişdir və bu il bu proqramın ikinci mərhələsi başa çatacaqdır. 

Əminəm ki, proqramda müəyyən edilmiş bütün vəzifələr bu ilin sonuna qədər təmin ediləcəkdir. Bütövlükdə 

ötən il ölkə iqtisadiyyatı üçün çox uğurlu il olmuşdur. Bu da təsadüfi deyil. Çünki keçən ilin uğurları bundan 

əvvəlki dövrdə müəyyən edilmişdir. Bizim düşünülmüş iqtisadi siyasətimiz artıq öz gözəl nəticələrini 

verməkdədir və dinamika müsbətdir, inkişaf çox sevindiricidir (6). 

 

 

SÜNĠ LĠFLƏRĠN ĠSTEHLAK XASSƏLƏRĠ VƏ KEYFĠYYƏTĠNĠN EKSPERTĠZASI 

 

Ələkbərova A.E. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

İkin materiallara əsaslanaraq kimyəvi liflər və filamentlər süni və sintetik liflərə bölünür.  

Süni liflər təbii polimerlərdən - sellülozdan, zülallardan hazırlanır. Sintetik liflər kimyəvi maddələrdən 

neft və qaz emalı məhsulları (etilen, benzen, fenol, propilen və s.) Olan sadə maddələrin (monomerlərin) 

sintezi ilə əldə edilən yüksək molekullu birləşmələrdən (polimerlərdən) istehsal olunur. 

Süni liflər təbii olaraq hazır formada (selüloz, proteinlər) meydana gələn polimerlərdən əldə 

edilir. Məsələn, viskoz, bu pambıqla olduğu kimi eyni sellülozdur. Yalnız viskon ağac liflərindən bükülür. 

Süni liflər təbii yüksək molekulyar birləşmələrdən - selüloz, proteinlər, metallar, onların ərintiləri, silikat 

şüşələrindən əldə edilir. Ən çox görülən süni fiber viskoz, selülozdan hazırlanır. Viskoz lifləri, ağac üçün 

qarışıq selüloz istehsalı üçün istifadə olunur.  

 Viskoz lifləri kompleks filamentlər və liflər şəklində istehsal olunur , onların tətbiqi fərqlidir. 

Viskoz fiber hijyenik, yüksək higroskopikliyə malikdir (11-12%), viskoz məhsulları nəm yaxşılığını 

əmələ gətirir, alkalilərə davamlıdır; viskoz lifinin istilik müqaviməti yüksəkdir. 

Lakin viskoz lifi çatışmazlıqlara malikdir:Bunlar aşağıdakılardır. 

 aşağı elastikliyə görə güclü qırışdır; 

 yüksək lifli büzülmə (6-8%); 

 yaş vəziyyətdə gücünü itirir (50-60% -ə qədər). Məhsulların sürtünmə və bükülməməsi tövsiyə 

edilmir. 

Asetat, triasetat lifləri üçün digər süni liflərdən istifadə olunur. 

Metal tərkibli liflər (filamentlər) metal və metalizasiya edilə bilər (metal örtüklü film). 

Metal konusları alüminium folqa, mis və onun ərintiləri, gümüş, qızıl və digər metallardan yuvarlaq və 

düz hissələrdən monofilamentlərdir. Alunite (Lurex) - hər tərəfdən qoruyucu bir antioksidan film ilə 

örtülmüş, alüminium folqa hazırlanmış metal bir ip. 

Viskoz lifi - təbii selülozdan əldə edilən bütün kimyəvi liflərin ən təbiisidir.  Viskoz liflər ipliklər 

şəklində, eləcə də parlaq və ya mat səthli ştapel (qısa) liflərdən hazırlanır. Lif yaxşı higroskopikliyə (35-



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

391 

 

40%), yüngüllük və yumşaqlığa malikdir. Viskoz liflərinin mənfi cəhəti şişkin vəziyyətdə böyük bir itkiyə, 

asan sarsıdıcılığa, sürtünməyə qarşı kifayət qədər müqavimətə və yaşda əhəmiyyətli bir sarsıntıya səbəb 

olur. Bu cəhətlər quru və nəmli vəziyyətdə daha yüksək güclə, daha çox aşınma müqavimətinə, daha az 

azalmaya və artmayan rütubətə malik olan modifikasiya edilmiş viskon liflərində (polynodik, siblon, mtilon) 

məhv edilir. 

Siblon, adi viskoz liflə müqayisədə daha kiçik bir azalma dərəcəsinə, yıxılmayan artım göstəricilərinə, 

nəm şərtlərdə gücə və alkalilərə qarşı müqavimət göstəricisinə malikdir. Metilan antimikrobiyal xassələrə 

malikdir və cərrahi süturların müvəqqəti bağlanması üçün tibbdə istifadə olunur.Viskoz liflər həm təmiz 

şəklində həm də digər liflər və iplər ilə qarışıqda geyim, kətan və trikotaj istehsalı üçün istifadə olunur. 

Asetat və triasetat lifləri pambıq selülozundan əldə edilir. Asetat liflərindən hazırlanan parçalar təbii 

ipəklərə çox bənzəyir, yüksək elastiklik, yumşaqlıq, yaxşı örtük, aşağı bürüşmək, ultrabənövşəyi şüaların 

ötürülmə qabiliyyətinə malikdir. Parçanın yüksək elastikliyindən dolayı şəkli yaxşı saxlanılır (büzməli və 

lövhəli). Yüksək istilik sabitliyi 150-160 ° C səviyyəsində toxumaların asetat və triasetat liflərindən 

ütülənməsinə imkan verir. 

Viskon Fiber - sənaye miqyasında istehsal edilən ilk kimyəvi liflərdən biri. İstehsal üçün odun, əsasən 

qarğıdalı, sellüloz istifadə olunur.Bu kimyəvi reagentlər tərəfindən əyilmə həllində - viskoza işlənir. Viskoz 

lifləri ipəyə bənzər bir parıltıya malikdir; olduqca higroskopikdir (11-12%), onlardan alınan məhsullar nəm 

yaxşılığını əmələ gətirir və gigiyenikdir. Aşınmaya davamlı, yüksək istilik müqavimətinə ,orta gücə və 

uzanmaya malikdirlər. 

Buna baxmayaraq, viskoz lifi bir sıra əhəmiyyətli çatışmazlıqlara malikdir - aşağı elastikliyin, yüksək 

sarsıdıcılığın və iri həcmdə gücün böyük itkisindən dolayı güclü sarsıntıdır. Dəyişiklikləri azaltmaq üçün, 

viskoz lifi aşağıdakı formalarda dəyişir və hazırlanır: standart;gücləndikdə; polynucic; yüksək 

modul; kabellər üçün iplik şəklində; boş yerə. 

Asetilselüloz liflər. Asetilselüloz liflərinin istehsalı üçün əsas xammal pambıq aşağı və təmizlənmiş 

odundur. Selüloz sirkə anhidrit, sirkə turşusu və sülfürik turşuya məruz qaldıqda, asetat lifləri və 

filamentlərin həllindən asetilselüloz meydana gəlir. Asetil qrupları ilə əvəzlənmiş selülozda hidroksil 

qruplarının sayından asılı olaraq, diasetat (asetat) və triasetat lifləri əldə edilir.  Asetat lifləri triasetata 

nisbətən daha çox higroskopikdir. Asetat lifləri ilə müqayisədə triasetat işığa qarşı daha yüksək müqavimət 

göstərir.Triasetat ipliklərindən olan məhsullar aşınma və yuyulma prosesində azaldılır və təkrarlanan 

yuyulmanın ardından onların gücü asetat və viskoza nisbətən az azalır. Asetilselüloz lifləri siqaret filtrləri 

üçün geniş istifadə olunur, çünki zərərli maddələri udma qabiliyyətinə malikdirlər. 

Viskon lifləri kompleks filamentlər və liflər şəklində istehsal olunur , onların tətbiqi fərqlidir. 

Viskon fiber hijyenik, yüksək higroskopikliyə malikdir (11-12%). 

Asetat, triasetat lifləri digər süni liflərdən istehsal olunur. 

                                            

 

DÖVLƏT BORCUNUN SOSĠAL-ĠQTĠSADĠ MAHĠYYƏTĠ VƏ ƏHƏMĠYYƏTĠ 

 

Ələkbərova G.M. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

İnkişаf etməkdə olаn bir  iqtisаdiyyаt zəruri iqtisadi və sosiаl məsələlərin həll edilməsi ilə əlаqəli 

plаnlаrın həyаtа keçirilməsi üçün maliyyə vəsaitlərinə ehtiyac duyur. Dövlət bu ehtiyacını mаliyyələşdirmək 

üçün vergilər, dövlət qurumlаrınа məсburi ödənişlər, özəl sektordаn əldə edilən gəlirlər, şirkətlərdəki pаylаr, 

Mərkəzi Bаnkın gəlirlərindən trаnsfertlər, özəlləşdirmə gəlirləri və digər mənbələrdən faydalanır. Digər 

mənbələrdən biri kimi, dövlətin mаliyyə resurslаrının formаlаşdırılmаsındа dövlət borсundаn istifаdə edir.  

Dövlət borсu ölkənin təxirə sаlınmаz sosiаl-iqtisаdi xərсlərinin və büdсə kəsrinin mаliyyələşdirilməsi 

məqsədilə qəbul edilən, ölkə hökumətinin  hüquqi və fiziki şəxslərdən, həmçinin xаriсi dövlətlərdən dövlət 

zəmаnəti ilə qəbul etdiyi və  rаzılаşdırılmış  fаiz ödənilməklə nəzərdə tutulаn vаxtdа geri ödəməli  olduğu, 

milli və digər vаlyutаlаrdа ifаdə olunmuş borс öhdəlikləridir. Аlınmış borс vəsаitlərinin məbləği, onun 

istifаdəsi və bununlа əlаqədаr olаn xərсlər dövlət büdсəsində öz yerini tаpır.  

Dövlət borсu bir iqtisаdi kаteqoriyа olаrаq сəmiyyətin və iqtisаdi sferаnın inkişаfı, dövlətin 

funksiyаlаrının genişlənməsi, dövlətin yürütdüyü mаliyyə siyаsətinin təkmilləşdirilməsi nətiсəsində mаliyyə 
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problemlərinin və iqtisаdi məqsədlərin həyаtа keçirilməsi üçün önəmli vаsitəyə çevrilmişdir. Bu üsul vergi 

gəlirlərinin təsirsiz qаldığı və yа kifаyət qədər lаzımi həсmdə olmаdığı vаxtlаrdа dövlətin zəruri xərсlərinin 

mаliyyələşdirilməsi  məqsədilə mürасiət olunаn əsаs üsullаrdаndır.  

İnkişаf səviyyəsi və mаliyyə plаnlаrındаn аsılı olаrаq hər bir ölkə dövlət borсunа müxtəlif mövqedən 

yаnаşır. Bu səbəbdən də dövlət borсu müxtəlif iqtisаdi ədəbiyyаtlаrdа fərqli şəkildə izаh edilir. Müаsir 

iqtisаdi ədəbiyyаtlаrdа dövlət borсu haqqında qeyd olunmuş bir sırа fikirlərin ümumiləşdirilməsinin nətiсəsi 

olаrаq həmin fikirlərin iki əsаs qrupu bir birindən fərqləndirilə bilər. Bir qrup аlimlər dövlət borсunu dövlət 

miqyаsındа bütün kəsrlərin сəmi ilə dövlətin bütün gəlirlərinin fərqi kimi izаh edir. Digər qrup аlimlər  isə 

dövlət borсu аnlаyışını dövlətin fiziki və hüquqi şəxslərə, xаriсi dövlətlərə, beynəlxаlq təşkilаtlаrа və 

beynəlxаlq hüququn digər subyektlərinə olаn borсlаrının сəmi kimi qəbul edilir. Birinсi qrup аlimlərin 

nəzəriyyələrində diqqət borсun mənbəyinə, digərində isə onun yаrаnmа mexаnizminə yönəlmişdir.  

Dövlət borсu əsаsən inkişаf etmiş iqtisаdiyyаtlаrdа fövqəlаdə gəlir mənbəyi kimi çıxış etsə də, son 

zаmаnlаr, inkişаf etməkdə olаn iqtisаdiyyаtlаrdа dа istifаdə olunur. Dövlət büdсəsinin 

mаliyyələşdirilməsinin bir formаsı kimi dövlət borсu dövlət gəlirlərinin və xərсləri аrаsındаkı bаlаnsın 

pozulmаsı və dаvаmlı büdсə kəsrlərinin аrаdаn qаldırılmаsı ilə əlаqəli iqtisаdi müdаxilə kimi özünü göstərir. 

Bundаn bаşqа, mаliyyə ili ərzində dövlət gəlirlərinin yığım məbləğinin qeyri-qənаətbəxşliyi səbəbindən 

dövlətin аdi xərсləri qаrşılаyа bilməməsi zаmаnı dövlət borсunа ehtiyас yаrаnır. 

 

 

DÖVLƏT KRЕDĠTĠ VƏ DÖVLƏT BОRСU 

 

Ələkbərоva G.M. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Krеditin əsasını оnun mahiууəti təşkil еdir. Krеditin mahiууəti isə iсtimai tələbatın qarşılanması üçün 

dəуərin, qaуtarılma рrinsiрi əsasında həуata kеçirilən hərəkəti kimi müəууən оluna bilər. Kredit vasitəilə 

рassiv рullar aktiv рullara çеvrilir. Bu sərbəst vəsaitlər bu məqsədlə istifadə еdildikdə həm krеditоrların şəхsi 

maraqları, həm də ölkə iqtisadiууatının təkrar istеhsal рrоsеsinin iştirakçılarının məqsədlərini qоrumuş оlur.  

Krеditin bank, istеhlak, kоmmеrsiуa, dövlət krеditi fоrmaları vardır. Dövlət krеditinin iki növü 

vardır: məхsusi dövlət krеditi,  dövlət bоrсu. Birinсi halda krеdit münasibətləri dövlətin krеdit təsisatları ilə 

iqtisadiууatın maliууələşmə еhtiуaсı оlan müхtəlif bölmələri arasında baş tutur. Burada dövlət krеditоr 

mövqеуindən çıхış еdir. İkinсi halda isə dövlət dеbitоr оlur. Dövlət krеditi dövlət hakimiууəti оrqanları və 

idarələri krеditоr, bоrс alan və zəmanətçi kimi iştirak еtdiуi dövlət və hüquqi, fiziki şəхslər arasında iqtisadi 

münasibətlərin məсmusudur. 

Dövlət krеditi fundamеntal iсtimai münasibətlərin daхilində оlmasa da, hər hansı bir dəуərin 

hərəkətini özündə əks еtdirən iqtisadi münasibətlərin aуrılmaz hissəsidir. Dövlət krеditi əlaqələrinin klassik 

fоrmasında dövlət əsasən bоrсalan, hüquqi və fiziki şəхslərə qaуtarılabilən və ödənilən əsaslarla vəsait təmin 

еtdiуi krеdit münasibətlərində isə о krеditоr kimi çıхış еdir. 

Dövlət krеditinin strukturu оnun mahiууətinin tam mənada açıqlanmasında хüsusi önəm daşıуır. 

Dövlət krеditinin strukturu hər şеуdən əvvəl dəуişməzdir və sabitdir, bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə оlan 

еlеmеntlərdən ibarətdir. Еlеmеnt dеdikdə dövlət krеditi münasibətlərində iştirak еdən subуеktlər nəzərdə 

tutulur.  Növündən və vaхtından asılı оlaraq həmin bu subуеktlər biri-birindən müхtəlif məsafədə və уa 

istiqamətdə уеrləşə bilər. Buna baхmaуaraq, dəуişilməz оlaraq bu subуеktlər qarşılıqlı asılı vəziууətdə 

qalırlar. Dövlət krеditi münasibətlərində subуеktlər qismində əsasən krеditоr və bоrс alan, bəzən də 

zəmanətçi çıхış  еdir.  

Dövlət bоrсu dövlət krеditi anlaуışından daha gеniş məna kəsb еdir və əvvəlki illərin dövlət 

büdсəsinin dеfisitlərinin сəmi ilə рrоfisitlərin сəmi arasındakı fərqə bərabərdir. Dövlət bоrсu mərkəzi 

hökumətin, rеgiоnal və уеrli hakimiууət оrqanlarının bоrсlarından ibarətdir və dövlətin iştirakı ilə bütün 

kоrроrasiуaların bоrсlarını, sоnunсunun рaуı sərmaуеsindəki dövlət рaуına nisbətdə təşkil еdir. Bir sıra 

iqtisadçılar dövlət bоrсuna dövlətin bоrс alan tərəf kimi çıхış еtdiуi dövlət krеditinin bir fоrması kimi, bəzi 

iqtisadçılar isə оna hökumətin dövlət büdсəsində nəzərdə tutulmuş хərсlərin ödənilməsi üçün müхtəlif 

mənbələrə bоrсlanaraq lazımı maliууə vəsaitlərinin сəlb оlunması üsulu kimi tərif vеrirlər. 
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TEXNOLOJĠ VƏ TƏġKĠLATĠ TƏRTĠBAT 

 

Ələkbərova K.S. 
Azərbaycan Dövlət İqtisad universiteti 

 

Kompleks – mexanikləşdirilmiş  xəttə daxil olan tikiş  avadanlığının  effektiv  istifadəsi  yalnız onun  

texniki  imkanları  ilə təyin  edilmir.  Bu zaman  avadanlığın  və iynələrə  yarımfabrikatın etibarlı 

yönləndirilməsini,  iş  yerində  yarımfabrikatların  və  alətlərin  səmərəli  yerləşdirilməsini,    yarımfabrikatın  

bir işçi yerindən  digərinə rahat  verilməsini və s. təmin edən  texniki aqreqatlaşdırılma vasitələrinin 

ixtisaslaşdırılması üçün alətlər dəsti böyük rol oynayır. Texniki  vasitələrin bu alətlər dəsti  sənayedə  

―texnoloji və təşkilati təchizat‖ adı ilə  məlumdur. Texnoloji  və təşkilati  təchizatın tətbiqi  tikiş 

məmulatlarının  işlənməsi üzrə  əməliyyatların  yerinə  yetirilməsinin  lazımi  keyfiyyətini təmin etməyə, 

vaxt  itgilərini azaltmağa  imkan verir.  

Tikiş sənayesində  artıq texnoloji  və təşkilati  təchizatın  böyük işlənmə  və tətbiq  təcrübəsi  vardır.  

Son zamanlar  təchizatın  konstruksiyalanmasının, hazırlanmasının və tətbiqinin  surətləndirilməsi  üçün 

tərtibatları və  texniki vasitələri  əvvəlcədən  hazırlanmış  tipik detallardan və  modullardan  yığmağa  

başlamışdırlar.  Təchizatın  belə tipik  detallarının  və  modullarının  komplektləri  universal – yığma  

qurğular (УСП),  tikiş istehsalı  üçün  universal  yığma  qurğular  - УСПtik. adını almışdırlar. 

УСПtik –nin  tətbiqi paltarın istehsalında  tikişlərin  hazırlanmasının  mexanikləşdirilməsi  sahəsində  

bir çox  mövcud olan  texniki həlləri  qaydaya salır,  tək bir  bütövdə  birləşdirir və sistemləşdirir. УСПtik-in  

tətbiqinin  mahiyyəti  ondan ibarətdir ki, istehsal  prosesi  qarşılıqlı  dəyişdirilə bilən, həmçinin öz  aralarında  

müəyyən bir şəkildə  konbinasiya  birləşdirilə  və bir-birilə əlaqələndirilə bilən  detalların  və modulların  

müəyyən  miqdarı ilə təmin  edilir.  Nəticədə  verilmiş  kompleks mexanikləşdirilmiş  xətdə (KMX) lazım 

olan tikiş  maşınlarına  УСП komplektləri əmələ  gəlirlər.  

Universal – yığma  qurğuların  məlum olan  xüsusi  sökülməyən  cihazlardan  fərqi ondan  ibarətdir ki,  

УСП komplektinin  detallarından yığılmış  hər bir yeni  tərtibat (komponovka), dəqiq  müəyyən edilmiş 

zaman  kəsiyi  ərzində  texnoloji  tələblərlə  şərtləşmiş şəkildə  mövcuddur. Öz finksiyaını yerinə  

yetirdikdən  sonra  УСП-ni  maşından  çıxarırlar və daha sonra yeni УСП komponovkalarında  istifadə 

edilən tərkib hissələrinə  ayırırlar. Beləliklə,  УСП sistemində  eyni detalların  uzun müddətli tədavülü  təmin 

edilir (texniki  ehtiyatların  tükənməsinədək) ki,  bu da  bir qayda olaraq, geriyə  dönmədən, istehsalçılar  və 

qaydaya  salanlar (naladçiklər) tərəfindən  onlara qoyulmuş  əməyi qiymətsizləşdirərək axından  gedən 

xüsusi  sökülməyən  cihazları əvvəlki təsadüfi yığımından  faydalı şəkildə  fərqləndirir. 

Özünün konstruktiv  hərəkətetmə  qabiliyyəti  sayəsində  УСП, texniki hazırlığın  yüksək  səviyyəsinə  

malikdir.  Istehsala  lazım olan УСП kompanovkaları  xüsusi sökülməyən  cihazlara  nisbətən  bir neçə dəfə 

daha  sürətli yığılır və qaydaya  salınırlar ki, bu da  yeni məhsulun  istehsalının  operativliyini  və texnoloji  

hazırlanmasının  keyfiyyətini  yüksəltməyə  imkan verir.  

 

 

QADIN GEYĠMLƏRĠNĠN ESTETĠK XASSƏLƏRĠNĠN EKSPERTĠZASI 

 

Ələkbərova T.F. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

Geyimlərə verilən estetik tələblər və onların xassələri hər şeydən əvvəl, geyimin təyinatına və istismar 

şəraitinə tamamilə uygun olmalıdır. Daha doğrusu, geyimin estetik tərtibi və xassəsi onun təyinat və istismar 

şəraitinə təsir edən əsas amillərdəndir. Məsələn, şübhəsiz ki, rəqs, ev işi və digər təyinatlı geyimlərin 

formaları tamamilə müxtəlif olacaqdır. Göstərmək lazımdır ki, belə məsələlərin həllində paltarlar üçün tətbiq 

edilən parca və digər materialların rənginin, codluğunun, yumşaqlığının,forma saxlamasının draplaşmasının, 

istismar zamanı qısalmasının, əzilmə və çirklənmə dərəcəsinin, naxışının və üz səthinin quruluşunun, habelə 

digər xüsusiyyətlərin də böyük rolu vardır. 

İnsanın xarici görünüşü müəyyən qaydada tərtib edilməsində əsas vəzifəni geyim məmulatları yerinə 

yetirir. Bina görədə məmulatların bədii cəhətdən tətbiq edilməsi cox vacib və bəzəndə birinci dərəcəli tələb 

sayılır. Geyim nəninki özü-özlüyündə gözəl olmalıdır, eyni zamanda insanı da bəzəndirmə qabiliyyətinə 

malik olmalıdır. O növ geyim məmulatları yüksək estetik tələblərə uyğun gələ bilər ki, onun modası müasir 
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gözəllik qanunauyğunluğuna və tamaşaçı baxışına cavab verə bilsin. Belə halda həminb məmulat insanlarda 

estetik hisslərin oyanmasına və ödənilməsinə səbəb ola bilər. 

İnsanda qəşənglik, o cümlədən geyimlərin gözəlliyi haqqında fikirləri hər şeydən əvvəl mədəniyyətin 

və istehsalatın səviyyəsi ilə sıxı sürətdə bağlıdır. Hər bir cəmiyyətin gözəllik haqqında öz estetik ideyaları 

olmişdir. Müasir şəraitdə geyimlərin estetik idealı onun istifadəsinin rahatlılığı, gözəl tərtib edilməsini və 

məişətə uyğun gəlməsi, həmdə müasir insan xarici görünüşünə cavab verməsidir. Belə növ estetik idealı 

ümumi avropa biçimli geyim məmulatları uyğun gəlir. Cünki onlar gözəldir, funksional tələblərə cavab 

verəndir və onların forması maksimum dərəcədə insan qamətinin formasına yaxınlaşır. 

Estetik tələblər – geyim insanın xarici görünüşünü formalaşdırır, buna görə də geyimlərə qoyulan 

tələblər kompleksində estetik tələblər xüsusi yer tutur. 

Geyimlərə qoyulan estetik tələblər, onların insanların və cəmiyyətin estetik ideallarla ifadə olunan 

mənəvi tələblərinə uyğunluğunda özünü göstərir. Bu isə üslub və moda istiqamətinin dəyişməsi ilə daim 

mürəkkəbləşən prosesdir. 

Real məmulatın estetik qiymətləndirilməsi, onun insanın gözəllik haqqında ideal və təsəvvürləri ilə 

müqayisəsidir. ―Gözəllik‖ anlayışı insan şüurunda bir sıra amillərin təsiri altında yaranır: cəmiyyətin həyat 

səviyyəsi, əmək şəraiti, mədəniyyətin və istehsalın səviyyəsi, iqlim şəraiti, milli xüsusiyyətlər və s. Bundan 

başqa estetik idealın formalaşmasına insanın fərdi xüsusiyyətləri – yaşı, həyat tərzi, məşğuliyyəti, yaşayış 

yeri və s. Təsir edir. Hər bir insanın gözəllik haqqında öz fikirləri vardır və buna uyğun olaraq da o, öz evini 

bəzəyir, bu və ya digər incəsənət əsrinə üstünlük verir və həmçinin geyim qarderobunu formalaşdırır. 

Gözəllik haqqında ictimai fikir isə bir çox amillərdən, o cümlədən ilk növbədə cəmiyyətin hərəkətverici 

qüvvələrinin inkişafından, onun mədəniyyətindən asılı olaraq dəyişir və formalaşır. Geyim dekorativ – 

tətbiqi incəsənət obyektidir və eyni zamanda insanın şəxsi istifadə əşyasıdır. Buna görə də o, həm bütövlükdə 

cəmiyyətin estetik tələblərinə, həm də fərdi estetik tələblərə cavab verməlidir.  

Geyimlərin estetik tələbinə moda və üslub böyük təsir göstərir. Bədii üslub insan cəmiyyətinin uzun 

bir dövrünü əhatə edir və həmin dövrün zövqünü özündə əks etdirir. Ona görədə də o vəişət əşyalarının və 

geyimlərin xarici formasının köklü dəyişilməsini təyin edir. Geyimdə modanın dəyişməsinə müxtəlif amillər 

təsir göstərə bilər. Bu zaman geyimə olan perspektiv tələbat da nəzərə alınmalıdır. Geniş yayılmış modaya 

məmulatın hazırlandığı materialın qiyməti və yararlılığı da təsir göstərir. Geyimdə yayılmış bu və digər 

formasında ideoloji amillər də təsir edir. Müxtəlif ölkələrin özlərinə məxsus modakarı vardır. Bu və ya digər 

səbəbdən moda bir ölkədən digər ölkəyə kecir. Moda düzgün istiqamətləndirildikdə kütlə tərəfindən geniş 

yayılır. Bir sira hallarda modanın dəyişməsini psixoloji amillərlə də izah etmək olar. Qeyd etmək lazımdır ki, 

moda özü də müəyyən istiqamətdə məqsədə uyğun inkişaf etdirilməlidir. Belə ki, paltarların forma və ayri-

ayri hissələrininölçülərini dəyişilməsi də müəyyən hədd daxilində olmalıdır. Belə olduqda moda hamı 

tərəfindən qəbul edilir və istehlakcını bəzəyir. Paltarlar üçün qəbul edilmiş moda insanların səhhəti, əmək 

fəaliyyəti, istirahəti,rahatlığı və digər cəhətlər üçün yararlı, əl verişli olmalıdır. 

Geyimlərin estetik xassələri yalnız modadan deyil onların hazırlandığı materialın xassəsindən, 

məmulatın konstruksiyasından, həmçinin texnoloji emaldan və digər amillərdən asılıdır. 

 

 

AZƏRBYCAN XALÇASININ BƏDĠĠ ESTETĠK GÖSƏRĠCĠLƏRĠNĠN TƏDQĠQĠ 

 

Əliyeva A.X. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Аzərbаycаn dünyаnın ən qədim xаlçаçılıq mərkəzidir. Təsаdüfi dеyil ki, lаp uzаq kеçmişlərdən 

Аzərbаycаn xаlçаlаrı təkcə vаlеhеdici bir əşyа оlаrаq qаlmаmış, еyni zаmаndа һərtərəfli tədqiq еdilib 

öyrənilmişdir. Аzərbаycаn xаlçаlаrı һаqqındа ilk məlumаtlаrа еrаmızdаn əvvəl V əsrdə yаşаmış qədim 

yunаn аlimi Ksеnоfоntun əsərlərində rаst gəlinir. 

Müxtəlif naxış elementləri və təsvirlərlə zəngin Azərbaycan xalçaları təkcə görünüşü, keyfiyyəti, 

gözəlliyinə görə yox, həm də orijinallığı, fəlsəfiliyinə görə dünyada məşhurdur. Azərbaycan xalçaları öz 

texniki xüsusiyyətlərinə görə xovlu və xovsuz olurlar. Xovsuz xalçalar toxuculuq sənətinin ən erkən dövrünə 

təsadüf edir. Azərbaycan xalça sənəti öz yüksək bədii texniki keyfiyyətinə, xovsuz toxunuşunun 

müxtəlifliyinə görə fərqlənir. Xovsuz xalçaların və ümumiyyətlə xalça sənətinin yaranmasının əsasını onların 

ilk sadə nümunələri olan həsir, çətən, buriya təşkil edir. Xovsuz xalçalar öz toxuma üsuluna, kompozisiya 

quruluşuna, ornament zənginliyinə və rəng koloritinə görə bir-birindən fərqlənən 8 növə bölünür. Bunlar 
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palaz, cecim, ladı, kilim, şəddə, vərni, zili və sumax adlanır. Sadalanan xalça növləri ilmələrinin sıxlığı, rəng 

çalarları, toxunuşu və ornamentlərinə görə bir-birindən fərqlənir. Azərbaycan xalçaları daim xarici ölkələrdə 

təşkil olunan sərgilərdə yüksək yerlər tutub, qızıl və gümüş medallara layiq görülüb.   

Azərbaycan xalçaları sənət sahəsi kimi həm coğrafi mövqeyinə, həm də naxış, kompozisiya, rəng həlli 

və texniki xüsusiyyətlərinə görə 7 xalçaçılıq məktəbinə bölünür. Bunlar  Quba, Bakı, Şirvan, Gəncə, Qazax, 

Qarabağ, Təbriz məktəbləridir. Bu məktəblərin hər biri isə ayrı-ayrı məntəqələrə bölünür. Quba xalçalarının 

bəzəyini həndəsi naxışlardan ibarət ornamentlərin stilizə edilmiş nəbati, bəzən isə heyvan motivləri təşkil 

edir. Bu məktəbin xalçalarında medalyonlu çeşni üslubu da geniş yayılıb. Bakı xalçaları daha yumşaq 

olması, rənglərinin intensivliyi, bədii elementlərinin orijinallığı və naxışlarının incəliyi ilə seçilir. Xalçaların 

bəzəklərində həndəsi formalı göllər, əyri xətli nəbati elementlər üstünlük təşkil edir. 

Bakı qrupuna aid xalçaların rəng koloritində ara sahə yerliyi üçün, əsasən tünd göy, nadir hallarda isə 

qırmızı və sarı rənglərdən istifadə edilir. Şirvan xalçalarının zəngin və mürəkkəb naxışlı kompozisiyaları orta 

əsrlərdən məşhurdur. Gəncə xalçaları seyrək ilməli, qalın tüklü, həndəsi ornamentli, orta ölçüsü isə seçilir. 

Bu xalçaların toxunuşunda əsasən sürməyi göy, lalə və zoğalı qırmızı rənglər üstünlük təşkil edir. 

Qazax xalçaçılıq məktəbinə Azərbaycanın qərb rayonları, Gürcüstanda soydaşlarımızın yaşadığı Borçalı və 

1988-ci ilə qədər azərbaycanlıların tarixi yaşayış məskəni olan indki Ermənistan ərazisindəki Göyçə mahalı 

daxildir. Bu məktəbin xalçalarında az rənglərlə ahəngdar kolorit yaradılır. 

XVIII əsrdən başlayaraq Şuşada klassik çeşnili xalçalarla yanaşı Rusiyadan, eləcə də Avropadan 

gətirilən məişət əşyalarından götürülmüş təsvirlərdən yeni çeşnilər hazırlanır, ―Bağçadagüllər‖, 

―Saxsıdagüllər‖, ―Bulud‖ kimi maraqlı kompozisiyalı xalçalar toxunurdu. Məhz bu dövrdən etibarən Şuşa 

şəhərində Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin yeni inkişaf dövrü başlayır. Şuşa şəhərinin Qarabağ xanlığının 

paytaxtı olması, mədəniyyət və incəsənət mərkəzi kimi inkişaf etməsi, Qarabağın İran, Türkiyə, Ərəbistan, 

Hindistan və Rusiya ilə karvan ticarət yollarının qovuşuğunda yerləşməsi burada xalçaçılığın daim 

təkmilləşməsinə, bədii və texnoloji cəhətdən yüksək səviyyəyə çatmasına zəmin yaradıb. 

Xalçaçılıq Qarabağın dağlıq hissəsi ilə yanaşı, xammalla daha yaxşı təmin olunan aran bölgəsində - 

Ağdam, Bərdə, Ağcabədi, Füzulidə də geniş inkişaf etmişdi. Qarabağ xalça məktəbi bu bölgənin həm dağlıq, 

həm də aran zonasını əhatə edir. Qarabağ xalçaları bədii quruluşu, texnoloji xüsusiyyətləri, rəng həlli 

baxımından məşhurdur. Çeşnili xalça kompozisiyaları Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin klassik 

nümunələrindəndir. Qarabağda evlərin interyerlərinə uyğunlaşdırılmış 5 xalçadan ibarət dəst xalı-gəbələr 

geniş yayılıb.  Təbriz xalçaçılıq məktəbi Azərbaycanın ən qədim və məşhur xalçaçılıq məktəbidir. Bu 

məktəbə mənsub xovsuz və xovlu xalçalar bədii tərtibat, rəng ahəngdarlığı, ornamental bəzəklərin 

müxtəlifliyi ilə fərqlənir. Təbrizdə toxunmuş məşhur «Şeyx Səfi» xalısı hazırda London müzeyində çox 

qyiəmtli eksponat kimi saxlanılır. Çox təəssüf ki, bün Təbriz xalçaçılıq məktəbinin nümunələri dünyada daha 

çox İran xalçaları kimi tanınır.   

Müasir dövrdə Azərbaycanda xalça istehsalının böyük əksəriyyəti Azərxalça İstehsalat Birliyi 

tərəfindən istehsal olunmaqdadır.  Azərxalça‖ Elmi Yaradıcılıq İstehsalat Birliyi fəaliyyətə başladığı 1927-ci 

ildən bəri milli xalçaçılıq sənətimizin ənənələrini qoruyub yaşatmış və inkişaf etdirmişdir. Bu illər ərzində 

birlik xalqımıza məxsus sənətin incəliklərini özündə təcəssüm etdirən əl ilə toxunmuş ən nadir xalça 

nümumələrini dünyaya yaymaqla onların əsl mənsubiyyətini təsdiqləmiş və bu ənənələri bu gün də davam 

etdirməkdədir. Milli sərvətlərimiz çox olsa da onlardan ən önəmlisi, xalq tətbiqi sənətimizin nadir incisi əl ilə 

ərsəyə gələn xalçalar bizim dərin tarixi köklərə və zəngin mədəniyyətə malik olduğumuzu sübuta yetirir. Əl 

xalçalarımız milli-mədəniyyət tariximizi tərənnüm edən ən önəmli sərvətimizdir. Xalqa məxsus bu sənətin 

qorunub yaşadılması ümumxalq borcudur. 

 

 

BANK FƏALĠYYƏTĠNĠN ANTĠBÖHRAN TƏNZĠMLƏNMƏSĠ VƏ ONUN 

TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠ YOLLARI 

 

Əliyeva L.İ. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Qlobal maliyyə və iqtisadi böhran şəraitində makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılması, 

dövriyyədə pul kütləsinin artmasına nəzarətin gücləndirilməsi və maliyyə intizamının sərtləşdirilməsi, uğurla 

həyata keçirilən neft strategiyası nəticəsində ölkənin getdikcə artan maliyyə ehtiyatlarından istifadənin 

səmərəliliyinin artırılması, istehlak bazarına nəzarətin gücləndirilməsi, iqtisadiyyatda sağlam rəqabət 
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mühitinin formalaşması ilə bağlı bir sıra vacib tədbirlərin, infrastruktur lahiyələrin və digər sosial və iqtisadi 

proqramların icra olunması və həyata keçirilməsi Azərbaycan iqtisadiyyatına müsbət təsir 

göstərəcəkdir. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi Azərbaycan vətəndaşlarının rifahının yaxşılaşmasına və 

gəlirlərinin sabitləşməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edəcəkdir. 

Mərkəzi Bank 2009-cu il üçün bəyan etdiyi pul siyasətinin əsas istiqamətlərinə uyğun olaraq hesabat 

dövründə makroiqtisadi tarazlığın və dayanıqlığın təmin olunmasına, habelə bank sistemində maliyyə 

sabitliyinin qorunmasına yönəldilmiş pul və məzənnə siyasəti yeritmişdir. Rüb ərzində əsasən qonşu 

ölkələrdə gedən devalvasiyanın psixoloji təsiri ilə valyuta bazarında dollara tələbat artmışdır. Bazarın 

vaxtında tənzimlənməsi sayəsində manatın məzənnəsi sabit qalmış və nəticədə ilin əvvəlindən bəri manat 

ABŞ dollarına qarşı cəmi  0.2%  ucuzlaşmışdır. Tədiyə balansının tarazlığı manatın məzənnəsinin sabit 

qalmasının əsas faktoru olmuşdur. Manatın sabit qalması dövr ərzində inflyasiyanın artmamasına, iqtisadi 

subyektlərin maliyyə itkilərindən qorunmasına imkan vermişdir. 

Ticarət partnyoru olan ölkələrin valyutalarına nəzərən ikitərəfli nominal məzənnələrinin dəyişiminin 

ticarət xüsusi çəkiləri nəzərə alınmaqla həndəsi ortasım əks etdirən manatın nominal effektiv 

məzənnəsi 2009-cu ilin I rübündə ümumi ticarət dövriyyəsi üzrə 7.9% bahalaşmışdır ki, bu da orta illik 

inflyasiyanın birrəqəmli səviyyəyə düşməsinə müsbət təsir göstərmişdir. Real effektiv məzənnə isə bu 

dövrdə 4.2% möhkəmlənmişdir. Partnyor ölkələrin əksəriyyətində inflyasiya getdiyi halda Azərbaycanda 

deflyasiyanın baş verməsi real effektiv məzənnəyə azaldıcı təsir göstərmişdir. Qlobal böhranın ölkə 

iqtisadiyyatına təsirini minimuma endirmək üçün 2008-ci ilin sonlarından başlanan pul siyasətinin 

yumşaldılması 2009-cu ilin I rübündə də davam etdirilmişdir. Ölkədə inflyasiya gözləntilərinin 

azalmasını nəzərə alaraq və işgüzar aktivliyin yüksəldilməsi məqsədilə hesabat dövrü ərzində uçot dərəcəsi 

8%-dən 3%-ə, faiz dəhlizinin yuxarı həddi isə 13%-dən 8%-ə endirilmişdir. Məcburi ehtiyat normaları 6%- 

dən 0.5%-ə salınmışdır. Beləliklə rüb ərzində Mərkəzi Bank tərəfindən likvidliyin verilməsi əməliyyatları 

aktivləşdirilmiş, likvidliyin cəlb olunması alətləri isə məhdudlaşdmlmışdır. Rüb ərzində Mərkəzi Bankın 

təkrar maliyyələşdirmə əməliyyatlarının həcmi 10% artmışdır. Həm manat, həm də xarici valyuta ilə məcburi 

ehtiyat normasının azaldılması hesabına isə 1 rüb ərzində bank sisteminə 247 mln. manat likvidlik 

verilmişdir. Nəticədə son illər ərzində ilk dəfə olaraq likvidliyin verilməsi alətlərinin (yenidən 

maliyyələşdirmə, tərs REPO, SVOP) həcmi ilə likvidliyin cəlb olunması alətlərinin (not portfeli, REPO, 

məcburi ehtiyatlar) fərqini xarakterizə edən iikvidlik saldosu pozitiv zonaya keçmişdir. 

Bütün bunlar bankların likvid vəsaitlərinin artması ilə müşaiyət olunmuş və pul təklifinin əhəmiyyətli 

azalmasının qarşısını almışdır. Rübün sonuna ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə manatla pul bazasının 

artım tempi 14%, manatla geniş pul kütləsinin artımı isə 7.1% təşkil etmişdir. Pul kütləsinin qeyri-neft 

Ümumi Daxili Məhsula nisbəti 31%-ə çatmışdır. Mərkəzi Bankın makroiqtisadi sabitliyə yönəldilmiş pul və 

məzənnə siyasəti ölkədə maliyyə sabitliyinin qorunmasına yardım etmişdir. 

Beləliklə, uğurla həyata keçirilən inkişaf və modernləşmə strategiyası sayəsində Azərbaycan 

iqtisadiyyatı qlobal böhrana yüksək dayanıqlıq nümayiş etdirərək müvazinətini itirmədi, artım dinamikasını 

və sosial inkişaf səviyyəsini qoruya bildi. Ölkədə güclü sabitlik potensialının yaradılması şəraitində 

gerçəkləşdirilən antiböhran siyasəti maliyyə sabitliyinin qorunmasına da yaxşı imkanlar yaratdı. Azərbaycan 

manatı məzənnəsini qoruyub saxladı, dövlət məhz əhalinin sosial mənafeyini əsas tutaraq manatın 

devolvasiyasına imkan vermədi. Azərbaycan üçün səciyyəvi olan bu mütərəqqi inkişaf modelinin uğurları 

ölkə hüdudlarından kənarda diqqətlə izlənilir, maraqla qarşılanır. 

 

 

ĠNSAN KAPĠTALININ ĠNKIġAF ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Əliyeva L.S. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

İnsan kapitalı dedikdə, insanın cəmiyyətdə özünü tam realizə etmək və cəmiyyətin imkanlarından tam 

istifadə etmək üçün insanın biliyinin, bacarığının, əlaqələrinin, peşəkarlığının cəmi başa düşülür. ―İnsan 

kapitalı‖ terminini ilk dəfə elmə Teodor Şults gətirmişdir. Lakin bu termin daha sonralar da təkamül etmiş və 

Heri Bekker tərəfindən əhaatəli tədqiq olunmuşdur. Heri Bekker insan kapitalı ilə əlaqədar tədqiqatlarında 

sübuta yetirmişdir ki, indan fəaliyyətinə effektiv iqtisadi baxışın formalaşdırılması kifayət qədər əhəmiyyət 

kəsb edən məsələdir. [1. səh.56] 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99miyy%C9%99t
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Teodor Şults öz tədqiqatlarında belə hesab edirdi ki, insan kapitalı insana sərf edilən investisiya ilə 

ölçülür. Lakin Heri Bekker öz tədqiqatlarında sübuta yetirdi ki, insan kapitalına insana sərf edilmiş 

investisiya kimi baxmaq bu anlayışın mahiyyətinin tam ifadə olunmasının və eləcə də bu anlayışın 

genişliyinin qarşısını alır. Belə ki, Heri Bekker hesab edirdi ki, insan kapitalı insana sərf edilmiş investisiya 

ilə yanaşı, həmçinin də insanın istehlak xərcləri, o cümlədən də ailəsinə çəkilən xərclər, təhsil və səhiyyə 

xərcləri, eləcə də insanların mədəni tələbləri də aid edilməlidir. Müasir dövrdə isə insan kapitalının tərkib 

hissəsi kimi qeyd olunan bu xərclərə dövlət xərclərini də əlavə edirlər. 

Ġnsan kapitalı – şəxsin gələcəkdə peşə fəaliyyəti zamanı gəlir gətirə biləcək istedad və 

qabiliyyətlərinə hazırda qoyulan sərmayələrin cəmidir. Məsələn, bir neçə misal göstərək. Kiminsə elmə 

həvəsi vardırsa, o şəxs təhsilini davam etdirməli, ona sərmayə yatırmalıdır. Hətta, onun hər hansı bir kitaba 

sərf etdiyi maliyyə də insan kapitalına yönəldilən sərmayədir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, dövlət 

qabiliyyətli olan şəxslərin obyektiv imtahanlardan keçməsindən sonra müəyyən tələb olunan həddi keçmələri 

nəticəsində onların təhsillərini davam etməsinə şərait yaradır. Bu təhsilin bütün mərhələlərində 

mümkündür.[4. səh.146] 

Bəzən deyirlər ki, ―insan kapitalı‖ yalnız təhsillə bağlıdır. Amma zənnimizcə, bu fikir düzgün deyildir. 

Düzdür, ―insan kapitalı‖ özünü daha çox təhsildə göstərir, amma bu o demək deyildir ki, o yalnız təhsillə 

bağlıdır. Belə bir misala nəzər yetirsək bunu daha aydın görərik. Kimsə təhsilini hər hansı bir səbəbdən 

davam etdirmək istəmir və onun idamana daha çox marağı var. O şəxs gələcəkdə bu sahədən pul qazanmaq 

istəyir. Deməli, həmin şəxsin daha az yaşlarından idmana sərf etdiyi hər bir saatı ona gələcəkdə gəlir 

gətirəcəksə, bu onun ―insan kapitalı‖na qoyduğu sərmayədir. Hətta həmin şəxsin idman paltarı almaq üçün 

xərclədiyi pul da insan kapitalına yönəldilən sərmayədir. Düzdür, daha yaxşı olardı ki, idamanla məşğul olan 

şəxs müvafiq sahə ilə bağlı təhsil alsın, amma təhsil almadan da idmanda uğur qazanan yüzlərlə insanlar 

vardır. Bu rəssama da aiddir, yazıçıya da, tərcüməçiyə də, müasir dövrdə ən çox tələb olunan peşələrdən biri 

olan ―kömpüter ustası‖na da…[5. səh.88] 

Yuxarıdakı, misallardan görürük ki, ―insan kapitalı‖ yalnız təhsillə bağlı deyil. Kiminsə təhsil almağa 

həvəsi, marağı, qabiliyyəti yoxdursa, o icbari təhsilini başa vurduqdan sonra konkret peşəyə yiyələnərsə, 

daha səmərəli olar. Səmərəli, bəli, səmərəli.. Lakin etiraf etmək lazımdır ki, təhsil alanların sayı nə qədər çox 

olarsa, bu həmin ölkə üçün daha effektlidir. Bəli, effektlidir. Səmərəli insanlar vaxtlarını hədər yerə sərf 

etməyən, hər dəqiqələrinin qiymətini bilən və bu vaxtdan daha çox faydalanmağa çalışanlardır. Bütün 

bunların effekti isə özünü qarşıya qoyulmuş məqsədin, son nəticənin hansı dərəcədə uğurlu alınmasından 

ibarətdir. Məhz, həmin insanların çox olduğu ölkələr daha tez və hərtərəfli inkişaf edir, onların iqtisadiyyatı 

daha da canlanır və insanlarının həyat şəraiti daha da yaxşılaşır. 

Bəs ―insan kapitalı‖ necə qazanılır? Hə, məsələnin ən əsas hissəsi də elə buradır. ―İnsan kapitalı‖na 

sərmayələr illərlə qoyulur. Həmin sərmayələr ki, toplaşaraq cəm halında gəlir gətirmək qabiliyyətinə malik 

olurlar. Əgər elmi ədəbiyyatlara müraciət etmiş olarsaq, görərik ki, ―insan kapitalı‖nın peşəkarlıq fəaliyyəti 

zamanı iş fəaliyyətinə yardım edən peşə vərdişlərinin, texnika ilə davranmaq bacarıqlarının və müvafiq 

ixtisas üzrə biliklərin toplusu olduğunu görərik. 

Bir şəxsin ―insan kapitalı‖na sərmayə yatırması üçün ilk öncə, həmin şəxsin gələcəkdə hansı peşənin 

yiyəsi olmasını seçməsi vacibdir. Çünki konkret məqsəd təyin edildikdən sonra, həmin məqsədə gedən yolda 

əldə edilməsi lazım olan hər bir hədəfə nail olmaq olar. Konkret məqsəd bəlli olduqdan sonra, o məqsədə 

gedən yol və həmin yolda olan hədəflər müəyyən edilməli və çətinliklərə nəzər salınmalıdır. Bunun üçün 

seçilmiş məqsəd üzrə ətrafdakı insanlarında fikirlərini öyrənmək və müvafiq məsləhətlər almaq lazımdır. Bu 

işdə həmin sahənin mütəxəssislərinin məsləhətləri də yardıma çatacaqdır. Amma yaxşı olardı ki, son qərarı 

―məqsəd sahibi‖ versin.[5. səh.125] 

Yeri gəlmişkən bir şeyi də qeyd etmək yerinə düşərdi ki, dövlətin ―insan kapitalı‖na qayğısı da 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. ―İnsan kapitalı‖nın reallaşdırılması üçün müvafiq infrastrukturun olması da 

vacibdir. Hazırda Azərbaycanda neftdən gələn gəlirlərin ―insan kapitalı‖na yönəldilməsi prosesi baş verir. 

Bunu konkret olaraq yeni məktəb binalarının tikilib istifadəyə verilməsi, ölkə üzrə bütün kitabxanaların geniş 

çeşidli kitablarla təmin edilməsi, yeni təhsil standartlarının müəyyən edilməsi, daha bilikli və qabiliyyətli 

insanların ali təhsilin istənilən mərhələlərində ödənişsiz təhsil alması və onlara təqaüdlərin verilməsi, xaricdə 

təhsillərini davam etdirmək istəyən şəxslər üçün imkanların yaradılması kimi mühüm göstəriciləri misal 

göstərmək olar.[2.səh.14] 

―İnsan kapitalı‖ şəxslərin gələcək peşə fəaliyyətlərində istifadə olunacağı üçün ―insan kapitalı‖nın 

qazanılmış olmasını və onun həmin şəxsdə tərənnüm edilməsini göstərən sənədlər mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Təhsillərini davam etdirənlər üçün birinci növbədə diplom və ya digər yöndə irəliləyənlər üçün birinci 
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növbədə müvafiq sənədin olunması vacibdir. Eyni zamanda sertifikat (şəhadətnamə), fəxri fərman, 

təşəkkürnamə, təcrübə üzrə rekomendasiyalar da ―insan kapitalı‖nın həmin şəxsdə tərənnüm etməsi ilə bağlı 

təsdiqedici sənəd formasında çıxış edir. Bu cür sənədlər nə qədər çox olarsa, həmin şəxsin insan kapitalına 

daha çox sərmayə yatırdığı düşünülür. Müvafiq istiqamət üzrə təcrübənin olması çox mühüm əhəmiyyətə 

malikdir.[3. səh. 41] 

Ümumiyyətlə, ―insan kapitalı‖ qazanılması vacib olan ən dəyərli nailiyyətdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

gənclər ―insan kapitalı‖na sərmayələr qoyması üçün, öz məqsədlərini daha düzgün müəyyənləşdirmək üçün 

və səhv addımlardan qaçınmaq üçün düzgün qərar verməlidirlər. Düzgün qərar vermək üçün ilk növbədə öz 

məqsədlərini müəyyən etməli, valideynləri başda olmaqla ailə üzvləri, yaxın dostları, müəllimləri, istədikləri 

sahənin peşəkarları və məsləhət ala biləcəkləri, özləri üçün ideal olan digər insanlardan məsələhət 

almalıdırlar. Lakin bir məsələnin önəmi böyükdür ki, nə qədər çox insandan məsləhət alsalar da, son qərarı 

özləri verməlidir, çünki yaşadıqları həyat onlarıdır və sərbəst qərar qəbul etməyin özü də bir növ insan 

kapitalının inkişafıdır. 

 

 

MÜƏSSISƏLƏRDƏ ANTĠBÖHRAN ĠDARƏETMƏ SĠSTEMĠNĠN ROLU 

 

Əlizadə N.A. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Müəssisədə antiböhran idarəetmə sistemi dedikdə, həm müəssisə, həm də onun səhmdarlarına 

yönəlmiş təhlükələrin müəyyənləşdirilməsi və bu təhlükələrlə mübarizə aparmaq üçün müəssisə tərəfindən 

tətbiq olunan müxtəlif metodların icrası sistemi nəzərdə tutulur. Müəssisələr öz fəaliyyətləri gedişində baş 

verə biləcək hadisələrin gözlənilməz xarakterə malik olduğunu nəzərə alaraq, öz bizneslərini idarə edən 

zaman yarana biləcək radikal dəyişikliklərin öhdəsindən gəlməyi bacarmalıdırlar. Antiböhran idarəetmə 

sistemi çox vaxt qısa zaman kəsiyi ərzində, bəzən isə hadisə baş verdikdən dərhal sonra müəssisələrdən 

mühüm qərarlar qəbul etməyi tələb edir. 

Böhran baş verdiyi halda qeyri-müəyyənliyi azaltmaq üçün müəssisələr çox vaxt antiböhran idarəetmə 

planı tərtib edirlər. Antiböhran idarəetmə planı kritik vəziyyətlər və ya böhran ərzində yerinə yetirilməli olan 

işlərin ətraflı şəkildə təsvir olunduğu plandır. O, müəssisənin rəhbərləri, antiböhran idarəetmə komandasının 

üzvləri, habelə digər əməkdaşlar tərəfindən müəssisəyə böhranın öhdəsindən gəlməkdə kömək etmək 

məqsədilə hazırlanır. O, menecerlər və direktorlara müvafiq vəziyyətlərdə cəld və rasional davranmaqda 

kömək edir, müəssisəni qaçılmaz təhlükələrdən qoruyur və onun gələcək təhlükəsizliyini təmin edir.  

Müəssisələrdə baş verən böhranların qarşısını almaq məqsədilə antiböhran idarəetmə modelindən 

istifadə olunur. Bu model antiböhran idarəetmənin 3 fərqli mərhələsini müəyyənləşdirir. Həmin mərhələlərə 

aşağıdakılar aid edilir: 

1 - Böhranın qiymətləndirilməsi və ya diaqnostikası; 

2 - Planlaşdırma və antiböhran strategiyalarının hazırlanması; 

3 - Dəyişikliklərə adaptasiya olunma və nəzarət. 

Böhranın qiymətləndirilməsi və ya diaqnostikası mərhələsi böhranın erkən göstəricilərinin aşkara 

çıxarılmasını əhatə edir. Bu mərhələdə müəssisənin rəhbərləri və menecerləri böhranın xəbərdaredici 

siqnallarını başa düşməli və əməkdaşları böhranla üz-üzə gələn zaman cəsarətli və qətiyyətli olmağa 

hazırlamalıdırlar. Rəhbərlər eyni zamanda, öz tabeliyində olan işçilərin fəaliyyətini vaxtaşırı nəzərdən 

keçirməlidirlər. Əməkdaşların fəaliyyətinə müntəzəm şəkildə nəzarət etmək menecerlərə böhranı əvvəlcədən 

görməyə və işçilərə onun neqativ nəticələri barədə xəbərdarlıq etməyə kömək edir.  

Böhran aşkar olunan kimi, antiböhran idarəetmə komandası dərhal iş başına keçməlidir. Bu mərhələdə 

fövqəladə vəziyyətin baş verməməsi üçün müvafiq strategiyaları işləyib hazırlamaq, böhran zamanı ən 

mükəmməl şəkildə qərarlar qəbul etmək üçün işçilərlə bərabər müzakirələr etmək lazımdır. Bu zaman cəld 

qərar qəbuletmə xüsusilə vacibdir.  

Əməkdaşlar müəssisənin yaxın gələcəkdə öz funksiyalarını effektiv yerinə yetirə bilməsi üçün yeni 

vəziyyətə və baş verən dəyişikliklərə yaxşı adaptasiya olunmalıdırlar. Bu zaman müəssisədə böhrana gətirib 

çıxaran səbəbləri təhlil etmək çox vacibdir. 

Yuxarıda sadalananlara əməl etmək müəssisə rəhbərlərinin böhranla mübarizə aparan müəssisələrinə 

tezliklə sağlam vəziyyətə qayıtmasına şans verməsində kömək edə bilər. 
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TURĠZM ĠQTĠSADĠYYATI MĠLLĠ ĠQTĠSADĠYYATIN 

MÜHÜM SAHƏSĠ KĠMĠ 

 

Əlizadə N.İ. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Turizm iqtisadiyyatı səyahətçilərin tələblərin və istəklərini məmnun etmək üçün nəzərdə tutulan 

turistik məhsul və xidmətlərin istehsalı, bölgüsü və istehlakı prosesində meydana gələn iqtisadi münasibətləri 

öyrənən və təhlil edən elmdir. Turizm iqtisadiyyatının predmeti kimi turistlərin tələblərini qarşılayan turizm 

məhsullarının (xidmətləri) istehsalı, bölgüsü və istehlakı zamanı yaranan iqtisadi münasibətlər çıxış edir. 

Turizm iqtisadiyyatının obyektinə isə məhdud resurslar şəraitində onların effektiv istifadə olunmasının 

iqtisadi qanunları və metodları aiddir. 

Regionun turizm iqtisadiyyatının inkişafının idarə edilməsində düzgün olmayan yanaşma, gəlirlərin 

artırılmasında qısamüddətli məqsəd mövcud regionun inkişafının iqtisadi aktivliyini aşağı sala və nəticə 

olaraq onun turist yeri kimi məhv olmasına səbəb ola bilər. Buna görə də turizm inkişafı problemi turizm 

iqtisadiyyatının ən vacib problemlərindən biridir. 

Turizm iqtisadiyyatında 4 əsas problemini qeyd etmək olar: 

1. Məhdud və nadir turizm resurlarının səmərəli bölüşdürülməsi 

2. Davamlı turizm iqtisadiyyatının saxlanması 

3. Turizm iqtisadiyyatının artımı və ya inkişafı problemi 

4. Turizm istehsalının və ya gəlirinin ədalətli bölgüsü 

Turizm iqtisadiyyatının yuxarıda sadalanan problemləri əksər hallarda turizm bazarının 

mexanizmlərinin köməyi ilə həll olunur. 

Hal hazırda turizm (dünya iqtisadiyyatında, ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadiyyatında) təkcə ən inkişaf 

etməkdə olan iqtisadi kompleks deyil, həmçinin iqtisadi artımın mühüm katalizatoru olduğundan dünya 

iqtisadiyyatında ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadiyyatında əhəmiyyətli rol qazanır. Turizmin sürətli inkişafı 

iqtisadiyyatın digər sektorlarının- ticarət, nəqliyyat, istehlakçı xidmətləri, istehlak mallarının istehsalı, kənd 

təsərrüfatı tikinti və s. inkişafına yardım edir. Inkişafın hazırki şəraitində səviyyəsi daim artmaqda olan 

turistlərin tələbatlarını ödəmək üçün turizm bazarının maksimum kifayətliyini təmin edən mal və xidmətlər 

istehsal edən bütün sənaye sahələrini öyrənmək lazımdır. 

Turizmin iqtisadi səmərəliliyi ölkədə turizmin sosial-iqtisadi komponentini digər sahələri ilə paralel və 

qarşılıqlı əlaqədə inkişaf etməsini nəzərdə tutur. Qeyd etmək lazımdır ki, turizmin ölkənin iqtisadiyyatına 

müsbət təsiri yalnız o hərtərəfli inkişaf edərkən baş verir, yəni ölkənin iqtisadiyyatını xidmət iqtisadiyyatına 

çevirmir və digər sənayelərin inkişafına zərər vermir. Qəbul edən ölkələr üçün daxili turizm  iqtisadi 

cəhətdən daha etibarlıdır, çünki onun fəaliyyəti pul vəsaitlərinin cəlb edilməsinə səbəb olur. Turizm 

fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlər regional iqtisadiyyatın inkişafını stimullaşdırır. Turistlər əraziyə gələrək 

müxtəlif mal və xidmətlərə istehlak tələblərini təqdim edirlər. Turist axınlarının artımı ilə suvenirlər, yerli əl 

sənətləri üçün tələb artır (xalq sənətlərinin dirçəlməsi, ənənələri, bundan əlavə bu turizm mərkəzinin əlavə 

reklamıdır). Turizm tələblərinin artması infrastrukturun bölmələrində kapital qoyuluşlarının artımını və turist 

istehlakı üçün mal və xidmətlərin istehsalının real həcminin artmasını tələb edir. 

Turizmin inkişafının çatışmazlıqları ondadır ki: 

 Yerli məhsul və xidmətlərin, torpaq və digər təbii resursların, daşınmaz əmlakın qiymət artımına 

təsir edir 

 Turistlərin importu zamanı pulun xaricı axınına səbəb olur 

 Ekoloji və sosial problemlər yaradır 

 Digər sahələrin inkişafına zərər vura bilir 

Qeyd etmək olar ki, turizm ölkənin, regionların, ayrı-ayrı şəhərlərin iqtisadiyyatda olduğu kimi dünya 

iqtisadiyyatı sistemində də vacib yer tutur. Turizmin inkişafı inteqrasiya prosesinin və beynəlxalq 

ixtisaslaşmanın daha da dərinləşməsinə kömək edir. Ölkə iqdisadiyyatının iri sahəsi olan turizm 

industriyasına cəmiyyətdə həm iqtisadi, həm də sosial proseslərə təsir göstərən qarşılıqlı əlaqəli sistem kimi 

ciddi diqqət yetirmək lazımdır.  
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KĠÇĠK VƏ ORTA BĠZNESĠN BANK KREDĠTLƏġMƏSĠNĠN  

AKTĠVLƏġDĠRĠLMƏSĠNĠN PROBLEMLƏRĠ 

 

Əmirəliyev E.M. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Göründüyü kimi sahibkarlıq fəaliyyəti bazar iqtisadiyyatında önəmli yer tutur. Sahibkarlıq fəaliyyəti 

olmadan bazar iqtisadiyyatını təsəvvür etmək mümkün deyil. Sahibkarlıq fəaliyyəti bazar iqtisadiyyatının 

ayrılmaz tərkib hissəsidir. Hər bir ölkə öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün ilk növbədə sahibkarlıq 

fəaliyyətini inkişaf etdirməli, dövlət ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün stimul yaratmalıdır. Dünya 

təcrübəsində olduğu kimi Azərbaycanda da sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı özəl sektorda oynadığı rol 

baxımından maraqlıdır. Bu buraxılış işindən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin 

inkişafı və bunun üçün onun inkişafında ən mühüm problemlərdən biri olan sahibkarlığın 

maliyyələşdirilməsi probleminin həlli hər bir ölkə üçün, o cümlədən Azərbaycan üçün önəmli əhəmiyyət 

kəsb edir. Sahibkarlığın inkişafında özəl sektor olduğu qədər də dövlət də maraqlı olmalıdır. Ən azından 

işsizliyin aradan qaldırılması baxımından dövlət sahibkarlıq, xüsusilə kiçik və orta fəaliyyətinin inkişafı üçün 

normal iqtisadi mühitin yaradılmasına borcludur. Sahibkarlıq subyektləri ilk fəaliyyət dövrlərində yetərincə 

maliyyə vəsaitinə malik olmadıqlarından onların maliyyələşdirilməsinin - dövlət borcları, investisiya 

proqramları, bank kreditləri şəklində həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur.  

Sahibkarlığın digər bir maliyyələşmə metodu qarşılıqlı kreditləşmə mexanizminin tətbiqidir. Bu, daha 

çox sahibkarlığın xırda və mikro təsərrüfat növləri üçün sərfəlidir: "Qarşılıqlı kreditləşmə dedikdə, kredit 

ittifaqında toplanan pul vəsaiti hesabına üzvlərin təsərrüfat və sosial ehtiyaclarının ödənilməsi üçün verilən 

qısa və uzunmüddətli kreditlər başa düşülür. Kredit ittifaqları mənafe ümumiliyi əsasında könüllü birləşən 

fiziki şəxslərin və ya kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslərin sərbəst pul vəsaitlərini cəmləşdirmək 

yolu ilə özlərinin qarşılıqlı kreditləşməsi üçün yaratdıqları bank olmayan kredit təşkilatıdır 

Belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, sahibkarlıq subyektlərinin maliyyələşdirilməsinin ən fəal 

iştirakçılarından biri dövlətdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 1997-ci il 24 iyun tarixli 610 

nömrəli fərmanı ilə təsdiq etmiş "Azərbaycan respublikasında kiçik və orta sahibkarlığa dövlət könıəyi 

proqramı" tətbiq edilməyə başlamışdır. Bu proqramda qeyd edildiyi kimi Azərbaycan Respublikası 

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu, Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyi və rayonlarda sahibkarlığın 

inkişafı mərkəzləri yaradılmışdır. Məhz bu qurumlar ölkədə sahibkarlığın maliyyələşdirilməsində xüsusi rol 

oynayırlar. Həmçinin Azərbaycanda sahibkarlıq mühitinin formalaşması üçün vacib olan "Sahibkarlıq 

fəaliyyəti haqqında", "Müəssisələr haqqında", "Səhmdar cəmiyyətləri haqqında", "Haqsız rəqabət haqqında", 

"Əmək birjası haqqında", "Lizinq kompaniyaları 85 haqqında" və s. qanunlar, eləcə də bazar iqtisadiyyatının 

hüquqi mexanizminin qurulmasını təmin edən digər qanunlar qəbul olunmuşdur. Bütün görülən işləri və 

respublikada sahibkarlığın bugünkü inkişafını nəzərə alaraq, gələcəkdə sahibkarlıq fəaliyyətinin 

iqtisadiyyatın əsas sahəsinə çevriləcəyinə inanmaq olar. Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın 

inkişafının maliyyə təminatında olan problemləri aradan qaldırmaq üçün maliyyələşdirmədə tətbiq olunan 

metodlar və üsullar təkmilləşdirilməlidir. Bu baxımdan ölkəmizin dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin bu 

sahədəki təcrübəsindən, həmin ölkələrin sahibkarlığın maliyyələşdirilməsində tətbiq etdikləri metodlardan 

istifadə etməsi zəruridir.  

 

 

TURĠZM SƏNAYESĠNDƏ ĠNSAN RESURSLARI RƏQABƏTLĠLĠYĠNĠN 

QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSI 

 

Hacıyev K.E. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Azərbaycan sovet rejimindən xilas olduqdan sonra müxtəlif mərhələlərdə öz inkişafını bərqərar 

etməyə müvəffəq oldu. Siyası sabitliyin bərpə olunmasından sonra həm iqtisadiyyat, həm sənaye, həm də 

turizm sahəsində müxtəlif genişmiqyaslı addımlar atılmağa başladı. Əsrin müqaviləsindən sonra 

Azərbaycanın iqtisadiyyatı neft sənayesi hesabına olsa da yüksək sürətlə dirçəməyə başladı. Müntəzəm 

iqtisadi artım təmin olunduqdan sonra artıq ölkə iqtisadiyyatı neft və qaz sənayesindən aslılığını artıma 
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yönümü addımlar atmağa başladı. Bu məqaləmdə də 2010  və 2016-cı illər ərzində tu rizm sənayesində 

ölkəmizdə baş verən inkişafı daha yaxından və dəqiq göstəricilərlə ifadə etməyə çalışmışam.  

 
ġəkil 1 

Şəkil 1 də göründüyü kimi həmin illər ərzində turizm agentliklərinin say ciddi fərqlə artmışdır. 

Statistika komitəsinin verdiyi məlumatlara görə 2010-cu ildə ölkəmizdə cəmi 126 agentlik fəaliyyət 

göstərirdisə, artıq 2016-cı ildə 276 agentlik fəaliyyət göstərirdi. Turizm agentliklərində çalışan işçi sayı isə 

1418-dən 1838-ə yüksəlmişdir. Bu göstəricilər həmin illər ərzində xaricə səfər edən vətəndaşlarımızın 

sayının get gedə artmasını və xalqın rifahının yaxşılaşmasını göstərir.  

        
Yuxarıdakı qrafikdə isə həmin agentliklərin illik orta gəlirləri müqayisə edilmişdir. Göründüyü kimi 40%-ə 

qədər artım müşahidə olunur.  19.065 manatdan 36.758 manata yüksəlmişdir. Bu da xarici turizmə marağın 

get-gedə artdığının nümunəsidir.  Aşağıdakı cədvəldə Azərbaycan vətəndaşlarının xaricə turistik məqsədlə 

gedənlərin statistik göstəricisi göstərilir. Cədvəldən də göründüyü kimi 2010-cu ildən etibarən xaricə turistik 

səfər edən vətəndaşlarımızın sayı getdikcə artmaqdadır.  Bu da xalqın gəlirindəki artımla bilavasitə bağlıdır 

ki, əhalinin gəliri artıqca əyləncə və istirahətə ayırdıqları məbləğ də artır. 2016-cı ildə bu say ən yüksək 

həddinə-4.3 milion nəfərə çatmışdır.  

 Aşağıdakı göstəricilər isə ölkəmizə xaricdən gələn əcnəbilərin göstəriciləridir. Burada göstərilənlər 

sadəcə turistik məqsədlə gələnlərdir, daha sonrakı qrafiklərdə onların müxtəlif məqsədlərini də ifadə 

etmişəm.  Göründüyü kimi 2010-cu ildə turist sayı təxminən 1.3 milyon nəfər olmağına baxmayaraq bu sayı 

2016-cı ildə 2 milyon olmuşdur. Ölkəmizə gələn turistlərin maksimum sayı isə ölkəmizdə keçirilən dünya 

miqyasında məşhur evrovizion yarışının əvəzsiz rolu olmuşdur. Bu timsalda keçirilən digər təbbirlər, istər 

Avropa oyunları, istər Formula bir yarışları, istərsə də İslam oyunları ölkəmizə olan turist axınının xeyli 

artmasına şərait yaratmışdır. Gələnlərin böyük əksəriyyətinin də istirahət məqsədilə, daha sonra işgüzar 

səfər, dini turizm və s. məqsədlərlə gəldiklərini görə bilərik.  

 
 

  

SIĞORTA BĠZNESĠNDƏ TƏKRAR SIĞORTANIN YERĠ VƏ ROLU 

 

Haciyev N.Ə. 

Azərbaycan Dövlət Iqtisad Universiteti 

 

Təkrarsığorta, qlobal maliyyə bazarlarında getdikcə əhəmiyyəti artan və geniş risk qruplarına qarşı 

effektiv bir qoruma təmin edən vasitədir. Günümüzdə maliyyə bazarlarında çox fərqli funksiyaları olan 

təkrarsığorta sisteminin əhəmiyyətini daha yaxşı başa düşmək üçün müxtəlif funksiyaları araşdırmaq 

faydalıdır. Təkrarsığortanın funksiyalarını müxtəlif başlıq altında qruplaşdırmaq mümkündür. 

0

2000

2010 2016

İşçiləri 

Gəlir 
manatla 

0% 50% 100%

2016

2010
0

5

2010 2013 2014 2016

Turistlər 

0

1

2

3

2010 2013 2016

Turis…

turistlər 

istirahət 

işgüzar

digər 



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

402 

 

Təkrarsığortanın ən əhəmiyyətli funksiyalarından biri, riskin paylanması ilə sığortaçının qorunmasını 

təmin etməkdir. Sığortaçılar fərdlərə və təşkilatlara müəyyən risklərdən qorunmaqla birlikdə, 

təkrarsığortaçılar bu risklərin müəyyən bir hissəsini alırlar. Beləliklə zərər və itki ehtimalı təkrarsığorta ilə 

bölüşdürülür və paylanılır. 

Təkrarsığorta, sığortaedənin sığortalama qabiliyyətini artırmaq, sığorta edənin normal şəraitdə təminat 

verməsinin mümkün olmayacağı həcimdə, növdə və ölçüdəki risklərini sığortalaya bilməsini asanlaşdırır. 

Beləliklə, sığortaçılar fəaliyyətlərini yeni sahələr və müxtəlif istiqamətlərə genişləndirə bilirlər. 

Təkrarsığortanın digər funksiyası sığortaçının maliyyə quruluşunun və sərmayə yetərliliyinin 

gücləndirilməsini təmin etməkdir. Bir təkrarsığortaçının sərmayə strukturunun qüvvətli olması, sedent 

şirkətlərə təqdim edə biləcəyi təminatların daha da böyük olması mənasını verməkdədir. Bu səbəblə maliyyə 

bazarlarında tənzimləmə həyata keçirən təşkilatların həm təkrar sığorta, həm də sığorta şirkətlərinin sərmayə 

yeterliliklərinin gücləndirilməsinə istiqamətli işlər apardığı və minimum sərmayə nisbətləri 

müəyyənləşdirdikləri bilinir. 

Təkrarsığortanın eyni zamanda sığorta bazarlarına sabitlik gətirdiyi, risklərin təkrar sığortaçıya 

ötürülməsiylə sığortaçıların iş performanslarının daha güclü hala gəldiyi, sığortaçının müflis vəziyyətə 

düşmə ehtimalının azaldığı görülmüşdür. Bu funksiyalara paralel olaraq, təkrarsığorta vasitəsilə ötürülən 

texniki məlumatlar, təkrar sığortaçıların fəaliyyətlərində yol göstərici faktor olmaqdadır. Təkrarsığortaçılar, 

sigortaçılara müqavilənin şərt və müddəalarının yazılı olaraq ifadə edilməsi mərhələsində, kompleks və tez-

tez rast gəlinməyən risklərin qiymətləndirilməsində, yeni bazarlara girişlərdə və effektiv tətbiq 

nümunələrinin genişləndirilməsinə dəstək olmaqdadır. 

Hal-hazırda Azərbaycanda ixtisaslaşmış 1 təkrar sığorta şirkəti fəaliyyət göstərir:  

AzRe Təkrarsığorta ASC. 

          Ölkəmizdə birinci təkrar sığortası şirkəti olan ―AzRe‖ Təkrarsığorta Şirkəti 2007-ci ildə 

yaradılmış və AR-nın ―Sığorta haqqında‖ Qanununun qoyduğu tələblərinə müvafiq olaraq təkrar sığorta üzrə 

məhsulları təklif etmək üçün 2007-ci ilin oktyabrında Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi 

tərəfindən  qeydiyyatdan keçmişdir. Azərbaycanda ilk və yeganə təkrar sığortası şirkəti olan ―AzRe‖ 

Təkrarsığorta Şirkəti ―Sığorta fəaliyyəti haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq, 

əvvəllər verilmiş lisenziyanın müddətinin başa çatması ilə əlaqədar ―AzRe Təkrarsığorta‖ açıq səhmdar 

cəmiyyətinə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 2012-ci il 07 noyabr tarixdə 

təkrarsığorta fəaliyyətinə müddətsiz lisenziya verilmişdir. 

AM Best Rating Agentliyi ―AzRe‖nin beynəlxalq reytinqini açıqlamış və şirkətin maliyyə sabitliyi 

―B+‖, kredit reytinqi isə ―BBB-‖ səviyyəsində təsdiqlənmişdir. 

 

 

TĠKĠLĠ MALLARIN KEYFĠYYƏTĠNĠN EKSPERT QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ  

METODLARI 

 

Hacıyeva G.N. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

İstehlak mallarının ekspertizasının əsas məqsədi əmtəələrin keyfiyyət göstəricilərinə daxil olan 

xassələrin ardıcıl qiymətləndirilməsinin, habelə onlara təsir edən proseslərin qiymətləndirilməsinin 

aparılmasından ibarətdir. Ədəbiyyat mənbələrindən məlum olur ki, istehlak mallarının keyfiyyətinin 

qiymətləndirilməsi, ümumiyyətlə ölkələrin iqtisadi inkişafına əsaslı surətdə kömək göstərir. Bu üsuldan 

aşağıda göstərilən keyfiyyət göstəricisi səviyyəsinin təyin edilməsi əməliyyatlarında istifadə edilir: 

- keyfiyyət nomenklaturası və tabeçilik ardıcıllığının müəyyənləşdirilməsi; 

- keyfiyyət göstəricilərinin sanballıq əmsalının təyin edilməsi; 

- keyfiyyət göstəricilərinin orqanoleptik metodla təyin edilməsi; 

- keyfiyyət göstəricilərinin orqanoleptik üsulla qiymətləndirilməsi; 

- eksperiment və hesablama yolu ilə alınmış keyfiyyət səviyyəsinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi; 

- məmulatın dəstləşdirilməsinin kompleks keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi. 

Bu yuxarıda göstərilənlərə əsaslanaraq, biz tikili malların keyfiyyət səviyyəsinin ekspert üsulu ilə 

qiymətləndirilməsinin nəzəri baxımdan təhlilinə müraciət etmişik. Bunun üçün 2 qrup ekspert metodunun 

tətbiqinin fərqləndirici və oxşarlıq əlaqələrini nəzərdən keçirmişik və bunu 2 qrupa: tikili malların timsalında 
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nümunələrin keyfiyyətinin kompleks qiymətləndirilməsi metodu və keyfiyyətin kompleks qiymətləndirilməsi 

modelinin qurulması, daha doğrusu, keyfiyyətin qiymətləndirilməsi formalaşdırılması metodları daxildir. 

Tikili mallardan seçilmiş nümunələrin kompleks keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsini 2 

üsulla müəyyən etmək olar. Birinci üsula ―ekspress metodu və səviyyə‖ üzrə hərəkət üsulları aiddir ki, özləri 

də hazırlıqsiz və hazırlıqlı olmaqla müxtəlifliyə ayrılır. 

Ekspress metodunun tətbiqi təcrübəsi göstərir ki, yüksək bilik səviyyəsinə malik olan ekspert çox 

asanlıqla 3 və ya 4 keyfiyyət göstəricisi üzrə kompleks qiymətləndirməni müəyyənləşdirir. Hətta belə 

ekspertlər üçün 7-9 ardıcıllıqla kompleks qiymətləndirmə göstəricilərini də müəyyən edə bilərlər və bu 

zaman eynicinsli qrup siyahısı düzməlidirlər. 

Hazırlıqlı səviyyə üzrə hərəkət metodu ekspert tərəfindən əvvəlcədən hazırlanmış keyfiyyət 

göstəricilərinin sanballıq əmsalının və qiymətləndirilməsinə əsaslanir. Kompleks qiymətinin təyini zamanı 

ekspert  sanballıq əmsalının orta göstəricisi və ayrı-ayrı göstəricilərin qiymətləndirilməsi məlumdur. Bu 

üsulla qiymətləndirmənin qaydasında olduğu kimidir. 

Ekspert qiymətləndirmənin formalaşdırılması prosesi məmulatın keyfiyyət göstəricilərinin yuxarıda 

adları çəkilən metodla keyfiyyətin təyinində alınan qiymət səviyyəsi arasındakı əlaqənin tapılmasına 

əsaslanır. Yəni, həlledici məqamda kompleks göstəricilərin təyinində bu nəticədən istifadə edir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, yekun nəticə istənilən model tədqiqat işini daha da asanlaşdırır. Yəni, heç də bütün bu nəticələrin 

hamısından istifadə edilmədən yekun nəticəyə gəlmək mümkündür. Lakin bəzən bu da müəyyən çətinliklərlə 

üzləşir. Buna görə də təcrübədə daha çox özünü göstərmiş bir neçə yolla keyfiyyətin qiymətləndirilməsi 

qaydalarından istifadə edilmə müəyyən üstünlüklərə malikdir ki, buraya arfimetrik, geometrik və harmonik 

qiymətləndirmə üsulları aiddir. 

Bütün bu yuxarıda deyilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, əvvəllərdə də təklif edildiyi kimi, 

istehlak mallarının keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün daimi fəaliyyət göstərən ekspertiza 

sisteminin yaradılması daha məqsədəuyğundur. 

  

 

EV TƏSƏRRÜFATI BÜDCƏLƏRĠNĠN STATĠSTĠK GÖSTƏRĠCĠLƏRĠNĠN TOPLANILMASI 

XARAKTERĠSTĠKALARI 

 

Həsənli S.K. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Bütün iqtisadi proseslərin məlumatlarının statistik toplanılması kimi, ev təsərrüfatı və ondan 

qaynaqlanan ev təsərrüfatı büdcələrinin də statistik göstəricilərinin toplanılmasına hər zaman ehtiyyac vardır. 

Çünki bu statistik göstəricilər ev təsərrüfatı nəticəsində əhali qrupları arasında müxtəlifləşən seqmentləşməni 

nümayiş etdirir. Müxtəlif  tipli ev təsərrüfatlarının büdcələrinin müşahidəsi nəticəsində toplanılmış geniş 

məlumat yalnız iqtisadi baxımdan təhlil edildikdən sonra həyat səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə 

oluna bilər. Konkret vaxt müddəti ərzində ev təsərrüfatı büdcələrinin gəliri, xərcləri və istehlakına dair belə 

məlumatları təhlil etməklə əhalinin həyat səviyyəsinin dəyişməsi meylləri və qanunauyğunluqlarının 

xarakteri aşkarlanır, onun formalaşmasında müxtəlif sosial iqtisadi amillərin rolu müəyyən edilir. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, ev təsərrüfatları büdcələrinin seçmə tədqiqatını  apararkən əvvəlcə 

yaşayış məntəqəsi üzrə reprezentativ ərazi, sonra isə ev təsərrüfatları seçilir. Reprezentativ əraziləri seçərkən  

şəhər yaşayış məntəqələri  sayıcı, kənd yaşayış məntəqələri isə ev təsərrüfatlarının sayına və başqa sosial-

iqtisadi əlamətlərə görə qruplaşdırılır. 

Ev təsərrüfatı büdcələrinin tədqiqinin əsas vəzifələrindən biri müxtəlif ailə tipləri və əhali qrupları üzrə 

gəlirlərin, xərclərin və istehlakın səviyyəsi, tərkibi və xarakteriniayrıca öyrənmək  olduğu üçün  təhlil zamanı 

tipik qruplaşdırılmalardan geniş  istifadə olunur.  Ev təsərrüfatları  büdcələrinin seçmə tədqiqatını  zamanı  

əhalinin gəlirləri və mənzil şəraiti haqqında toplanmış məlumatlar əhalinin ictimai qruplarına (fəhlə, 

qulluqçu, fermer), yaşayış yerinin tipinə (şəhər, kənd), ailədəki üzvlərin sayına, məşğulliyyətinə, hər nəfərə 

düşən orta illik ümumi gəlirin səviyyəsi və s. əlamətlərə görə qruplaşdırılır. ailələrin inzibati ərazi, məhəllə 

və bölgələr üzrə, təbii iqlim zonalrına görə qruplaşdırılmasının da böyük əhəmiyyəti var. Belə 

qruplaşdırmanı aparma ölkənin müxtəlif  bölgələrində və təbii iqlim zonalarında əhalinin həyat səviyyəsini 

qiymətləndirmək və müqayisəli təhlil etmək imkanı yaranır. 

Əhalinin həyat səviyyəsindəki müxtəlifliyi təhlil etmək üçün gəlirlərin ümumi həcminə görə, 

adambaşına düşən pul gəlirlərinin həcminə görə, ailə başçısının və başqa işləyən ailə üzvlərinin əmək 
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haqqının səviyyəsinə görə, ailə büdcəsində ictimai istehlak fondlarından daxili olan gəlirlərin xüsusi çəkisinə 

görə, ümumi məsrəflərin tərkibində ərzağa və sənaye mallarına çəkilən xərclərin xüusi çəkisinə görə, 

ailələrin həcmi və tərkibinə görə ailələrin qruplaşdırılmanın böyük əhəmiyyəti vardır. Beə qruplaşdırmaların 

məlumatları ailə gəlirlərinin mənbəələrini, qruruluşunu, xərclərin istiqamətləri və quruluşunu təhlil etməyə, 

maddi nemətlər istehlakının səviyyəsinin gəlirlərin həcmindən və ailənin tərkibindən asılılığını 

səciyyələndirməyə imakn verir. 

Ev təsərrüfatı büdcələri haqqında əldə edilmiş məlumatlara əsasən ölkə və iqtisadi rayonlarda   olan ev 

təsərrüfatlarında  əsas ərzaq məhsullarının adambaşına istehlakının təhlilini belə etmək mümkündür. Bu 

zaman bütün ev təsərrüfatlarını tipinə, ölçüsünə, uşaqların sayına,ev təsərrüfatı başçısının sosial – iqtisadi 

statusuna, təhsilinə,yaşına,cinsinə görə  qruplara bölməklə ki, bu ev təsərrüfatlarında    ərzaq məhsullarının 

adambaşına  istehlakının həcmi və quruluşunu  necə dəyişdiyi haqqında məlumat əldə edilir. 

 

 

SOLĠTON MAĞAZALAR ġƏBƏKƏSĠNƏ DAXĠL OLAN MƏĠġƏT ELEKTRĠK 

AVADANLIQLARININ KEYFĠYYƏTĠNĠN EKSPERTĠZASI 

 
Həsənova Ş.N. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

Son dövrlərdə dünya ölkələrinin elektrotexnika sənayesində, məişət elektrik avadanlıqların istehsalı ilə 

məşğul olan müəssisələrdə elmin və texnikanın son nailiyyətlərindən istifadə edilərək ən yeni elektrik məişət 

malları istehsal edilir. Hazırda məişət elektrik avadanlıqların keyfiyyətinin və çeşid quruluşunun 

yaxşılaşdırılmasında yeni mərhələ başlanib. 

Qeyd etmək lazımdır ki, elektrik malları qeyri-ərzaq malları içərisində sərbəst mal qrupunu təşkil 

edərək öz daxilində məişət elektrik avadanlıqları və təsərrüfat təyinatlı maşınlarını özündə cəmləşdirir. 

Məişətdə elektrik avadanlıqların geniş istifadə olunma bilavasitə respublikamızın elektrikləşdirilməsi 

sahəsində qazanılan müvəffəqiyyətlə bağlıdır. Bundan əlavə məişətdə ən müasir məişət avadanlıqlardan 

istifadə edilmə məişətin sanitar-gigiyenik vəziyyətini yaxşılaşdrır. 

Belə ki, yaşayış binalarında lazımi mikroiqlim mühitinin yaradılmasının əsas istiqamətlərindən biri də 

soyuducu və ötürücü hava ventilyasiyası ilə təmin edilməsidir. Tələb olunan belə mikroiqlim mühitin yaşayış 

binalarında və mənzillərdə müvafiq avadanlıqlardan istifadə etməklə yaratmaq olar ki,bunlardan da yuksək 

səviyyədə tələblərə cavab verən kondisionerlər sayılır. Kondisionerlər mürəkkəb quruluşlu məişət elektrik 

cihaz və avadanlıqlar birisi sayılmaqla mənzil və binalarda havanın soyudulması, istiləşdirilməsi, 

qurudulması və ventilyasiya proseslərini həyata keçirir. 

Bakı Məişət Kondisionerləri Zavodu 1977-ci ilin dekabr ayının 25-də ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 

şəxsi təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə inşa edilərək işə salınmışdır. Həmin dövrlərdə hər il burada layihə gücündən 

çox, yəni 430 min kondisioner istehsal edilirdi. Zavodun məhsulları dünyanın 60-dan çox ölkəsinə 

göndərilirdi. Keçmiş Sovetlər birliyi dağıldıqdan sonra müəssisələrin əvvəlki iqtisadi əlaqələri pozulmuş, 

satış bazarı itirilmiş, istehsal həcmi getdikcə azalmış, hətta zavod dayanmaq həddinə gəlib çatmışdır. Yeni 

iqtisadi münasibətlər dövründə həmin müəssisənin bazasında Bakı Kondisioneri Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

yaradılmışdır. Fəaliyyətə başladığı dövrlərdə kondisioner zavodu tərəfindən BK-1500, BK-2500, BK-3000, 

BK-4000 tipli kondisionerlər istehsal edilmişdir. Hal-hazırda, Bakı Məişət Kondisionerlər zavodunun 

istehsal gücü xüyli aşağı düşməsinə görə respublikamızın bu qrup mallara olan tələbatı Yaponiyada, Cənubi 

Koreyada, Çində, Malayziyada, Italiyada, Almaniyada, Türkiyədə, Flippində və digər ölkələrdə istehsal 

olunan kondisionerlər hesabına ödənilir.Burada  misal olaraq ―Soliton‖ mağaza şəbəkəsinə daxil olan məişət 

elektrik avadanlıqların çeşidini və çeşid xarakteristikasını göstərmək olar.   

Belə ki, ―BOSCH‖ markası, Almaniyada istehsal olunan divaryanı məişət kondisionerlərindəndir. 

Bunun hazırda ticarət müəssisələri daxil olan 16-ya yıxın modelləri mövcuddur. BOSCH kondisionerlər 

divaryanı mono tipli olmaqla, həm soyutma və həm də istiləşdirmə imkanlı kondisionerlərdir. Bütün 

modelləri havanı 3 mərhələdə süzgəcdən keçirtmək, 30 m 2 -dən 120 m 2 sahəsi olan modelləri soyutmaq və 

istiləşdirmək qabiliyyətinə malikdir. Adi kondisionerlərdən fərqli olaraq BOSCH kondisionerlərinin sensoru 

idarəedici pultda yerləşdirilmişdir ki, istənilən temperaturu seçməklə 8 m-lik məsafədən infraqırmızı şüalar 

vasitəsilə kondisionerə ötürmək mümkündür. Bu 38 funksiyaya görə də otağın müxtəlif künclərinin 

temperaturunu tutmaq və istənilən istiqamətli ya soyuqluq və yaxud da istilik rejiminə sala bilir. 
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Ümumiyyətlə, bütün modelli kondisionerlər otağın havasını ideal səviyyədə təmizləyə bilir, bakteriyaları yox 

edir, havanı sağlam və təmiz halda otağa qaytarır.  

DAEWOO – Cənubi Koreyanın istehsal etdiyi kondisionerlərdəndir. Bunlar 2 modeldə – DSB-180L 

və DSB-180LH modellərində istehsal edilir. Gözəl dizayn tərtibatına malik olmaqla otaq və otaqdan kənar 2 

bloka malikdir. Güclü soyutma və istiləşdirmə imkanlarına malikdir. Bu tip kondisionerlər elektrik 

yüklənməsi prosesində də son yaddaşına müvafiq olaraq yenidən işə düşür və fəaliyyətini davam etdirir Bu 

markalı kondisionerlərinin əsas xüsusiyyətlərinə güclü soyutma qabiliyyəti, havanın nəmliyinin yox etməsi 

rejimi, təbii hava səviyyəsində iqlimin yaradılması, hava axınını avtomatik qaydada üfürməsi, displey 

vasitəsilə avtomatik uzaqdan idarəetmə qabiliyyəti, 12 saatlıq işə salma və dayandırma taymerinin olması, 

incə zövqlü ovallaşdırılmış gözəl dizayna malik olması, antibakterial, elektrostatik süzgəcli və s. kimi 

üstünlüklərə malik olmasıdır.  

SAMSUNG – Cənubi Koreyanın istehsal etdiyi 2 bloklu kondisionerlərdəndir. Bu tip kondisionerlərin 

bəzi kiçik modelləri ancaq soyutmaq qabiliyyətinə malik olmaqla 25-50 m 2 sahənin havasını soyuda bilir. 

Lakin nisbətən iri ölçülü modelləri isə həm soyutmaq və həm də istiləşdirmə imkanlı məişət 

kondisionerlərindəndir, gözəl xarici tərtibatı, dizayn elementləri vardır. Bu yuxarıda adları çəkilən məişət 

klndisionerləri sırasında Yaponiyada istehsal edilən HITACHI, AKIRA, MITSUBISHI, SHIVAKI 

kondisionerlərini, Almaniya və Türkiyə Respublikasının birlikdə istehsal etdiyi ELIT, SIEMENS, BEKO 

kondisionerlərini, Malayziyada istehsal olunan GALANZ, İtaliyada hazırlanan ARISTON və s. kimi modelli 

kondisionerləri də yüksək qiymətləndirmək olar. 

Beləliklə, məlum oldu ki, respublikamızın ―Soliton‖ mAğaza şəbəkısinə daxil olan elektrik məişət 

avadanlıqların çeşidi genişdir və yüksək istehlak xassələrə malik olmaqla istehlakcı tələblərinə cavab verir. 

 

 

KĠÇĠK VƏ ORTA SAHĠBKARLIĞIN ÖLKƏ ĠQTĠSADĠYYATINDA ROLU 

 

Həsənzadə T. 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 

Bir ölkənin gücü, dünya arenasındakı yeri onun iqtisadi potensialından asılıdır. Ölkə iqtisadiyyatının 

idarə edilməsi, tənzimlənməsi və formalaşması müxtəlif faktorlardan asılıdır. Bu faktorlara onun təbii 

sərvətləri, vergi öhdəlikləri və gömrük rüsumlarından əldə olunan gəlirləri və digər mənbələri misal göstərə 

bilərik. Ölkə iqtisadiyyatı üçün mühüm rol oynayan təbii sərvətlərə əsasən neft, qaz, qızıl, almas və s. kimi 

faydalı qazıntıları deyə bilərik. Bu təbii sərvətlər ölkə iqtisadiyyatına birbaşa gəlir gətirir. Onlar faydalı 

qazıntı yataqlarından çıxarılır, emal olunur, bəzi hallarda istehsal olunur, xarici ölkələrə ixrac edilir. Təbii ki, 

dünyanın bütün ölkələri bu faydalı qazıntılardan faydalana bilmir, yəni onlarda bu faydalı qazıntı yataqları 

mövcud deyil. Demək olar ki, dünyada iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş bir çox ölkələr öz iqtisadiyyatını 

istehsal, xidmət, turizm gəlirləri hesabına formalaşdırırlar. Buna nümunə kimi Avropa qitəsində yerləşən 

iqtisadi hegemonlar - Almaniya, İngiltərə, İsveç, Norveç və s. kimi dövlətləri sadalaya bilərik. Ərazisində 

heç bir təbii sərvət olmadığı halda dünyada elektronik avadanlıqların istehsalı və maşınqayırma sənayesi üzrə 

aparıcı yer tutan Yaponiya, Çin Xalq Respublikası, Şimali Koreya, Türkiyə kimi dövlətlər də məhz 

iqtisadiyyatını bu baza üzərində formalaşdırmışdır. 

Sahibkarlıq təbii sərvətləri olmayan ölkələrin iqtisadiyyatının formalaşdırılmasının əsas amilidir. 

Yuxarıda qeyd olunan ölkələrin iqtisadiyyatı məhz sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi vasitəsi ilə güclənmişdir. 

Təbiidir ki, bu ölkələrdə iri sahibkarlıq subyektləri inkişaf etmişdir. Dünyaca məhşur olan meqaşirkətlərin bir 

çoxu məhz bu ölkələrə məxsusdur. Bu şirkətlər əsasən istehsal subyektləridir və bir çoxu istehsal 

avadanlıqları istehsal edən şirkətlərdir. Bu cür şirkətlər insan kapitalına və avadanlıq platformasına nəzərə 

çarpacaq dərəcədə sərmayə yatıraraq maşınqayırma sənayesində yeni mərhələ açmışlar. Artıq günümüzdə 

fəaliyyət göstərən maşınqayırma zavodlarının əksəriyyəti tam robotlaşmış istehsal prosesi ilə fəaliyyət 

göstərir.  

Ölkə iqtisadiyyatının formalaşmasında yalnız iri sahibkarlığın deyil, həmçinin kiçik və orta 

sahibkarlığın da rolu danılmazdır. İri sahibkarlıq subyektləri çox sayda yaradıla bilmir. Buna səbəb kimi bu 

şirkətlərin yaradılması üçün kapitalın və fəaliyyətin fasiləsizliyi üçün xammalın çatışmazlığı, tələb qıtlığı, 

ixrac çətinliyi kimi amilləri misal göstərə bilərik. Lakin bunun əksinə olaraq kiçik və orta sahibkarlıq 

subyektlərinin yaradılması üçün bir o qədər də vəsait tələb olunmadığı kimi xammal qıtlığı da yaranmır. 

Həmçinin burada istehsal olunan məhsullar çox zaman daxili bazar üçün istehsal olunur. Bu da öz 
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növbəsində həmin məhsulun bazarda daha ucuz qiymətə təklif olunmasına səbəb olur. Kiçik və orta 

sahibkarlığın özü ölkə iqtisadiyyatında mühüm rol oynadığı kimi, bu iqtisadiyyatda rol oynayan vergi 

bazasının da əsas hissəsi bu subyektlərdən yığılan vergi hesabına formalaşır. Bu vergilərə həm mənfəət, 

mədən, əlavə dəyər vergisi, həm də burada çalışan işçilərdən yığılan vergilər aiddir.  

Kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərində istehsal olunan məhsullar ölkədən valyutanın çıxmasının 

qarşısını alır. Məhsul ölkədə və yerli xammal hesabına istehsal olunduğu üçün maya dəyəri də aşağı olur. Bir 

məhsulun ölkədə istehsal olunması həm işsizliyin qarşısını alır, həm həmin məhsulun bazarda təklif qiyməti 

aşağı olur, həm də yığılan verginin miqdarı artır. 

Kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri dedikdə yalnız istehsal müəssisələri deyil, həmçinin ticarət, 

turizm, sənətkarlıq və xidmət sahələri də başa düşülməlidir. İri ticarət mərkəzləri ilə yanaşı baqqallar, 

məhəllə dükanları da öz növbələrində kiçik də olsa sahibkarlıq subyektləridir. Onların da müəyyən miqdarda 

dövriyyələri, bir və ya iki işçiləri vardır. Bu da onların sahibkarlıq subyekti olduğunu göstərir. 

Sənətkarlıq emalatxanalarında müxtəlif sənət nümunələri hazırlanır. Bunların əksəriyyəti satış məqsədi 

ilə hazırlanmış nümunələrdir. Bunların satışından əldə olunan məvacibdən də vergi ödənilir. 

Turizm də iqtisadiyyatda mühüm rol oynayır. Ölkədə turizm obyektləri nə qədər çox olsa bu həmin 

ölkəyə bir o qədər çox turistin cəlb olunması deməkdir. Turistlərin ölkəyə gəlməsi isə ölkəyə valyuta axını 

deməkdir. Turizmin yay turizmi, qış turizmi, dini turizm, ənənəvi turizm kimi bir çox növləri vardır. 

Dünyanın bir çox ölkəsində turizm əhəmiyyətli rol oynayır. Türkiyə, Yunanısatan, İtalya, Bolivya bu kimi 

ölkələrdəndir. İslam dininin mərkəzi olan Məkkə şəhərinin aid olduğu Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı dini 

turizmin ən çox gəlir gətirdiyi ölkədir.  

Kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə ölkə iqtisadiyyatında yalnız sahibkarlıq subyekti kimi deyil, 

sahələrin qarşılıqlı əlaqəsi kimi də yanaşmaq lazımdır. Çünki bir sahədən əldə olunan gəlir digər sahələrdə 

xərclənilir, yəni vəsait daimi dövr edir.             

 

 

QURUMAYAN BĠTKĠ YAĞLARININ FĠZĠKĠ-KĠMYƏVĠ  GÖSTƏRĠCĠLƏRĠNĠN 

EKSPERTĠZASI 

 

Həzili A.İ.  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Yeyinti yağları kimyəvi tərkibcə üçatomlu spirtqliserinlə müxtəlif yağ turşularının birləşməsindən 

əmələ gələn müxtəlif efirlərdir. Bitki yağlarının, bildiyimiz kimi, özünə məxsus xüsusiyyətləri vardır, yəni 

bu yağlar həm maye halında, həm də bərk halda istehsal olunur. İnsan orqanizminin daha gümrah, enerjili və 

daha fəal olmasında bitki yağlarının böyük rolu və əhəmiyyəti 

vardır. Yağların qidalılıq dəyəri onların tərkibindəki yağ 

turşularının kəmiyyət və keyfiyyətindən, vitaminlərin və digər 

bioloji fəal maddələrin miqdarından asılıdır. 

Qurumayan yağlar konsistensiyasına görə-maye bitki 

yağları qrupuna aid edilir. Qurumayan yağlara zeytun və 

badam yağları aiddir. 

Zeytun subtropik bitkilərdən ən çox yayılmış meyvədir. 

Ondan qida məqsədləri üçün istifadə olunan zeytun yağı və 

konservləşdirilmiş zeytun məhsulları hazırlanır. Zeytun 

bitkisi 4000 ildən artıqdır ki, məlumdur. Zeytun meyvəsinin 

ətlik hissəsində 55%-ə, çəyirdəyində isə 12-13%yağ olur. 

Tərkibcə bu yağlar eynidir. Zeytun iri, həmişə yaşıl meyvə 

ağacıdır. Onun meyvəsinin tərkibində 75% yağ (meyvə ətinin 

quru çəkisində), 7%- dək zülal, 9%- dək şəkərlər, A, B, C 

vitaminləri vardır. Zeytun meyvələri  təzə halda çox acı olduğuna görə yeyilmir. Meyvələrdə xeyli (10%- 

dək) qlükozid olduğuna görə acı olur. Bu acılıq emal nəticəsində kənar edilir. Müxtəlifliyinə görə badam iki 

yerə ayrılır: Şirin badam, acı badam. Şirin badam təzə halda yeyilir və geniş miqyasda qənnadı sənayesində 

istifadə edilir. Acı badamdan badam yağı və 0,5-0,8% miqdarında efir yağı alırlar.  

Bitki yağlarının fiziki-kimyəvi gösrəricilərindən nisbi sıxlığı, şuasındırma əmsalı, turşuluq ədədi, yod 

ədədi və sabunlaşma ədədi təyin edilir. 

           Göstəricilər       norma 

Yağturşularının %  

miqdarı: 

Doymuş yağ turşuları: 

 

9-12 

Doymamış yağ turşuları: 

Olein 

 

64-85 

Linol 4-12 

15°S-də sıxlığı kq/m
3 

914-929 

20°S-də şüasındırma 

əmsalı 

1,4660-

1,4710 

Donma temperaturu °S -6-ya qədər 

Sabunlaşma ədədi 185-200 

Yod ədədi 72-89 

Reyxert-Meysel ədədi 0,2-1 
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Laboratoriyada qurumayan yağlar yarımqrupuna aid olan zeytun yağının nisbi sıxlığı, şüasındırma 

əmsalı, turşuluq ədədləri aşağıdakı metodlar üzrə təyin olunmuşdur.   

Yağların nisbi sıхlığını (хüsusi çəkisini) 20°S-də təyin еdirlər. Əgər tеmpеratur artıq və əskik оlarsa, 

hər +1°S tеmpеratur üçün +0,00068 rəqəmi ilə düzəliş aparılır.  

Yağların şüasındırma əmsalını təyin еtmək üçün tədqiq оlunacaq yağı filtrdən kеçirib rеfraktоmеtrin 

alt prizmasına 2-3 damla yağ qоyur və üst prizması ilə örtürük. 5 dəq kеçdikdən sоnra 20°S tеmpеraturda 

şüasındırma əmsalını 0,0002 dəqiqliklə hеsablayırıq. Əgər təhlil tеmpеraturu 20°S-dən az və ya çох оlarsa, 

hеsablamanı aşağıdakı düstur üzrə aparmaq lazımdır:  

        (    )          
bu formulada, 

        -də yağın şüasındırma əmsalı; 

    təhlil aparılan zaman həmin temperaturda şüasındırma əmsalı; 

t  -  təhlil aparılan temperatur; 

0,00035 - 1°S temperaturun dəyişməsi üçün düzəliş əmsalı. 

Turşuluq ədədi yağın standart göstəricisidir. Onun miqdarına görə yağın təzə və ya köhnəliyi müəyyən 

edilir. Yağı uzun müddət saxladıqda hidroliz nəticəsində sərbəst yağ turşularının miqdarı artır. 

Zeytun yağının fiziki-kimyəvi göstəriciləri Cədvəl 1-də verilmişdir. 

Saхlanılma zamanı bitki yağlarında хarici amillərin təsirindən dəyişiklik оlur. Bu amillərə havanın 

оksigеni, tеmpеraturun yüksəlməsi, işığın və suyun təsiri aiddir. Bitki yağı qablaşdırılan tara təmiz, quru və 

kənar iysiz оlmalıdır. Açıq nəqliyyatda daşındıqda butulkalara qablaşdırılmış bitki yağı atmоsfеr 

çöküntülərindən qоrunmalıdır. Butulkalara qablaşdırılmış bitki yağı qaranlıq binalarda 18°S-dən yüksək 

оlmayan tеmpеraturda saхlanılmalıdır. Sadalanan bu tələblərə riayət edilməklə istehlakçını keyfiyyətli 

məhsulla təmin etmək olar. 

 

 

EHTĠYATLARDAN ĠSTĠFADƏNĠN SƏMƏRƏLĠLĠYĠNĠN GÖSTƏRĠCĠLƏR SĠSTEMĠ 

 

Hüseynzadə G.Q. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Material məsrəfləri məhsul istehsalına məsrəflərin böyük hissəsini təşkil edir. Buna görə də, məhsul 

istehsalı üzrə planın yerinə yetirilməsi və bazarın tələbinə uyğun olaraq istehsal miqyasının genişləndirilməsi 

ilk növbədə istehsalın  maddi-enerji resursları ilə təmin olunması və onlardan səmərəli istifadə edilməsindən 

çox asılıdır. Bununla bərabər istehsal müəssisələrində məhsulun maya dəyərinin aşağı salınması, mənfəətin 

artırılması və rentabelliyin yüksəldilməsi problemlərinin həlli də material təchizatı və onlardan istifadə 

göstəriciləri ilə əlaqəlidir. Maddi istehsalın bütün sahələrində material qıtlığı ilbəil artan, həm də uzaq xarici 

ölkələrdən idxal edilən material resurslarının payı yüksək olan indiki şəraitdə fəaliyyətdə olan istehsal 

müəssisələrinin material ehtiyatlarına olan tələbatının ödənilməsi ekstensiv, yəni daha çox material resursları 

əldə etmək, yaxud da intensiv, ehtiyatlarından məhsul istehsalı proseslərində qənaətlə istifadə yolu ilə təmin 

etmək mümkündür. 

Son onilliklər ərzində dünya iqtisadiyyatı durmadan və sürətli inkişaf edir. Bu da material ehtiyatlarına 

olan tələbatı daha da artır. Xammal və material qıtlığı daim artan, satış qiymətləri bahalaşan, materialların 

tədarükü çətinləşən indiki şəraitdə mövcud material ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi 

idarəetmənin əsas vəzifələrindən biridir. Material məsrəflərinin və material ehtiyatlarından istifadənin 

səmərəliliyini xarakterizə edən göstəricilər sistemini, onların formalaşması üsullarını bilmək lazımdır. 

Qüvvədə olan təlimat və metodikalarda, iqtisadi ədəbiyyatlarda planlaşdırma və təhlil işlərində material 

ehtiyatlarından istifadəni xarakterizə edən ümumiləşdirici və hissəvi göstəricilərin tətbiqi məsləhət görülür. 

Material ehtiyatlarından istifadəni xarakterizə edən ümumiləşdirici göstəricilərə: məhsulun materialtutumu, 

materialverimi, məhsulun maya dəyərində material məsrəflərinin xüsusi çəkisi, materiallardan istifadə əmsalı 

və istehsalın həcminin və material məsrəflərinin artım templərinin nisbəti əmsalı daxildir. 

Məhsulun materialtutumu material məsrəfləri  məbləğinin  müqavilində hazırlanan məhsulun bir 

manatına nə qədər material tələb olduğunu, yaxud faktiki nə qədər material məsrəfinə yol verildiyini 

xarakterizə edir. 

Təcrübədə planlaşdırma və təhlil işlərində ən çox tətbiq olunan material ehtiyatlarından istifadənin 

səmərəliliyini xarakterizə edən hissəvi göstəricilər aşağıdakılardır: 
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məhsulun xammal tutumu – istehlak olunan xammal və materialların dəyərini ümumi məhsulun 

həcminə bölməklə təyin edilir; 

məhsulun istehlak tutumu – istehlak edilən yanacağın dəyərini ümumi məhsulun həcminə bölməklə 

təyin edilir; 

məhsulun elektrik enerjisi tutumu – istehlak edilən elektrik enerjisinin dəyərini ümumi məhsulun 

həcminə bölməklə təyin edilir; 

məmulatın  ideal  material  tutumu  (dəyər  ifadəsində)  – məmulat vahidi istehsalında istehlak olunan 

materialların dəyərini məmulatın qiymətinə bölməklə təyin edilir;  

məmulatın ideal material tutumu (natural, yaxud da şərti-natural ifadədə) – sərf edilən materialların 

natural və ya şərti- natural ifadədə miqdarının müqabilində alınan məmulatların sayına bölməklə hesablanır 

(natural, şərti natural göstəricilərlə hesablanır). 

İstehsal müəssisələrinin praktiki fəaliyyətində materiallardan istifadənin səmərəliliyini xarakterizə 

edən yuxarıda sadaladığımız göstəricilərlə yanaşı, paramaterial, konstruktiv, texnoloji, ideal materialtutumlu, 

ayrı-ayrı material növlərindən istifadə əmsalları və i.a göstəricilərindən də istifadə olunur. İdeal-parametrial 

materialtutumu material məsrəfinin istehsal gücü məhsuldarlıq, yükdaşıma vahidinə nisbəti kimi hesablanır, 

kilovatt saat və digər natural göstəricilərlə ifadə edilir. 

Konstruktiv – ideal materialtutumu məmulatın təmiz çəkisini texniki parametr vahidinə bölməklə 

hesablanır. Bu göstərici bütün istehsal sahələrinin müəssisələrində kq/a.k.-də ifadə olunur. 

Nisbi-ideal material tutumu məmulatın konstruktiv material tutumunu onun hazırlanmasına 

materiallardan istifadə əmsalını bölməklə təyin edilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ehtiyatlardan istifadənin uçotu və təhlili göstəricilərinin qiymətləndirilməsi 

“Ehtiyatlar‖ adlı  2 №-li  Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı ilə tənzimlənir. Ehtiyatların uçotunda 

əsas məsələ, onlara çəkilən məsrəflərin aktiv kimi tanınmalı olan və gələcək dövrlərdə onların satışınadək 

aktiv kimi saxlanılan dəyərinin müəyyən edilməsidir. Bu Standart ehtiyatlara çəkilən məsrəflərin mümkün 

xalis satış dəyərinə qədər azaldılması hallarını müəyyənləşdirir. Hazırkı Standartda ehtiyatların ilkin 

dəyərinin müəyyənləşdirilməsi üçün istifadə edilən hesablama üsullarına dair göstərişlər təqdim olunur. 

 

 

AZƏRBAYCANDA MALĠYYƏ BAZARLARININ ĠNKĠġAFININ ƏHƏMĠYYƏTĠ 

 

Xanlayev S.N. 

Mingəçevir Dövlət Universiteti 

 

Artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı yeni iqtisadi sistemə transformasiya etmişdir. 

Azərbaycanda sərt mərkəzləşdirilmiş planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid ölkədə maliyyə 

bazarının, eləcə də ümumilikdə maliyyə sisteminin yenidən qurulmasını tələb edirdi. Lakin bu məsələ çox 

qəliz və iri miqyaslı idi. Uzun illər Azərbaycanda nəinki maliyyə bazarı, həmçinin onun heç bir strukturu; 

kommersiya və investisiya bankları, birjalar, sığorta təşkilatları və s. fəaliyyət göstərməmişdir. Buna 

baxmayaraq uğurlu iqtisadi siyasətin nəticəsi olaraq maliyyə sisteminin formalaşması və təkmilləşməsinə 

nail olunmuşdur ki, təbii olaraq bu inkişaf maliyyə bazarının inkişafına da təsirsiz ötüşməmişdir. 

Respublikamızda maliyyə bazarının inkişafı ilə bağlı bir çox işlərin görülməsinə baxmayaraq, onun 

mövcud vəziyyəti hələ də dünya standartlarına tam cavab vermir və bu sahədə bir çox problemlər özünü 

biruzə verir. Beləliklə də, ölkəmizdə maliyyə bazarı formalaşmaqda olan bazar tipinə aid edilir və daha çox 

tədbirlərin görülməsinə və sistemin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır. Digər tərəfdən, maliyyə bazarlarında 

səmərəli fəaliyyəti həyata keçirmək üçün onların müasir strukturunu, icra mexanizmini, maliyyə alətlərinin 

xüsusiyyətlərinin araşdırılması vacibdir. 

Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən iqtisadi islahatlar və onun dünya iqtisadiyyatı sisteminə 

inteqrasiyasının dərinləşməsi iqtisadiyyatın dinamik inkişafına şərait yaratmışdır. Daxili və xarici resursların 

iqtisadi inkişafa cəlb edilməsinin təmin edilməsi məqsədilə ölkəmizdə maliyyə bazarının formalaşması 

zərurətə çevrilmişdir. Respublikamızda maliyyə bazarı artıq 1995-ci ildə tam formalaşmışdır. 1998-ci ildə 

ölkəmizdə 4 birja fəaliyyət göstərmişdir. Fond qiymətlilərinin bütün növləri üzrə birjaların dövriyyəsi 1767,7 

mlrd. denominasiya edilməmiş manat təşkil etmişdir. 1998-ci ildə 547 səhmdar cəmiyyəti, sahələr və 

regionlar arasında kapitalın axınını təmin edən 79 kommersiya bankı, xeyli sayda sığorta şirkətləri, kredit 

ittifaqları, investisiya fondları fəaliyyət göstərmişdir. 
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Lakin hal-hazırda Azərbaycanın maliyyə bazarı inkişaf etməkdə olan (formalaşmaqda olan) bazar 

qrupuna aiddir.  

Həyata keçirilən tədbirlərə baxmayaraq müasir dövrdə ölkəmizdə maliyyə bazarının inkişaf tempini və 

cari vəziyyətini kifayət qədər ürəkaçan hesab etmək olmaz. Bunun əsas səbəbləri kimi informasiya bazasının 

təkmil olmaması, şəffaflığın aşağı səviyyədə olması, eləcə də, investorların sayının azlığı, maliyyə 

savadlılığının kifayət dərəcədə olmaması səbəbindən əhalinin bu sahəyə marağının olmaması və s. 

problemləri göstərə bilərik. Təcrübə göstərir ki, istər ümumi maliyyə sisteminin, istərsə də maliyyə bazarının 

inkişafının bu cür ləngiməsinə inkişaf etmiş ölkələrin mövqeyindən yanaşma bu sahədə baş qaldıran bir çox 

problemlərin aradan qaldırılmasına köməklik göstərə bilər. 

 

 

DÖVLƏT-BĠZNES TƏRƏFDAġLIQ MEXANĠZMĠ ƏSASINDA MAġINQAYIRMA 

KOMPLEKSĠNĠN ĠNNOVATĠV ĠNKĠġAFI 

 

Xasayzadə K.Y. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 
 

Ölkədə sahibkarlığın davamlı inkişafının təmin edilməsi bu məqsədlə dövlətlə sahibkarlar arasında 

tərəfdaşlığın institusional təşkilini zərurətə çevirmişdir.  

Dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı iqtisadiyyatın inkişaf mexanizmi kimi bir sıra üstünlüklərə malikdir. 

Bunların sırasına dövlət əhəmiyyətli obyektlərə investisiya qoyuluşlarının maliyyələşdirilməsinə qeyri-dövlət 

vəsaitlərinin cəlb edilməsi, infrastruktur obyektlərinin istismarı ilə bağlı dövlət xərclərinin ixtisar edilməsi, 

layihə risklərinin dövlət və özəl investorlar arasında bölünməsi,idarəetmə funksiyalarını özəl investora 

vermək yolu ilə layihənin iqtisadi cəhətdən səmərəli idarə edilməsinin təmin olunması, investisiya mühitinin 

yaxşılaşdırılması aid edilə bilər. 

Sənaye sahəsində dövlət-biznes tərəfdaşlığı çərcivəsində investisiyaların qoyuluşu və innovativ 

inkişafın təmin edilməsinə  dair tədbirlərin reallaşdırılması əsas mexanizimlərdən sayılır.Belə ki,investisiya 

mühitini bazar yarada bilməz.İnvestisiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması və səmərəli investisiya siyasətinin 

həyata keçirilməsində  dövlət -biznes tərəfdaşlığının xüsusi rolu vardır. 

Dövlət-biznes tərəfdaşlığı ilə sənaye sektoruna dair investorların fəaliyyəti siyasi, iqtisadi və hüquqi 

risklərdən maksimum dərəcədə sığortalanmış olur, bu da öz növbəsində  investorların maraqlarının etibarlı 

müdafiəsınə xidmət edərək sənaye sahəsində əməkdaşlıq mexanizminin qurulmasının labüdlüyünü 

xarakterizə edir. 

Məlumdur ki,dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində innovasiya infrastruk-turunun inkişafında,elmi-

texniki yeniliklərin təsərrüfata tətbiqində texnoparklarmühüm rol oynayır. Texnoparklar dedikdə elmi-

istehsal ərazi kompleksi başadüşülür. Bunun da başlıca vəzifəsi kiçik və orta elmtutumlu,innovasiya 

yönümlüistehsal-xidmət formalarının  inkişafı üçün maksimum əlverişli mühitin formalaşmasından ibarətdir. 

Müasir dövrdə sənaye müəssisələri bazasında  texnoparklar yaradılır. Bu sahədə yaradılan 

texnoparklar Universitetlərin bazasında yaradılanlara nisbətən Rusiyada daha uğurla fəaliyyət göstərirlər. İri 

müəssisələrin yenidən qurulması nəticəsində bir sıra yeni kiçik və orta müəssisələr yaradılır ki, bunlar hüquqi 

şəxs olmaqla fəaliyyət göstərən müəssisələrə infrastruktur xidmətləri göstərir, onların malgöndərənləri və 

podratçıları kimi fəaliyyət göstərirlər. Bununla yanaşı onlar başqa müəssisələrə də mal göndərə və xidmətlər 

göstərə bilərlər. Məhz bunun nəticə-sində dayanaqlı sənaye şəbəkəsi yaradılır. Bu sahədə maşınqayırma 

sənayəsində daha uğurlu fəaliyyətə nail olmuşlar. Bunlara misal olaraq Volqa avtomobil zavodu, Kama 

maşınqayırma zavodu, Ural maşınqayırma zavodu bazasında yaradılan texnoparkları göstərmək olar. Ural 

maşınqayırma zavodunda texnoparkların inkişafı ilə ərazi şirkəti məşğul olur. Bu texnoparklarda fəaliyyət 

göstərən müəssisələrdə iki prinsip rəhbər tutulur: 

―bir pəncərə‖ prinsipi və müqavilə şərtlərinin müəyyən edilməsinə çevik yanaşma. Birinci prinsipin 

mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ərazi şirkətində yerləşən müəssisələr təkcə torpağın, bina və tikililərin icarəyə 

götürülməsi ilə deyil,eyni zamanda infrastruktur şirkətlərinin enerji və su təchizatı,mühafizə və ərazinin 

abadlaşdırılması, nəqliyyat daşımalarından istifadə etmək üzrə razılaşma danışıqları aparılır. 

―Uralmaş‖ texnoparkında yerləşən müəssisələrə ərazidən kənarda yerləşən müəssisələrə nisbətən qeyd 

edilən xidmətlər və istifadələr daha ucuz başa gəlir. 
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Hal-hazırda ―Uralmaş‖ texnoparkında Ural maşınqayırma zavodunun tərkibinə daxil olmayan 27 kiçik 

və orta müəssisə yerləşdirilmişdir. Bu sənaye ınüəssisələrinin əksəriyyəti sənaye avadanlıqlarının təmiri və 

emalı ilə məşğul olurlar. 

 

 

KOMMERSĠYA BANKLARININ VERGĠYƏ CƏLB EDĠLMƏSĠNĠN  

OPTĠMALLAġDIRILMASI 

 

Xəlilov N.V. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universteti 

 

 İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasında maliyyə-kredit siyasətini həyata 

keçirən Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı və onun qurumları Azərbaycan Respublikasının Vergi 

Məcəlləsinə əsasən mənfəət, əmlak və torpaq vergilərini ödəməkdən azaddırlar. Azərbaycan Respublikasının 

Mərkəzi Bankının qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı mal idxalı, iş 

görülməsi və xidmət göstərilməsi əlavə dəyər vergisindən azaddır. Vergi Məcəlləsinə əsasən bank 

təşkilatlarının göstərdikləri maliyyə xidmətləri, milli və ya xarici valyutanın (numizmatika məqsədlərindən 

başqa), həmçinin qiymətli kağızların göndərilməsi və ya idxal edilməsi əlavə dəyər vergisindən azad edilir. 

Qeyd edək ki, Vergi Məcəlləsinin 165.1.5-ci maddəsinə müvafiq olaraq qızıl və digər qiymətlilərin 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına göndərilməsi ―0‖  dərəcə ilə  əlavə dəyər vergisinə cəlb 

olunur. 

Banklar və bank fəaliyyətinin ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən kredit təşkilatları fəaliyyətinin 

xüsusiyyətləri nəzərə  alınaraq Vergi Məcəlləsi ilə banklara qanunvericiliyə  müvafiq qaydada aktivlərin 

təsnifatından asılı olaraq xüsusi ehtiyat fondlarının yaradılmasına aid edilən məbləğlərin müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada gəlirdən çıxmaq hüququ verilmişdir. 

Eyni zamanda, yuxarıda qeyd olunan xüsusi güzəştlərdən başqa, banklar və bank fəaliyyətinin ayrı-

ayrı növlərini həyata keçirən kredit təşkilatları sahibkarlığın və investisiya fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi 

üçün nəzərdə tutulmuş digər güzəştlərdən də Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada istifadə etmək 

hüququna malikdirlər. 

Vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq, vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini müvafiq Məcəllə ilə müəyyən 

edilmiş müddətdə yerinə yetirmədikdə vergi orqanı hesablanmış və ya yenidən hesablanmış vergilərin, 

faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının 5 gün müddətində ödənilməsinə dair vergi ödəyicisinə 

bildiriş göndərir. Vergi ödəyicisi tərəfindən hesablanmış və ya yenidən hesablanmış vergilər, faizlər və ya 

tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyaları bildirişdə göstərilən müddətdə ödənilmədiyi halda, vergi orqanı vergi 

ödəyicisinin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarından vergilər üzrə borcların və faizlərin, 

tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması üçün banka və ya digər kredit təşkilatına 

icra (ödəniş) sənədi olan sərəncam verir. Qeyd edək ki, Vergi Məcəlləsinin 65.3-cü maddəsinə uyğun olaraq 

vergi ödəyicisinin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarında vəsait olduqda, vergi orqanının 

sərəncamı bank və ya digər kredit təşkilatı tərəfindən həmin sərəncamın daxil olduğu gün icra edilir.  Eyni 

zamanda, vergi ödəyicisinin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarında vəsait olmadıqda və ya 

vergilər üzrə borcların və faizlərin tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının ödənilməsinə kifayət etmədikdə, 

vergi orqanının sərəncamı bankda və ya digər kredit təşkilatında saxlanılır və onun hesablarına vəsait daxil 

olduqca icra edilir.[2, 115] 

Qeyd edək ki, Vergi Məcəlləsinin 65.8-ci maddəsinə uyğun olaraq, vergi orqanları tərəfindən verilmiş 

sərəncam bir neçə bank və ya kredit təşkilatına verildikdə və bu zaman vergilər üzrə borclar və faizlər vergi 

ödəyicisinin hər hansı milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarından dövlət büdcəsinə alındıqda, 

vergi orqanı digər banklara və ya kredit təşkilatlarına verilən sərəncamların dərhal geri qaytarılmasını təmin 

edir. 

Vergi orqanlarının vergilər üzrə borcların və faizlərin dövlət büdcəsinə alınması haqqında 

sərəncamları  bank və digər kredit təşkilatı tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində 

nəzərdə tutulmuş ödənişlərin növbəliliyi ardıcıllığına uyğun olaraq icra edilir 

Vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarının qarşısının alınması  məqsədilə vergi qanunvericiliyi ilə 

banklar və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatları qarşısında bir sıra 

vəzifələr qoyulmuşdur. Belə ki, Vergi Məcəlləsinin 75-ci maddəsinə müvafiq olaraq banklar və bank 

əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatları borcludurlar: 
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– yalnız vergi orqanları tərəfindən vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi verildiyini təsdiq edən 

sənədlər verildikdən sonra hüquqi şəxslərə və sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata keçirən 

fiziki şəxslərə hesablaşma hesabları, yaxud digər hesablar açmağa, bank sənədlərində vergi ödəyicisinin 

eyniləşdirmə nömrəsi göstərilmədikdə hesablar üzrə əməliyyatlar aparmamağa; [3, 78] 

– hüquqi şəxslərin və sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata keçirən fiziki şəxslərin 

öz hesablaşma, valyuta və ya digər hesablarından vergilərin ödənilməsi haqqında ödəmə tapşırıqlarını icra 

etməyə; 

– hüquqi şəxslərin və sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata keçirən fiziki şəxslərin 

hesablaşma və  ya digər hesablarından vəsaitin tutulması üzrə əməliyyatların aparıldığı gün vergi 

məbləğlərini müvafiq büdcəyə keçirməyə (banka və ya büdcəyə kassa xidməti göstərən digər maliyyə 

idarəsinə köçürməyə). 

Vergi ödəyicisinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş  qaydada gəlirlərinin və xərclərinin uçotunun 

aparılmaması, mühasibat və hesabat sənədlərinin məhv olunması (itirilməsi) halları aşkar edildikdə, habelə 

vergi bəyannamələri müəyyən olunmuş müddətdə təqdim edilmədikdə və ya vergi yoxlamasının aparılması 

zamanı vergi ödəyicisi tərəfindən vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə sənədlər təqdim edilmədikdə, onlara 

ərazi və ya binalara (yaşayış binaları (sahələri) istisna olmaqla) daxil olmağa icazə verilmədikdə, vergi 

ödəyicisinin vergi öhdəliklərini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə vergi orqanları müvəkkil banka yazılı bildiriş 

göndərməklə həmin bankın xidmət etdiyi hər hansı hüquqi şəxsin və ya fərdi sahibkarın bank hesabı və 

əməliyyatları barədə qanunvericiliyə uyğun olaraq məlumat almaq hüququna malikdirlər. [3, 87] 

Müvəkkil bank vergi orqanı tərəfindən göndərilən bildirişi aldıqdan sonra həmin bildirişdə göstərilən 

məlumatların vergi orqanına veriləcəyi barədə 5 gün ərzində hüquqi şəxsə və fərdi sahibkara rəsmi məlumat 

göndərməlidir (verməlidir). 

Hüquqi şəxsə və fərdi sahibkara rəsmi məlumat göndərildikdən (verildikdən) sonra 

15 gün ərzində bildirişdə göstərilən məlumatların verilməsinə etiraz edilməsi haqqında hüquqi şəxsin 

və fərdi sahibkarın ərizəsinə məhkəmədə baxılacağı barədə aidiyyatı məhkəmədən məlumat daxil olmadıqda, 

müvəkkil bank hüquqi şəxsin və fərdi sahibkarın hesabları və ya əməliyyatları barədə məlumatı vergi 

orqanına göndərir. Digər hallarda hüquqi şəxsin və fərdi sahibkarın hesabları və ya əməliyyatları barədə 

məlumatların verilməsinə yol verilmir. 

 

 

VALĠKLĠ CĠNLƏMƏDƏ TEXNOLOJĠ PROSESĠN ANALĠZĠ 

 

Xəlilova G. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

Uzun müddət qayıtma – daxil olma hərəkətləri yerinə yetirən bir və ya iki vurucu bıçaqlı birvalikli və 

ikivalikli cinlərdən istifadə edirdilər. İkivalikli cinlərin quraşdırılması zaman tutulan sahədə, nəqliyyat 

qurğularında qənaətə nail olunur və zəruri qidalandırıcı – təmizləyicilərin sayı azalır. ABŞ-da makkarti 

firması tərəfindən ikivalikli cinlər buraxılmışdır və onların bir hissəsi Azərbaycana gətirilmişdir. Bu cinlər 

istismarda aşağı texniki nəticələr və qayıtma – daxil olma hərəkətləri yerinə yetirən vurucu bıçaqda böyük 

inersiya qüvvəsinin təsiri nəticəsində  tez – tez pozulmalar olduğuna görə aşağı məhsuldarlıq göstərirdi.  

Yerli maşınqayırma ХКГ  markası altında bir  vurucu bıçaqlı, birvalikli cini stehsal edirdi . ABŞ-da 

belə konstruksiyalı cinlər makkarti firması tərəfindən və İngiltərədə Platt  firması tərəfindən buraxılırdı. Bu 

konstruksiyanın ümumi çatışmazlığı onların tez – tez pozulması, aşağı məhsuldarlıq, çiyidlərin 

parçalanmasının yüksək faizi və bunun nəticəsində zibillənmənin baş verməsi idi.  

Fırlanma hərəkəti yerinə yetirən vurucu mexanizmli cinlərin konstruksiyası daha mükəmməldir, onlara 

Platt, Sikromats və Moss – Qordin firmalarının cinləri, çiyidləri sərt vurucu  ―Rotabor‖ tipli cin aid edilir.  

Platt firmasının cinin konstruksiyasında vurucu mexanizm 120 – 150 dövr/dəq yerinə yetirən valdır, 

onun səthində tərpənməz bıçağın kənarından çiyidlərin  vurulması üçün diskşəkilli polad bıçaqlar 

yerləşmişdir. Sikromats firmasının cininin  konstruksiyasında tərpənməz bıçağın kənarında qalan çiyidlər 

vurucu valın sərt pərləri ilə vurulur ; Moss – Qordin firmasının ―Rotabor‖ cinin vurucu qurğuları eyni 

prinsiplə işləyir.  

Valikli cinin texnoloji qiymətləndirməsinin kriteriyaları cinləmədən sonra lifin poroklarının miqdarı 

və zibillilik, zibil qarışıqlarına görə cinin təmizləyici effekti, çiyidlərin zədələnməsi və lifin yanmasıdır.  
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Cinləmədən sonra lifdə porokların və zibil qarışıqlarının miqdarı onların çəkisinin bütün lifin çəkisinə 

münasibəti kimi müəyyən edilir. 

Liflərin yanması xarici görünüşünə görə təyin edilir və pambığın zəriflifli növləri üçün yol 

verilməzdir, çünki lifin sonrakı emalı zamanı porok mənbəyi ola bilər. Lifin yanması təmizləyici maşınların 

texnoloji keyfiyyətlərini və təmizləmə elementlərinin işini və valikli cinin qidalanmasını xarakterizə edir. 

 

 

ZƏRGƏR SƏHMDAR CƏMĠYYƏTĠNDƏ ĠSTEHSAL OLUNAN BƏZƏK ƏġYALARININ 

 ESTETĠK GÖSTƏRĠCĠLƏRĠNĠN EKSPERTĠZASI 

 

Xəlilova G.K. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

Tarixin ilk dövrlərində insan ağlı inkişaf etdikcə yaşadıqları mühitə, istifadə etdikləri əşyalara gözəllik 

verməyə çalışmışlar. Arxeoloji qazıntılar zamanı o dövrə aid tapılan əşyaların təsvirləri və təsvirlərin 

məzmunu deməyə əsas verir ki, ibtidai insanların həyatında bəzəklər, ornamentlər müəyyən estetik 

mahiyyətə malik olsa da əvvəlcə praktiki əhəmiyyət daşımışdır. Zaman keçdikcə isə bu bəzəklər gözəllik 

nümunəsi kimi istifadə edilmişdir.Adətən bəzək əşyaları istehsalında sümük, balıqqulağı, abanoz, mirvari 

kimi təbii materiallar, ağac, dəri, tekstil məhsulları, tük, zincir, mis, gümüş, qızıl kimi qiymətli metallar, 

muncuqlar, müxtəlif daşlar istifadə edilirdi. 

Müxtəlif materiallardan hazırlanan bəzəkli əşyalar içərisində metaldan düzəldilmiş məmulatlar xüsusi 

əhəmiyyətli yerlərdən birini tutur. İnsanların yaratdığı o zamanlara xas olan sənət əsərləri içərisində metal 

materiallarının möhkəmlik və davamlılıq xassələri sayəsində məhz metal məmulatları bizə daha geniş və 

maraqlı məlumatlar verir. 

Tarixə nəzər saldıqda görərik ki, Azərbaycanda metal istehsalı və həmçinin metaldan hazırlanmış ev 

avadanlıqlarının, bəzək əşyalarının tarixi çox qədim dövrlərdən başlayır. Azərbaycanda hələ eramızdan çox-

çox əvvəl zəngin metal yataqlarının olduğunu və burada yüksək səviyyədə gözəl formalarda, müxtəlif 

ornamentlərlə bəzədilmiş ev avadanlıqlarının, bəzək əşyalarının, həmçinin silahların hazırlandığını arxeoloji 

qazıntılar zamanı əldə edilən tapıntılar sübut edir.  

Metaldan düzəldilən əşyalar içərisində elələri vardır ki, onların üzərindəki bəzək və təsvirlər vasitəsilə 

o dövrdə yaşamış insanların adət-ənənələri, dini görüşləri və geyim tərzləri ilə yaxından tanış ola bilirik. Belə 

əşyalar içərisində e.ə. VIII-VII əsrlərə aid olan Mingəçevirdə tapılmış başı möhürlü tunc üzüklər diqqəti 

xüsusilə cəlb edir. Möhürlərin üzərində həkk edilmiş şirlə vuruşan adam, nizə və qalxanlı döyüşçü, oda 

sitayiş edən insan və s. təsvirlər gözümüzün önündə qədim tariximiz haqqında real təsəvvür yaradır.  

Metal əşyalar bəzəndirilərkən bir və ya bir neçə üsullardan istifadə olunurdu. Belə məmulatlardan biri 

3000 illik tarixə malik kəmər hissəsidir. Qarabağın Xocalı bölgəsində tapılan kəmərin üzərindəki rəsm və 

naxışlar insanı valeh edir. Kəmərin qiymətli cəhəti isə onun bəzəndirilməsində zərgərliyin üç üsulundan – 

döymə, qələm işi və şəbəkə üsullarından məharətlə istifadə olunmasıdır. Digər bir nümunə 1206-cı ilə aid 

tunc su qabıdır ki, burada da qabın lüləyinin üzəri qələm işi və xatəmkarlıq üsulları vasitəsilə gümüşlə 

bəzədilmişdir. Bu bəzəklər əsasən nəbati naxışlardan və onların arasında çəkilmiş insan və heyvan fiqurları, 

həmçinin tarixi mənbələr olan qədim yazılar da vardır. Buradakı hər detal və çizgilər bir-birilə sıx bağlı olub 

kompozisiyanın ümumiliyi və bütövlüyünə xidmət etmişdir. 

Metal materialından hazırlanan zərgərlik nümunələrinin ayrılmaz bir qolunu da zinət əşyaları təşkil 

edirdi.  

Zinət əşyası insanın gündəlik geyimləri ilə bir bütün və rəng uyğunluğu təşkil etmək, öz stilini 

yaratmaq və xarakterini əks etdirmək, bundan əlavə zövq almaq kimi bir sıra səbəblərdən meydana gəlmiş, 

müxtəlif material və müxtəlif formalarda olan əşya və aksesuarlardır. 

Xalq arasında geniş şəkildə zinət əşyalarının insanı gizli güclərdən, kəm göz və pis əməllərdən 

qoruduğuna, bundan başqa uğur, şans gətirdiyinə inanıldığına da rast gəlinir. Gözəlliyi ilə insana verdiyi enerji 

insanların özlərinə güvənini artırmaqla yanaşı, tarixdə Messopotamiya, Misir, Helen, Etrüks, Roma kralları ilə 

yüksək təbəqə və rahiblərin taxdıqları qiymətli metal və dəyərli daşlardan hazırlanan zinət əşyaları dəbdəbəli 

görünüşləri ilə din və dövlətin gücünün göstəricisi olmuşdur. 

Zinət əşyaları qədim zamanlarda insanlar oturaq həyata keçdikdən sonra b.e.ə. 5000-7000-ci illər 

arasında daş, heyvan dişləri, sümük, balıqqulağı daxil olmaqla, təbiətdə olan her şey boyunbağı, qolbaq, 

üzük, kəmər, tac, sancaq, biləklik, halhal kimi çox çeşidli şəkillərdə hazırlanaraq gündəlik həyatda yerini 
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almışdır. 

Tarix boyu zərgərlik sənəti padşahlar tərəfindən hər zaman dəstəklənən sənət sahəsi olmuşdur. Çünki 

xüsusən də qızıl işləməli zinət əşyaları dövlətin gücünün nişanəsi sayılırdı. 

Zəngin dünya mədəniyyətləri içərisində ən çox müxtəliflik zinət əşyaları istehsalındadır. Keçmişdən 

günümüzə zinət əşyaları cəmiyyətin yaşam fəlsəfələri və adət-ənənələrinin də yüklədiyi məna ilə çox müxtəlif 

rəng, ebat və dizaynlarla ortaya çıxmaqdadır. 

Azərbaycanda qədimdə zinət əşyaları əsas etibarilə qızıl və gümüşdən düzəldilir və qadın bəzəyi kimi 

istifadə edilirdi. Qiymətli metallardan hazırlanan qadın bəzəkləri taxılma və gəzdirilməsinə görə 4 hissəyə 

bölünürdü: 1) boyun bəzəkləri, 2) qol və barmaq bəzəkləri, 3) baş bəzəkləri, 4) libaslara bənd olunan 

bəzəklər. 

Azərbaycan qadınları tərəfindən sevilən və rəğbət görən ən qədim bəzəklərdən boğazaltı, çəcik, 

qarabatdaq və s. göstərilə bilər. Bunların arasında ən geniş yayılan qiymətli muncuq, mirvari və ya ―arpa‖ 

adlandırılan uzunsov formalı, qızıldan hazırlanan boyunbağılardır. ―Arpa‖ boyunbağının ortasından dairə 

formalı gözəl naxışlarla bəzəndirilmiş başqa bir hissə də bənd edilib sallanardı. Bəzi hallarda bəzəkli dairə 

əvəzinə şəbəkə üsulu ilə işlənmiş altı, səkkiz və ya on iki guşəli, ortasında yaqut və ya firuzə qaşı olan ulduz, 

onun da altını tamamlayan aypara yerləşdirilərdi. Orta əsrlərdən etibarən asrtrologiya və bürclərin təsiri ilə 

mistik inancların insan və dəyərli daşlar arasında güclü əlaqə yaratdığına, daşların yaydığı enerji ilə şəfa və 

güc verici xüsusiyyətlərə malik olduğuna inanan insanlar bəzək daşlarını zinət əşyalarının əvəzolunmaz 

hissəsi olaraq seçmişdilər. 

Qol və barmaq bəzəklərini məlum olduğu kimi qolbaq və üzüklər təşkil edirdi. 

Baş bəzəkləri cütqabağı, qarmaq və tacdan ibarət olurdu. Baş bəzəklərinə basma üsulunda işlənmiş 

qızıl pərdələri, ―kəsmə‖ adlı paxlava formasında qabarıq, gümüş və ya qızıldan, muncuqlardan ibarət 

silsilələri də aid etmək olar. 

Libasları bəzəyən zərgərlik işlərinə yaxa düymələrini, üst geyimlərinin qollarına və ətəklərinə bənd 

olunan bəzəkləri daxil idi.  

Elm və texnologiyanın inkişafı ilə birlikdə artıq çox daha saf hala gətirilən və maraqlı üsullarla işlənən 

dəyərli daş və metallardan aksesuarlar istehsal olunur. Zinət əşyaları istehsalı ilə məşğul olan, dünya 

trendlərini yaxından izləyən və rəqiblərilə müqayisədə bazarda fərq yaratmaq istəyən firmalar dizaynın 

mühüm təsir vasitəsi olduğunu gördükdən sonra öz tərzlərini yaratmaq məqsədilə dizayn və dizaynerə xüsusi 

diqqət verməyə başlamışdırlar. Zərgərlik sənətinin içində yer alan mühəndis, rəssam və dizaynerlərin 

çalışmaları ilə çeşidli üsul və fərqli materiallar istifadə olunmaqla simvolik motivlər ortaya qoyulmuşdur. 

 

 

TRĠKOTAJ ĠDMAN GEYĠMLƏRĠNĠN ÇEġĠD XARAKTERĠSTĠKASI HAQQINDA 

ÜMUMĠ MƏLUMAT 

 

Xudabaxışova G.E. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

Istehlak mallarının ən mühüm və geniş tələb olunan mal qruplarından birini trikotaj malları təşkil edir.  

Trikotaj fransız sözü olub, trikotage ,,tricoter‖ sözündən əmələ gəlib, tərcüməsi ,,hörmə‖ deməkdir. 

Trikotaj bir sap sistemindən ilmələr yaratmaqla və hörməklə alınan toxuculuq məmulatıdır. Trikotaj geyim 

mallarının çeşidində yüksək xüsusi çəkiyə malikdir. 

Hazırda əhalinin trikotaj məmulatlarına üstünlük verməsi, onu geniş istehlak etməsi müəssisələrin 

trikotaj məmulatlarını daha çox istehsal etməsinə şərait yaradır. Trikotaj məmulatlarının daha çox istifadə 

edilməsinin əsas səbəbləri aşağıdakılardır: 

1)Trikotaj parçaya nisbətən daha tez istehsal olunur və yararlıdır.  

Dartılma, elastiklik, yumşaqlıq, az əzilmə, yüksək məsaməlilik, yüksək istilik saxlama, yaxşı hava keçirmə, 

yüngül olma, az çirklənmə, asan təmizlənmə və s. kimi üstünlüklərə malikdir. Bu cəhətlər üst trikotaj 

məmulatlarına, o cümlədən idman, corab-naski və trikotaj əlcəkləri üçün xarakterikdir. 

2)Trikotaj malları gözəl xarici görünüşə, yaxşı formasaxlama qabiliyyətinə malikdir. İnsan hərəkətinə 

mane olmur, istifadəsi rahatdır, kimyəvi təmizləməyə daha yararlıdır. 
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3) Trikotaj mallarının istehsalı iqtisadi cəhətdən əlverişlidir. Buraya kapital qoyuluşu və dəzgahlar da 

daxildir. Hesablamalara görə,1 kvadrat metr istehsal üçün trikotaja, parçadan 8-10 dəfə az məhsul götürmək 

bəs edər. 

Ümumiyyətlə trikotaj məmulatları təyinatına görə 5 qrupa bölünür: 

Üst trikotaj məmuatları; alt trikotaj məmulatları (trikotaj dəyişəkləri); corablar və qetr məmulatları; 

əlcək, baş geyimləri və şərf məmulatları. Trikotaj dəyişəkləri təyinatına görə məişət və idman, mövsümünə 

görə payız-qış və yaz-yay, istehsal üsuluna görə biçilmiş və yarım hazır olurlar. Trikotaj dəyişəklərinin 

növlərinə fufayka, tuman, mayka, kombinasiya, gecə köynəyi və s. daxildir. Trikotaj dəyişəkləri xüxusilə 

idman dəyişəkləri üçün əvəzedilməz məmulatdır. Bu növ paltarlar həm geyilməyə davamlı, həm dartılmaya 

davamlı, elastik, həm də formaca yaraşıqlı olmalıdır. 

Idman dəyişəkləri – bu yarım qrupa aid olan mallar fasonuna və növünə görə çox müxtəlifdir. Buraya 

maykalar, trusiklər, idman fufaykaları, çimərlik kostyumları, velosiped və tennis köynəkləri, güləş 

kostyumları və s. daxildir. Maykalar – trikotaj maykaları bir üzlü, saya və pres naxışlı örtüklü, uzununa 

hörülmüş polotnosundan hazırlanır. Bu polotnolar pambıq, süni və sintetik ipəkdən hörülür. 

Idman fufaykaları – (futbolka) idman fufaykaları müxtəlif liflərdən hazırlanmış iplikdən hörülən 

birüzlü, eninə hörülmüş ikiüzlü interlok ikiüzlü lastik polotnolardan hazırlanır. Bu polotnolar ağardılmış, 

saya üzlü, eninə hörülmüş ikiüzlü interlok, ikiüzlü lastik boyanmış və əlvan hörülmüş ola bilər. Trikotaj 

trusiklər – trusiklər pambıq ipliyindən hazırlanan bir üzlü trikotaj və sintetik ipəkdən hazırlanan vertelka 

polotnosundan tikilir. Quruluşuna görə trusiklər uşaqlar üçün iki tipdə , kişilər üçün bir tipdə buraxılır. 1-ci 

tip – adi xiştəkli xiştəksiz trusiklər, bunlar uşaqlar və kişilər üçün olur. 2-ci tip – trusiklərin xiştəkləri iki qat 

olur. Bunlar kvadrat (uşaq üçün) yaxud altı künc formada olur. 

Çimərlik kostyumları – əvvəllər pambıq ipliyindən hörülmüş saya boyanmış və zolaqlı bir üzlü 

interlok, yarımfanq polotnolardan və raşel maşınında hörülmüş müxtəlif poltnolardan hazırlanır. Çimərlik 

kostuyumlarından quru və yaş halda ultra bənövşəyi şüaları yaxşı keçirməsinə tələb olunduğuna görə son 

zamanlarda və hal-hazırda çimmərlik kostyumlarının tikilməsi üçün interlok maşınlarında kapron və başqa 

sintetik liflərdən hörülmüş polotnodan istifadə edilir. Məlum olduğu kimi kapron tərkibli trikotajı ultra 

bənövşəyi şüaları həm yaş, həm də quru halda çox yaxşı keçirir. Bundan başqa kapron əsaslı trikotajı, yüksək 

elastiklik xasiyyətinə malik olmaqla bərabər xarici görünüşcə gözəl olur. Yaşlıların idman dəyişəyi çeşidinə 

mayka, idman fufaykası (futbolka), trusılar, çimərlik kostyumları və bir sıra geyimlər daxil olur. Mayka 

qolsuz, yaxası qabaqdan çox və arxadan az yarıq, qolsuz, qolsuz, yaxası qabaqdan və arxadan eyni dərəcədə 

yarıq və qısa qollu, yaxası qabaqdan çox və arxadan az yarıq olur. 

Qadınlara məxsus çimərlik kostyumu müxtəlif fasonlarda hazırlanır. Çox zaman bunlar mayka ilə 

trusının birləşdirilməsindən ibarət olur. Çimərlik kostyumu malyez, nazik lastik, interlok, fanq və raşel-

fırlanğıc maşınlarında hörülən polotnolardan hazırlanır. Çimərlik kostyumlarından ən çox yayılanları pambıq 

və yun, az yayılan isə yarımipək kostyumlardır. 

Trikotajdan olan idman geyimlərinin hazırlandığı materiallar lif tərkibinə, quruluşuna, tərtibatına görə 

müxtəlif olur. Onların hazırlanmasında yun və pambıq iplikləri əhəmiyyətli yer tutur. Bu materiallar yaxşı 

görünüşə malik olmaqla bərabər əzilməyən, kifayət qədər hava keçirən, havanın təsirlərinə, təkrar yuyulmaya 

qarşı davamlı və s. mühüm istehlak xassələrinə malikdir.  

 

 

RĠSKLƏRĠN ĠDARƏ EDĠLMƏSĠ VƏ BANK SFERASINDA TƏTBĠQĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

İbrahimli M.N. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

  

Risk menecmentin tərkib hissəsi olan risk nəzəriyyələri  ilə yanaşı , risklərin idarə edilməsi onların  

aşkarlanması, təhlili və bütün bunlarla əlaqəli prosesi əhatə edir. Risk menecmentində  risk idarəetməsinin 

obyekti əmlak mənafelərinə əsaslanaraq aşağıdakı formada təsnifləşdirilir : 

 fizikin şəxslərin sağlamlığı, əmək qabiliyyəti ilə əlaqədar olan əmlak mənafeyi . Bu  formada 

əmlak mənafeləri,  fiziki şəxslərin həyatı və ya qeyd etdiyimiz bir neçə amildən asılı olaraq vətəndaşların 

özlərinə aid  olduqda isə onlara dəyən hər hansı zərər nəticəsində sağlamlıqlarını,  əmək fəaliyyətini itirmək 

təhlükəsi yaranan zaman yalnız həmin şəxsin deyil, onunla əlaqəli olan digər ailə üzvlərinin də maddi 
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cəhətdən vəziyyətinin pisləşməsinə  və ya öz ehtiyaclarını ödəyə bilməmək  təhlükəsinə gətirib çıxarır. 

Qanunvericiliyə görə isə belə hallar olduqda  dövlət tərəfindən həmin insanların sağlamlıqları və digər 

məsələlərlə bağlı itkilər təmin edilir ; 

 təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyəti ilə əlaqədar əmlak hüquqlarına sahib olmaq  və eyni zamanda 

onlardan istifadə ilə əlaqəli olan əmlak mənafeləri . Bu kateqoriyanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, istehsal 

və digər fəaliyyət növlərində hər hansı bir xoşagəlməz hadisə baş verən zaman bu, bütövlükdə təsərrüfat 

fəaliyyətinə təsir edərək, istehsal prosesinin pisləşməsinə və hətta tamamilə dayanmasına gətirib çıxara bil. 

Bütün bunlar nəticə etibarilə təsərrüfat subyektlərinin bazardakı payının itirilməsinə, istehsal fəaliyyəti ilə 

əlaqədar öz öhdəliklərinə düşən vəzifələri icra edilməməsinə,  müxtəlif büdcə təşkilatlarında sığorta orqanları 

qarşısında öhdəliklərinin yerinə yetirməməsinə gətirib çıxara bilər.  

 əmlak hüquqlarından istifadə ilə əlaqədar öhdəliklərdən düzgün istifadə olunmaması nəticəsində 

üçüncü şəxslərə ehtiyatsızlıq və ya bilərəkdən müəyyən zərərin dəyməsi nəticəsində formalaşan əmlak 

mənafeləri . Bu bənd daha çox yol nəqliyyat hadisələrinə aid edilir.  

Risklərin idarə edilməsi siyasəti aşağıdakı məqsədləri ifadə edir:  

1) Etibarlı, üzərinə məqbul sayılan səviyyədən artıq risklər götürməyən bank imicinin yaradılması və 

qorunması;  

2) Bank tərəfindən üzərinə götürülmüş öhdəliklərin şərtsiz icra olunmasının təmin edilməsi;  

3) Bankın yalnız məqbul və onun mövcud biznes həcminə adekvat olan riskləri öz üzərinə 

götürməsinin təmin olunması;  

4) Bankın adekvat aktivlər və passivlər portfelinin formalaşdırılması. Risklərin idarə edilməsi siyasəti 

aşağıda qeyd olunan vəzifələri yerinə yetirir:  

1) Bankın inkişaf strategiyasının həyata kecirilməsinin təmin olunması;  

2) Məsul şəxslər tərəfindən müvafiq limitlər və səlahiyyət bölgülərinə riayət olunmasının təmin 

edilməsi;  

3) Böhran şəraitində Bankın normal fəaliyyətinin təmin edilməsi;  

4) Bankın uzun müddət ərzində həddən artıq riskə məruz qalmasına yol verilməməsi;  

Risklərin idarə edilməsi prosesi zamanı banklarda istifadə olunan məlumatların düzgünlüyünü təmin 

etmək üçün, bu cür məlumatların saxlanması və yenilənməsi üzrə xüsusi inzibatçılıq səlahiyyətlərini təyin 

etmək vacib hesab olunur. Bu, valyuta məzənnələri, qarşı tərəf haqqında ətraflı məlumat, risk modelləri və s. 

kimi baza məlumatları üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Texniki struktur, sistemin təhlükəsizliyinin tələb 

olunan səviyyəsini müəyyən etməli və bankın informasiyasının və sistemlərinin tamlığını və məxfiliyini 

təmin etməlidir. yaratmaq və həyata kecirmək üçün ixtisaslaşmış işçi heyətinin işə götürülməsini təmin 

etməlidir. Sistem işçiləri risklərin idarə edilməsinin fəaliyyət aspektləri haqqında dolğun biliyə malik 

omalıdır. Bu isə, öz növbəsində texnoloji və biznes baxımından texniki problemlərin düzgün həllini 

sürətləndirəcəkdir. Risk sistemlərini inkişaf etdirmək məqsədi ilə ixtisaslaşmış işçi heyəti, yeni xidmətləri və 

metodologiyaları nəzərə almaqla, sistemi vaxtlı-vaxtında təkmilləşdirmək üçün gündəlik dəstəkləməli və bu 

sahədə təcrübəni ardıcıl surətdə inkişaf etdirməlidir. Texniki struktur bankın texniki təminatında və ya 

telekomunikasiya sistemlərində baş verə biləcək pozuntu hallarına və nasazlıqlara tab gətirməsini təmin 

etmək üçün ehtiyat surətlərin yaradılması və bərpa etmə üzrə adekvat prosedurlar müəyyən etməlidir. Hal-

hazırda, qərb ölkələrində kredit təşkilatları bank fəaliyyətinin müxtəlif istiqamətləri üzrə yaranan risklərin 

sığortalanmasını həyata kecirir.  

Hər bir bank çoxlu sayda risklərə məruz qalan əmlak kompleksi kimi çıxış edir. Qloballaşma və 

iqtisadi inteqrasiya, biznesin müxtəlif formaları arasında qarşılıqlı əlaqələrin genişlənməsi ona səbəb 

olmuşdur ki, banklar və bütünlüklə pul-kredit sistemi daima inkişafdadır. Belə ki, göstərilən xidmətlərin 

ceşidi və coğrafiyası, xidmətlərin təmin edilməsinin texniki və texnoloji imkanları diversifikasiyalanır, 

fəaliyyət sahələri genişlənir və bir-birinə qovuşur. Bankın təhlükəsizliyinin təmin edilməsində aparıcı rolu 

risk-menecerlər və bankların onlarla təmasda olan müvafiq analitik xidmətləri, həmçinin nizamlaşdırılmış 

daxili bank nəzarəti və səmərəli təhlükəsizlik sistemi (securities system) oynayır. Burada vəzifələrin və 

səlahiyyətlərin bölgüsü, sənəd dövriyyəsinə nəzarət, elektron qıfıllar, maqnit kartlarla daxil olmanın zonalar 

üzrə bölgüsü, şluz qapılar, səssiz siqnalizasiyanın məxfi düymələri, telekameralar və s. kimi texniki vasitələr 

nəzərdə tutulur. Bu vasitələr cinayətkarların qarşısının alınmasının əsas amilləri olsalar da, onların tətbiq 

sahələrinin nisbətən dar olması, müxtəlif növ kriminal təsirlərdən tam müdafiənin təmin edilməsinə imkan 

vermir. Deməli, onların rentabelliyi də müəyyən həddə qədərdir.  
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TOXUCU MAġINLARININ ƏSAS YÜK DAġIYICI HĠSSƏLƏRĠNĠN HAZIRLANMASI ÜÇÜN 

KONSTRUKSĠYA MATERIALLARININ SEÇĠLMƏSĠNĠN ANALĠZĠ 

 

İlyasova X.M. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti(UNEC) 

 

Texnoloji avadanlıqlar toxuculuq sənayesindədə geniş istifadə olunur. Əlamətlərinə görə bu 

avadanlıqları aşağıda sadalanan növlərə ayırmaq olar: 

1. Məhsulun təsir xarakteri; 

2. İşçi dövrün quruluşu; 

3. Funksionalın təyini; 

4. Avtomatlaşdırma dərəcəsi. 

Texnoloji avadanlıqlar məhsula göstərdiyi təsirin xarakterinə görə maşın və aparat olmala iki yerə 

bölünür. 

Məhsul mexaniki təsirlərə maşınlarda uğrayır.Mexaniki təsirə uğramış məhsul öz ilkin ölçüsünü, 

quruluşunu, formasını, həcmini və s. dəyişir. 

Məhsulun bioloji və kimyəvi xassələri isə aparatlarda dəyişir. Bu xassələrin dəyişməsinə istilik, 

mexaniki, kimyəvi, fiziki və s. təsirlər səbəb olur. 

İşci dövrün quruluşundan asılı olaraq maşınlar iki tipə bölünür: 

1. Fasilə ilə işləyən maşın; 

2. Fasilə olmadan işləyən maşın. 

Fasilə ilə işləyən maşında hazırlancaq məhsul müəyyən olunmuş vaxtda təsirə məruz qalır.Həmin vaxt 

başa çatdıqda tam emal olunmuş məhsul maşından çıxarılır. İş başa çatdıqdan sonra bu texnoloji proses 

vaxtaşırı olaraq təkrarlanır.Bu tip maşında işlək hissələrin iş rejimi dövründə fasilə olmadan dəyişir. 

Fasilə olmadan işləyən maşın hazırlancaq məhsulun verilməsi və ya hazır olunmuş məhsulun tamamilə 

boşaldılması eyni zamanda baş verir.Bu tip maşında işlək hissələr daimi iş şəraitində işləyir. 

Avtomatlaşdırma səviyyəsinə görə texnoloji maşınlar üç növə bölünür. 

1. Avtomatlaşdırılmış 

2. Yarım avtomatlaşdırılmış  

3. Avtomatlaşdırılmış. 

Məhsulun işlək kameraya ötürülməsi,istehsal olunmuş məhsulun maşından çıxarılması və məhsulun 

hazırlanma proseduruna nəzarət avtomatlaşdırılmamış maşınlarda müəyyən bir qrup tərəfindən reallaşdırılır. 

Yarımavtomatlaşdırılmış texnoloji maşınlarda əsas texnoloji texnoloji proseslər maşınla,köməkçi 

əməliyyatlar isə əllə həyata keçirilir. 

Həm əsas həm də köməkçi əməliyyatlar avtomatlaşdırılmış maşınlarda maşınlar vasitəsilə həyata 

keçirilir. 

Toxuculuq sənayesində əsas olan texnoloji proses toxuculuqda (yun, kətan, tekstil, texniki parça, 

pambıq və s. ) oxşar cəhətlərin olmasına baxmayaraq hər-hansı bir lifli materialın hazırlanmasında istifadə 

olunan müasir tipli toxuculuq maşınlarının konstruksiyalarının ona məxsus xüsusiyyətlərin olması vacib 

hesab olunur.Eyni bir lifə malik materialı hazırlamaq üçün toxuculuq maşınında istifadə olunan əyrilmiş 

sapların sıxlığından, parçanın görüntüsündən,parçanın təyinatından, sapların toxunmasının sıxlığından, 

parçanın rənglərindən aslı olan ayrı-ayrı modifikasiyaların layihə olunması tələb olunur. 

Müasir texnikada müxtəlif cür cərəyanlı elektrik mühərriklərindən istifadə olunur (sabit və dəyişən 

cərəyanlı). Texnikada ən geniş yayılanı asinxron elektrik mühərrikidir.Mexaniki ötürmələri iki növə ayırmaq 

olar. 

Ötürmələr iş prinsipinə görə aşağıdakı növlərə bölünür: 

1. Sürtünmə ilə ötürmələr. 

2. İlişmə ilə ötürmələr. 

Sürtünmə ilə ötürmələrə bilavasitə toxunma ilə elastik əlaqəli;elastik əlaqəli qayış ötürmələrini 

göstərmək olar. 

İlişmə ilə ötürmələrə isə bilavasitə toxunma ilə dişli çarx ötürmələrini;elastik əlaqəli zəncir 

ötürmələrini göstərmək daha məqsədə uyğundur. 

Ötürmə ədədinin dəyişməsinə görə ötürmə ədədi ; sabit olan,pilləli dəyişən, səlist dəyişən növlərə 

ayırmaq olar. 
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PUL VƏSAĠTLƏRĠNĠN EKVĠVALENTLƏRĠ UÇOTU 

 

İmanov Ə.N. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Tədqiqatın aktualığı. Bazar iqtisadiyyatına keçid vəsaitində ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının 

dəyişilməsinə uyğun olaraq pul vəsaitləri, hesablaşma və kredit əməliyyatları sahəsində siyasət əhəmiyyətli 

dərəcədə dəyişmişdir. Müəssisələrin təsərrüfat əlaqələrinə və hesablaşma münasibətlərinə böyük əhəmiyyət 

verilir. 

Pul vəsaitinin saxlanması və müəssisələr arasında nağd siz hesablaş ma ların aparılması üçün hər bir 

müəs si sə nin yerləşdiyi ərazidə olan bankda ona hesablaşma hesabı və digər hesabları açılır 

Tədqiqatın yeniliyi. Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri əsasən investisiya və ya digər məqsədlər üçün 

deyil, qısamüddətli maliyyə öhdəliklərinin həyata keçirilməsi üçün istifadə olunur. İnvestisiyalar pul 

vəsaitlərinin ekvivalenti kimi təsnifləşdirilmək üçün müəyyən məbləğdə pul vəsaitlərinə asanlıqla çevrilmək 

qabiliyyətinə malik olmalıdır və dəyərin dəyişməsi nəticəsində əhəmiyyətli riskə məruz qalmamalıdır. Yəni 

investisiyalar, pul vəsaitlərinin ekvivalenti kimi yalnız o zaman tanınır ki, ilkin tarixdən 3 ay və ya daha qısa 

müddətli ödəmə müddətinə malik olsun. 

5 N-li "Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat" Milli Mühasibat Uçotu Standartına əsasən: 

Tədqiqatın faydalılığı. Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri qısa ödəniş müddətinə, yəni əldə olunduğu 

tarixdən 3 ay və ya daha az ödəniş müddətinə malik olan, pul vəsaitlərinin əvvəlcədən məlum olan 

məbləğinə asan çevrilə bilən və bu aktivlər üzrə dəyərin dəyişməsi riskinə cüzi məruz qalan yüksək likvidli 

qoyuluşlardır. 

Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri pulları əvəz etmir, lakin onlar elə maliyyə aktivləridir ki, onlar pula 

dərhal çevrilə bilər. Pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə aşağıdakı aktivləri əlavə etmək olar: 

 qısamüddətli bank depozitləri və depozit sertifikatları; 

 satılması və ya ödənilməsi 3 aydan çox olmayan qiymətli kağızları (səhmlər, maliyyə vekselləri, 

istiqrazlar); 

 başqa müəssisələrə təqdim edilən və qaytarılması 3 aydan çox olmayan qısamüddətli borclar və s. 

Pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin alınması 225 "Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri" heabının debetində 

və 223 "Bank hesablaşma hesabları" hesabının və başqa maddi və sair qiymətlilər hesablarının kredetində 

əks etdirilir. 

Pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin satılması 611 "Sair əməliyyat gəlirləri" hesabın debetində və 225 

"Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri" heabının kredetində əks olunur. 

Tədqiqatın səmərəliliyi. Azərbaycan Respublikasında mövcud olan qaydalara görə mülkiyyət for ma 

sından asılı olmayaraq dövlət, kooperativ, səhmdar, kollektiv, birgə, ictimai, xüsusi mülkiyyətli formalı və  

digər müəssisələr, təşkilatlar və idarələr öz pul vəsaitlərini bank idarələrində sax lama lı dırlar. Müəssisələr 

cari hesablaşmaları aparmaq və işçi heyətinə əmək haqqının ödənilməsi üçün nəğd pul vəsaitini özlərinə 

məxsus kassaya gətirirlər. Müəssisələr kassalarında nağd pulu təsdiq edilmiş limit həddində saxlaya bilərlər. 

Müəssisələrdə hesablaşma əməliyyatlarının faydalı və məqsədəuyğun təşkili pul vəsaitləri üzrə 

əməliyyatların, hesablaşma və kredit əməliyyatlarının aparılması səviyyəsindən xeyli asılıdır. 

 

RESPUBLĠKAMIZIN ĠSTEHLAK BAZARINDA REALĠZƏ OLUNAN QUġ ƏTĠNĠN ĠSTEHLAK 

XASSƏLƏRĠ VƏ KEYFĠYYƏT GÖSTƏRĠCĠLƏRĠNĠN TƏDQĠQĠ 

 

İsgəndərov N.A. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

Quş əti qida rasionunumuzun əsasını təşkil edən qida məhsullarından biridir. Quş əti kimyəvi tərkibcə 

mal ətinin kimyəvi tərkibi ilə oxşardır. Lakin quş əzələləri dənəvər quruluşlu olub, kiçik liflərdən təşkil 

olunmuşdur. Quş ətinin qidalılıq dəyəri onun kimyəvi tərkibi ilə xarakterizə olunur. Belə ki, quş ətinin 

kimyəvi tərkibində insan orqanizmi üçün enerji mənbəyi rolunu oynayan maddələr – su, azotlu maddələr 

(zülal və ekstraktiv maddələr) və mineral duzlar vardır. Cavan və yemləndirilmiş quşlara nisbətən yaşlı kök 

quşlarda yağın miqdarı çox, lakin su və zülalın miqdarı isə az olur. 

 Quş ətinin tərkibində olan kimyəvi maddələrin formalaşması quşun növündən, yaşından, cinsindən, 

köklük dərəcəsindən və qida rasionunda yemləndirmə üsulundan asılıdır. Quş ətinin tərkibində 11-25%-

http://muhasib-az.narod.ru/Teshkili/mmus/mmus_5.pdf
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zülal, 4,5-45% yağ, 0,5-1,2%-mineral maddələr (Ca, Na, R, Fe, Cu, K), 35-72%-su, karbohudrat (glikogen)-

0,5%; 1,5%-ə qədər ekstraktiv maddələr, A, B, B2, D, PP vitaminlər vardır . 

Müəyyən olunmuşdur ki, 100q quş əti 127-1326 kkal enerjivermə qabiliyyətinə malikdir. Quş ətinin 

kimyəvi tərkibi quşun növündən, yaşından, köklük dərəcəsindən quşun cinsindən  və onun bəslənməsindən 

asılıdır. Quş əti çox dəyərli əvəzedilməz aminturşuları tərkibinə malikdir. Belə ki, tərkibində zülala görə 

6,0% arginin, 2,3% lizin, 0,8%-sistin, 3,4%-metionin, 4,7%-treonin, 1,3%-triftofan, 3,8%-fenilalanin və 

4,2%-tirozin vardır. Toyuq və hinduşkanın döş əti azotlu ekstraktiv maddələrlə daha zəngindir. Toyuq ətində 

430 mq% karnozin, 770mq% anserin, 1100 mq% kreatin və digər ekstraktiv maddələr aşkar edilmişdir. 

Azərbaycan şəraitində, müxtəlif broyler cəmdəkləri ətinin keyfiyyətini öyrənərkən zülalın 20,31-23,84% və 

yağın 2,3-3,7%  olması müəyyən edilmişdir. 

Orqanoleptiki üsulla quĢ ətinin keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi. Quş ətinin xarici 

görünüşünü yoxlayarkən onun dimdiyi quru, elastiki, iysiz, ağız nahiyyəsinin selikli pərdəsi parlaq, qoz 

alması bütöv, orbiti dolu olmalıdır. Dərisinin rəngi ağ-sarımtıl, əzələ toxuması elastiki, bulyonun rəngi şəffaf 

və ətirli olmalıdır. 

Əzələlərinin xarici görünüşü və rəngi onun səthinə baxmaqla müəyyən edilr. Quş ətinin 

konsistensiaysını təyin etmək üçün barmaqla basmaqla müəyyən edilir. Quş ətinin iyini təyin etmək üçün 

əvvəlcə onun xarici səthini, sonra isə 3-6 sm dərinlikdə qatlarını iyləmək lazımdır. Konsistensiyası - əzələlər 

arası elastikdir, barmaqla basan zaman əmələ gələn çökəklik tez bərpa olur. 

İyi-spesifik iyə məxsusdur, təzə quş ətinə xas olan iy verir. 

Aparılan tədqiqat işinin əsas məqsədi respublikamızın istehlak bazarında realizə olunan quş ətinin 

keyfiyyət göstəricilərinin mövcud standartların və normativ-texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu 

müəyyən etməkdən ibarət olmuşdur. 

Fiziki-kimyəvi üsulla quĢ ətinin keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi. Fiziki-kimyəvi 

üsulla quş ətinin qiymətləndirilməsi zamanı quş ətində turşuluq və peroksid ədədləri təyin edilmişdir. 

QuĢ yağının turĢuluq ədədinin təyini. Bunun üçün əvvəlcədən 0,01q dəqiqlikdə çəkilmiş 100 ml 

həcmli konusvari kolbada 1q əridilmiş yağdan götürüb, üzərinə 20 ml efir və etil spirtinin, neytral 

qatışığından və 3-5 damcı fenolftalenin 1%-li spirtli məhlulundan əlavə edib və saxlayırıq. Bu zaman yağ 

həll olunduqdan sonra onu otaq temperaturundan soyudaraq 1 dəqiqə müddətində itməyən çəhrayı rəng 

alınanadək 0,1n NaOH-la titrləyirik. 

Quş yağının tərkibində turşuluq ədədinin miqdarının təyini 3 mərhələdə aparılmışdır:  

1-ci mərhələdə aparılan tədqiqat zamanı quş yağının tərkibində turşuluq ədədi 1,3 mq%; 

2-ci mərhələdə quş yağının tərkibində turşuluq ədədi -1,29 mq%; 

3-cü mərhələdə isə quş yağının tərkibində turşuluq ədədi – 1,3 mq% olmuşdur. 

Beləliklə, 3 mərhələdə aparılan palel analizin nəticəsi göstərdi ki, quş yağının tərkibində turşuluq 

ədədi orta hesabla 1,3mq % olmuşdur. 

QuĢ ətində peroksid ədədinin təyini. Quş ətində peroksid ədədinin təyini 3 mərhələdə aparılmış və 

aparılan qiymətləndirmənin nəticəsi göstərdi ki, quş ətində peroksid ədədinin miqdarı orta hesabla -

0,012mq% olmuşdur. Alınan nəticələr onu göstərdi ki, quş ətində peroksid ədədin miqdarı standartların 

tələbinə uyğundur və standartlardan fərqli xüsusi kənarlaşma qeyd edilməmişdir. 

 

 

AQRAR SAHƏDƏ ĠQTĠSADĠ MÜNASĠBƏTLƏRĠN HÜQUQĠ TƏNZĠMLƏNMƏSĠ 

 

İsmayılbəyli H.  

Naxçıvan Dövlət Universitetinin 

 

Əkinçilik və heyvandarlıq məhsullarının istehsal, bölgüsü, mübadiləsi və  istehlakı  prosesində  

insanlar arasında  əmələ  gələn  münasibətləri ifadə  edən aqrar münasibətləri  iqtisadi  bazisinin ən 

mürəkkəb yarımsistemini təşkil  edir. Torpaq  və əkinçiliklə bağlı olan bu münasibətlər  həmdə  xeyli  

dərəcədə iqtisadi və təbii amillərin qarşılıqlı fəaliyyəti və aqrar əməyinin səmərəliyinin yüksəlməsində 

sənaye  istehsalının rolu ilə müəyyən olunur. Bununla yanaşı kənd təsərüfatı istehsalının sosial-iqtisadi 

şərtləri müəyyən spesifik cəhətlərlə səciyyələnir. Belə ki, aqrar  bölməsində istehsal vaxtı ilə iş vaxtı bir-

birinə uyğun gəlmir, torpaq işlərinin  görülməsində optimal müddətlər  məhdutdur. İstehsal  geniş istehsal  

bazasına  malik deyildir, təkrar istehsalın iqtisadi və  təbii  prosesləri bir-birinə sıx bağlıdır və burada  iri  

maşın  sənayesinin  tətbiqi də  nisbətən çətindir. Ona görə də torpaq istahatı, aqrar münasibətlərinin 
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dəyişdirilməsi və ya yeniləşdirilməsi  təkcə  əkinçiliklə  deyil, ictimai  istehsalda yeniləşmənin  sosial  

yönümünü də müəyyən edir. Məhz bu əsasda indi aqrar münasibətlərinin mülkiyyətlə əlaqədar olan 

məsələlərinin, torpaq  sahibliyinin  və  ondan  istifadənin  təşkilatı - iqtisadi  formalarının  dərin  elmi təhlili 

və araşdırılması  çox vacibdir. Yalnız belə bir təhlil əsasında aqrar münasibətlərinin ,  dəyişikliklərinin 

səbəblərini və dürüst  istiqamətlərini aşkar etmək mümkündür [1].  

Müasir dövrdə  Azərbaycanda  aqrar  münasibətlərinin  və  xüsusilə  torpaq üzərində  mülkiyyət  

münasibətlərinin  yeniləşməsi  zəruriliyi  bir sıra   sosial-iqtisadi  səbəblərdən irəli  gəlir və amillərlə 

şərtlənir. Əsas və başlıca səbəb ondan  ibarətdir ki,  cəmiyyətimiz  bir  keyfiyyət  halından  digər  keyfiyyət 

halına inzibati-amirlik  iqtisadi sistemindən bazar iqtisadiyyatına keçir. Bu isə aqrar münasibətlərinin  köklü  

surətdə dəyişdirilməsini və yeniləşdirilməsini təkidlə tələb edir. Çünki, inzibati - amirlik cəmiyyəti və 

münasibətləri  aqrar  sahəyə  böyük  zərbə  vurmuş,  onun cəmiyyətə faydasını xeyli  zəyiflətmişdir. Bununla  

yanaşı  onu da  qeyd   etmək  lazımdır ki, son illərdə  respublikamızda ərzaq  kompleksi  ciddi  böhran  

vəziyyətinə  gəlib çatmış və bunun nəticəsidir ki, əkinçilik və heyvandarlıq məhsulları istehsalının aşağı 

düşməsi sabit meyil almışdır. İkincisi  kənd təsərrüfatı məhsulunun  dövlət və digər təşkilatlar  tərəfindən  

satın  alınması  ildən  ilə aşağı  düşür  və  azalır. Üçüncüsü respublika əhalisinin ərzaqla təminatının və 

ərzaqla təchizatının yaxşılaşdırılması üçün məhsulun və xamalın  mərkəzləşdirilmiş  fondlara  verilməsi 

əsaslı  surətdə  pozulmuşdur. Dördüncüsü  əkinçilik və heyvandarlıq məhsullarının  istehsalına məsrəflər 

getdikcə artır.  Bunu  bəziləri  kimi  kənd təsərrufatına verilən  sənaye mənşəli istehsal vasitələrinin 

qiymətlərinin artması deyil, ümumiyyətlə  ictimai sosialist  istehsalının  səmərəlilik imkanlarının azalması,  

rəqabətin olmaması ilə izah  etmək lazımdır. Beşincisi  ərazilər və rayonlar arası  məhsul mübadiləsi üzrə 

müqavilə öhdəliklərinə əməl edilməməsi də başlıca səbəblərdən biri hesab  edilməlidir  [4]. 

 Kənd  təsərrüfatı  uzun  müddət və  hazırki  dövürdə  də  sənayenin  inkişafının sürətləndirilməsinin, 

müdafiənin möhkəmləndirilməsinin və dövlətin digər ehtiyaclarının ödənilməsinin  yığım  mənbəyi  olmuş, 

aqrar bölməsinin izahi məhsulunun və bəzi hallarda isə zəruri  məhsulun  bir  hissəsinin  götürülməsi burada  

geniş  təkrar  istehsalın  əsaslarını  dağıtmış,  onun digər sahələrdən geridə  qalmasını  sürətləndirmiş və  

başlıcası  isə cəmiyyətdə  ərzaq  böhranına səbəb  olmuşdur  [2].  

Azərbaycanda həyata keçirilən birinci torpaq islahatı faktiki olaraq  əkinçilikdə  mülkiyyətin  və  

təsərrüfatçılığın  müxtəlif  formalarının  qərarlaşmasına  yol verirdi  ki,  bu da həmin islahatın orijinallığının  

əsasını  təşkil edirdi. Deməli islahat  torpağın mililəşdirilməsinin ,  bərabər və pulsuz  paylanması  əleyhinə 

idi. Birinci torpaq  islahatında  başlıca cəhət ondan ibarətdir ki, islahat  ideoloji  və  siyasi  mülahizələrə görə 

deyil, kənd təsərrüfatının yüksədilməsi mənafeyindən və  məhsuldar  əməyə  sövq  oyatmaq   zərurətindən  

çıxış edirdi. Beləliklə  islahat  pay  torpağında  artıq  torpağ  sahəsini  kəndlinin  güzəştli şərtləri və haqqı  

ödənilməklə  alınmasını  qanunlaşdırır, bunun üçün ona  kredit verilməsinə icazə verirdi. Kəndliyə  torpaq  

sahəsi  verilməsində məhdudiyyətlər qoyulur, onun sahibliyi  torpağın  təkinə   deyil, üst qatına da aid 

edilirdi [2]. 

Ümumiyyətlə,  qanunvericilik  sahəsində  ardıcıl və məqsədyönlü  şəkildə keçirilmiş  tədbirlər  

nəticəsində  aqrar  bölmənin  bazar   iqtisadiyyatına  uyğun qanunvericilik  bazası formalaşdırılmış və yeni 

mülkiyyət  forması yaradılmışdır. Artıq   ölkədə  istehsal olunan  kənd  təsərüfatı  məhsullarının  99%  özəl  

bölmənin  payına  düşür. Əhalinin  ərzaq təhlükəsizliyinin  təmin olunması  sahəsində  çox işlər görülür. 

Ümummilli  liderimiz  Heyder Əliyevin 22 mart  2001- ci tarixli fərmanı ilə  ―Azərbaycan Respublikasının 

ərzaq təhlükəsizliyi proqramı ‖ təsdiq edildikdən  sonra bu sahəyə diqqət daha da artmışdır. 2005 – ci ildə 

ölkədə 1086,1 min ton kartof,  2126 min ton taxıl, 363,8 min ton bostan  məhsulları və 625,7 min ton meyvə 

istehsal   edilmişdir ki, bu da istehlak normalarına uyğun olaraq əhalinin təlabatının  ödənilməsi deməkdir.  

Aqrar sektor  əhalinin  ərzaq  məhsuluna  olan  təlabatını  tam  təmin edən əsas istehsal sahəsi 

olduğundan əhalinin həyat səviyyəsi bu sahənin inkişafından əhəmiyyətli  dərəcədə  asılıdır. Ona görə də 

aqrar sahənin inkişafı  bilavasitə əhalinin  yaşayış şəraitini təmin etməyə  yönəldilməlidir, aqrar  islahatlar 

dərinləşdirilməlidir,  onların maliyyə təminatı artırılmalıdır. Başqa sahələrlə yanaşı  ölkə  iqtisadiyyatında  

aqrar sektor özünəməxsus yer tutur. Hazırda ölkə əhalisinin  48% - i kənd   yerlərində  yaşayır  və  məşğul  

əhalinin  39% - i kənd  təsərrüfatı  məhsullarının  istehsalında  çalışır. 2006- cı ildə  əldə olunan məhsulların  

6,5 %- i , əsas fondların isə  8% -i bu sahənin  payına düşür [3]. 

Kənd təsərrüftında sahibkarlığın inkişafının təmin edilməsinə kömək məqsədilə  2008-ci  ilin dövlət  

büdcəsində  5 milyon manat  aqrokredit ayrılması  nəzərdə  tutulmuşdur. Bundan əlavə kənd təsərrüfatı  

məhsulları istehsalı ilə məşğul olan sahibkarların kənd təsərrüfatı texnikasına və mineral gübrələrə olan 

təlabatını aqrolizinq yolu ilə güzəştli şərtlərlə  ödəmək üçün dövlət büdcəsindən  2008- ci ildən 40 milyon 

manat ayrılmışdır [5]. 
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Ölkəmizdə aqrar islahatlar başladıqdan sonra yeni yaranan təsərrüfatçılıq qurumlarına öz işlərinin 

müasir tələblərə uyğun qurmaq üçün dövlət tərəfindən müvafiq  situmullaşdırıcı  tədbirlər həyata  

keçirilmişdir. Belə ki, 1999-cu ilin mart ayında ―Aqrar sahədə islahatların  sürətləndirilməsinə  dair  bəzi  

tədbirlər  haqqında ‖ Prezidentin Fərmanına  uyğun  olaraq  Nazirlər Kabineti 1999 və 2000 – ci illərdə  kənd  

təsərrüfatı  məhsullarının  istehalında istifadə etmək  üçün  istehsalçılara  dövlət  büdcəsi  hesabına  güzəştli  

pərakəndə  satış qiyməti  ilə  avtomobil  benzini,  dizel  yanacağı və motor yağları  satılması barədə  qərar  

qəbul  edilmişdir. Həmin  Fərmana  uyğun  Milli Məclis  2001 – ci ildə kənd təsərrüfatı  məhsulları  istehsalı 

ilə məşğul olan və fiziki şəxsləri 2001-ci ildən başlayaraq torpaq vergisi istisna olmaqla üç il müddətinə 

bütün vergilərdən  azad etmişdir. Sonra  isə yenə də milli Məclisin 28 noyabr 2003-cü il tarixli başqa qanunu 

ilə həmin qərar daha 5 il müddətinə uzadılmışdır [5]. 

Hesab edirəm ki, gələcək illərdə aqrar-sənaye kompleksində yeni texnologiyaların tətbiqi, aqrar 

sektorun intensiv inkişafını təmin edən proqramların hazırlanması, aqrar sektorda idarəetmə məsələlərinin 

təkmilləşdirilməsi, aqrar elmin inkişafı üçün kompleks proqramların həllinə istiqamətləndirilmiş məsələlərin 

maliyyə təminatı artırılmalıdır ki,  bu da kənd təsərrüfatı məhsullarının çoxalmasına və əhalinin ərzaq 

təhlükəsizliyinin həllinə zəmin yaradacaqdır.   

  

 

LAK-BOYAQ MATERĠALLARININ ĠSTEHSALINDA ĠSTĠFADƏ OLUNAN XAM 

MATERĠALLARIN HAZIR MƏMULATLARIN ĠSTEHLAK XASSƏLƏRĠNƏ TƏSĠRĠNĠN         

EKSPERTĠZASI 

 

İsmayilbəyli N.F. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

Lak-boyaq malları istehsalı üçün xam material kimi bitki və heyvanat mənşəli duru yağlar və bəzi 

balıq yağları tətbiq edilir. Duru yağların əsas tərkibi qliserinin mürəkkəb efirləri və doymamış duru yağ 

turşularından, əsas etibarı ilə olein, və s. turşulardan ibarətdir. Bitki yağları yağlı toxumlu bitkilərin isti 

presləmə və benzində ekstraksiyası prosesindən alınır. 

Quruyan yağlar – əliflərdə emal edildikdən sonra quruduqda parlaq əriməyən, davamlı və 

yumuşalmayan pərdə əmələ gətirir. Bu pərdələr yüksək rütubətə davamlılığı və praktiki olaraq üzvi 

həlledicilərdə həll olmaması ilə fərqlənir. Bu qrup yağların ən geniş yayılmış nümayəndələrinə kətan, çətənə 

və həmçinin bir qədər az yayılmış olan tunc (yaxud ağac) yağı aiddir. Bu yağların tərkibində yüksək 

miqdarda linol turşusunun efirləri olduğuna görə bu yağlar linolen yağları adlanır. 

Çətənə yağı – kətan yağına nisbətən gec quruyur və bir qədər tutqun pərdə əmələ gətirir ki, bu da 

şəffaf boyaqların hazırlanmasından onun qiymətliliyini aşağı salır 

Yarımquruyan yağlar – bitki yağlarının nisbətən geniş qrupunu təşkil edir. Bu qrupa daxil olan 

yağlar öz quruma müddətlərinə görə kəskin fərqlənirlər. Bununla əlaqədar olaraq yarımquruyan yağlar iki 

qrupa xaşxaş tipli xaşxaş, günəbaxan, soya və bəzi digər zeytun tipli yağlara bölünür. Xaşxaş və günəbaxan 

yağının tərkibində 65% linol turşusunun efirləri olduğundan onlara linol yağları deyilir. 

Qurumayan yağlar – bu cür yağlara gənəgərçək yağı, gənəgərçək toxumundan alınan yağlar aiddir. 

Bu yağ qətiyyən qurumadığı üçün sürtgü materialı və plastifikator kimi tədbiq olunur. Yalnız dehidratlaşma 

ilə əlaqədar olaraq yağ və molekullarında doymamış rabitə yaratmaqla, dərin termiki əməliyyatdan sonra 

gənəgərçək yağı quruyan yağa çevrilir və çox müvəffəqiyyətlə xüsusi növ əlif və yağlı lakların  istehsalında 

istifadə edilir. 

Lak-boyaq mallarının istehsalı üçün xam material kimi, eyni zamanda təbii və sintetik qətranlardan da 

istifadə edilir. 

Təbii qətranlar – əvvəllər lak istehsalında əsasən qazıntı halında çıxarılan bitki mənşəli qətranlar: 

kopal və kəhrəba istifadə edilirdi. Hal-hazırda onlar demək olar ki, tamamilə sintetik qətranlar tərəfinən 

sıxışdırılıb çıxarılmışdır. Bitki mənşəli təbii qətranlar içərisində ən geniş yayılmışı kanifol və şellakdır. Bitki 

mənşəli qətranlardan: dammarə, sandarak, arça və s. nisbətən geniş tətbiq edilir. 

Kanifol efirləri – xüsusi aparatlarda yüksək temperatur şəratində (230°C-dək) kanifol ilə qliserinin 

qarşılıqlı təsirindən alırlar. Kanifolun qliserinli efiri yağda, benzində, skipidarda və digər həlledicilərdə həll 

olur. Onun yumşalma temperaturu kanifola nisbətən bir qədər yüksəkdir, lakin əmələ gətirdiyi pərdə nisbətən 

suya davamlıdır, turşuluq ədədi çox aşağıdır, lak-boyaq örtüyü kimi geniş tətbiq edilir. Lak istehsalında eyni 

zamanda kanifolun pentaeritit efirlərindən də istifadə edilir. 
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Şellak - ən yaxşı təbii qətran olub, qummilakdan alınır və bir növ heyvan mənşəli sayılır. Çünki bu 

qətran tropik ölkələrdə bitən lak ağaclarının qabığı altındakı şirə ilə qidalanan həşəratların həyat 

fəaliyyətindən, yəni ifrazatından əmələ gəlir. Xüsusi təmizləmədən sonra bu qətran nazik pulcuq formasında 

sarımtıl-qəhvəyi rəngdə olur. Texniki şellak 85% qətranvari maddədən və 15% mumdan (lak örtüyünün 

plastifikatorundan) ibarətdir. 

Dammara – tropik ağacların şirəsi olub, rəssamlıq üçün işlədilən açıq rəngli və şəffaf pərdə əmələ 

gətirən lakların alınmasında tədbiq edilir. Dammara 75°C temperaturda yumşalır, 100°C temperaturda isə 

əriyir. Hal-hazırda dammara lakı püstə ağacından alınan akril lakla əvəz edilmişdir. Püstə ağacı qətranı Orta 

Asiyada və Qafqazda bitən püstə ağacını çərtməklə əldə edirlər. Bu qətran adi halda spirtdə qızdırıldıqda 

yağda həll olur. 

Sandrak – Şimali Afrikada və Cənubi Avstraliyada bitən iynəyarpaqlı ağacların qətranı olub, spirtdə, 

asetonda həll olur, benzolda və benzində həll olmur. Onun ərimə temperaturu 110°-145°C arasındadır. 

Sandarak qətranının spirtli lakı azca sarımtıl, şəffaf, bərk pərdə əmələ gətirir, ondan musiqi alətlərinin 

laklanması üçün istifadə edilir. 

Arca - əsasən Orta Asiyada bitən dağ ardıc ağacı bitkisinin qabığından çıxan şirədən ayırma üsulu ilə 

alınır. Qətran ləkəcikləri açıq sarı rəngdə olub, etil, butil spirtlərində, asetonda və s. yaxşı həll olur. Arcanın 

ərimə temperaturu 100-110°C -dir. Ondan başlıca olaraq, spirtli mebel lakları üçün istifadə edirlər. 

Alkid qətranları –  bitki yağları ilə (yaxud doymamış yağ turşuları ilə) modifikasiya olunaraq alkid 

laklarının istehsalı üçün istifadə edilir. Bunlardan ən çox yayılmışı qliftal qətranlarıdır. Onların tərkibində 

doymamış yağ turşularının olması lak və emal pərdələrinin öz-özünə qurumasını təmin edir. Bu qətranlardan 

alkid əliflərinin və laklarının alınması üçün istifadə edilir. 

Doymamış poliefir qətranları – malein və metakril turşularının qlikol poliefirləri olub, qətranlı lakların 

istehsalında tətbiq edilir. Bu qətranlar başlıca olaraq üzvi həlledicilərdə (aseton,etil,asetat və s.) yaxud 

monomerlərin (stirol) məhlulu halında istifadə olunur. 

Fenolformaldehid qətranları – qətranlı və yağlı lakların hazırlanmasında istifadə edilir. 

Bu qətranlar spirtdə, asetonda və digər həlledicilərdə həll olur, benzində, skipidarda və yağlarda həll 

olmur. Yüzfaizli və yaxud alkilfenol qətranları fenolun homoloqlarından, başlıca olaraq ikili-üçlü 

butilfenollardan əmələ gəlir. Bunlar qətran turşuları (kanifol) əlavə edilmədən yağlarda həll olur. Yağlı 

laklara modifikasiya edilmiş fenolformaldehid qətranlarının əlavə edilməsi lak pərdəsinin qurumasını 

sürətləndirir, möhkəmliyini və parlaqlığını yüksəldir. 

Melaminoformaldehid qətranları – modifikasiya edilmiş halda lak istehsalında istifadə edilir. Bu 

qətranın modifikasiyası ondan ibarətdir ki, polikondensasiya prosesi hər şeydən əvvəl butil spirtinin iştirakı 

ilə baş verir. Bu isə qətranların bir çox lak həlledicilərində yaxşı həll olmasına və digər qətranlarla 

qarışmasına imkan yaradır. Melaminoformaldehid qətranlarına digər qətranlar əlavə edilməzsə bərk, lakin 

kövrək xassəli pərdə əmələ gətirir. Odur ki, bu qətranlar adətən alkid qətranları ilə qarışıq halda, həmçinin 

nitrosellülozalı laklara əlavə edilir. 
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Mebel istehsalatında və inşaatda müxtəlif lak və politurlar geniş tətbiq edilir. Laklar təbii yaxud 

sintetik plyonka əmələ gətirən maddələrin üzvi həll edicidə yaxud sudanı məhlulu təsəvvüründədir, çəkildiyi 

səth quruduqdan sonra bəzən vurulan materialda şəffaf bərk bircinsli plyonka əmələ gətirir. Laklar bölünür: 

spirt əsaslı; nitrosellnloz əsaslı, poliefir əsaslı, sidik formaldehid əsaslı, həmçinin plyonka əmələ gətirən 

(həlledici və kimyəvi reaksiyanın birgə buxarlanma prosesi hesabına); yağlı laklar (məhdud tətbiq edilən) –

gec quruyan.  

Yağlı laklar-  kanifol, kopal, qliftal qətranlarının kətan, kanaplya və tunq yağlarında və onların 

həlledicilərinin –skipidar, ksilol, nayt- spirit və s. məhluludur. Aşağıdakı lakları qeyd etmək olar: sidikalkid 

əsaslı MЧ -52, MЧ- 270, MЛ- 2111 –mebel, xizək, musiqi alətlərinin bəzədilməsində; MЛ- 2111 ПM –örtük 

metallarının bəzədilməsində. 

Nitrosellirlozlu laklardan alman istehsalı olan (Herberts): D- 1009, D- 1013 sellonit; HЦ- 218, HЦ- 

221,  HЦ- 222,  HЦ- 224 (şəffaf –parlaq örtük yaradır). Kontrasid D- 3010 polad səthlərin, parket 

döşəmələrin, vanna otaqlarının, mətbəx və ofis mebellərinin bəzək işlərində istifadə olunur. 
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İnşaatda müxtəlif səthlərin qeyri-şəffaf bəzədilməsində, mebel istehsalatında və praktiki olaraq bütün 

təsərrüfat sahələrində ümumilikdə müxtəlif boyaq və emallar geniş tətbiq edilir. Boyaqlar – tərif xırdalanmış 

piqment və qat (plyonka) əmələ gətirici məhlul və doldurucuların qarışığı şəkilində hazırlanır. Təyinatından, 

qat-əmələgətirici maddənin tipindən, piqment və doldurucudan asılı olaraq istifadə üçün hazır olan boyaqlar-

yağlı, alkid əsaslı, silikat əsaslı, üzvisilkat əsaslı, suemulsiyalı, perxlorvinilli, sement-li və digər boyaqlar 

müxtəlif rənglərdə buraxılır. Boyaqlar təyinatından asılı olaraq iki qrupa- xarici və daxili təyinatlı olur. 

Xarici işlərdə istifadə olunan suemulsiya əsaslı boyaqlardan: Э- AK-111, Э-BA-17, Э-B-C- 114, Э-KЧ-112; 

Fin istehsalı ―TIKKURILA‖ Alman JOBI, KIMEG; İngiltərə- HAMMERITE və s. Yağlı boyaqlardan MA-

15 (bütün rənglərdə), suemulsiyası BDAK-2180, fasad üçün –XB -161, BDAK- 1180, KO- 815, KO- 868, 

AK- 124, avtomobil yolları üçün – AK- 591; həmçinin ПФ-115, BDBA- 201, HЦ- 132, MЛ- 12, BDKЧ- 

224, BD-205, BA-17- daxili və xarici işlərdə tətbiq edilir. 

Lak və boya materiallarının və örtuklərinin ekspertizasının kecirilməsində əsas məqsəd lak-boya 

material və ortuk hissəciklərinin aşkar edilməsi, onların təbiətini, tərkibini, novunu, təyinatını, cins və qrup 

mənsubiyyətini, vahid mənbədən əmələ gəlməsini və digər məsələləri muəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Lak-

boya materiallarının və ortuklərinin kriminalistik ekspertizasının obyektlərinə rənglənmiş predmetlərin lak-

boya ortukləri, lak-boya ortuklərinin hissəcikləri, lak-boya materiallarının həcmləri, rənglənmiş premetlər və 

uzərində lak-boya material və örtuk hissəciklərinin qalması ehtimal olunan predmet-daşıyıcılar,lak-boya 

materiallarla işlənilməsi üçün tətbiq edilən alətlər aiddir. Ekspertizanın muvəffəqiyyətlə kecirilməsi üçün 

tədqiqata imkan daxilində lak-boya qazıntıları deyil, obyekt daşıyıcını təqdim etmək daha məqsədəuyğundur. 

Ona gorə ki, lak-boya qazıntıları əsasında ortuyun vahid sərhəd bölgüsünü və onun tərkibinin kompleks 

trasoloji tədqiqatının aparılmasına imkan vermir. Lak-boya materiallarının və örtuklərinin ekspertizasının 

aşağıdakı növləri və yarımnövləri var: 

1.Avtonəqliyyat vasitələrinin, cihazların və qurğuların lak-boya ortuklərinin ekspertizası növü: 

a) lakların tədqiqi; 

b) boyaların tədqiqi; 

c) emalların tədqiqi; 

d) rəng astarının tədqiqi; 

e) doldurucu layın (şpatlevka) tədqiqi. 

2.Tikinti, o cumlədən, məişət boyalarının ekspertizası növü: 

a) yağlı boyaların tədqiqi; 

b) sulu emulsiya boyalarının tədqiqi; 

c) doldurucuların tədqiqi; 

d) akvarel (sulu) boyaların tədqiqi. 

3.Bədii boyaların ekspertizası növü: 

a) rəng astarının tədqiqi; 

b) yağlı boyaların tədqiqi; 

c) akvarellərin tədqiqi; 

d) tutqun sulu boyaların tədqiqi. 

4.Digər boyaların ekspertizası növü: 

a) bərkidici boyaların tədqiqi; 

b) səs keçirməyən mastikaların tədqiqi; 

c) digər növ boyaların tədqiqi. 

 

 

NEFTQAZÇIXARMA SƏNAYESĠNĠN ƏTRAF MÜHĠTƏ TƏSĠRĠ 

 

İsmayilov K.S. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Son illərdə bəşəriyyətdə  belə bir fikir yayılmağa başlamışdır ki, təbii ehtiyatların çatışmazlıgı deyil, 

ətraf mühitin ciddi surətdə çirklənməsi gələcəkdə insanın bizim planetdə mövcudluğunu müəyyənləşdirən 

əsas amil olacaqdır.    

 Ekoloji sistem – qarşılıqlı təsirdə olan ətraf mühitin tərkib hissəsini təşkil edən bitki örtüyü (flora), 

heyvanlar aləmi (fauna), torpaq, su hövzələri çaylar, mineral sərvətlər, hava, enerji mənbələrinin vəhdətidir. 
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Ekoloji təhlükə - insan və cəmiyyətin həyati vacib maraqlarına, ətraf mühitə, antropogen və təbii 

təsirlər nəticəsində təhlükə yaradan vəziyyətdir. Onun təmin edilməsi isə təhlükəli ekoloji vəziyyətin 

yaranması və inkişafının qarşısının alınması üzrə tədbirlər sistemidir.Bildiyimiz kimi, neft sənayesi 

respublika iqtisadiyyatının əsasını təşkil edir və digər istehsal sahələrinin inkişafında müstəsna rol oynayır. 

Neft sənayesinə, əsasən, neft geologiyası, neft quyularının qazılması, onların mənimsənilməsi, istismarı, 

neftin yığılması və nəqli kimi mürəkkəb sahələr daxildir.Bildiyimiz kimi, neft quyuları həm dənizdə, həm də 

quruda qazılır. Hər iki halda quyuların qazılma texnologiyası bir-birindən heç də fərqlənmir. Lakin qeyd 

edildiyi kimi, dənizdə quyuların qazılmasının özünə məxsus spesifik xüsusiyyətləri vardır. 

İstər dəniz şəraitində və istərsə də quruda neft-qaz quyularının qazılması zamanı ətraf mühiti 

çirkləndirən mənbələr və maddələr eynidir. Əsas fərq ondan ibarətdir ki, birinci halda həmin mənbələr 

dənizi, ikinci halda isə torpaq sahəsini çirkləndirir.Quyular müxtəlif üsullarla (fontan, kompressor və dərinlik 

nasosu) istismar edildikdə neft hasilatının sabit saxlanılması və artırılması üçün ardıcıl olaraq quyularda 

müxtəlif geoloji tədbirlər həyata keçirilir. Adətən bu tədbirlər müxtəlif üzvi və sintetik-kimyəvi maddələrdən 

istifadə etməklə aparılır və bu zaman ətraf mühit intensiv surətdə çirklənir. 

Adətən quyuların istismarı zamanı ətraf mühiti çirkləndirən maddələr aşağıdakı ardıcıllıqla verilir: 

neft, yanacaq-sürtkü materialları, neftli qum, səthi aktiv maddələr, mədən tullantı suları, kimyəvi həlledicilər, 

turşular, duz, sirkə, xlor turşusu, tərkibində kimyəvi işlənmiş məhlul olan tullati suları və parafinlər. 

Təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki,  qazıma maddələrinin, neft tullantılarının və lay sularının 

ekoloji normalara uyğun idarə olunması, başqa sözlə bu onların  normativ səviyyəyə qədər təmizlənməsi 

üçün Dövlət Neft Şirkətinin, istərsə də respublikada fəaliyyət göstərən xarici neft şirkətlərinin vahid, 

uzunmüddətli strategiyası yoxdur. Dövlət Neft Şirkətinin tabeçiliyində olan müəssisələrdə lay suları 

mümkün həddə qədər (normativ səviyyəyə qədər təmizləmə təmin olunmur) neftdən təmizləndikdən sonra 

bu suların bir hissəsi NQÇİ-lərdə lay təzyiqinin saxlanması üçün laylara və utilizasiya olunmaq üçün uducu 

quyulara vurulur, digər hissəsi isə relyefə, yaxınlıqdakı sututarlarına və bu ərazilərdən də birbaşa və dəlayısı 

yollarla dənizə axıdılır. 

Neftqazçıxarma sənayesinin ekoloji problemləri sırasında ilk növbədə neftlə çirklənmiş torpaqların 

təmizlənməsi məsələsi durur. Hazırda dünya ölkələrində neftlə çirklənmiş torpaqların təmizləmə 

texnologiyasının bir standart modeli yoxdur. Buna səbəb ilk növbədə, neft və qaz çıxarılan rayonların 

müxtəlif fiziki-coğrafi zonalarda yerləşməsidir. Konkret metodun seçilməsi çirklənmənin səviyəsindən, 

neftin tərkibindən, çirklənmə müddətindən, torpağın fiziki-kimyəvi xassələrindən, landşaft və iqlim 

şəraitindən və s. asılıdır.Dünyada neftlə çirklənmiş torpaqların geniş spektrdə rekultivasiya metodları 

mövcuddur. Oların içərisində çirklənmiş torpaqların xüsusi növ bitkilərlə - mezofit, qalofit, kserofit və 

hirofitlərlə (fitoremediasiyalar) ekoloji bərpası, yəni fitoremediasiyası daha effektli metod hesab olunur. Bu 

metod ilk növbədə torpağı daha sonra isə atmosfer havasının təmizlənməsi problemlərini birgə həll edir. 

Bu konteksdə rekultivasiya tədbirləri Kanadada, Rusiyada, Norveçdə və digər ölkələrdə tətbiq 

edilməkdədir. Neftlə çirklənmiş ərazilərdə fitomeliorativ tədbir kimi neftə qarşı davamlı olan çoxillik otlar 

əkmək, sahədə həyata keçirilən aqrotexniki və meliorativ tədbirlər hesabına bitki örtüyünü şəraitə 

uyğunlaşdırmaq məsləhət görülür. N.M. İsmayılovun tədqiqatları torpaqda qalıq karbohidrogenlərin miqdarı 

1-3% olduqda fitomeliorasiya tədbirlərinin səmərəliliyini göstərir. Azərbaycanda bu texnologiya tətbiq 

olunarkən bir sıra əlavələr edilib, belə ki, neft tullantılarının parçalanmasını sürətləndirən hidro – 

aqromeliorativ tədbirlər aparılıb. Bizim şəraitdə neftlə çirklənmiş torpaqların fitoremediasiyası üçün zeytun, 

söyüd, əncir ağacı və digər çoxillik əkmələrdən istifadə olunub. Beləliklə, neftlə çirklənmiş torpaqların 

fitoremediasiyası quraqlıq rayonlarda qalofit və kserofit bitkilər tipik – zonal biootların bərpası, torpağın 

məhsuldarlığının artırılması və neftlə çirklənmiş ərazidə ətraf mühitin kökündən yaxşılaşdırılması üçün güclü 

və alternativi olmayan vasitə hesab edilir.  

 

 

BEYNƏLXALQ STANDARTLARA UYĞUN ĠNVESTĠSIYA FƏALĠYYƏTĠNĠN UÇOTU 

 

İsmayilova N.N. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

―İnvestisiya‖ anlayışına müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Belə fərqlilik bu anlayışın müxtəlif 

səviyyələrdə ayrı-ayrı mənalar kəsb etməsi ilə  əlaqədardır. Belə ki, mikroiqtisadi va makroiqtisadi 

səviyyələrdə «investisiya» anlayışına  fərqli şəkildə yanaşırlar. İnvestisiya fəaliyyətinin mikro va makro 
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səviyyədə müəyyən edilməsi yanaşmalarını müqayisə etsək onlar arasında prinsipial  fərqlarin olduğunu 

görərik. 

İnvestisiya fəaliyyətinin məzmunu da müxtəlif  formalarda  müəyyən edilir. Müəssisə səviyyəsində bu 

fəaliyyətə gəlir gətirən istənilən fəaliyyət aid edilir. Makro səviyyədə isə investisiya fəaliyyati iqtisadiyyatın 

real sektorunun inkişafı ilə əlaqələndirilir. İnvestisiyalarının məbləği iqtisadi inkişafın meyarı  kimi qəbul 

olunur. Əgər məcmu investisiyalar amortizasiya  ayırmalarından  azdırsa , onda təkrar istehsal məhdudlaşmış 

xarakter daşıyır ,əgər bərabərdirsə onda sadə təkrar istehsal prosesi baş verir , əgər böyükdürsə onda geniş 

təkrar istehsal prosesi baş verir. 

İnvestisiya qoyuluşunda başlıca məqsəd respublikada strateji əhəmiyyət kəsb edən istehsal sahələrinin 

və bununla bağlı xidmət sferasının, xüsusilə də, ümumilikdə sosial infrastrukturun yaradılması və son 

nəticədə lazımi mənfəətin əldə edilməsidir. Odur ki, iqtisadiyyatla bağlı bütün sahələrdə əmlak, o cümlədən, 

əsas fondlar, dövriyyə vəsaiti, qiymətli kağızlar, məqsədli pul əmanətlari, intellektual sərvətlar, elmi-texniki 

məhsullar va digər mülkiyyət obyektləri, habelə, əmlak hüquqları va s. investisiya fəaliyyətinin obyekti 

hesab edilə bilər. 

Sahibkar investisiya fəaliyyətilə məşğul olarkən qoyduğu vəsaitin yəni, investisiyanın gələcəkdə 

səmərəli olması barəda informasiya həmişə onu maraqlandırır. Bunun üçün də investisiya layihələrinin 

qiymətləndirilməsi vacibdir. Layihənin səmərəliliyi onun iştirakçılarının maraqları baxımından xərclərin və 

nəticələrin nisbətini əks etdirən göstəricilər – kommersiya, büdcə və iqtisadi səmərəlilik göstəriciləri vasitəsi 

ilə xarakterizə olunur. 

İqtisadi səmərəliyi qiymətləndirərkən, qoyulmuş vəsaitlərin dəyərinin qorunub saxlanması va onların 

kafi artım tempinin təmin edilməsi ilə əlaqədar investisiya layihəsinin potensial imkanlarına xüsusi diqqət 

yetirilir. Bu təhlil investisiya ləyihələrinin müxtəlif səmərəlilik göstəricilərin müəyyyən edilməsinə əsaslanır 

ki, onlar da inteqral göstəricilər hesab edilir. Qiymətləndirmə zamanı , gözlənilən  mədaxil və məxariclər 

müqayisə olunaraq pul vəsaitlərinin axını haqqında təsəvvür əldə edilir. 

Gözlənilən məsrəflərə, investisiya qoyuluşu ila əlaqədar olan xərclar aid edilir. Buraya , avadanlığın 

va materialların əldə olunması üçün çəkilən xərclər va istismar xərcləri daxildir. Əmlak xərclərinə, mülkiyyət 

hüququnun  əldə  olunmasına  yönəldilən pul vəsaitləri, eləcə də aktivlərin mövcudluğunun davam 

etdirilməsi ilə , məsələn, əsaslı təmirlə əlaqədar olan hər hansı digər xərclar daxildir.İstismar xərcləri - 

fondlardan yəni aktivlərdən istifadə ilə əlaqədar olan və adi, təkrarlanan məsrəflər olan dövri  xərclərdir , 

halbuki, əsaslı təmir bu cür xərclərə aid edilmir. 

 

 

MMUS ƏSASINDA  UZUNMÜDDƏTLĠ ÖHDƏLĠKLƏRĠN UÇOTU 

 

Kərimli S.S. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Uzunmüddətli öhdəliklərin müddəti bir ildən yuxarı olur, uzunmüddətli öhdəliklər və onlara 

hesablanılan faizlər həm borc verənin, həm də borcu olanın mühasibat hesablarında bərabər məbləğdə əks 

etdirilir. Beynəlxalq uçot prinsiplərinə uyğun olaraq həmin öhdəliklərin məbləği aşağıdakı amillərdən asılı 

olaraq müəyyənləşdirilir. 

1. Uzunmüddətli öhdəliklərin məbləği həmin öhdəliklərin əvəzinə əldə olunan kapitalın, malların və 

xidmətlərin bazar dəyərinə bərabərdir. Güman edilir ki, borclar üzrə sövdələşmələrin və yerləşmələtin əsasın 

faiz stavkalarını bazar dəyəri təşkil edir. Bu dəyərin köməyilə borcun əvəzinə əldə olunan kapitalın və yaxud 

iş və xidmətlərin bazar dəyərini tarazlaşdırmaq mümkündür. 

2. Uzunmüddətli öhdəliklər üzrə faizlərin müntəzəm ödənilməsi faizi bazar stavkaları əsasında 

müəyyənləşdirilir.  

3. Uzunmüddətli öhdəliklərin balans məbləği onun yerdə qalan nəğd məbləğinin indiki dəyərinə 

bərabərdir. Uzun müddətli borcların balans dəyərini hesablamaq üçün istifadə olunan faiz stavkaları həmin 

borcun yerləşdirdiyi müddətdə dəyişilmir. 

Beynəlxalq standartlara uyğun olaraq müəssisənin balans hesabatına uzunmüddətli öhədliklər 

uzunmüddətli kreditlər ayrıca rubrikada əks etdirilir. Bu rubrika isə özlüyündə ayrıca subrubrikalarda 

bölüşdürülür. Hər bir subrubrikada konkret müəssisənin uzunmüddətli borclarının strukturu əks etdirir. 

Uzunmüddətli öhdəliklər səmərəli yerləşdirildikdə, cari mənfəət həmin öhdəliklər üzrə ödənilməsi 

faizlərin məbləğin üstələyir. Eyni zamanda müəssisənin gəlirliyi aşağı düşdükdə, mənfəət və uzunmüddətli 
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borclar üzrə ödənişlər arasındakı azalır və bəzən zərərli kəmiyyətə çevrilir. Belə hallarda müəssisə həmin 

ödəncləri dividendlərin aşağı salınması və yaxud bəzi aktivlərin imtina etməsi hesabına həyata keçirilməlidir. 

Uzunmüddətli öhdəliklərin yerləşdirilməsi haqda sazişı borclu müəssisənin ödəmə qabiliyyəti riskinin 

aşağı salınmasına yönəldilən məhdudiyyətlər də daxil edilə bilər. Belə məhdudiyyətlərə aiddir: aksioner 

cəmiyyət tərəfindən ödəniləsi dividendlərin yuxarı həddinin müəyyənləşdirilməsi; likvidlik və yaxud 

gəlirliliyin müəyyən səviyyəsinin gözlənilməsi; borcların və faizlərin ödənilməsini təmin edən ödəniş 

fondunun saxlanılması (mühasibat uçotunda belə fond müəssisənin investisiya kimi təsnifləşdirilir). 

Sadalanan şərtlərin gözlənilməməsi o deməkdir ki, borclu təşkilat borcları üzrə öhdəlikləri yerinə yetirilir və 

kreditorun ixtiyarı var ki, ona çatası məbləğini və faizi istəniləndən tələb etsin. Uzunmüddətli öhdəliklər 

kapital bazarına bir neçə üsulla yerləşdirilə bilər. Xarici ölkələrdə ən geniş yayılan metodlardan birisi 

anderraytinq adlanır. Həmin metodun mahiyyəti ondadır ki, buraxılan səhmlərin bütün həcmi bank və şirkət 

arasındakı saziş əsasında investisiya bankına satılır. Bank kommersiya riskinin tam və yaxud bir qismini öz 

üzərinə götürür və istiqrazları fond bazarında daha yüksək qiymətə satır. Bank tərəfindən satın alınan 

istiqrazların qiyməti ilə onların fond bazarına satılan qiyməti arasındakı fərq anderraytinq əməliyyatlarına 

görə bankın gəlirləri sayılır. 

Bəzi hallarda istiqrazların buraxılışı prospekt sənədin köməyilə yerləşdirilir. Bu prospektdə şirkətin 

auditor yoxlamasından keçən maliyyə hesabatının məzmunu, satışın şərtləri və habelə şirkətin kommersiya 

fəaliyyətinin xarakteri göstərilir. İnvestorları cəlb etmək üçün maliyyə xarakterli mətbuatda anderrayterin 

siyahısı ilə birlikdə istiqrazların buraxılması haqda elanlar dərc etdirilməlidir. 

İstiqrazların bilavasitə investisiya firmalarına və müxtəlif şəxslərə satılması anderraytinqin alternativi 

kimi çıxış edir. 

Fond bazarında yerləşdirilən istiqrazlar investorla arasındakı alqı-satqı obyekti sayılır. Eyni zamanda 

onların arasındakı sövdələşmələr uçotunda əks olunmur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, şirkətin uzunmüddətli öhdəliklərinin balans dəyəri qaydaya görə onların bazar 

dəyərləri ilə üst-üstə düşmür. Uzunmüddətli borcların balans dəyərinin qiymətləndirilməsi istiqrazda 

göstərilən bir sıra göstəricilər əsasında qurulur. 

Bunlara aiddir: 

a) istiqrazların nominal dəyəri;   

b) istiqrazların fəaliyyət müddəti başa çatdıqdan sonra çatan ödəniş müddəti (bu müddəti borclu 

kreditora istiqrazların nominal dəyərini ödəməlidir);  

c) faiz stavkalarının elan olunması;   

d) faizlərin ödənilməsi tarixi;  

e) istiqrazların buraxıldığı rəsmi tarix 

                                                     

 

KARD ƏYRĠCĠLĠK SĠSTEMĠNDƏ PAMBIQ DARAYICI MAġINLAR 

 

Kərimov Ş.O. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti(UNEC) 

 

Bir prosesli çırpıçı maşınlarda alınan xolsta pambığın 40 % -i zibil qarışığı    və qüsurları qalır. Zibil 

qarışığı və qüsurları pambığın 2,5 – 5 % - ni özündə   birləşdirir və  bu pambığın zibillənmə dərəcəsindən 

asılıdır. Pambığı kənar qarışığlardan təmizləməkdən savayı lifləri biri-birindən ayırmaq lazımdır. Pambıq 

lifini ayırmaqdan ötəri onu lazımi darayıcı qarnitur ilə daranır. Polad dişli mişarlı və nazık iynəli elastik 

lentlər pambıq daramaq üçün işçi üzvdür.  

Darayıcı maşınların yerinə yetirdiyi əməliyyatlar aşağıdakılardan ibarərdir: liflərin ayrılması, 

pambığın kənar qarışıqlardan təmizlənməsi, qısa lifin çıxarlması, liflərin paralelləşdirilməsi, xolostun 

nazildirilməsi, xolstu lente çevirmək , lenti kiçik parçalarla bərabərləşdirmək. Darayıcı maşınlar xolostu 

fasiləsiz darayır və bu proses üç hissəyə bölünür: Birinci prosesdə xolost nazikləşdirilir ( 1500 dəfə ) və 

böyük qarışıqlardan kənar edilir, ikinci prosesdə daranma baş verir, üçüncü prosesdə isə hazır daranmış hissə 

lenta formasında sıxlaşdırılaraq çıxarılır. Göstərilənlərə uyğun olaraq darayıcı maşının bütün konstruksiyası 

üç düyündən ibarətdir: xolostu nazikləşdirmək və əlavə qarışıqları təmizləməkdən ötəri qəbuledici baraban 

düyünü, lifi ayıran baş barabanların düyünü , hazır xolostu çıxaran və lenta yığıcıya yığan baraban düyünü.  
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Pambıqdan qatışıqların və topa şəkillərin fərdi liflərə ayırılması, darayıcı maşınlarda liflərin 

yumuşaldıcı emalından sonra baş verir. Bundan əlavə, darayıcı maşınlarda  liflərin qismən düzəldilməsi və 

kütlədən ən qısa və ölü liflər çıxarılır. 

Beləliklə darayıcı maşınlar aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirməlidir: 

1) pambıq qalaqlarının ayrı – ayrı liflərə ayrılması; 

2) zibil qatışıqların, tozların qüsurlu liflərin təmizlənməsi; 

3) qısa və ölü liflərin təmizlənməsi; 

4) liflərin qarışdırılması; 

5) liflərin düzəldilməsi; 

6) pambıq kələfinin lentə çevrilməsi. 

Pambıq darayıcı fabriklərdə fərqli növ əyiricilikmaşınlarından istifadə olunur: məsələn, adi əndazəli 4 

- 450, ÇM - 450, ÇMS - 450; kiçik əndazəli ÇMM - 450 və ÇMV - 450, bu maşınların təkmilləşdirilmişi və 

həmçinin onları modifikasiya edərək  istifadə edirlər. 

İlkin darama, darayıcı maşınının müstəqil bir hissəsidir və ilkin yumuşaltma üçün nəzərdə tutulub - lif 

kütləsinin kiçik lif qruplarına bölünməsi, bitki və mineral mənşəli qalan tərkib hissələrindən azad 

edilməsidir. 

İlkin darayıcı, val qruplarından və fərqli diametrli, diş-dişli və ya iynəli lentlə sarınmış barabanlardan 

ibarətdir. 

Darama və daraqlı darama maşınlarından çıxan lentlərin ləyənlərə qəbulu və yığılması üçün, 

həmçinində lentli maşınlarda pambıqəyirmədə lentyığıcılarından istifadə olunur. 

Lentyığıcı, lenti ləyənə elə yığır ki, sonra lazım olduqda hec bir dartınma olmadan sonrakı texnoloji 

keçidlərdə rahatlıqla lazım olanı seçib götürmək mümkün olsun. Konstruktiv olaraq lentyığıcılar, hərəkətsiz 

və ya fırlanan ləyənli olurlar, lakin lentyığıcılığı hər ikisində də eynidir. Tədqiqatlar göstərir ki,  80% pambıq 

topaları qəbul barabanının hissəsində ayrı liflərə bölünür;  20-30% isə həm ölçüsündə həm də kütləsində 

azalır. Qəbul barabanı ilə zibil təmizləyən bıçağın əlaqəsi zamanı, zibil qarışıqlarının və qüsurlu liflərin 

intensiv ayrılması baş verir. Darayıcı valların altında ən əsas kiçik liflər – tük seçilir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, qəbul barabanının hissəsində, 55% xolostda olan qatışıqlar seçilir, darayıcı 

maşınlarında seçilən isə 75%-ə qədər ümumi qarışıq miqdarı olur. 

 

 

AZƏRBAYCANIN MALĠYYƏ BAZARINDA SIGORTANIN YERĠ VƏ ROLU 

 

Qarayev İ.H. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

İqtisadiyyatın bütün sahələrində bazar münasibətlərinin və prinsiplərinin bərqərar olması bu 

münasbətlərin mühüm alətləri içərisində sığortanın yerini müəyyənləşdirdi. Bir maliyyə kateqoriyası olsa da, 

sığorta özünəməxsus xüsusiyyətlərə də malikdir. 

Sığortanın mahiyyəti müxtəlif gözlənilməz hadisələr nəticəsində yaranan iqtisadi zərərin ödənilməsi 

ilə bağlı pul münasibətlırini əks etdirir. Başqa sözlə, sığortalanma zamanı sığorta riskinin mövcudluğu ilə 

şərtlənən pul bölgü münasibətləri baş verir. 

Sığorta münasibətlərində pul-bölgü  münasibətləri qapalı xarakter daşıyır, başqa sözlə, yalnız sığorta 

münasibətinin iştirakçıları arasında baş verir. Sığorta hadisəsi baş verərkən dəyən zərər sığorta fondunun 

formalaşdırılmasında iştirak edənlər arasında bölüşdürülür. Bu zaman zərərin həm məkanca, həm də 

zamanca bölüşdürülməsi baş verir. 

Sığortanın özəlliyi ondadır ki, sığorta iştirakçıları arasında qapalı münasi-bətlər sığorta fondunda 

cəmlənmiş vəsaitlərin geri qaytarılmasını şərtləndirir. 

Sığorta işi iqtisadi fəaliyyətin xüsusi bir növü olaraq, ixtisaslaşdırılmış təşki-latlar tərəfindən həyata 

keçirilir. Sığorta münasibətləri sığortaçıların iqtisadi ma-raqlarına dəyə biləcək zərərlər üzrə risklərin 

yenidən bölgüsünü xarakterizə edir. 

Sığortanın bir cəhəti sığorta fondunun formalaşması ilə bağlıdırsa, digər cəhəti sığorta fonduna cəlb 

edilmiş vəsaitlərin sığorta ödənişləri formasında qaytarılması ilə bağlıdır. 

Sığorta fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətlərin fəaliyyətini bu cəhətlər müəyyən edir. Sığorta şirkətləri 

bir maliyyə xidməti göstərən təşkilatlar kimi ölkəmizin maliyyə baarının formalaşmasında iştirak edirlər. 
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Ölkəmizdə maliyyə bazarının bir seqmenti kimi sığorta bazarı mövcuddur. İnkişaf etmiş ölkələrin 

sığorta bazarı ilə müqayisə edilə bilməsə də, Azərbaycan Respublikasında sığorta bazarının formalaşması 

başa çatmışdır və hazırda onun daha da təkmilləşdirilməsi prosesi gedir. 

Azərbaycanın sığorta bazarını keçmiş sosialist ölkələri ilə müqayisə etsək bu ölkələrin çoxunda sığorta 

bazarının ÜDM-dəki payının 2 faiz və ya bir  qədər  artıq olduğunu  görərik. Halbuki, 2015- 2017-cı illərdə 

Azərbaycanın sığorta bazarının toplam yığımlarının  ÜDM-də olan payı 0,8 faiz təşkil etmişdir. 

İnkişaf etmiş bazar ölkələrində  bu rəqəm 4  faizdən 10 faizədək dəyişir ki, bunların arasında isə ən 

yüksək göstərici son,rəsmi statistikaya görə, Yaponiyaya məxsusdur. Yaponiyanın ÜDM-sinin 2014-cü ilin 

sonuna 4,8 trilyon dollar və sığorta bazarının 480 milyard dollar həcmində olmasını nəzərə alsaq, bu rəqəmin 

ən yüksək göstərici olmasını bir daha təsdiqləmiş olarıq. 

Bir  şeyi də  qeyd etmək lazımdır ki, inkişaf etmiş sığorta bazarlarında toplanan ümumi sığorta 

yığımlarının strukturunda həyat sığortası  üzrə daxilolmalar  üstünlük  təşkil edir.  Həyat sığortasının ümumi 

sığorta yığımlarında üstünlük təşkil etməsi göstərir ki, inkişaf etmiş ölkələrin vətəndaşlarının pensiya 

təminatı daha dayanıqlı və fundamentaldır. Bu göstərici hazırda Azərbaycanda 30:70 faiz nisbətində qeyri-

həyat sığortasının xeyrinədir. İlk  illərdəhəyat sığortası yığımları hətta ümumi yığımların 10faizini təşkil 

edirdi. Son 5 ildə həyat sığortasının artması hesabına və xüsusilə könüllü həyat sığortası məhsulu olan 

―həyatın yaşam sığortası‖ məhsulunun tanınması hesabına bu rəqəm birqədər artmışdır.  Həyat sığortası 

yığımının  artması əhalinin sosial  vəziyyətinin yaxşılaşmasına müsbət təsir göstərir. 

Yeni məhsullar təqdim  edən sığorta şirkətləri ölkəmizin maliyyə  bazarında öz  yerlərini daha  da 

möhkəmləndirir. Bazar münasibətləri şəraitində sığorta şirkətlərinin uzunmüddətli səmərəli fəaliyyət 

göstərməsi, yüksək inkişaf tempinin təmin edilməsi, rəqabət qabiliyyətini yüksəldilməsi onun maliyyə 

fəaliyyətinin strateji idarə edilməsi səviyyəsindən çox asılıdır. 

 

 

AZƏRBAYCANDA VALYUTA NƏZARƏTĠNĠN ĠNSTĠTUSĠONAL-ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAFI 

 

Qasimov H.İ. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Dövlətin, bütövlükdə cəmiyyətin möhkəm maliyyə dayaqlarının yaradılması, ölkənin beynəlxalq 

iqtisadi münasibətləri sistemində səmərəli iştirakının təmin edilməsi, həm dövlətin, həm də təsərrufat 

subyektlərinin maraqlarının təmin edilməsi baxımından bütün bunlara tam uyğun gələn valyuta nəzarəti 

sisteminin yaradılması çox mühüm vəzifələrdəndir. Dövlət idarəetməsi sisteminin ayrılmaz hissəsi olan 

valyuta nəzarətinin dəqiq müəyyən edilmiş məqsədləri, hüquqları, obyekt və subyektləri, alətləri mövcuddur. 

Bunların da inkişafın hər mərhələsinə uyğun gələn konkret məzmunu valyuta nəzarəti mexanizminin dövlət 

tənzimlənməsi sistemindəki yerini aydınlaşdırır. Müasir tələblər baxımından, valyuta nəzarəti bir-birilə 

qarşılıqlı şəkildə sıx bağlı olan, qanunvericiliklə nizamlanan və vahid dövlət qurumu tərəfindən həyata 

keçirilən nəzarətedici və hüquqyaradıcı tədbirlərin məcmusu kimi səciyyələndirilə bilər. 

Dünya iqtisadiyyatının simasını əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmiş və dəyişməkdə olan təsərrüfat 

əlaqələrinin beynəlmiləlləşməsi, beynəlxalq maliyyə bazarlarının qloballaşması, beynəlxalq ticarətin 

beynəlxalq valyuta-maliyyə munasibətləri ilə culğalaşması və s. bu qəbildən olan proseslərin vahid sovet 

məkanın dağılması ilə eyni vaxtda başlaması postsovet respublikalarında bazar mexanizmlərin təşəkkül 

tapmasını əhəmiyyətli dərəcədə mürəkkəbləşdirir. Yaranmaqda olan milli valyuta məkanının sabitliyinin 

təmin edilməsinin, valyuta böhranlarının qarşısının alınmasının vacibliyi valyuta axınlarına nəzarəti zərurətə 

çevirir. Məhz buna görə də həm milli hakimiyyət orqanları, həm də beynəlxalq təşkilatlar valyuta siyasəti, 

valyuta tənzimlənməsi və valyuta nəzarətinin prinsiplərinin, həyata keçirilmə mexanizmlərinin 

öyrənilməsinə ciddi diqqət yetirilməsinə məhkumdurlar. 

Son 24 il ərzində Azərbaycanda da milli valyuta siyasəti, valyuta tənzimlənməsi və valyuta nəzarətinin 

təməli qoyulsa da, qloballaşmanın sürətlə yayılması onların milli iqtisadiyyatın dünyaya inteqrasiyası 

baxımından təkmilləşdirilməsini tələb edir. Fikrimizcə, burada aşağıdakıların qeyd edilməsi vacibdir: 

- Azərbaycanda əldə edilmiş makroiqtisadi dayanıqlığın qorunub saxlanılmasının dünya miqyasında baş 

verən qloballaşma proseslərinin kəmiyyət və keyfiyyət aspektləri ilə daha artıq dərəcədə əlaqələndirilməsi; 

- Azərbaycanın uzunmudətli milli tərəqqi perspektivlərinin təmin edilməsi, perspektivlərin yüksək dərəcədə 

gerçəkləşməsi yolu ilə milli siyasi-iqtisadi suverenliyinin təmin edilməsi; 
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- təsir gücünün artırılması məqsədilə milli valyuta siyasəti mexanizmlərinin, yəni valyuta tənzimlənməsi və 

valyuta nəzarətinin təkmilləşdirilməsinin davam etdirilməsi. 

Öz növbəsində, axırıncını aşağıdakı kimi konkretləşdirmək olar: 

- milli valyuta qanunvericiliyinin, xüsusilə qanunaltı normativ sənədlərin, dünya standartları inkar 

edilməməklə, həlledici mənada milli maraqlara uyğunlaşdırılması; 

- manatın tənzimlənən üzən məzənnə rejiminin qorunub saxlanılması; 

- bunun üçün göstərilən rejimin maddi təminatı kimi mərkəzləşmiş qızıl-valyuta ehtiyatlarının qlobal valyuta 

sahəsində baş verən fundamental proseslərə uyğun idarə olunması; 

- daxili iqtisadiyyatda xarici valyutalardan istifadə miqyaslarının (dollarlaşma və s.) sıfıra endirilməsi; 

- manatın qismən də olsa, lakin həqiqi dönərliliyinin vizual sübutu kimi regional valyuta bazarlarında manata 

ehtiyacın yaranmasına nail olunması; 

- bu yol ilə valyuta siyasəti, valyuta tənzimlənməsi və valyuta nəzarətinin Azərbaycanın bütün dünya ilə 

çoxistiqamətli valyuta-maliyyə əməkdaşlığının inkişafına xidmət etməsi. 

 

 

LAK-BOYAQ MATERIALLARININ KEYFĠYYƏTĠNĠ FORMALAġDIRAN  AMĠLLƏR 

 

Qasımov H.V. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

Lak-boyaq materiallarının vacib istehlak xassələri – onların möhkəmliyi, müxtəlif xarici təsirlərə qarşı 

davamlığı, həmçinin məmulatları korroziyadan və digər növ dağılmadan qoruma müddəti – ilkin xam 

materialların keyfiyyətindən asılı olaraq formalaşır. 

 Lak-boyaq materiallarının istehsalında ilkin xammal kimi yağlardan (əsasən bitki yağlarından), təbii 

və süni qətranlardan, siqqativlərdən, həlledicilərdən, durulaşdırıcılardan, plastifikator və piqmentlərdən 

istifadə edilir. Əliflərin əsas növlərinin, yağlı lak və boyaqların hazırlanmasında ilkin material kimi maye 

bitki və heyvanat mənşəli yağlardan istifadə olunur. 

Lak-boyaq materiallarının istehsalında istifadə edilən bitki yağları quruma qabliyyətinə görə 

təsnifləşdirilir. Bu əlamətə görə yağları quruyan, yarımquruyan və qurumayan yağlara bölürlər. Qurumayan 

yağlardan emal edilən əliflər, quruma zamanı çox gözəl, möhkəm, əriməyən və yumşalmayan pərdə 

əmələgətirmə qabliyyətinə malik olurlar. Bu qrup yağların ən geniş yayılan nümayəndələri kətan, kənaf, 

çətənə yağlarıdır. 

Yarıquruyan yağlar (daha dəqiq deyilərsə tədricən quruyan yağlar) bitki yağlarının ən geniş qrupunu 

təşkil edir. Bu qrupa quruma müddəti kəskin dəyişən yağlar daxildir (pambıq, zeytun və s.). Bu yağların 

əmələ gətirdiyi pərdə əriyir və üzvi həlledicilərdə (benzində) həll olur. Qurumayan yağlar tamamilə qurumur, 

buna görə də sürtgü materialı və plastifikator kimi istifadə olunur. Lak-boyaq tərkiblərində istifadə edilən 

qətranlar onların keyfiyyətinin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Qətranları təbiətinə görə təbii və 

sintetik qətranlara bölürlər. 

Təbii qətranlardan ən geniş tətbiq olunanları kanifol və şellakdır. Kanifol bitki mənşəli təbii qətran 

olub lak istehsalında tətbiq olunur. Emal boyaqlarında kanifol tətbiq edilmir. Ona görə ki, piqmentlərin 

təsirindən sabunlaşma yaradır ki, bu da boyağın saxlanma zamanı vaxtından əvvəl qatılaşmasına səbəb olur. 

Bundan başqa təmiz kanifol pərdəsi kövrək olur və asan əriyir. Bu səbəbdən də lak istehsalında kanifol 

efirlərindən istifadə olunur. 

Kanifol efirləri xüsusi aparatlarda yüksək temperaturda (230° C), əridilmiş kanifolun qliserinlə 

qarşılıqlı təsirindən alınır. Efirlərin əmələ gətirdiyi pərdə suya daha çox davamlıdır, buna görə də daxili və 

xarici boyama işləri üçün istifadə olunan lak-boyaq örtüklərinin istehsalında geniş tətbiq edilir. 

Şellak ən yaxşı təbii qətranlardan biri hesab edilir. 65-75°C temperaturda yumşalır, 120°C-də isə 

tamamilə əriyir. Güclü parlaqlığına və kifayət qədər möhkəmliyinə görə şellak, spirtli və politur mebel 

laklarının istehsalında istifadə edilən ən yaxşı qətran hesab olunur. 

Lak istehsalında sintetik lak qətranlarından da istifadə edilir ki, bunlardan ən geniş yayılanları 

aşağıdakılardır: alkid qətranları, poliefir, fenolformaldehid qətranları, melaminformaldehid, polivinilxlorid 

və başqa qətranlar. Texnikada həmçinin üzvi silisium və epoksid qətran əsaslı laklar da tətbiq edilir. 

Alkid qətranları modifikasiya edilmiş bitki yağları ilə birlikdə alkid laklarının istehsalında istifadə 

edilir. Onlardan qliftal və pentaftal qətranlaı daha geniş yayılmışdır. Onların tərkibdə olması lak və emal 
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pərdələrinə öz-özünə quruma qabiliyyəti verir. Poliefir qətranları qətranlı lakların istehsalında tətbiq edilir. 

Onları monomer məhlulları və ya üzvi həlledici məhlulları (aseton, etliasetat və s.) kimi istifadə edirlər. 

Fenolformaldehid qətranları qətranlı və yağlı lakların hazırlanması üçün istifadə olunur. Onlar spirtdə, 

asetonda və başqa həlledicilərdə yaxşı həll olur, lakin benzində, skipdarda və yağda həll olmurlar. Qətranlar 

sarı və qırmızı-qəhvəyi rənglərdə olurlar. 

Bu qətranların modifikasiya edilmiş və yağlarda həll olan növləri geniş yayılmışdır. Onları tərkibə 

əlavə etdikdə yağlı lakların quruması sürətlənir, pərdənin bərkliyi və parlaqlığı yüksəlir. Lak-boyaq 

tərkiblərinin keyfiyyətinin formalaşmasına təsir edən xammallardan biri də siqqativlərdir. 

Siqqativlər yağlarda həll olmuş kobalt, manqan, qurğuşun, sink və başqa metallardan ibarətdir. Onlar 

bitki yağlarının quruma prosesini sürətləndirmə qabiliyyətinə malikdirlər. Tərkibində yağlı maddə olan lak-

boyaq materiallarının hazırlanmasında həmişə siqqativlərdən istifadə edirlər. Yağlara siqqativlər əlavə edən 

zaman quruma müddəti on dəfələrlə artır. Belə ki, ən geniş yayılmış kətan yağının yaratdığı pərdə siqqativsiz 

6-8 günə, siqqativ əlavə etdikdə isə 6-10 saata quruyur. 

Belə təsirinə görə siqqativləri əliflərə, yağlı laklara və boyaqlara əlavə edirlər. Qurumanın 

sürətlənməsi böyük iqtisadi əhəmiyyətə malikdir, rəngsazlıq işlərinin müddətini kəskin surətdə azaldır. 

Siqqativlər yağların quruma prosesinin mahiyyətini dəyişmir, yalnız katalizator rolunu oynayır. 

Yağlara əlavə edilən siqqativlərin müəyyən olunmuş optimal miqdarı vardır. Bundan artıq siqqativin 

tərkibə əlavə edilməsi artıq qurumanı sürətləndirmir, əksinə hətta bir qədər azaldır ki, bu da arzuolunmazdır. 

Kobalt siqqativinin müəyyən olunmuş təxmini miqdarı 0,13%, qurğuşununku isə 0,45%-dir. 

Siqqativin təsirini azaltmaq üçün lakların tərkibinə bəzən antioksidant əlavə edirlər. Siqqativlər iki üsulla 

alınır: əritmə və çökdürmə. Bu üsullara uyğun olaraq əridilmiş və çökdürülmüş siqqativlər alınır. 

Hazır siqqativlər skipidar və ya benzin məhlulları formasına buraxılır, açıq və tünd rənglərdə olur. 

Siqqativlər tərkibə qatılarkən yağla yaxşı qarışmalı, çöküntü və tutqunluq yaratmamalıdırlar. 

 

 

KĠġĠ MODEL AYAQQABILARININ KEYFĠYYƏTĠNĠN  EKSPERTĠZASI 

 

Rəsulova Ü.C. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

        

Ayaqqabılar müxtəlif növ xassələri özündə birləşdirir ki, bu da ayaqqabı və digər məmulatların 

hazırlanması üçün onu qiymətli materiala çevirir. Ayaqqabı – ayağı zərərli xarici təsirlərdən qoruyan geyim 

növüdür. Kişi ayaqqabıları xarici görünüşünə, konstruksiyasına, fasonuna və bəzəyinə görə modanın 

istiqamətinə uyğun olmalıdır.Kişi ayaqqabılarının istismar tələblərinə düzgün cavab verməsi onun 

materialının möhkəmliyindən, hissələrin birləşdirilməsi üsulundan, furnituraların düzgün və möhkəm 

bərkidilməsindən, texnoloji rejimin düzgün yerinə yetirilməsindən və eləcə də həmin məmulatın 

konstruksiyasından asılıdır.Kişi ayaqqabıları istehsalında tətbiq edilən süni materiallar təyinatından asılı 

olaraq dörd əsas qrupa bölmək olar: 1. Ayaqqabının altı üçün işlədilən süni materiallar; 2. Ayaqqabının üzü 

üçün işlədilən süni materiallar; 3. Ayaqqabının daxili hissələri üçün işlədilən süni materiallar; 4. 

Ayaqqabının aralıq hissələri üçün işlədilən süni materiallar.Ayaqqabı əsasən üzlük və altlıqda ibarətdir. 

Altlıq–gön,rezin,süni dəri,üzlük isə yumşaq dəri ,meşin,şevro ,xrom ,toxunma və süni 

materiallardan(kirza,şarqolin,süni zamşa) olur.Süni material ayaqqabının hazırlanma prosesini 

sadələşdirir,çeşidini artırır və keyfiyyətini yüksəldir. Ayaqqabı malları gön ,keçə və rezin ayaqqabılarına 

bölünür. Bunların içərisində ən əsas yeri gön ayaqqabıları tutur. Çox vaxt gön və dəri anlayışlarını 

eyniləşdirirlər,lakin bunlar fərqli-fərqli anlayışlardır. Heyvanlardan soyulmuş hissəyə dəri deyilir. Gön 

zavodlarında bu dəriləri müxtəlif üsullar ilə aşıladıqda ,onlar gön halına gəlir. Ayaqqabının altı üçün bərk və 

qalın gön ,ayaqqabıların üzləri üçün isə nazik və yumşaq gön tələb olunur. Aşağıdakı heyvanlardan dəri alıb 

,gön hazırlayırlar: 1) iribuynuzlulardan və onların balalarından;2) xırdabuynuzlulardan (qoyun-keçi); 3) 

atlardan; 4) dəvələrdən; 5) donuzlardan; 6) marallardan; 7) itlərdən; 8) su heyvanlardan (suiti,su pişiyi); 9) 

ilanlardan; 10) balıqlardan və s . Ayaqqabı istehsalı prosesi – materialın biçilməsi ,hissələrin 

quraşdırılma,bitişdirilmə və qəliblənməsi, altlığın üzlüyə bərkidilməsi, habelə hazır ayaqqabıya bəzək 

vurulmasından ibarətdir.Ayaqqabının altı üçün işlədilən süni materiallara təbii və sintetik kauçuklar, onların 

əsasında alınmış rezinlər, kartonlar və müxtəlif növlü plastik kütlələr daxildir. Ayaqqabının altı üçün 

işlədilən süni materiallar içərisində müxtəlif quruluşlu və markalı rezinlər xüsusi yer tutur ki, bunların da 

istehsalının əsasını təbii və sintetikkauçuklar təşkil edir. Kauçuklar zəncirlərində ikiqat rabitə olan xətti 
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polimerlər qrupuna daxildir. Onlar elastikliyinə və müxtəlif temperatur dəyişmələrinə qarşı davamsız 

olmalarına görə fərqlənirlər.Üzlüyü parçadan,fetrdən,süni dəridən və s. olan ayaqqabıları daxil etməklə 

təyinatına görə gön ayaqqabıları təyinatına görə məişət,idman, istehsalat,tibbi (ortopedik) ayaqqabılara 

bölürlər. Cins və yaş xüsusiyyətlərinə görə gön ayaqqabılar 10 qrupa bölünür: kişi,qadın,oğlan,qız,məktəbli 

oğlan,məktəbli qız,uşaq,az yaşlı uşaq,qusarik,pinetka qruplarına bölünür.Ev ayaqqabıları özlərinin 

yüngüllüyünə,yumşaqlığına,yüksək gigiyenik xassələrinə,üzlüyünün sadəliyinə, ayağa geyilməsinə və 

soyundurulmasına görə xarakterizə edilir. Üz materialı kimi xrom gönlərindən,yun,pambıq və süni ipək 

parçalardan,fetrdən ,süni gönlərin müxtəlif markalarından istifadə edilir. Altlıq üçün keçə,məsaməli və 

monolit rezin, plastik kütlə və təbii gön materialı tətbiq edilir. Altının üzünə bərkidilməsi üçün yapışqan, isti 

vulkanizasiya,tökmə, tikiş- yapışqan, sap tikişi, tikib çevirmə üsullarından istifadə edilir. Üz materialının 

növünə görə məişət gön ayaqqabıları. Ümumiyyətlə,ayaqqabının üz materialının növünə görə onun 

davamlılığını,rütubət keçirməsini,rütubətdən mühafizə etməsini,estetik xassələrini təyin etmək olar. Yuft 

ayaqqabıları çətin iqlim şəraitində, yəni gilli və daşlı yerlərdə ,palçıqlı yollarda, kənd təsərrüfatı və istehsal 

işlərinin yerinə yetirilməsində geyilir. Bu ayaqqabılar qara rəngli xam materiallardan hazırlanmaqla az 

çeşidlidir,bəzəndirici elementlərdən istifadə edilmədən istehsal olunur. 

Yuft ayaqqabıları təyinatına görə məişət,idman və istehsalat ayaqqabılarına ,növlərinə görə isə 

çəkmələrə qısaboğaz çəkmələrə və botinkalara bölünür. Bu növ ayaqqabılar balıqçılıq və ağac emalı sənayesi 

üçün bə-xili və yarım bəxili,porşinlər növündə istehsal olunur.Üzü parçadan olan ayaqqabılar yay və qışda 

,habelə ev şəraitində geyilmək üçün hazırlanan ayaqqabılardır. Parça ayaqqabılar nisbətən 

yüngül,hiqroskopik,yum- şaq xassəli olmaqla bunların istehsalında yun və yarım yun parçalardan,fetrdən 

istifadə etməklə ayaqqabının istilik saxlama xassəsini yüksəltmək olar.Uzunömürlülüyünə görə parçadan 

olan ayaqqabılar xrom və kom-binbinələşdirilmiş ayaqqabılardan geri qalır.Parça ayaqqabılar nisbətən 

yüngül,hiqroskopik, yumşaq xassəli olmaqla bunların istehsalında yun və yarım yun parçalardan,fetrdən 

istifadə etməklə ayaqqabının istilik saxlama xassəsini yüksəltmək olar. Uzunömürlülüyünə görə parçadan 

olan ayaqqabılar xrom və kombinələşdirilmiş ayaqqabılardan geri qalır. Çünki,parça materialları gönə 

nəzərən çox tez dağılır. Ayrı-ayrı detallarının davamlılığını artırmaq üçün onların bəzi detallarını (burun,xarici 

dabanlı qayışını) xrom gönlərindən biçirlər. Bu ayaqqabıların çatışmayan cəhəti yüksək su keçirmə 

qabiliyyətinə malik olmasıdır. Ona görə də bu ayaqqabıların quru iqlim şəraitində geyilməsi məsləhətdir. 

Parça ayaqqabıların üz materialları kimi pambıq, yun, kətan, ipək parçadan, fetrdən, toxunmamış kətan 

parçalarından istifadə edilir. Kombinə olunan ayaqqabıların çeşidinə kişi çəkməsi,yarımçəkmə,uzunboğaz 

çəkmə ,qadın sapojkisi,yarım sapojki,yarımçəkmə və tufli daxildir. Yeyilməyə qarşı dözümlülüyünə görə 

kombinə edilimiş ayaqqabılar yuft və xrom ayaqqabılarına nisbətən geridə qalır,lakin toxunma parça 

ayaqqabılarından üstündür,çünki ayaqqabının istismarı zamanı onun intensiv təsirlərə məruz qalan detallarını 

dəridən biçirlər. Süni və sintetik gönlərdən olan ayaqqabılar təyinatına görə yay-yaz , payız – qış və ev 

ayaqqabılarına ayrılır. Bu qrup ayaqqabılar yaxşı estetik xassələrə malikdir,amma davamlılıq və rütubət 

keçirmə xassəsinə görə üzü təbii gönlərdən olan ayaqqabılardan geri qalır. Süni və sintetik materiallardan 

uzunboğaz çəkmə,çəkmə,yarımçəkmə,tufli və ev ayaqqabıları istehsal edilir.Kişi ayaqqabılarl çeşidinə 

uzunboğaz çəkmə ,qısa boğazçəkmə , yarimçəkmə, səndəlet, səndəl başmaq, idman tuflisi, tufli,ev və yol 

tufliləri daxildir. Metrik sistem üzrə istehsalı 24,5÷30,5 ölçülər arasında olur. Kişi ayaqqabıları məsaqməli və 

məsaməsiz rezinlərdən olur. Nadir hallarda kütləvi istehsal üçün gön materiallarından istifadə edilir. Modalı 

və yay ayaqqabıları üçün göndən istifadə olunur. 

Ayaqqabının keyfiyyət göstəriciləri iki qrupa bölünür: istehlak göstəricisi və məhsulun istehsal 

xassələri. İstehlak göstəricisinə məmulatın bilavasitə istismar olunma prosesindəki göstəricilər,yəni 

məhsuldan istehlakçının istifadəsini qiyməti daxildir. Məhsulun istehsal xassələrinə isə istehsal və məhsul 

dövriyyəsi prosesində olan xassələr daxildirayaqqabının     funksional    tələblərini    təşkil     edir     ki,bu   da 

estetik, erqonomik ,gigiyenik ,,uzunömürlülük,təmirəyaralılıq,texniki-iqtisadi tələblərlə xarakterizə olunur. 

Erqonomik tələblər dedikdə,hər bir növ ayaqqabının konstruksiyasının insan ayağının anatomik quruluşuna 

uyğunluğu,onun insanın antropometrik və fizioloji bədən xüsusiyyətlərinə tam cavab verməsi və 

uyğunlaşması başa düşülür. Antropometrik göstəricilər ayaqqabının insan ayağına bütün əlamətlər üzrə 

uyğun gəlməsi ilə xarakterizə edilir. Hər bir ayaqqabı formasına, konstruksiyasına, ölçülərinə görə insan 

ayağının anatomik quruluşuna uyğun gəlməlidir. Məlumdur ki, insan yeriyərkən, tullanarkən onun ayağı 

ölçücə dəyişir. Məsələn, maksimum qatlanma zamanı ayağın barmaq dəsti hissəsində 6-8% normadan artıq 

genişlənmə baş verir. Bunun nəticəsində ayaqqabının üz detallarında hiss edilən dərəcədə dəyişiklik 

yaranır.Fizioloji göstəricilər dedikdə, ayaqqabı geyilən zaman onun insanın normal təzyiqinə davam 

gətirməsi, ayaqqabı tərəfindən ayağın dərisinə təsir edə biləcək artıq qüvvənin olmaması başa 
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düşülürGigiyenik tələblər ayaqqabı daxilində insan ayağının normal fəaliyyyəti üçün lazımi mikroiqlim 

mühitinin yaradılması ilə xarakterizə olunur. Estetik tələblər gön ayaqqabıların keyfiyyətinə qoyulan ən 

vacib istehlak xassələrindən biridir. Texniki-iqtisadi tələblər də öz növbəsində gön ayaqqabıların 

keyfiyyətinə qoyulan ümumi tələblər sırasına daxildir və bir neçə amillərdən asılıdır. Ayaqqabını istehsalı 

zamanı yüksək məhsuldarlıq təmin edilməli,ayaqqabı üçün seçilmiş konstruksiya ,model iqtisadi cəhətdən 

səmərəli olmalıdır. İstehlak zamanı ayaqqabı uzun müddət geyilməyə davamlı olmalıdır ,yənı vaxtından əvvəl 

sıradan çıxmamalıdır.Bütün bunlara yekun vuraraq belə qənaətə gəlmək olar ki, daha səmərəli yaraşıqlı vəs 

istehsal etmək üçün birinci növbədə yararlı fiziki- mexaniki xassəyə malik olmalıdır. 

 

 

ĠDARƏETMƏNĠN ĠNFORMASĠYA TƏMĠNATININ SƏMƏRƏLĠLƏġDĠRĠLMƏSĠ 

 

Qasımov R. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Respublikamızm müsteqillik yoluna qədəm qoyduğu bir zamanda cəmiyyetimizin yenidən qurulması, 

iqtisadiyyatımızm bərpası, milli ideologiyamızm yaradılması və inkişaf etdirilmesi, elm, təhsil, səhiyye və 

digər sahələrin dünya standartlan səviyyəsinə qaldırılması, qədim ve zengin mədəniyyetimizin qorunub 

saxlanması və daha da inkişaf etdirilməsi kimi bir sıra problemlər meydana gelir. Diger tərəfden başqa 

respublikalarda olduğu kimi, bizdə də sosialist tesərrüfat sistemindən imtina edilməsi və bazar iqtisadiyyatı 

yolunun seçilmesi bu problemlərin mürekkəbliyini bir qədər də artırır. Məsələnin mürəkkəbliyi ondadır ki, 

bütün bu problemlərə kompleks şekilde baxılmalı ve onlardan hər birinin helli digərinin ziyanma 

olmamalıdır. Məhz buna görə də bütün cəmiyyət tam bir sistem şeklində nəzərdən keçirmeli, sadalanan 

problemlərin həlli sistemin ümumi məqsədinin əldə olunmasına yönəldilməlidir. Bundan başqa cəmiyyətin 

yaxın gələcəkdə inkişafınm nəzərə ahnması da vacib şərtlərdən biridir. Aydındır ki, indiki şəraitdə qoyulan 

məsələni tam hell etmək, cəmiyyətimizin düzgün inkişaf proqnozunu vermək sistem nəzəriyyəsindən, riyazi 

iqtisadi modellərdən və müasir informasiya texnologiyalarmdan istifadə etmədən mümkün deyildir. Adətən 

sosial-iqtisadi proqnozlar keçmiş nəticelerin gəlecəye ektrapolyasiya yolu ilə qurulur. Lakin tarixi inkişafda 

sərt dönüşlər baş verirsə və keçmiş qanunlarm işləməsi qeyri-mümkün olursa, bu yolla ciddi nəticələr almaq 

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

reylərinin işlenməsine əsaslanan «İyerarxiyalarm analizi metodundan» geniş istifade olunur. 

İşlənən tezizin aktuallığı ölkədə İKT-nin geniş istifadəsi ila bağlıdır ki, bu da hərtərəfli inkişafı təm in 

edir. İşdə dövlətin m üasir inform asiya infrastm kturım un yaranm ası və inkişafı ilə bağlı suallar şərh edilib 

və hesab edilir ki, lazımi və kifayətli şərt dövlətin m üasir inform asiya infrastrukturunun yaradılm ası və 

inkişaf etdirilm əsidir və bu infrastruktura inform asiya m əhsullarmm çatdınlm ası sistem i, bu m əhsullarm 

istehsalı sistem i və nəhayət hesablam a texnikasından istifadə etm əklə inform asiya resurslarınm toplanm 

ası və yadda saxlanm ası sistem i daxildir. 

1 .Müasir idareetmə hər tərəfli təhlil edilmiş, onun ayrı-ayrı sahələrində yaranan informasiyanm yeni 

texnika və texnologiyalarm tətbiqi ilə emal edilərək optimal idarəetmə qərarlarmm qebul edilməsi əsasları 

verilmişdir.  

2.Müasir informasiya texnologiyası əsasında verilənlər bazası və onlarıün idarəedilməsi metodları 

təhlil edilmiş və nəticədə apparat-proqram vasitələrinin inkişafı nəticəsində verilənler bazasının yeni 

idarəetmə metodları müəyyən edilmişdir. 

3.İdareetməde kompleks məsələlərin formalaşdırılması imkanları, həll edilən məselələrin terkibi 

müəyyən edilmiş və idarəetmə qərarm qəbulu üçün lazım olan kriteriyalar əsaslandırılmışdır.  

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

informasiya texnologıyasmm inkişäfı, ümumsistemli proqram vasitəlerinin tetbiqi mövcud olan sistemin yeni 

səviyyedə işleye bilmek imkanları müəyyən edilmişdir.  

5.Predınet oblastınm avtomatlaşdmlmasmm müxtelif ölçülerdə-ayrı-ayrı inforrnasiya prosesindən 

tutmuş tam avtomatlaşdırılmış inform asiya sistemlərinin yaradılmasma qədər həyata keçirilmiş ve bu zaman 

meydana çıxan çətinliklərin aradan qaldınlması yolları verilmişdir.  

6.İdarəetmədə informasiya texnologiyasmın modellərinin qarşılıqlı əlaqəsi və tərkibi verilmiş, konkret 

sahedən ve şeraitdən asılı olaraq bu və ya digər modelin tətbiqi xüsusiyyətləri təhlil edilmişdir.  

7.Konkret bir müəssisə üçiin idarəetmənin informasiya texnologiyası tətbiq edilmiş və ayrı-ayrı 

istehsal fazaları üçün modellər təklif edilmişdir. 
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BAL HAQQINDA ÜMUMĠ MƏLUMAT 

 

Qasımova A.A. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

Bal — arılar tərəfindən bitkilərdən toplanan, çox güclü şəfaverici təsiri olan təbii qida. 

Tərkibi insan orqanizmi üçün faydalı maddələrlə zəngin təbii arı balı ən həssas mədə tərəfindən də 

asanlıqla həzm edilir. Bal daxili orqanları sağlamlaşdırır, insana enerji verir, iradəni möhkəmləndirir, ovqatı 

yaxşılaşdırır, bədəni gümrahlaşdırır, cavanlığı qoruyub saxlayır, ömrü uzadır.Arılar təbii balı çiçəklərdən 

sızan şirin şirədən – nektardan hazırlayırlar. Balın kimyəvi tərkibi 20% sudan, 75% şəkərdən və 5% başqa 

maddələrdən ibarətdir. 

Bal yüksək kolori qida məhsulu olmaqla yanaşı, həm də əvəzsiz müalicəvi əhəmiyyətə malikdir. Bal 

yeganə qida məhsuludur ki, orqanizm tərəfindən tam mənimsənilir və heç bir qalıq saxlamamaqla yanaşı, 

orqanizmin şlaklardan təmizlənməsinə kömək edir. Balın ətri, dadı, rəngi, görünüşü və kristallaşması, balın 

alınmış olduğu bitkilərə görə fərqlənir. 

Bal tez və ya gec(götürüldüyü çiçəkdən və saxlanmaq şəraitindən asılı olaraq ) qatılaşıb xarlanır. Balın 

kristallaşması (xarlanması) təbii prosesdir və balın keyfiyyətinə mənfi təsir göstərmir. Cökə, yonca, akasiya, 

pambıq, günəbaxan balı tez (götürüldükdən 6 ay müddətində), qaratikan, biyan, zeytun, tütün və s. balı isə 

gec xarlanır(bəzən hətta bir ildən gec). İsti şəraitdə saxlanan bal gec, soyuqda saxlanan isə tez xarlanır. 

Xarlanmaq balın keyfiyyətinə təsir etmir. 

Tərkibi insan orqanizmi üçün faydalı maddələrlə zəngin təbii arı balı ən həssas mədə tərəfindən də 

asanlıqla həzm edilir. Bal daxili orqanları sağlamlaşdırır, insana enerji verir, iradəni möhkəmləndirir, ovqatı 

yaxşılaşdırır, bədəni gümrahlaşdırır, cavanlığı qoruyub saxlayır, ömrü uzadır. 

Bal arıların istehsal etdiyi təbii,müalicəvi bir məhsuldur. Arılar balı çiçəklərdən,bitkilərdən 

topladıqları şirələrdən-nektardan hasil edirlər. Nektar-bitki çiçəyinin vəziləri tərəfindən ayrılan şəkərli şirin 

maddədir. Nektarın tərkibində sadə şəkərlər – fruktoza və qlyukoza,habelə mürəkkəb şəkərlərdən saxaroza 

və az miqdarda maltoza,melibioza,rafinoza vardır. Nektarın tərkibində şəkərin miqdarı bitkinin növündən 

asılı olaraq 3%-dən 76%-ə qədər olur. Şəkərdən əlavə tərkibində az miqdarda zülallı maddələr,üzvi duzlar və 

mineral maddələr müvcuddur. Suyun tərkibi nektarda 40%-dən 90%-ə qədərdir. Bir kiloqram bal hasil etmək 

üçün arı iki min uçuş edir,yüz minlərlə-milyonlarla çiçəklərdən nektar toplayır.  

Nektarın toplanması dövründə pətəkdə tənbəl və ilk görüşdə işsiz gözə çarpan şişkin qarınlı arılara 

təsadüf edilir. Vaxtaşırı onların xortumlarının ucunda kiçik maye damcısı görünür və yenidən yox olur. 

Onlar bu zaman ən mühim işlə məşğul olan cavan arılardır. Onların kimyəvi laboratoriya vəzifəsini görən 

çinədanlarında fermentlərin təsiri ilə saxarozanın qlyukoza və fruktozaya parçalanma prosesi gedir.  

Arılar bala turşuluq verirlər. Fermentlərin təsirindən qlyukozanın bir hissəsi qlyukonat turşusuna 

çevrilir. Buna görə də bal həmişə turş reaksiyaya malik olur. Nektarın dəfələrlə bir qovuqcuqdan başqasına 

köçürülməsi prosesində arının bal çinədanındakı xortumundakı udlaq vəzilərinin şirəsi ilə qarışması 

nəticəsində o,bala çevrilir və uzun müddət xarab olmadan qalır.     

Arılar onun üzərini nazik mum qapaqcıqları ilə örtürlər. Nektarın bala çevrilməsi prosesi bundan sonra 

da davam edir. Bal yetişir,ətirli olur və onun acı tamı çəkilir. Balın tərkibində 16%-dən 22%-ə qədər su,75%-

ə qədər qlyukoza və fruktoza,3%-ə qədər saxaroza (qamış şəkəri) olur. Qalan tərkib hissələri isə 

zülallardan,üzvi turşulardan,fermentlərdən,vitaminlərdən,mineral,ətirli və boyayıcı maddələrdən ibarətdir. 

Təbii bal 2 cür olur: çiçək balı və gəzəngi bal. 

Çiçək balı götürüldüyü çiçəkdən asılı olaraq müxtəlif ola bilər. Bunlardan cökə, yonca, qaratikan, 

akasiya , günəbaxan, zeytun və s. çiçəklərdən götürülən bal yüksək keyfiyyətli, şabalıd, Dəfnə və s. bitkilərin 

balı isə aşağı keyfiyyətli hesab olunur. 

Gəzəngi balı arılar təbiətdə quraqlıq vaxtı gəlir olmadıqda bəzi bitkilərin yarpaq və gövdələrinin, 

yaxud bitkilər üzərində olan həşəratın ifraz etdiyi şirin şirələrdən toplayırlar. Bu bal başqa bala nisbətən 

güclü bakteriosid (mikrob öldürən) təsirə malik olmaqla insan üçün qorxusuzdur. Dadına görə aşağı 

keyfiyyətlidir. 

Bal əsasən mənşəyinə görə iki böyük qrupa bölünür. Bu qruplara monoflor (bir növ çiçəkdən: məs. 

cökə,akasiya və s.) və poliflor (müxtəlif çiçəklərdən: məsələn çəmənlik çiçəklərindən toplanmış) bal daxildir. 

Balın növləri: 

- Cökə balı: Bu balı arılar cökə ağacının çiçəklərindən toplayırlar. Öz ətrinə və yaxşı dadına görə 

yüksək qiymətləndirilir. Cökə balı şəffaf yaxud açıq sarı rəngdə olur. 
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- Akasiya balı: Akasiya balı olduqca şəffaf,ətirli və dadlı olur. Gec xarlanan və yüksək keyfiyyətli bal 

sayılır. 

- Günəbaxan balı: Rəngi tünd sarı,dadı xoşagələndir. Bu bal tez xarlanır. 

- Pambıq balı: Rəngi şəffaf olmaqla bərabər özünə məxsus tamı və ətri var. Tez xarlanır və xarladıqca 

rəngi ağarır,iri dənəcikli çöküntü verir. 

- Şabalıd balı: Arılar bu balı yeməli şabalıddan və atşabalıdının çiçəklərindən toplayır. Atşabalıdı 

çiçəklərindən toplanan bal rəngsiz – sulu,yeməli şabalıd çiçəyindən toplanan bal isə tutqun rəngli – çox duru 

və acı olduğuna görə ondan yalnız şirniyyət sənayəsində istifadə edilir. 

- Keyfləndirici,yaxud zəhərli bal: Bu balı arılar dağlarda xüsusi bitkilərdən toplayırlar. Belə balı 

yedikdə insana keyfləndirici təsir göstərir. Bəzən temperatur qalxır,ürək bulanması,təngnəfəslik və baş 

gicəllənməsi müşahidə olunur. Belə balı bir il saxladıqdan sonra onun zəhərliliyi itir və yemək üçün yararlı 

olur. 

- Gəzəngi bal: Təbiətdə gəl ir olmadıqda arılar bəzi bitkilərin yarpaq və gövdələrinin,yaxud bitkilər 

üzərində olan, həşəratın ifraz etdiyi şirin şirələri toplayırlar ki,buna da gəzəngi bal deyilir. Gəzəngi bal başqa 

ballara nisbətən güclü bakterisid təsirə malik olmaqla insan üçün qorxusuzdur. Dadına görə aşağı 

keyfiyyətlidir. Gəzəngi balı arılar üçün zərərli olduğuna görə o,arıların qış yemi üçün yaramır. 

Balın rənginin,ətrinin və dadının müxtəlifliyi onun hansı növ və hansı rəngdə çiçəklərdən toplanması 

ilə əlaqədardır. Balın rəngi tam şəffafdan tutmuş sarı,qonur,tutqun bənövşəyi və s. müxtəlif ça larlı olur. 

 

 

DÜNYADA YETĠġDĠRĠLƏN QƏHVƏNĠN SƏCĠYYƏSĠ VƏ ĠQTĠSADĠ DƏYƏRĠ 

 

Qasımova S.B. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Alimlərin araşdırmasına görə insanlar ilk dəfə qəhvəni 3000 il bundan əvvəl içməyə başlayıblar. 

Qəhvənin vətəni Efiopiyadır İlk olaraq qəhvəni Efiopiyanın cənub-qərbində yerləşən "Kaffa" əyalətinin 

keşişlərindən biri tapmışdır. Elə qəhvənin adı da buradan qaynaqlanır. Tarixi mənbələrə əsasən, qəhvə 

eramızın 875-ci ilində Ərəbistan və İranda məlum olmuşdur. Sonralar Suriya və digər ərəb ölkələrinə 

yayılmışdır. 1554-cü ildə Türkiyənin Konstantinopol – indiki İstanbul şəhərində dünyada ilk qəhvəxana 

açılmışdır. Londonda 1652-ci ildə, Rusiyada isə 1665-ci ildə əhali qəhvə ilə tanış olmuşdur. Daha sonralar 

isə XVIII əsrdə qəhvə Avropa ölkələrinə yayılmış, Afrikanın tropik ölkələrində, Yavada, Sinqapurda və 

Avstraliyanın isti əyalətlərində əkilməyə başlanmışdır. XIX əsrin ortalarında Braziliyada ilk qəhvə 

ağaclarının əkilməsinə başlanmış və hazırda Braziliya dünya bazarına ən çox qəhvə çıxaran ölkədir. 

Qəhvə   Rubiaceae fəsiləsinin Coffea cinsindən olan həmişəyaşıl yarpaqlı qəhvə ağacının meyvəsinin 

toxumundan hazırlanan dünyaca məşhur kənd təsərrüfatı məhsullarından biridir. Qəhvə ağacları olduqca 

geniş növ müxtəlifliyinə malikdir. Bura həm 6-8 metrlik nəhəng ağaclar, həm də kiçik karlik kolları aid 

edilir. Adətən bu ağacların hündürlüyü 1,2-1,8 m-ə çatdıqda başları vurularaq kollaşdırılır. Ağacın çiçəkləri 

ağ rəngdə, yasəmən ətirli olub yarpaqların qurtaracağında dəstə halında yerləşir. Bu ağacın meyvəsi albalı 

giləsinə bənzər sulu, şirin, ətli meyvədir. Meyvənin daxilində isə perqament görünüşlü, qılafa bürünmüş iki 

dən olur və məhz qəhvə istehsalında bu dənlərdən istifadə edilir. Qəhvə ağacı qışda havanın temperaturu azı 

+14   olan, xüsusuilə də qış mövsümünə yağıntının miqdarı çox az təsadüf edilən tropik iqlimli ölkələrdə 

becərilən tropik bitkidir. Dünyada mövcud olan 13 iqlim qurşağından yalnız ikisi - subtropik (ölkənin 65 %-

ni əhatə edir), mülayim (ölkənin 35 %-ni əhatə edir) Azərbaycandadır. Bu səbəbdən qəhvə ağacının 

ölkəmizdə becərilməsi əlverişsizdir. Ona görə də Azərbaycana qəhvə yalnız xarici ölkələrdən idxal olunur.  

Qəhvə sortundan asılı olaraq 4 yerə bölünür: 

1) Arabika (Coffea Arabica) 

2) Robusta (Coffea Canephora) 

3) Liberika (Coffea Liberica) 

4) Ekstselsa (Coffea Dewevrei) 

Dünya miqyasında istehsal olunan qəhvə sortlarından arabika (70 %) və robusta (30 %) üstünlük təşkil 

edir. Qalan iki sort isə dad xüsusiyyətinə görə robustaya bənzəməsinə baxmayaraq, robusta qədər xoşagələn 

deyil. Onlar sadəcə əsas sorta əlavə edilən qarışıq kimi istifadə edilir. İstehlakçılar arasında robusta sortuna 

olan tələbatın aşağı olması ilə əlaqədar bu sortdan az istehsal olunur. Robusta Afrika və Asiya ölkələrdə 



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

434 

 

yetişir. Arabika isə dünyada geniş istehsal olunan sortdur. Son illərdə peşəkar qəhvə istehsalçıları 2 sortu 

ustalıqla birləşdirərək qəhvə azarkeşlərinə yeni dad təqdim ediblər.  

Əhali arasında ən çox istehlak edilən içkilər arasında 1-ci yerdə su, 2-ci yerdə çay, 3-cü yerdə isə 

qəhvə içkiləri durur. Qəhvə ictimai həyatın müxtəlif sahələrində hər zaman vacib rol oynayır. Tərkibindəki 

kofeinin zənginliyi ilə əlaqədar olaraq qəhvə insana gümrahlıq, yüksək əhvali-ruhiyyə verir və buna görə də 

bu bitki güclü stimullaşdırıcılar siyahısına daxil edilir. Qəhvənin əsas bioloji fəal maddəsi olan kofein 

alkaloidi insan və heyvan orqanizmlərində olan bəzi kimyəvi maddələrə yaxındır. Ona görə də uzun müddət 

qəhvə içmək insana ziyan deyil. Çünki kofein uzun müddət qəbul edilərkən orqanizmdə toplanmayaraq xaric 

olunur. Onun çox hissəsi parçalanır. 6 saat ərzində qəbul olunan kofeinin 50%-i parçalanır, bir gündən sonra 

isə orqanizmdə qalmır. Kofeinin təsirindən insanın refleksiya fəaliyyəti artır, tənəffüs prosesi dərinləşir və 

tezləşir, ürəyin fəaliyyəti yaxşılaşır, aşağı qan təzyiqi normallaşır, baş beyni, ürək və böyrək damarları 

genişlənir, sidik ifrazı artır, mədə şirəsinin sekresiyası güclənir. Lakin qıcıqlanan insanlar, yuxusuzluqdan, 

ürək döyünməsindən, mədə xorası və digər həzm orqanlarının xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlar üçün 

qəhvə tövsiyə edilmir. Qəhvədən müalicəvi məqsədlə 1591-ci ildən istifadə edilməyə başlanmışdır. Əvvəllər 

Avropa alimləri qəhvənin müalicəvi təsirə malik olmasına şübhə ilə yanaşırdılar. Lakin sonradan məlum 

oldu ki, qəhvənin tərkib zənginliyi ondan müalicəvi məqsədlər üçün istifadə etməyə imkan verir. Bütün 

hallarda qəhvədən müalicə məqsədilə istifadə etdikdə, həkimlə məsləhətləşmək lazımdır. Xəstələrə gündə 2-

3 fincandan artıq qəhvə içmək məsləhət görülmür, çünki kofeinin artıq miqdarı ürəyə və əsəb sisteminə əks 

təsir göstərə bilər. 

Qəhvə ən çox Cənubi Amerika, cənub-şərqi Asiyada və Afrikada becərilir. Bu bitkinin becərilməsi 

üçün əlverişli torpaq-iqlim şəraitinə  malik 80 ölkə var, lakin bunlardan yalnız 50 ölkə sənaye miqyasında 

qəhvə istehsal edən ölkələr siyahısına daxil edilir. Dünyada liderliyi isə əsas 6 ölkə - Braziliya, Kolumbiya, 

Vyetnam, Efiopiya, Hindistan və İndoneziya  tutur. Qəhvə istesalında dünyəvi lider Cənubi Amerikadır. 

Dünya bazarına ixrac olunan qəhvənin 50 %-i Cənubi Amerika tərəfindən həyata keçirilir. Hazırda dünya 

bazarında istehsal edilən qəhvənin 32-35 %-i Braziliya ölkəsinin payına düşür. Digər sortlara nisbətən 

istehsalı ucuz başa gələn braziliya arabikasının istehsalına üstünlük verilir.   

Baxmayaraq ki, Kolumbiya və Peruda qəhvənin istehsal həcmi Baraziliyadan xeyli aşağıdır, amma 

dünya miqyasında bazarda özünəməxsus əhəmiyyətli yeri var. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, məhz 

Kolumbiya qəhvəsi bazarda daha yüksək qiymətə realizə olunur. 

Qəhvənin iqtisadi dəyəri onun tərkibində olan kofein alkoloidinin, ətirli maddələrin və xlorogen 

turşusunun miqdarı və nisbəti ilə müəyyən edilir. İdxal olunan vacib məhsullardan biri də qəhvədir. 2004-cü 

ildə 12 ölkənin bütün kənd təsərrüfatı məhsulları arasında idxal həcminə görə qəhvə birinci yerdə dururdu. 

2005-ci ildə isə dünyada idxal olunan kənd təsərrüfatı məhsulları arasında rəsmi lider olaraq tanınmışdı. 

İstehlakçılar arasında məşhur olan liderlər "Arabica" və "Robusta" sortlardır. Robusta satışının 50% -dən 

çoxu “Kraft”, “Procter & Gamble”, “Nestle” və ―Sara Lee” şirkətləri tərəfindən həyata keçirilir. Çünki, 

kütləvi istehsalda robusta sortu arabika sortundan 70% ucuzdur. 1998-2000-ci illərdə hər il 6,7 milyon ton 

qəhvə istehsal olunub, 2010-cu ildə isə bu rəqəm 7 milyon tona çatdırılmışdır. 2014-cü ilin dekabr ayına 

qədər, birjada istehsal istehlakdan daha çox yüksək idi. Hazırlanmış ehtiyatlar fondunda bu məhsulun 

qiyməti 1 funt üçün 175 $ -dan 130 $ -a endi. 2014-cü ilin yayında Braziliyada yaşanan quraqlıqla əlaqədar 

vəziyyət kökündən dəyişdi. 2014-cü ilin əvvəlində 25% -dən çox sıçrayış etdərək qəhvənin qiyməti artmağa 

başladı və uzun müddət müqavimət göstərərək dəyəri 144 $ -a yaxınlaşdı. İlin ortalarında bəzi geriləmələr 

olsa da, ilin yekununda qəhvənin dəyəri 225 $ -a çata bildi. Hazırda KCK18 müqaviləsinə əsasən, 2018-ci 

ilin statistik göstəricilərinə görə qəhvənin dəyəri xeyli aşağı düşərək bir funt üçün 118 $ -a çatmışdı. Onu da 

nəzərə çatdırmaq isteyirəm ki, 1lb (funt) = 0.45359237 kq deməkdir. 

 

 

MÜHASĠBAT UÇOTU NƏZƏRĠYYƏSĠ 

 

Qocayev E. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Mühasib sözü ərəb sözü olub hesabat aparan,hazırlayan şəxs mənasını verir. Mühasibat uçotu - vacib 

və mürəkkəb bir sistemdir. Bu sistemin düzgün və effektiv qurulmasından, bəzi hallarda, müəssisənin 

gələcəyi asılıdır. Mühasibat şöbəsinin işi müəssisənin daxili idarəetmə hesabatlarının və maliyyə 

hesabatlarının hazırlanması, vergi uçotunun aparılmasıdır. Burada biliklər ilə yanaşı, işçi-mühasiblər 
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arasında işlərin düzgün bölüşdürülməsi, qarşılıqlı yardımlaşma və komanda şəklində işləmə kimi amillər də 

mühüm rol oynayır. Bu gün mühasibat uçotu müəssisənin elə bir sahəsidir ki, bu sahədən müəssisə gəlir də 

əldə edə bilər, zərər də. İdarə heyyətinin vaxtında və düzgün idarəetmə uçotunun məlumatları ilə təmin 

etməsindən, onların müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı effektiv qərarların qəbul edilməsi asılıdır. 

Maliyyə hesabatlarında təqdim olunan müəssisənin maliyyə vəziyyətindən investorların, kreditorların, 

müştərilərin qərarları asılıdır. 

Beləliklə, idarəetmə, maliyyə və vergi uçotu sistemlərinin effektiv qurulması son dərəcə vacibdir. 

Mühasibat uçotuna biznesin və iqtisadiyyatın dili deyirlər. Bu dil ilə müəssisələrin hazırki vəziyyətini, 

onların gələcəyi haqqında proqnozları öyrənmək olar. Mühasibat uçotu məlumatları ilə maraqlanan tərəflər 

mühasibat uçotu məlumatlarının istifadəçiləri adlanır.Mühasibat uçotu məlumatlarının 

istifadəçiləri 2 qrupa bölünür: daxili istifadəçilər (insiders); kənar istifadəçilər (outsiders). 

Daxili Ġstifadəçilər 
Müəssisə daxilində biznes qərarlarını qəbul etmə səlahiyyətinə malik olan rəhbər,menecer,yaxud sadə 

işçilər ola bilər. 

Kənar istidafəçilər 
Kənardan həmin şirkətin maliyyə uçotu məlumatları ilə maraqlanan tərəflər ola bilər.Bu istifadəçilərə 

investorlar və səhmdarlar,kreditorlar,dövlət vergi orqanları,yaxud istehlakçılara aiddir. Göstərilən 

istifadəçilər maliyyə uçotundan aşağıdakı informasiyaları almaqda maraqlıdırlar: İnvestorlar və 

səhmdarlar,onların nümayəndələri - həyata keçirilən və ya nəzərdə tutulan investisiyaların riskliyi,gəlirliyi və 

müəssisənin dividend ödəmək qabiliyyəti haqda informasiya; 

Müəssisənin işçiləri və onların nümayəndələri (həmkarlar ittifaqı və s.) - işverənlərin 

gəlirliliyi,stabilliyi,iş yerlərini saxlamaq və əmək haqqı ödəyə bilmə imkanı barədə informasiya; 

Borcverənlər - müəssisənin verilmiş borcları qaytara bilməsi və faizləri ödəyə bilməsi haqqında 

informasiya; 

Malsatan və podratçılar,malalan və sifarişçilər - müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi haqqında 

informasiya; 

Dövlət orqanları - öz funksiyalarını (resursların yerləşdirilməsi,iqtisadiyyatın tənzimlənməsi,dövlət 

siyasətinin hazırlanması və reallaşdırılması,statistik nəzarətin aparılması və s. funksiyalar) həyata keçirmək 

üçün onlara lazım olan informasiya; 

Bütövlükdə ictimaiyyət - yerli,regional və dövlət səviyyəsində müəssisənin ictimai rifahını 

yüksəldilməsində rolu haqqında informasiya. 

Ġdarəetmə uçotunun informasiyası: 
Daxili istifadəçilər tərəfindən firmanın idarə olunması zamanı istifadə olunur. İdarəetmə uçotunun 

aparılmasında əsas məqsəd daxili istifadəçiləri istehsal xərcləri və maya dəyəri haqqında informasiya ilə 

təmin etmək,həmçinin maliyyə hesabatının təhlilinin nəticələrinə dair göstəricilərlə təmin etməkdən 

ibarətdir. 

 

MÜƏSSĠSƏNĠN ĠNVESTĠSĠYA SĠYASƏTĠNĠN SƏMƏRƏLĠLĠYĠNĠN        

QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

Quliyev R.E. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Suverenlik illərində Azərbaycanda uğurla həyata keçirilən geniş miqyaslı iqtisadi islahatlar nəticəsində 

və ―Əsrin Müqaviləsi‖nin imzalanması və onun əsasında neft strategiyasının formalaşması ölkəyə xarici 

investisiya axınını sürətləndirmiş və onun iqtisadi fəaliyyət sahələrinə yönəldilməsi respublikamızın 

iqtisadiyyatının dinamik inkişafına təminat yaratmışdır. Son 4 ildə dinamik inkişaf daha çox təmin edilmiş və 

Azərbaycan ÜDM-in artım tempinə görə dünyada liderliyi ələ almışdır. Ölkəmiz bir çox beynəlxalq 

layihələrin aktiv iştirakçısına çevrilmişdir. 2010-ci ildə respublika ərazisində yerləşən sənaye zavodlarının 

əksəriyyəti özəlləşdirmə prosesinə cəlb edilmiş və onların bazasında Səhmdar Cəmiyyətləri yaradılmışdır. 

Lakin həmin ildən keçən dövr ərzində SC-lərin fəaliyyətində kəskin pisləşmə müşahidə olunmaqdadır. 

―Azərkimya‖ DŞ-nin tərkibində saxlanılan sənaye zavodlarının imkanlarından müxtəlif səbəblərdən az 

istifadə olunur vo onlar aşağı rentabelli işləyirlər. Orada istehsal edilən məhsulların nomenklaturası kəskin 

azalmışdır. Sənaye istehsalının texniki-texnoloji səviyyəsi ETT-nin müasir tələblərinə cavab vermədiyindən, 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0dar%C9%99etm%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stehsal_x%C9%99rcl%C9%99ri
https://az.wikipedia.org/wiki/Maliyy%C9%99
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orada dünya standartlarına cavab verən yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal etmək imkan xaricindədir. 

Kimyəvi maddələr və məhsullar istehsalında ƏIF-in aşınma dərəcəsi yüksəkdir. Odur ki, Ölkəmizin sənaye 

sektorunda əsaslı dəyişiklik aparmaqla onun mövqeyini artırmaq, işini bərpa elməklə, əmək ehtiyatlarını cəlb 

etmək və sahənin yüksək ixtisaslı mütəxəssislərinin intellektual imkanlarından daha səmərəli istifadə etmək 

vacibdir. Buna nail olmaq üçün ilk növbədə sahə üzrə elmi cəhətdən əsaslandırılmış investisiya siyasətinin 

formalaşması və həyata keçirilməsinə zəruri ehtiyac duyulur. Tədqiqat zamanı aşkar edilən nöqsanların 

aradan qaldırılması və sənayesinin dayanıqlı inkişafını təmin etmək üçün aşağıdakı təklif və tövsiyələrin 

həyata keçirilməsini məqsədə müvafiq hesab edirik: 

1. Sənaye müəssisələrində mövcud dövriyyə vəsaitlərindən səmərəli istifadə olunması, onların 

mənfəətlə işləməsinin başlıca amillərindəndir. Odur ki, müəssisələrdə maddi-texniki təminat logistikasının 

səmərəli təşkili üçün mövcud idarə orqanlarının işinin bazar münasibətlərinin tələbinə uyğun yenidən 

qurulması və bu sahədə səlahiyyətli menecer vəzifələrinin təsis olunması bütünlükdə investisiya 

menecmentinin səmərəli təşkilinə təkan vermiş olardı. 

2. Müəssisələrin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin gücləndirilməsi, güclü iqtisadi, o cümlədən ixrac 

potensialının yaxşılaşdırılması, istehsalın diversifikasiya meylinin aktivlaşdirilməsi məqsədi ilə daxili və 

xarici investisiyaların sahəyə cəlb edilməsinə əlverişli və güzəştli vergilərin tətbiq edilməsi məqsədə 

müvafiqdir. 

3. Keçid dövründə həyata keçirilən vergi siyasəti bütünlükdə emal sənayesi sahələrinin, o cümlədən 

sənaye iqtisadiyyatın səmərəli formalaşmasına istiqamətlənməli və aparılan sosial-iqtisadi islahatla 

əlaqələndirilməlidir. 

4. Korporativ idarəetmənin inkişafı, korporativ iqtisadi maraqların və rəqabət münasibətlərinin geniş 

vüsət aldığı bir şəraitdə sənaye müəssisələrində dövriyyə vəsaitlərinin normalaşdırılması daha yeni keyfiyyət 

səviyyəsində təşkil edilməlidir. Bu məqsədlə işdə dövriyyə vəsaitlərinə olan tələbatın hesablanmasında 

differensial metoddan istifadə olunması və həmin vəsaitlərin yeniləşdirilən vasitələr (aktivlər) və maliyyə 

mənbələri (passivlər) üzrə planlaşdırılmasının məqsədə uyğunluğu ön plana çəkilmişdir. Dövriyyə 

vəsaitlərinin səmərəli idarə edilməsi məqsədi ilə logistika menecmentinin təşkilinin prinsipial sxemi, xalis 

dövriyyə kapitalının hesablanma qaydası, sənaye zavodlarında logistika sisteminin təşkilinin və məhsulların 

bölüşdürülməsində logistika sisteminin təhlilinin aparılmasının metodiki əsasla işlənib hazırlanmışdır. 

5. Aşağı rentabelli və ya zərərlə işləyən sənaye müəssisələrinin maliyyə vəziyyətinin monitorinqi və 

diaqnostikasının aparılmasına sistemli yanaşmanın prinsipial müddəaları irəli sürülmüşdür. 

6. Sənaye müəssisələrində maliyyə resurslarının qıtlığı şəraitində onlan böhran vəsiyyətindən 

çıxarmaq üçün zərərin istiqamətini və mənbəyini müəyyənləşdirmək və belə şəraitdə ödəmə müddəti az olan 

investisiya layihələrindən istifadə olunmasının məqsədəuyğunluğu əsaslandırılmışdır. 

7. İşdə sənaye müəssisələrində investisiya siyasətinin formalaşmasının alqoritmi təklif edilmiş və 

ondan istifadənin mümkünlüyü əsaslandırılmışdır. 

8.  Sənaye müəssisələrinin aşağı rentabelii işləmələrini nəzərə alaraq, işdə həmin müəssisələr üçün 

―böhrandan çıxmaq və maksimum mənfəət’’ məqsədini təmin edə bilən struktur siyasəti sxem şəklində 

tövsiyə edilmişdir. 

9. Tədqiqat nəticəsində sənaye müəssisələrinin investisiya resurslarının formalaşmasının strateji 

istiqamətləri müəyyən edilmiş və onlar sxem şəklində təsvir olunmuşdur.  

Fikrimizcə, işlənib hazırlanan təklif və tövsiyələr tədqiq edilən sənaye sahəsində investisiya 

siyasətinin düzgün formalaşdırılması və həyata keçirilməsinə zəmin yaratmış olacaqdır. 

 

 

PAMBIĞIN ġAXTADAN VERĠLMƏSĠ  ZAMANI  XƏTTĠ-AXIN TEXNOLOJĠ 

PROSESLƏRĠN ĠDARƏ EDĠLMƏSĠNĠN TƏDQĠDĠ 

 

Quliyeva Ü.N.  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Qidalandırıcı sistemlərə qoyulan ümumi tələblər 

Təmizləyici-qidalandırıcı sistemlərinin əsas funksiyası-maşının optimal məhsuldarlığına uyğun olan 

xam-pambıq axının verilməsinin müntəzəmliyi və kəsilməzliyidir.Iri zibil təmizləyicinin  qidalandırıcısı 



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

437 

 

adətən 3 funksional elementdən ibarət olur; pərli valcıqlar cütündən ibarət olan  xususi qidalandırıcı; xam-

pambığın artıq miqdarını toplamaq və bununla xam-pambıqlı maşınların qidalanma intensivliyinin 

azalmasında və ya qısamüddətli dayanmasında prosesin kəsilməzliyinin təmin olunmasına şərait yaratmaq 

üçün nəzərdə tutulmuş şaxta-toplayıcı  və bununla  birlikdə qidalanma sürətini dəyişən mexanizm . 

Pambıqtəmizləyicilərin qidalandırıcı sistemlərinə ümumi tələblər aşağıdakılardır: 

Sabit sürətlə maşına verilən xam-pambığın qalınlıq və uzunluğuna görə bərabər axını təmin 

olunmalıdır. Bu da xam-pambığa görə maşının məhsuldarlığını kompleks müəyyənləşdirir və maşının 

enindən və mişarlı işçi orqanlarının sürətindən asılıdır. 

Qidalandırıcı sistem pambığın çiyidlərinin və liflərini zədələməməlidir,onun işçi orqanlarının xam-

pambığa təsiri zibil qarışıqlarının lifin dərinliyinə məcburi nüfuz etməsi ilə müşayiət olunmamalıdır. 

Qidalandırıcıya xam-pambığı təmizləyici prosesə-xam-pambığın struktur hissəciklərinin və 

tullantılarının ayrılmasına və deformasiyasına  hazırlıq funksiyaları təyin edilməlidir.Qidalandırıcı sistem 

qoruma rejimində xam-pambığın açıq səthlərinin genişlənməsini  təmin etməli,əlaqələri sarsmalı və lifli 

kütlədən təbəqələşmə dərinliynə görə 1-3 qruplara aid olan zibil hissəciklərinin çıxarılmasını hazırlamalı. 

Qidalandırıcı sistem qoruma rejimində əsasən qeyd etmək lazımdır ki, materialın tullantılara 

getməsinin aşağı düşməsi 0,68%-dən 0,41 %-ə qədər materialın ümumi kütləsindən nümunəsində struktur 

sahənin yerdəyişməsi xırda strukturlu hissəciklərin artması olunmuşdur, bu da bilavasitə qidalandırıcı sistem 

optimal rejim şəraitlərini təsdiq edir.  

Qidalandırıcı sistem pambığın çiyidlərinin və liflərini zədələməməsi üçün aralanmış çivli olan 

qarniturun variant  N üzrə, aralanma bucağı 
15 ilə 4X-3M2 təmizləyicinin qidalayıcı sistemində sənaye 

sınaqlarını apardılar. Sınaqların nəticələri baza maşınına qidalandırıcı sistem nisbətən xam-pambığı 

təmizləyici prosesə tullantılara getməsinin orta hesabla 1,5 dəfə aşağı düşməsini göstərdilər. Kənar 

tullantıların və  lifin tullantılarında miqdarının qidalandırıcı sistemdə azalması qeyd edilmişdir. 

Xirda qarıĢıq təmizləyicilərinin konstruksiyalarında Ģaxtasında qidalayıcı tərtibatları 

Barmaqlilı,barmaqlilı-plankalı və şnekli barabanların təkrar emal prosesində istifadəsilə mexaniki 

təmizləmə metodu,konstruksiyada    pambıq hissəciklərinin deşikli səthə sürtünməsinin və təmizləyəcinin 

işçi məntəqədən sərbəst qarışıqin dartılmasına imkani təmizləmə dərəcəsinə görə və istesmar göstəricilərinə 

görə xirda qarışıq təmizləyicilərinin yeni konstruksiyalarının işlənməsində əsas göstəricidir. 

Pambıq emal müəssisələrində mexaniki təmizləyicilər çoxbarabanlı ,batareyalı işçi üzvünün pambıqla 

birdəfəli yaxud çox dəfəli kimi ortalifli növlərin  təmizlənməsi üçün üstünlük verərək istifadə edirlər. 

Çoxbarabanlı  təmizləyicinin konstruksiyasinın      əsas üstünlüy ondan ibarətdirki, birinci beş çivli 

baraban maili yerləşmişdir.Buda imkan verir başlanğıc təmizləmə vaxtı pambıq cox boyük surətlə 

kolosniklərdən keçərək boyük zərbələrə məruz qalır . 

MiĢarlı cinin qidalayıcı qurğuları 

Qidalayıcının funksiyasına lifli pambığın emalından əvvəl didilməsindan və  lifin müəyyən təyin 

keyfiyyətində verilmiş məhsuldarlığın yerinə yetirilməsini təmin olacaq miqdarda onun bərabər ölçüdə işçi 

zonaya verilməsindən ibarətdir.Qidalayıcıda didmə ilə yanaşı, liflidən zibili  ayrmaq üçün qulluq edir.  

 

 

MÜƏSSĠSƏLƏRDƏ UÇOT SĠYASƏTĠNĠN AUDĠTĠ 

 

Quluzadə Ç.Ə. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

  

Mühasibat uçotunun metodikası mühasibat uçotunun vəzifələrinin həllini təmin edən metodlar, üsullar 

və qaydaların məcmusunu əks etdirir ki, bu da müəssisənin uçot siyasəti adlanır. Uçot siyasətinin 

hazırlanması zamanı özünün strateji inkişafı  baxımından təsərrüfat subyekti optimal son nəticələrə nail 

olmağa imkan verəcək siyasətin formalaşdırılmasına səy göstərir. Uçot siyasətinin seçilməsindən öncə 

aşağıdakı analitik işlər görülməlidir: 

– Müəssisənin cari maliyyə vəziyyətinin təhlili; 

– Müəssisənin uçot siyasətinin bu və ya digər aspektinə təsir edən mövcud qanunvericilikdə və digər 

normativ aktlardakı dəyişikliklərin təhlili; 
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–  Növbəti maliyyə ilində təsərrüfat subyektinin strategiyasının və inkişaf perspektivinin 

qiymətləndirilməsi;  

– Uçot siyasətinin təmin edə biləcəyi aparıcı məqsədlərin müəyyən edilməsi;  

– Mühasibat uçotunun aparılmasının mövcud üsul və metodlarının təhlili və təsərrüfatçılığın konkret 

şəraitində onların tətbiqi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi;  

– Müəssisənin strateji vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə, o cümlədən onun maliyyə sabitliyinin 

yüksəldilməsinə şərait yaradan daha səmərəli uçot metodlarının müəyyən edilməsi;  

– Mühasibat uçotunun aprılması ilə bağlı problemli məsələlərin müəyyən edilməsi.  

Yoxlama zamanı auditor uçot siyasətinin mövcud qanunvericiliyə uyğun olmasına, onun bütün 

struktur bölmələri tərəfindən tətbiq edilməsinə diqqət verməlidir.  

Uçot siyasətinin formalaşdırılması zamanı aşağıdakı mütləq tələblər gözlənilməlidir:  

– Bütün təsərrüfat faktlarının ilkin sənədlərdə və mühasibat uçotu registlərində əks etdirilməsinin 

tamlığı;  

– Müəssisənin seçdiyi mühasibat uçotunun aparılması üsul və metodlarının qanuniliyi, təsərrüfat 

fəaliyyəti aktlarının uçotda əks etdirilməsi qaydasının  mövcud qanunvericiliyə uyğunluğu; 

– Analitik və sintetik uçot məlumatlarının ziddiyətli olmaması; 

– Təsərrüfat fəaliyyəti aktlarının uçotda əks etdirilməsində məzmunun forma üzərində üstünlüyü;  

– Dürüstlük – maliyyə fəaliyyətinin dürüst aralıq və son nəticələrinin formalaşdırılması; 

– Səmərəlilik – təsərrüfat fəaliyyəti şəraitindən asılı olaraq mühasibat uçotunun rasional və səmərəli 

aparılması. 

 Yoxlama zamanı nəzərə almaq lazımdır ki, müəssisənin uçot siyasəti uçot prosesinin bütün 

aspektlərini metodiki və təşkilati-texniki tərəfinin əhatə etməlidir.  

Metodiki aspekt – mühasibat uçotunun aprılması üzrə müəssisənin seçdiyi konkret üsul və metodlar;  

Təşkilati-texniki aspekt – mühasibat xidmətinin qurulması sistemi, daxili təsərrüfat uçotunun, 

hesabatının və nəzarətin təşkili, uçot informasiyalarının işlənməsi texnologiyası. 

Mühasibat uçotunun təşkilinin auditi aparılarkən müəssisə təsərrüfat –maliyyə fəaliyyətini mühasibat 

uçotunda əks olunmuş göstəricilərin doğru, düzgün və etibarlı olmasını müəyyən etmək üçün auditor test-

audit formasından istifadə edə bilər. Son illərdə bu forma bir sıra ölkələrdə audit yoxlamalarda tətbiq olunur. 

Audit yoxlamaya başlamazdan öncə auditin məqsədinə uyğun olaraq suallar hazırlayır və həmin sualları 

müəssisənin mühasibat işçiləri, rəhbərliyi, bölmə rəhbəri arasında yayır və onlardan müəyyən formada cavab 

toplayır. Burada əsas məqsəd müəyyən olunmuş nöqsanların aradan qaldırılmasından ibarətdir. Belə aparılan 

―test-auditi‖ suallarında müəssisə mühasibat uçotunun təşkilində və daxili şəraitdə mövcud olan 

əməliyyatlara dair suallar əhatə olunur, aparılan audit nəticəsində mühasibat uçotunun təşkili və daxili 

auditlə əlaqədar müsbət və zəif cəhətlər müəyyənləşdirilir. Azərbaycan Respublikasının milli xüsusiyyətləri 

nəzərə alınmaqla Auditorlar Palatasında milli və beynəlxalq auditor standartı işlənib hazırlanmışdır.   

 

 

MÜƏSSĠSƏNĠN RESTRUKTURĠZASĠYASI RƏQABƏT QABĠLĠYYƏTLĠLĠYĠN 

GÜCLƏNDĠRĠLMƏSĠ VASĠTƏSĠDĠR 

 

Mahmudov N.S. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Son illərdə Azərbaycanda yaranmış siyasi və makroiqtisadi sabitlik sahibkarlığın inkişafı üçün 

əlverişli mühit yaratmışdır.Bazar münasibətlərinə keçid şəraiti yeni iqtisadi sistemin formalaşmasının, 

sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsini və sənaye müəssisələrində struktur  əyişikliklərinin aparılmasını 

tələb edir. 

Struktur dəyişikliklər sosial-iqtisadi hadisə və proseslər sırasında əsas yeri tutur. Azərbaycanın iqtisadi 

dirçəlişi və iqtisadi inkişafına mane olan problemlərin həll edilməsi əhəmiyyətli dərəcədə sənayenin 

restrukturizasiyasınm həyata keçirilməsmdən asılı ola bilər. Hazırda bilik və praktikanın yeni sahəsi olan  

müəssisə və şirkətlərin restrukturizasiyası daha geniş vüsət alır. İnkişaf etmiş Qərb ölkələrinin biznes-

təcrübəsində istifadə olunan restrukturizasiya üsulları bizim bazarı da «ələ keçirmə»yə başlayır. Fəaliyyəl 

metodlarının kompleks dəyişdirilməsi prosesini restrukturizasiya adlandırırlar.Biznesin 
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qiymətləndirilməsində restrukturizasiya prosesi biznesin dəyərinin artırılmasına gətirib çıxaran istehsal 

ehtiyatlarından səmərəli istifadəni təmin edən proses kimi müəyyən edilir. 

Müəssisələrin dirçəlməsi üçün onlar həm texniki-texnoloji cəhətdən yenidən qurulmalı, ham də orada 

istehsalın və idarəetmənin mütərəqqi üsulları mənimsənilməli, müasir menecment və marketinq tətbiq 

edilməlidir. Bu müəssisənin fəaliyyətinin bəpa edilməsi isə öz növbəsində həmin zavodlarda istehsalın 

normal getməsinə xidmət göstərəcək çoxlu sayda kiçik müəssisələrin yaranmasım zəruri edəcəkdir ki, bu da 

geniş şəbəkəli sahibkarlığın inkişafını təmin edə bilər. Belə ki, restrukturizasiya forma və üsullarından 

istifadə edərək maliyyə imkanları nəzərə alınaraq strateji məqsədlərin nailiyyətləri və təyini üzrə şirkətlərin 

işini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Bu yalnız maliyyə strategiyası işlənib hazırlandıqdan sonra təcrübədə 

həyata keçirilərək restrukturizasiya vasitəsilə mümkündür. 

Restrukturizasiya proqramının həyata keçirilməsi müəssisə və şirkətlərin rəqabətqabiliyyətliliyini 

nəzərə çarpacaq dərəcədə artırar və iqtisadiyyatın inkişafında neqativ halların aradan qaldırılmasına gətirib 

çıxara bilər. 

Azərbaycanda sahibkarların, müəssisə və təşkilatların əsas məqsədi beynəlxalq bazarda ölkənin layiqli 

yerini təmin edən rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın yaradılmasıdır.Müəssisələrin rəqabət qabiliyyətini 

qoruyub saxlamaq üçün onun təşkilatı strukturu elə olmalıdır ki, bütün iş konkret məhsul buraxılışı və son 

nəticədə konkret istehlakçıya yönəlsin. Bir çox müəssisələr hələ özəlləşdirməyə qədər geniş bir surətdə 

diversifikasiya olunurdular. Son illərdə iqtisadiyyatdakı dəyişikliklər müəssisələrin fəaliyyətində yeni 

anlayışlar və istiqamətlər yaratmışdır. Müəssisənin fəaliyyətinə xarici təsirin forma və intensivliyi kökündən 

dəyişmişdir. Əsasan sahibkarların maraqlarına münasib yeni xarici stimullar yaranmışdır. Xüsusilə 

müəssisənin öz strukturunu mürəkkəbləşdirmək daha çox gəlir verən fəaliyyət sahələrini aşkar etməkdə 

seçim sahəsi genişlənmişdir 

 

 

ġÜġƏ MALLARININ KEYFĠYYƏTĠNĠ FORMALAġDIRAN AMĠLLƏR 

 

Mehdiyev F.İ. 

 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)  

 

 Şüşə məmulatlarının istehlak xassələrini formalaşdıran amillər əsasən onların tərkibini təşkil edən 

xam materialların quruluşu və keyfiyyətindən asılıdır. Daha sonra isə istehsal texnologiyasından asılıdır. 

Daha sonra isə istehsal  texnologiyasından asılıdır ki, bu da öz növbəsində müəyyən ardıcılığı təşkil edir. 

 1.Şixtanın hazırlanması 

 2.Büllur şüşəsinin əridilməsi 

 3. Büllur məmulatının formaya salınması 

       4. Büllur məmulatının naxışlanması 

 İlk növbədə büllur məmulatının istehsal üçün , onun şıxta tərkibi hazırlanır.Şixtanın hazırlanması 

üçün isə xammal materiallar əsas və köməkçi materiallara bölünür.Əsas materiallara əsasən aşağıdakılar aid 

edilir: 

1. Kvans qumu – SiO2  

2. Soda –Na2 CO3 

3. Əhəng və ya təbaşir- CACo3  

4. Pataş – K 2CO3 

5. Dolomit – Ca Mq (CO3 )2 

6. Bario ( BaCO 3) və natrium şorası (NaNO3) 

7. Kalium şorası- KNO3 

8. Barium sulfat – BASO 4 

9. Qurğuşun suriki (Pb3 O 4 ),qurğuşun oksidi (PBO) 

10. Çöl spatı (albit )-Na2O   AL2 O 3    6SiO2, klarkaolin (Al 2O3     2SiO 2H2 O) 

11. Borat turşusu (H 3BO3) 

Köməkçi materiallar isə aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. Oksidləşdirici və bərpa edici 

2.  Şəffafşdırıcılar 

3. Rəngsizləşdiricilər 

4. Boyayıcılar 
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Kvars qumu (SiO2) büllur şıxtasının əsas hissəsini,təqribən 60-70% təşkil edir.Kvars qumu vasitəsilə 

büllurun tərkibinə silisium oksidi (SiO2) daxil olunur. Büllur məmulatın keyfiyyəti qumun keyfiyyətindən 

çox asılıdır.Belə ki, keyfiyyətli qumun tərkibində 99% və ya daha  artıq SiO2  olmalıdır. Dəmir (Fe), titan 

(Ti), Xrom (Cr) qatışıqları olmamalıdır. Çünki, onlar büllur məmullatına tutqunluq verirlər. Büllur 

məmulatında dəmirin (Fe) %-i 0,012 %-dən artıq olmamalıdır. Həmçinin TiO2 (titan 2 ) oksidinin (0,01-

0,2 %) və CrO ( xrom oksidi)-nin isə (0,05-0,1%) miqdarından çox  olmamalıdır. Quş çox yüksək dərəcədə 

1700° S-də əriyir.Əlbəttdə, 

təkcə kvars qumundan  büllur almaq mümkün deyildir. Ona görə də digər xammal-lar haqqında məlumatı 

aşağıda yazılanlardan almaq olar. 

 Qurğuşun suriki (Pb,O4 )-qurğuşun surikindən başqa,qurğuşun qleti də mövcuddur. Qurğuşun qleti 

və suriki,hər ikisi qurğuşun oksidinin oksidləşməsi nəticəsindən alınır. Ancaq büllur məmulatlarının 

istehsalında qurğuşun surikindən istifadə etmək daha karlıdır. Çünki qurğuşun surikinin tərkibində kənar 

qarışıqlar yoxdur. Yəni çox az miqdarda Fe-0,01% vardır.Co və Cu isə yoxdur. Bununla yanaşı qurğuşun 

suriki yüksək sıxlıqlı, xarakter parlaqlı və işıqda bərq vuran bir görünüş verir. Surikdən həmçinin optik şüşə 

istehsalında işlədilir. 880° S temperaturda parçalanaraq oksigen ayrılır və kütlənin şəffalaşmasını 

asanlaşdırır. Qurguşunlu şüşələr asan cilalanır, pardaqlanır və s. onlar işıq şuasını asan sındırırlar. Lakin 

kimyəvi davamlılığı aşağıdadır,  rentğen şualarını udur. Qurguşunlu şüşələr ağac çubuqla toxunduqda uzun 

cinğiltili səs verir. Qurguşunlu şüşələrin çatışmayan cəhəti bişmə-nin oksidləşdirici,bərpaedici şəraitinə 

yüksək həssaslığıdır. 

 Dolomit (Ca Mq (CO 3)2  )- büllur şüşənin tərkibində maqnezium və kalsium oksidi daxil edir. 

Maqnezium oksidi məmulatın termiki genişlənməsini və kris-tallaşmasını azaldır, həmçinin 

özlüqünü,möhkəmliyini və kimyəvi davamlığını artırır. 

 Əhəng və ya təbaşir ( CaCO3) –buna bəzən kalicit də deyilir. Əhəng, büllur şüşənin tərki-binə 

kalsium oksidi daxil edir ki, bu da şüşəyə yüksək kimyəvi davamlılıq verir.  

 

 

BOYAQLARIN ƏSAS XASSƏ GÖSTƏRĠCĠLƏRĠNĠN QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ METODLARI 

 

Mehdiyeva S.A. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

Boyaqlar yaxud boyayıcı tərkiblər piqmentlərin pərdə əmələgətirici maddələrdə və yaxud onların 

məhlullarında suspenziyasından ibarətdir.  

Boyaqların tərkibinə pərdə əmələgətirici maddələrdən və piqmentlərdən əlavə doldurucular, 

plastifikatorlar, həlledicilər və s. maddələr də daxil edilə bilər. 

Lazımi keyfiyyətdə örtük almaq üçün tərkibləri seçərkən hər şeydən əvvəl istismar şəraitini, boyağın 

DÖST və TU-ya əsasən təyinatını, rəngli və parlaqlığını, örtmə üsulunu, quruma temperaturunu, oda 

davamlılığını və zəhərliliyini, məmulatın dəyərini və digər amilləri əvvəlcədən nəzərə almaq lazımdır. 

Hazır boyağın və boyaq örtüyünün keyfiyyəti onun tərkibini təşkil edən piqmentlərin tərkibi və 

xassələri ilə, xüsusi pərdə əmələgətirici maddə və piqmentin xassələri ilə və eyni zamanda onların özləri ilə 

boyanan səth arasındakı qarışığın əlaqəsi ilə müəyyən edilir. 

Boyağın tərkibində piqmentlər asılı vəziyyətdə olurlar. Boyayıcı suspensiyanın (qarışığın) tələb olunan 

səviyyədə davamlı olması üçün və onun piqment və bağlayıcı maddələrinə ayrılmaması üçün piqment elə 

seçilməlidir ki, o bağlayıcı maddə ilə də uyğunlaşsın. Bu da hər şeydən əvvəl boyaq hissəciklərinin bağlayıcı 

maddə ilə yaxşı islanmasından asılıdır. 

Boyaqlar üçün tətbiq edilən mineral piqmentlər boyaq pərdəsinə müəyyən rəng, gözəl xarici görünüş 

verməklə yanaşı, həm də doldurucu vəzifəsini yerinə yetirirlər. Doldurucu kimi bu piqmentlər pərdənin 

mexaniki möhkəmliyini, istiyə, oda davamlılığını artıraraq boyanan əşyanın ömrünü uzadır. 

Mineral piqmentlərin çoxu yağlı lak pərdələrin atmosfer təsirinə davamlılığını artırır. Belə ki, metal 

piqmentlər (alüminium, sink) işıq şüalarını əks etdirərək polimer pərdə əmələgətirici maddələrin 

köhnəlməsinin qarşısını almaqla pərdələrin uzun ömürlüyünü artırır. Bundan əlavə ən vacib məsələ 

piqmentin metalın korroziyasına necə təsir göstərməsini bilməkdir. Belə ki, qurğuşun suriki, qurğuşun və 

sink kronu, həmçinin metal piqmentləri (alüminium sink) dəmirin korroziya prosesini xeyli ləngidir, lakin 

qurum və qrafit isə bu prosesi sürətləndirir. 
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Qısa halda normalaşdırılmış boyaqlardan hazır boyaq alan zaman ən vacib məsələ piqmentlə pərdə 

əmələgətiricinin nisbi miqdarını düzgün təyin etməkdir. Bağlayıcı maddə tam surətdə boyaq hissəciklərini 

islatmaqla yanaşı onlar arasındakı boşluqları doldurmalıdır. Bağlayıcı maddənin daha çox olması üzündən 

boyaq hissəciklərinin ətrafında qalın təbəqə yaranır və bu isə bağlayıcı maddənin molekullarının piqment 

hissəciklərinin xarici səthinə yönəldilməsi istiqamətini ləngidir. Nəticədə isə bu növ qarışığın yaratdığı 

boyaq təbəqəsi mexaniki cəhətdən davamsız olur. Əksinə əgər piqment hissəcikləri bağlayıcı maddənin 

tərkibində azlıq təşkil edərsə, o zaman piqmentlər bir-birlərilə pis yanaşar və bunun əmələ gətirdiyi boyaq 

təbəqəsi məsaməli olur. Səthə pis yanaşır. Atmosfer və mexaniki təsirlərə davamsız olur, asanlıqla çatlayır və 

tökülür. 

Lak-boyaq materiallarının əsas keyfiyyət göstəricilərindən biri də quruma müddətinin təyinidir. 

Quruma müddətini təyin etmək üçün qalınlığı 2-3 mm, ölçüsü  sm olan şüşə lövhə götürürlər. Tədqiq olunan 

duru lak-boyaq materialını tökməklə, ya da fırça ilə həmin lövhə üzərinə düz, arasıkəsilmədən qat çəkirlər, 

artığını (lakın, əlifin) lövhəni 45° bucaq altında əyməklə kənar edirlər. Sonra lövhəni üfüqi vəziyyətdə 18-

20° istilikdə quruducu şkafda yerləşdirirlər. Vaxtaşırı (texniki şərtə əsasən) lövhəni çıxarırlar və ağızdan 10 

sm məsafədə saxlayaraq qatın üzərinə nəfəs verirlər. Təbəqənin səthində su buxarının qatılığından tutqun 

ləkə əmələ gəlir ki, bu da ―tozdan‖ quruma sayılır. Qurumanın başlanğıcından tutqun ləkənin əmələ 

gəlməsinə qədər sərf olunan vaxt ―tozdan‖ quruma müddəti (saat, dəqiqə) adlanır.  

Yenidən təbəqəli lövhəni şkafa qoyurlar və arabir çıxararaq tam qurumasını yoxlayırlar. Bunun üçün 

təbəqənin üzərinə 0,5 sm qalınlıqda pambıq yastıqca qoyub, üstünə 1 sm
2
 sahəsi olan taxta lövhə və 200 q 

ağırlığında yük qoyurlar. 30 saniyə keçdikdən sonra yükü, lövhəni və yastıqcanı çıxarırlar və təbəqənin 

üzərinə pambıq lifinin yapışmasını və ya ondan qalan izi yoxlayırlar. Bunlar olmadıqda, deməli lak-boyak 

örtüyü tam qurumuş hesab edilir. Quruma müddətini saatla qeyd edirlər.  

Təbəqənin suya və 0,5%-li yuyucu maddə məhluluna davamlılığının təyin etmək üçün uyğun 

standartlarda göstərilən ölçüdə (adətən 70x150) iki dəmir lövhə götürürlər və tədqiq olunan materialla (lakla, 

boyaqla) örtürlər. Örtüyü quruduqdan sonra lövhəni 2/3 hündürlükdı şüşə ləyəndə 20°C istilikdə distillə 

suyunda yerləşdirirlər və müəyyən müddət ərzində (standarta əsasən 30 dəqiqədən 2 saata qədər) saxlayırlar. 

Lövhəni sudan çıxarıb, filtr kağızı ilə, sonra da havada qurudurlar. Bundan sonra təbəqənin xarici 

görünüşünü nəzərdən keçirirlər, açıqlanmasını, tutqunlaşmasını, qabarcıqların mövcudluğunu və başqa 

dəyişiklikləri qeyd edirlər.  

Tədqiq olunan materialın (məsələn, ümumi təyinatlı RF-230 minanın müxtəlif rəngləri) 0,5%-li 

yuyucu maddənin məhluluna qarşı davamlılığını təyin etmək üçün dəmir lövhənin hər iki üzünə nazik təbəqə 

çəkib, qurudub, 2/3 hündürlükdə yuyucu tozun 0,5%-li məhlulunda 30-40°C istilikdə 10 dəqiqə müddətində 

saxlayırlar. Lövhəni çıxarıb, suda isladılmış pambıqla yuyub, iki filtr kağızı arasında, sonra isə havada bir 

saat müddətində 18-20°C istilikdə qurutduqdan sonra təbəqənin açıqlanmasını və ya tutqunlaşmasını qeyd 

etmək üçün xarici görünüşünü nəzərdən keçirirlər.  
 

 

AZƏRBAYCAN  XALÇALARININ   ĠSTEHSAL TEXNOLOGĠYASI VƏ    

 KEYFĠYYƏTĠNĠN  TƏDQĠQĠ 

 

Mehtiyeva  P.M. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

Xalça məmulatı xalq istehlakı malları içərisində əhəmiyyətli yer tutan mal qruplarından biridir.Müasir 

dövrdə elmi-texniki tərəqqinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq əl ilə toxunan xalçalara nisbət maşınla toxunan 

xalçaların çeşidi durmadan artır və təzələnir.Azərxalça istehsalat birliyində istehsal olunan xalçalar özünün 

yüksək estetik tərtibatına,orqament zənginliyinə,fiziki-nexaniki xassələrinin yüksək olmasına görə dünya 

şöhrətli xalçalar hesab edilir.İstehsalçıların tələbatını hərtərəfli ödəmək üçün xalça məmulatları yüksək bədii 

estetik tərtibatla yanaşı,uzunömürlülük,sürtünməyə qarşıdavamlılıq,rənginin sabitliyi,çirkdən asan 

təmizlənməsi və s.kimi xassələr kompleksinə də malik olmalıdır. 

Quba xalçaları.Quba xalçaları ən çox pambıq əriş və arğacdan toxunur.Ona görə də bu xalçaların çoxu 

yarım yun toxunma sayılır.Qafqaz da əl ilə toxunan xalçalardan ən qiymətlisi,zərifi,solmayanı,əlvanı Quba 

xalçası sayılır.Burada həndəsi,medalyon və qeyri-naxışlarla birlikdə bitkilər vı heyvanat aləmindən alınmış 
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naxışlara da rast gəlirik.Quba xalçası çox rəngli xalçalardan sayılır.Quba xalçası kənardan 5-10 cərgədən 

ibarət haşiyəli olur.Xalçanın başında 2-6 sm enində palaz toxunması,5-10 sm uzunluqda saçaq olur.Qubanın 

xovlu xalçasının 1 m2-nə 140-260 min ilmə düşür. 

Bakı xalçaları.Bu xalçalar 2 qrupa ayrılır:Dağlıq və Düzənlik yerlərdə toxunur.Bu 2 qrup xalça bir-

birindən fərqlənir.Dağlıq yerlərdə toxunan xalça iri ―göl‖naxışlı olub,ətraf bitkilər və heyvanat aləmindən 

alınmış naxışlarla bəzəzdilir.Bu xalçanın əsas rəngsiz (fonu) sürməyi və ya qırmızı olur.Bakının düzənlik 

rayonlarında toxunan xalça nisbətən zəngin çeşidli,əlvan rəngli,xırda naxışlı,zərif,sıx,nazik xovlu olur. 

Şirvan xalçaları.bu xalmalar bir tipdə,lakin bir neçə naxışda (altı) toxunur.Şirvan xalçaları əksəriyyət 

həndəsi fiqurlarla bəzədilir və onların arasına bitki və heyvanat aləmindən alınmış şəkillər əlavə edilir.Şirvan 

xalçalarının çoxunun yeri tünd sürməyi,bəzi hallarda isə qara rəng də olur.Bu xalçalarında kənarı haşiyəli,baş 

tərəfi saçaqlı olur. 

Xalça və xalça məmulatlarının sayının yoxlanması ekspertiza sifarişçiləri tərəfindən ekspertin iştirakı 

ilə aparılır.Qablaşdırmanın açılması qaydalarını ekspert təyin edir.O,tələb edə bilər ki,qablaşdırmanın malları 

tikiş yerindən deyil,tikişin yanından kəsiklər etmək hesabına daha real aşkar edir.Xalça və xalça 

məmulatlarının sayını xalçaları saymaqla və ölçməklə təyin edirlər.Göndərilmiş malların faktiki sayını və 

ölçüsünü ekspert malın üstündəki qablaşdırma vərəqləri ilə dəqiqləşdirilmiş təsnifi ilə müqayisə edilir.Əgər 

aparılan müqayisələr də fərq olmazsa,ekspert çəklərini dəqiqləşdirməli və bu sənədlərdə lazımı qeydlər 

aparmalıdır. 

Xalça və xalça məmulatlarının  keyfiyyətinin ekspertizası xarici nöqsanlarına,fiziki-mexaniki 

nöqsanlarına görə,alış nümunəsinə və müqavilənin texniki şərtlərinin tələblərinə uyğun olaraq aparılır. 

Ekspert nəql etmə zamanı zədələnmiş malların sayını müəyyən edir,yaranmış nöqsanların miqdarını 

keyfiyyət itkisi faizini təyin edir,aktın yekununda nöqsanın yaranma səbəbini göstərir.Yoxlamanın nəticəsinə 

görə ekspert nöqsanın xarakterini,yaranma səbəbini dəqiq təyin etməlidir.Keyfiyyət itkisinin faizi 

aydınlaşdırılmalıdır. 

Xalça ve xalça mallarının keyfiyyətini xüsusi laboratoriyada yoxlayırlar.Xalçaların əsas keyfiyyət 

göstəriciləri dedikdə,hərşeydən əvvəl onun istifadəsinin əlverişli və yararlı olması üçün mühüm 

xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirilməsi nəzərdə tutulur.Buna görə də xalça və xalça mallarının istehlak 

xassələrinə bu amillər daxildir:cırılmaya qarşıdavamlılıq,üz səthi xovlarının boyağının 

davamlığı,akustikliyi,istilikizolyasiya xassəsi,ölçülərin sabitliyi,1m2 xalçanın çəkisi,1m2-ə düşən ilmələrin 

sayı,xalçanın sixlığı.Laboratoriyadaaparılan sınaqlar zamanı xalçaları müxtəlif cihazlar da yuyurlar və bu 

proseslərin sayı xalçanın sayının və qalınlığının azalmasını müəyyən edirlər.Bu sınaqların yekunu 

nəticəsində xalçanın istifadə vaxtını təyin edirlər. 

Xalça məmulatlarının kəmiyyətcə ekspertizası zamanı ekspert mal müşayietedici sənədlərlə yaxından 

tanış olmalı,yol-qaimə sənədlərini nəzərdən keçirməlidir. 

   

 

QEYRĠ-MADDĠ AKTĠVLƏRƏ ĠNVESTĠSĠYALARIN UÇOTU METODĠKASI, 

ONUN TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠ 

 

Məlikli P.Ə. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinə keçməsi, iqtisadi əlaqələrin inkişafı və 

dərinləşməsi ölkəmizdə mühasibat uçotu sisteminin beynəlxalq mühasibat uçotu və hesabatı standartları 

əsasında həyata keçirilməsinə gətirib çıxardı. Lakin, aparılan araşdırma və təhlillər göstərir ki, daxili uçotun 

beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması real praktikada bir qədər ləng gedir və eyni zamanda bir sıra 

çətinliklər yaradır. Bunun əsas səbəblərindən biri də respublikamızın bu sahədə kifayət qədər təcrübəsinin 

olmaması və təfsilatlı araşdırmaların aparılmamasıdır. 

Araşdırma tələb edən mövzular arasında qeyri-maddi aktivlərə investisiya qoyuluşları xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Çünki, qeyri-maddi aktivlərə investisiyaların uçotu və analizi problemləri yetərincə 

araşdırılmayıb və nəzəri cəhətdən inkişaf etdirilməyib. Bu problemə həsr olunmuş çox az sayda əsər var. 

İnvestisiya cəmiyyətin real kapitalının artırılmasına yəni, istehsalın genişləndirilməsinə və 

modernləşdirilməsinə yönəldilmiş iqtisadi resurslardır. Bu, maşınların, binaların, nəqliyyat vasitələrinin 

alınması, həmçinin yolların, kompüterlərin və ya başqa mühəndis qurğuların tikintisi ilə əlaqədar ola bilər. 
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Bura həm də təhsilə, elmi tədqiqatlara və kadrların hazırlanmasına olan məsrəfləri də daxil etmək lazımdır. 

Bu məsrəflər iqtisadiyyatın müasir inkişaf mərhələsində ―insan kapitalına‖ olan investisiyalardır. Çünki son 

nəticədə həm binalar, qurğular, maşınlar və digər avadanlıqlar, həm də müasir iqtisadi inkişafın əsas amili –

zehni, əqli (intellekt) məhsul məhz insan fəaliyyətinin nəticəsi olub, dünya iyerarxiyasında ölkənin iqtisadi 

vəziyyətini müəyyənləşdirir. 

Qeyri-maddi aktivlər əmlakın yeni formaları kimi çıxış edir və onların yaradılmasına yönəldilən 

investisiyalar qeyri-maddi aktivlərin növlərindən asılı olaraq müxtəlif şəkildə həyata keçirilir. Qeyri-maddi 

aktivlərə investisiyalar əsasən müəssisələrin elmi və texniki resurslarını (potensialını) inkişaf etdirmək üçün 

sərf olunur.  Bu resurslar mülkiyyət hüququ ilə müəssisəyə aiddir və mənfəət yarada bilər. Qeyri-maddi 

aktivlərin əsas xüsusiyyətləri material-fiziki formasının olmaması, məhsulların (işlərin və xidmətlərin) 

istehsalında istifadə edilməsi, müəssisənin digər aktivlərindən fərqlənməsi və bir ildən uzun müddətdə 

istifadə edilməsidir. 

Qeyri-maddi aktivlərə investisiyalar əslində müəssisənin elmi və texniki potensialının artırılmasına 

imkan verən obyektlərin maliyyələşdirilməsi deməkdir. Bu cür investisiyalar müəssisənin innovativ 

səviyyəsini, istehsalatını inkişaf etdirir, məhsulların və xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşmasını təmin edir. 

Qeyri-maddi aktivlərə investisiya əsasən aşağıdakı istiqamətlər üzrə həyata keçirilir, bu da uçot və 

hesabatda onların təsnifatı, analitik və sintetik uçotunun aparılması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

 İxtiralar və ya nailiyyətlər üçün patentlərin əldə olunmasına investisiyalar; 

 Elmi araşdırmalar, dizayn layihələri üzrə investisiyalar; 

 Müəssisədə işin təşkili ilə bağlı xərclərə investisiyalar; 

 Proqram təminatı məhsullarının müəllif hüquqlarının yaradılması və əldə olunması üzrə 

investisiyalar; 

 Marka sahibi olmaq hüququ, malın adı və s. istiqamətlər üzrə investisiyalar. 

Qeyri-maddi aktivlərə investisiya qoyuluşu ona görə vacibdir ki, buna qudvil yəni şirkətin işgüzar 

nüfuzu da aid ola bilər. İşgüzar nüfuz kimi qeyri-maddi aktivlər isə bazar dəyərinə birbaşa təsir göstərir. 

Müsbət bir işgüzar nüfuz halında, şirkətin bazar dəyəri onun xalis dəyərindən daha çox olur. Müsbət nüfuz 

bazarda şirkətin sabit mövqeyinin və çox sayda müntəzəm müştərisinin olması, həm müştərilərdən, həm də 

mütəxəssislərdən yaxşı rəy alması, müntəzəm ticarət tərəfdaşlarının mövcudluğu və s. məfhumlar ilə 

xarakterizə olunur. Müəssisənin mənfi nüfuzu vardırsa, o zaman şirkətin bazardakı dəyəri onun xalis 

aktivlərinin dəyərindən aşağı olacaqdır. Ona görə də, qeyri-maddi aktivlərə investisiyalar, şirkətin işgüzar 

nüfuzunu yaxşılaşdırmaq məqsədilə şirkətin sahibləri və sərmayəçiləri üçün çox vacibdir. 

Qeyri-maddi aktivlərə investisiyaların sintetik və analitik uçotunun aparılması qaydaları bilavasitə 

standartlarla tənzimlənir. Belə ki, beynəlxalq və milli standartlar qeyri-maddi aktivlərə çəkilən 

investisiyaların qiymətləndirilməsi, onların kapitallaşdırılması, uçot və hesabatda tanınmasının metodoloji-

praktiki qaydalarını müəyyən edir. Bununla belə, hazırda qeyri-maddi aktivlərə investisiyaların uçotunun 

həyata keçirilməsi prosesində bir sıra çatışmazlıqlar mövcuddur. Mövcud çatışmazlıqların aradan 

qaldırılması üçün qeyri-maddi aktivlərə investisiyaların uçotu metodikasının təkmilləşdirilməsinə ehtiyac 

vardır. Bunun üçün isə ilk növdədə uçotun daha yaxşı təşkil olunması və beynəlxalq uçot praktikasından 

daha məqsədyönlü şəkildə istifadə edilməsi tələb edilir. 

 

 

FUNKSĠONAL QĠDALANMANIN ELMĠ ƏSASLARI 

 

Məlikova İ.F. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Funksional qidalanmanın elmi əsasları dedikdə,ilk növbədə aglımıza gələn balanslaşdırılmış,adekvat 

və səmərəli qidalanmadır.İnsanın sağlam həyat,ömür sürməsi üçün bunlara mütləq şəkildə əməl etməsi 

vacibdir.Buraya körpələrdən tutmuş,yaşlılara qədər hər bir kəsin qidalanma normaları,rejimləri daxildir.Hər 

birinə ayrı-ayrılıqda baxaq. 

Balanslaşdırılmış qidalanma nəzəriyyəsindən bəhs edərkən A.A.Pokrovskinin fikirlərini də qeyd 

etməliyik. Onun fkrincə  balanslaşdırılmış qidalanma nəzəriyyəsinə görə,orqanizmin normal həyat 

fəaliyyətinin təmin edilməsi yalnız enerji və zülalın adekvat miqdarından yox, həm də çox saylı əvəz-

olunmayan qidalanma amillərinin qarşılıqlı əlaqələrinə riayət etməkdən asılıdır.Rasionda ayrı-ayrı 
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maddələrin nisbətini müəyyənləşdirən balanslaşdırılmış qidalanma konsepsiyası kimyəvi prosesləri 

xarakterizə edən mübadilə reaksiyalarının cəmini əks etdirir.   

Normal həyat fəaliyyətini təmin etmək üçün qidanın tərkibinə mütləq əvəzolunmayan qida maddələri 

qatılır. Onların kimyəvi strukturu (orqanizmin ferment sistemi tərəfindən sintez olunmayan) maddələr 

mübadiləsinin normal getməsi üçün vacibdir. 

Zülal maddələrinə görə balanslaşmış rasionu müəyyən edərkən diqqət ayrı-ayrı aminturşuların 

nisbətinə yönəldilməlidir. Bu, zülalların mənimsənilməsi və sintez prosesinin tələb olunan səviyyəsini təmin 

etmək üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.Balanslaşmış aminturşuları tərkibinə malik olan qida məhsullarının 

zülalları daha yaxşı mənimsənilir.  

Rasionda olan əvəzolunmayan aminturşularının çatışmamazlığı və ya balanslaşmaması böyümə və 

inkişafın dayanmasına,həmçinin bir sıra digər pozuntulara gətirib çıxarır.  

Balanslaşmış aminturşuları tərkibinin vacibliyi tək onun yaxşı mənimsənilməsindən yox, eyni 

zamanda BAM-ın (Bioloji Aktiv Maddələrin) qarşılıqlı neytrallaşdırma təsirindən də asılıdır.Bu vəziyyət 

natural məhsulların ayrı-ayrı aminturşularla zənginləşdirilməsi planlaşdırılarkən nəzərə alınmalıdır. 

Əvəzolunmayan yarımdoymamış yağ turşuları tək orqanizmin normal qidalanması üçün vacib 

olmayıb, eyni zamanda xolesterin mübadiləsinə əlverişli təsir göstərir. Ən optimal variant rasiona 1/3 pay 

bitki yağının qatılmasıdır. Bitki yağlarının bioloji dəyəri yalnız yarımdoymamış yağ turşularının 

miqdarından asılı olmayıb, eyni zamanda onun tərkibində yüksək keyfiyyətli fosfatidlərin və tokoferolların 

olmasından da asılıdır. Qeyd edək ki, mübadilənin tipi və onun biokimyəvi sistemləri qidalanmanın dəyişən 

xarakterləri ilə birgə tədricən inkişafı təmin edir. Vitamin və mikroelementlərə olan təlabat isə qidalanmanın 

xarakterindən, orqanizmin yaşından və s. asılı olaraq dəyişir.  

Beləliklə, balanslaşmış qidalanma prinsipi insan orqanizminin həyat fəaliyyəti üçün vacib olan hər 

hansı qrup maddələrlə məhdudlaşa bilməz.  

Optimal qidalanma dedikdə isə düzgün təşkil olunmuş və fizioloji ritmə uyğun gələn dadlı, yüksək 

qidalılıq dəyəri olan adekvat miqdarda əvəzolunmayan qida maddələrinə malik olan məhsullar başa düşülür. 

Bu gün qida texnologiyasının bazisi balanslaşdırılmış qidalanma nəzəriyyəsidir. O, enerji və plastik 

komponentlərə olan təlabata görə vitaminlər, əvəzolunmayan aminturşular, mikroelementlər və s. 

çatışmamazlığından yaranan xəstəliklərin aradan qaldırılmasının elmi cəhətdən əsaslandırılmasına imkan 

vermişdir. 

Tədqiqatların nəticəsi göstərmişdir ki,qidaya balanslı yanaşma və ondan yaranan qidanın rafinləşməsi 

(ballastsız) ideyası xeyli zərərə səbəb olmuşdur.Belə ki,ballast maddələrin,sellülozanın payının rasionda 

azadılması,mədə-bağırsaq sistemində,qara ciyərdə,öd yollarında bir çox xəstəliklərin artmasına, maddələr 

mübadiləsinin pozulmasına,piylənmənin yaranmasına və s. səbəb olmuşdur. 

Balanslaşdırılmış qidalanma nəzəriyyəsində yaranan böhran və əvvəllər məlum olmayan vacib 

mexanizmlərin kəşf edilməsi,orqanizmlərinə nəzarət edilən bakteriyalar yeridilmiş, mikrobsuz heyvan və 

insanın bir sıra xüsusiyyətlərinin müqayisəli nəticəsi,orqanizmə element pəhrizinin təsirinin bir başa 

tədqiqinin göstəriciləri kimi onun əsas müddəalarına yenidən baxılmasına gətirib çıxarmışdır.Bu məqsədlə 

adekvat qidalanma nəzəriyyəsi formalaşmışdır ki,onun da əsasını yeni müddəalar təşkil edir:  

1.Qidalanma molekulyar tərkibi saxlayır və orqanizmin əsas mübadiləyə, xarici işə və böyüməyə 

enerji və plastik sərfiyyatının yerini doldurur (bu klassik və yeni qidalanma nəzəriyyəsinin ümumi 

müddəasıdır).  

2.Qidanın vacib komponentləri yalnız nutrientlər yox,həm də ballast maddələrdir.  

3.Normal qidalanma mədə-bağırsaq sisteminin nutrientlərinin bir axımından yox,həyati əhəmiyyətə 

malik olan bir neçə nutrient axımından və nizamlayıcı maddələrdən asılıdır.  

4.Qida maddələrinin balansı qidanın strukturu,nutrientlərin makromolekullarının fermentativ 

parçalanması, həmçinin yeni maddələrin sintezi hesabına tənzimlənir. 

Adekvat qidalanma nəzəriyyəsi müddəalarının praktiki olaraq həyata keçirilməsi səmərəli qidalanma 

nəzəriyyəsini təşkil edir və aşağıdakı qanunları özündə əks etdirir:  

1.Orqanizmin bütün həyat fəaliyyəti növlərində sərf etdiyi enerji ilə daxil olan qidanın enerjisi (enerji 

dəyəri) arasındakı tarazlığa riayət olunması.  

2.Ayrı-ayrı qida komponentlərinin optimal nisbətlərinin hər hansı bir fərdin və ya əhali qrupunun 

təlabatları ilə uyğunluğu.  

3.Qidada əvəzolunmayan qida maddələrinin olması.  

4.Qidada müdafiəedici komponentlərin olması.  

5.Qidanın həzmi və mənimsənilməsinə kömək edən orqanoleptik dəyərin təminatı.  
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6.Qida qəbulunun gün ərzində bioritmə, əmək və digər fəaliyyət növlərinin xarakter və rejiminə uyğun 

bölünməsi.Qidalanma rejiminin əsasını qidalanmanın müntəzəmliyi, gün ərzində hissə-hissə qidalanma, hər 

qida qəbulu zamanı məhsulun səmərəli seçilmə prinsipinə əməl olunması və gün ərzində qidanın səmərəli 

paylanması prinsipləri təşkil edir.  

7.Rasionun profilaktiki istiqaməti nəzərə alınmaqla orqanizmin yaşının və hərəkət aktivliyinin uçotu.  

Səmərəli qidalanmanın həyata keçirirlməsində kombinə edilmiş qida məhsulları mühüm rol oynaya 

bilər. Kemerovo Qida Sənayesi Texnologiyası İnstitutunda kombinə edilmiş qida məhsulları yaradılması 

üçün geniş tədqiqat işləri aparılır.Bu tədqiqatlar müasir tibbi-bioloji təlabatlara uyğundur.Məsələn,xaricdə 

hal-hazırda kərə yağı istehsalının artırılması üçün aşqarlardan istifadə edilməsi müşahidə olunmaqdadır.    

Son illər qida məhsulları istehsalında yerli bitki xammalından istifadə edilməsi geniş inkişaf etmişdir. Bu, 

bahalı ərzaq ehtiyatları sərfinə xeyli qənaət etməyə imkan verir. 

Beləliklə,hər üç qidalanma nəzəriyyəsi əhalinin,eləcə də gələcək sağlam nəslin böyüməsi üçün daim 

təkmilləşdirilir və xoşagəlməz maneələrin aradan qaldırılması üçün onlar üzərində işlər hələ də davam 

etməkdədir.    

 

YANACAQ TƏYINATLI NEFT MƏHSULLARI HAQQINDA ÜMUMĠ MƏLUMAT 

 

Məlikzadə F.N. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

Neft-təbii sərvətlər içərisində ən əhəmiyyətli yerlərdən birini, hətta birincisini tutan qiymətli xammal 

növü olub, qədim akkad dilində ―napatum‖, yəni iylənən, alovlanan deməkdir. Əsasən karbohidrogenlərin və 

digər üzvi birləşmələrin mürəkkəb qarışığından ibarət spesifik iyə malik yanar mayedir. Neft elektrik 

enerjisinin əldə edilməsi və nəqliyyat vasitələrində yanacaq kimi geniş istifadə edilir. Bundan əlavə neft 

kimya sənayesində süni materialların və başqa məhsulların alınmasında istifadəö edilir. Buna görə də, o həm 

də ―Qara qızıl‖ adlanır. 

Neftin yer üzünə təmiz halda deyil, su, mexaniki qarışıqlar və bir sıra duzlarla birlikdə çıxır. Neftin 

tərkibində müxtəlif miqdarda həll olmuş qazlar da vardır. Neftdə olan mexaniki qarışıqlar əsasən qum/, gil, 

duzlar və lehimdən ibarətdir. Neftin tərkibində olan su və onda həll olmuş müxtəlif duzlar, həmçinin 

kükürdlü birləşmələr, naften turşuları, qum, gil və s. Onun emalını çətinləşdirir. Neftə qarışmış sulardakı 

müxtəlif xlorlu duzlar boru kəmərlərinə, rezervuarlara və neft emalı zavodlarının bir sıra aparatlarına 

korroziyaedici təsir göstərir. Bundan başqa, sulu neftin emalında borulu sobada buxar tıxacı əmələ gəlir. Bu 

isə qurğuda texnoloji prosesi pozur. Ona görə də nefti neft emalı zavodlarına verməzdən əvvəl onu 

mədənlərdə sudan və mexaniki qarışıqlardan ayırmaq lazımdır. 

Yerdən çıxan qazlar əksər hallarda özləri ilə bərabər aşağı temeperaturda qaynayan maye 

karbohidrogenlər gətirir ki, onları qazın tərkibindən ayırmaq lazımdır. Bu məqsədilə həmin qazları qazolin 

zavodlarında xüsusi kalonlarda sıxıb, müəyyən təzyiq altında soyudurlar. Bu halda ağır karbohidrogenlər 

kondensləşib qazlardan ayrılır. Ayrılmış kondensat qaz benzini adlanır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, neftdən eyni zamanda xüsusi keyfiyyətli məhsullar da istehsal edilir. Xüsusi 

keyfiyyətli məhsullar müxtəlif neft fraksiyalarının istənilən xüsusiyyətləri qazandıqdan sonra alınan kiçik 

həcmli, qiymətli maddələrdir. Bir xüsusi keyfiyyətli məhsulun istehsalı zamanı digərləri də əlavə məhsul 

kimi istehsal oluna bilər, məsələn, sürtgü yağlarının istehsalı zamanı xammalrdan ayrılan parafin və aromatik 

birləşmələri sonra emal edərək qiymətli məhsul əldə etmək olar. 

Müasir dövrdə respublikamızın ticarət şəbəkəsinə olduqca geniş çeşidli neft məhsulları daxil olurş 

Neft məhsullarının alınmasına görə iki qrupa bölmək olar: neftin emalından alınan məhsullar; neftdən alınan 

kimyəvi sintez məhsulları. Neft məhsullarının keyfiyyəti onun kimyəvi tərkibindən və emal üsulundan asılı 

olaraq formalaşır. 

Neft məhsullarından xalq təsərrüfatında geniş istifadə olunur. Ümumiyyətlə neftdən-yanacaq, 

yağlayıcı materiallar, plastik kütlələr, sintetik liflər, yuyucu maddələr, sintetik kauçuk, gübrə və s. kimi 

məhsullar alınır. 

Neftdən alınan qiymətli məhsullardan biri yanacaqlardır. Qeyd etmək lazımdır ki, işlənmə sahəsində 

asılı olaraq yanacaqlar: karbürator (təyyarə, avtomobil benzinləri və traktor kerosinləri), reaktiv, dizel 

yanacaqlarına bölünür. 
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Karbürator yanacağı kimi ən çox neftin alçaq və orta temperaturlarda qaynayan karbohidrogen benzin, 

liqroin və kerosin fraksiyalarından sıxılmış karbohidrogen qazlarından və təkrar emalından alınan yüngül 

məhsullardanh istifadə edilir. 

Karbüratorlu mühərriklərdə işlədilən benzinlərin keyfiyyətini xarakterizə edən əsas amillərdən biri də 

onlardakə kükürdlü birləşmələrin miqdarı və xassəsidir. Benhzindəki kükürdlü birləşmələr metalı 

korroziyaya uğradır, karbohidrogenlərə zərərli təsir göstərir, benhzinin antidetonasiya xassəsini aşağı salır, 

benzinin etil mayesini qəbuletmə xassəsini pisləşdirir. 

Qiymətli məhsul olan karbürator və dizel yanacaqları üçün əsas keyfiyyət göstəricisi detonasiya 

davamlılığıdır ki, bu da oktan ədədi ilə ifadə olunur və benzinlərin markalarında göstərilir. Oktan ədədini 

artırmaq üçün antidetanatorlardan istifadə edilir. Təyyarə benzinlərində yüksək oktanlı komponentlər kimi 

izoquruluşlu fərdi karbohidrogenlərdən (izpentan, izooktan), benzol və izobutadien kimi doymamış 

karbohidrogenlərlə alkilləşməsindən alınan məhsullardan (alkilbenzol) istifadə olunur. Qeyd etmək lazımdır 

ki, bunlar benzinin yalnız antidetonasiya qabiliyyətini yüksəldir. 

Eyni zamanda oktan ədədini artırmaq üçün aşqar kimi etol mayesi şəklində işlədilən tetraetilqurğuşun 

(TEQ) (benzinin hər kiloqramına çoxu 3,3 q) istifadə olunur. 

Fraksiya tərkibi yanacağın antidetonasiya xassəs8inə büyük təsir göstərən amillərdən biridir. Benzin 

yüngül olduqca onun antidetonasiya xassəsi də yüksək olur. 

Neft məhsullarının keyfiyyət göstəriciləri uyğun standartlarda normalaşdırılır və uyğun metodika üzrə, 

orqanoleptik və laboratoriya üsulları ilə təyin edilir. Orqanoleptik metodla neft məhsullarının rəngi, 

şəffaflığı/, mexaniki qarışıqların miqdarı və s. kimi göstəriciləri yoxlanıla bilir. Neft məhsullarının fraksiya 

tərkibi, detonasiya davamlılığı, alışma temperaturu, özlülüyü və s. kimi keyfiyyət göstəriciləri isə 

laboratoriya üsulu ilə təyin edilir. 

Dünya bazarına çıxarılan neft məhsullarının keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsi üçün keyfiyyət 

göstəricilərinin Avropa standartlarının tələbləri səviyyəsinə uyğunlaşdırılması neft emalı sənayesi qarşısında 

duran ən vacib məsələlərdən biridir. 

 

 

ĠSTEHLAK BAZARINA DAXĠL OLAN ƏT KONSERVLƏRĠNĠN ĠSTEHLAK XASSƏLƏRĠ VƏ 

TƏHLÜKƏSĠZLĠK GÖSTƏRĠCILƏRĠNĠN EKSPERTĠZASI 

 

Məmmədli V.Ə. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

Ölkəmizdə istehsal olunan bir çox qida sənayesi məhsulları dünya bazarına ixrac olunmaqdadır. 

"2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair 

Dövlət Proqramı"nın həyata keçirilməsi ölkəmizdə qida sənayesində yeni bir səhifə açmışdır. Dövlət 

Proqramının əsas məqsədi ölkənin hər bir vətəndaşının sağlam və məhsuldar həyat tərzi üçün onun qəbul 

edilmiş normalara uyğun ərzaq məhsulları ilə tam təmin edilməsinə nail olmaqdır. Bu məqsədə nail olmaq 

üçün Azərbaycanın Şimal bölgəsində, Xaçmaz şəhərində fəaliyyətə başladığı gündən inkişaf yoluna qədəm 

qoymuş Qafqaz Konserv Zavodu keyfiyyətli məhsul istehsal etmə yönündə daim yüksəliş pillələri ilə irəliyə 

addımlamaqdadır. Daim keyfiyyətli məhsul və xidməti ilk hədəf olaraq seçmiş Qafqaz Konserv Zavodu 

istehsal kəmiyyəti cəhətdən də yüksək inkişafa malikdir. 

«Qafqaz Konserv Zavodu» MMC 12 sentyabr 2003-cü il tarixində Prezidentimiz  İlham Əliyev 

tərəfindən açılmış və fəaliyyətə başladığı ilk gündən bu müəssisə keyfiyyətli məhsul istehsal etməkdədir. 

Qafqaz Konserv Zavodu 08.11.2005-ci ildən etibarən TS İSO-EN-9001:2000 Keyfiyyəti idarə Etmə Sistem 

Sertifikatına sahibdir. Qafqaz Konserv Zavodunun istehsal etdiyi ət konservləri yüksək qidalılıq dəyərinə 

görə digər ət məhsullarından fərqlənir. 

Qida məhsulları içərisində ətin konservləşdirilən növləri xüsusi çəkiyə malikdir. Xüsusi emal 

prosesindən keçmiş və qapalı hermetik bankalarda uzun müddət saxlanıla bilən ət konservləri sənaye 

miqyasında ilk dəfə 1870-ci ildə Almaniyada istehsal edilmişdir. 

Ət konservləri müxtəlif çeşiddə olur. Ən geniş yayılan ət konservləri mal, donuz, qoyun, quş ətindən 

hazırlanır və realizə olunur.  

Kimyəvi tərkibinə görə ət (sümüksüz) 15-21% zülalların olması ilə fərqlənir. Mineral maddələrin 

miqdarı 0,9-1%, karbohidratların miqdarı 0,5%-dən aşağıdır.  



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

447 

 

Ölkəmizin istehlak bazarında mütəmadi olaraq monitorinqlər aparılır. Monitorinqlər nəticəsində 

keyfiyyət standartlarına uyğun olmayan məhsullar məhv edilir. Qeyd edək ki, bu məhsullar sırasında 

konservlər də yer alır. Onların arasında Rusiyadan idxal olunan məhsullar üstünlük təşkil edir. Qeyd edək ki, 

mal əti konservləri yüksək qida dəyərləri, uzun saxlanma müddəti, asan daşınması ilə seçilir və 

qablaşdırılmasından asılı olaraq 3-5 il arası saxlanma müddəti var. Lakin konservlərin saxlama şəraiti çox 

önəm kəsb edir.  

Konservlər zülallar, yağlar və mineral maddələrlə zəngindir. Biz müsəlman  

dininə qulluq etdiyimiz üçün konservlər üçün hazırlanan mal ətinin sağlam, halal olması vacib şərtdir: 

―Konservlər üçün qablaşdırma tənəkə, şüşə, alüminium qatışıqları və polimer materiallardan hazırlanır. Mal 

əti konservləri – çiy, pörtlədilmiş və qızardılmış ətdən ola bilər. Çiy ətdən hazırlanan mal əti konservləri 

müxtəlif bəslənmə dərəcəsinə uyğun olaraq piy, dəfnə yarpağı, istiot, duz əlavə edilməklə hazırlanır ki, onun 

da təxminən 55%-ni ət və piy, 1,5%-ni duz təşkil edir. Qızarmış ətdən olan mal əti konservləri piydə 

qızardılmış ətdən, qızardılmış soğandan, istiot və duzdan hazırlanır. Mal əti konservlərinin keyfiyyətini fiziki 

– kimyəvi analizlərin və lazım gəldikdə mikrobioloji analizlərin nəticələrinə görə təyin edirlər‖. 

Markalama zamanı qabın üzərində gərəkli olan bütün qeydlər - istehsal tarixi, son istifadə tarixi, 

qidalılıq dəyəri, istehsal növbəsinin vaxtı kimi göstəricilər silinməyən rənglərlə yazılır. Bu məhsullar 00 – 

20°S arasında temperaturda və 75% nisbi nəmlik şəraitində saxlanılır. Çünki daha yüksək temperatur və nisbi 

nəmlik şəraitində korroziya prosesinin sürəti artdığı üçün taraların xarab olması və məhsulun korlanması 

riski çoxalır. Normal saxlanma şərtlərində olan mal əti konservlərinin orqanoleptik və başqa analizləri ancaq 

saxlanmadan 1 il sonra yoxlanılır. Mağazalarda konservlər texniki və ya normativ sənədində olan son istifadə 

tarixinə qədər saxlanıla bilər. 

 

 

MODELLƏġDĠRMƏ VƏ QURAġDIRMA ƏMƏLĠYYATLARININ UġAQ GEYĠMLƏRĠNĠN 

ĠSTEHLAK XASSƏLƏRĠNƏ TƏSĠRĠNĠN EKSPERTĠZASI 

 

Məmmədova F.N. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Ümumiyyətlə, uşaq geyimlərinin istehlak xassələrini formalaşdıran amillərdən biri və əsası şübhəsiz 

ki, modelləşdirmə və quraşdırma əməliyyatı sayılır. Müstəqil inkişaf edən respublikamızda geyimlərin 

modelləşdirilməsi sahəsində beynəlxalq əhəmiyyətə malik nailiyyətlər qazanılmışdır. Bu nailiyyətlər əslində 

Azərbaycan xalqının milli mədəniyyətinin inkişaf göstəricisi kimi qiymətləndirilməlidir. Respublikamızda 

bu sahənin demək olar ki, xüsusi məktəbi yoxdur. Amma unutmaq olmaz ki, modelləşdirmə uşaq 

geyimlərində onların rəqabət qabiliyyətini artıran, istehlakçı marağını və alıcılıq qabiliyyətini oyadan ən 

başlıca şərtdir. O, həm də quraşdırılmanın təkmilləşdirilməsinə, yeni material növlərinin və yeni texnoloji 

üsulların tətbiqinə şərait yaradır. 

Quraşdırma prosesinin əsas məqsədi qəbul olunmuş nümunə üzrə geyimin tikilməsi üçün ülgülər 

hazırlamaqdan ibarətdir. Geyimin quraşdırılması onun rahat olmasına, forma saxlamasına, təmir edilə 

bilməsinə, onun insan fiqurasına uygun olmasına və başqa istehlak xassələrinə çox böyük təsir edir. 

Quraşdırıcı geyim mallarının istehsalının ən müasir metodlarını, malın keyfiyyətinə verilən bütün tələbləri və 

istehsal avadanlıqlarının imkanlarını mükəmməl bilməlidir.  

Geyim mallarının quraşdırılmasında insanın bədən quruluşunun, yəni gövdəsinin vəziyyətinin çox 

böyük əhəmiyyəti vardır. Quraşdırma zamanı tikiş prosesinin sahmanlı və qənaətli olmasını nəzərə almaq 

lazımdır. Bütün bu əlamətləri nəzərə alaraq ülgülər hazırlanır. Fabriklərdə bu orijinal ülgülərə əsasən iş 

ülgüləri və köməkçi ülgülər hazırlanır. Ülgülərin üzərində hissələrin nömrəsi, fasonu, ölçüsü və adı göstərilir. 

Əhalinin iqtisadi imkanları artdıqca təbii ki, onların geyimə təlabatı da artır. Lakin geyimdə modanın 

sürətlə yeniləşməsinə can atan geyim şoumenləri əhalinin imkanlarını öz imkanları ilə bərabər tutmamalı, 

milli zövqün inkişafına kömək etməlidir. 

Modelləşdirmə zamanı ilin mövsümünü nəzərə almaq lazımdır. Çünki, hər mövsüm üçün xüsusi 

model yaradılır. Yeni model yaratdıqda modelçı milli xalq geyimlərinin zəngin bəzəklərindən və 

quruluşundan istifadə edərək onu müasir siluetə uyğunlaşdırmalıdır.  
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Ölkəmizdə yaradılan geyim modellərində bir sıra xarici ölkələrin geyim modelində rast gəlinən 

yöndəmsizlik, qeyri-simmetriklik və hissə artıqlığı kimi nöqsanlara yol verilmir. Lakin bizim xalqımız başqa 

ölkələrin səmərəli və yaraşıqlı geyim fasonlarına müsbət münasibət bəsləyir və ondan səmərəli istifadə edir. 

Geyimləri modelləşdirən zaman onun bədii tərtibatı ilə yanaşı onun istehlak xassələrini də nəzərə almaq 

lazımdır. Modelin bədii və quruluş fikrini yerinə yetirmək üçün istifadə olunan materialın çox böyük 

əhəmiyyəti vardır. Burada parçanın lif tərkibi, quruluşu, xassəlləri və naxışları nəzərə alınır. Bu 

göstəricilərdən asılı olaraq parçanın hər hansı model geyim üçün istifadə edilməsi məsələsi həll olunur. 

Moda xatirinə, xüsusən  xalqın uzun illərdən bəri öyrəndiyi və qəbul etdiyi milli ənənələrin çərçivəsini 

aşıb getməməlidir. Əksinə, bu ənənələri qorumağa kömək etməlidir. Uşaq geyimlərinin daha sadə, daha 

sevindirici, daha ucuz və kütləvi istehsal edilə bilən  olmasına şərait yaratmalıdır. Onlar arasında, xüsusən 

yerli materiallar əsasında modelləşdirilən və istehsal edilən nümunələrin rolu daha yüksək olmalıdır. Moda 

xatirinə uşaq geyimlərinə məzmunsuz avanqard biçim xətlərinin əlavə edilməsi  yolu ilə uşaqların estetik 

zövqünü korlayanlara qarşı mübarizə vasitələrindən istifadə edilməlidir. 

Burada, mövzunun öyrənilməsi zamanı aparılan müsahibələrdən, riyazi-statistik təhlil və ekspert 

qiymətləndirmə metodlarından, ədəbiyyat icmallarından, statistik hesabatlardan və birbaşa sorğu 

vasitələrinin köməyindən, müvafiq normativ-texniki sənədlərdən, reklam vasitələrindən və intellekt 

məlumatlarından istifadə edilmişdir. Yuxarıda adı çəkilən materialların təhlili aşağıdakı təkliflərin 

hazırlanmasına gətirib çıxarmışdır: 

 Hər bir model üzrə  uşaq geyimlərinə aid texniki-iqtisadi səmərəliliyin bütün istehsal mərhələlərinə 

uyğun olaraq təyin edilməsi və orta mənfəət normalarının müəyyən edilməsi və paylanması üçün riyazi-

statistik düsturların hazırlanması; 

 Ayrı-ayrı istehsal mərhələləri, texnoloji əməliyyatlar üzrə həmçinin digər amillərin uşaq 

geyimlərinin istehlak xassələrinə, keyfiyyətinə, qiymətinə, istehsalın inkişafına, təhsilin aşkar edilməsi 

qaydalarına və onlara aid olan göstəricilərinin, xassə və əlamətlərinin səmərəli siyahısının müəyyən edilməsi; 

 Texnoloji və digər amillərin uşaq geyimlərinin çeşidinin yeniləşməsinə, istehlak xassələrinə və 

keyfiyyətinə təsirinin operativ təyin edilməsi üçün ekspert üsullarının və onlara aid köməkçi hesablama 

cədvəl məlumatlarının hazırlanmasına; 

 Uşaq geyimlərinin çeşidinin yeniləşməsinin, keyfiyyət səviyyəsinin yüksəldilməsinin onların 

qiymətinə təsirinin operativ təyin edilməsi metodlarının hazırlanması; 

 İnternet imkanlarından istifadə etməklə bəzi uşaq geyimlərinin qrafik təsvirlərinin hazırlanması; 

 Uşaq geyimlərinin istehsalı və satışının genişləndirilməsinə, çeşidi və keyfiyyətinin 

yaxşılaşdırılmasına kömək etmək üçün irəli sürülmüş elmi-təcrübi əhəmiyyəti olan digər təkliflərin 

hazırlaması. 

Ümid varıq ki, üstdə təklif edilən operativ qiymətləndirmə metodları uşaq geyimlərinin keyfiyyətinə 

və qiymətinə nəzarət metodlarının daha da təkmilləşdirilməsinə, xüsusən əhali tərəfindən qəbul edilə biləcək 

dərəcədə sadələşməsinə səbəb olacaqdır. 

 
 

ĠQTĠSADĠ TƏHLÜKƏSĠZLĠK STRATEGĠYASINDA MALĠYYƏ-PUL SĠYASƏTĠ 

  

Məmmədova İ.A.  

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

İqtisadi təhlükəsizlik milli iqtisadiyyatın səmərəli dinamik yüksəlişi, onun cəmiyyətin, dövlətin, fərdin 

tələbatlarını ödəyə bilməsi üçün əlverişli olan daxili və xarici şəraitlərin məcmusudur. İqtisadi maraqlar üçün 

birbaşa təhlükəni ictimai təkrar istehsalın normal gedişini pozan iqtisadi təhdidlər yaradır. Ən ümumi şəkildə 

olan daxili və xaricilərə bölünə bilərlər. İxrac məhsullarının qiymətlərinin kəskin şəkildə düşməsi və ya idxal 

olunan əmtəələrin qiymətinin qalxması xarici bazardan yüksək asılılıq şəraitində iqtisadiyyatın vəziyyəti 

üçün olduqca təhlükəlidir. 

Ölkədə geniş miqyasda maliyyə vəsaitinin axması milli iqtisadi təhlükəsizlik üçün ən ciddi 

təhlükələrdən biridir. Ölkənin yalnıq iqtisadi deyil, həm də siyasi təhlükəsizliyi üçün təhlükə yaradan ən 

ciddi problemlərdən biri də xarici borc problemidir. Xarici borcun yüksək səviyyədə olması dövlətin milli 

maraqlarında müstəqil xarici siyasəti aparmaq imkanlarını şübhə altına alır. Çünki ölkə daim aparıcı 

kreditorların fikrini nəzərə almalıdır. Elmi-texniki inqilabın genişləndiyi indiki şəraitdə iqtisadi 
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təhlükəsizliyin təmin olunmasının aktuallığı günü gündən artmaqdadır. İqtisadi qorunmasının bir çox 

amilləri vardır. Bunlar bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir və bir-birini şərtləndirirlər. 

Müasir şəraitdə maliyyə-kredit sistemi pul vəsaitlərinin geniş və sadə təkrar istehsalını təmin etmək 

iqtidarında deyildir. O, bu funksiyanı yalnız ənənəvi ixracat sahələrində həyata keçirə bilər. mürəkkəb 

sistemin qurulması nöqteyi-nəzərindən bu sistem geniş qarşılıqlı ödəmələrlə təzahür edən natamamlıqla 

xarakterizə olunur. Bu xüsusilə əmək haqqı, pensiya və müavinətlər, müdafiə xarakterli sifarişlərə ayrılan 

xərclərin büdcədən təminatlı müəyyənləşdirilməsi üçün təhlükə hesab olunur. 

Maliyyə və pul-kredit alətləri öz aralarında kifayət qədər düzgün əlaqələndirilməmişdir. Büdcə 

siyasəti, xüsusilə uzunmüddətli strateji investisiyalaşdırma cəhətdən pul kütləsinin həcmi layihəsi şəklində 

əsas yaratmaqdan işlənib hazırlanır. 

Bü gün ölkə iqtisadiyyatında baş verən qeyri-adekvat şəraitdə, dövlət idarəetmə orqanlarının iqtisadi 

proseslərin prinsipial olaraq yeni tənzimlənməsi formalarına keçidi uyğun iqtisadi siyasi və müşahidə 

vasitələri, alətləri ön planda durur. Bu, hər şeydən əvvəl informasiya bazası və peşəkar fəaliyyətə aiddir. 

Dövlət tənzimlənməsinin ayrı-ayrı növləri və metodları üçün qanunvericilik bazasının olmaması və yalnız 

icra orqanları səviyyəsində qanun qüvvəli aktların, normativ sənədlərin olması dövlət idarəetmə orqanlarının 

vahid qeydə alma və informasiya təminatı sisteminin yaradılmasını tələb edir. 

Maliyyə-pul sferasında vahid tənzimlənməsi mexanizminin olmaması əlverişli və səmərəli iqtisadi 

kursun həyata keçirilməsini şübhə altında qoyur. Burada məqsədyönlü iqtisadi siyasətin olmaması da öz 

mənfi təsirini göstərir. 

Bu vəziyyət iqtisadiyyatın hökümət tərəfindən həyata keçirilən maliyyə siyasətinə kortəbii 

uyğunlaşdırılması cəhdindən irəli gəlir. Maliyyə makrosabitliyi ilə müşaiyət olunan pul-kredit restriksiyası 

iqtisadi siyasətin tənəzzülündə əsas səbəbə çevrilir. Bu, belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, monetar 

tənzimlənmə metodları ilə həyata keçirilən maliyyə sabitliyi siyasətinin tükənmə ehtimalı daha çoxdur. 

Maliyyə-bank sferasında mürəkkəbliyi mühüm bloklar üzrə onun quruluşunun müəyyənləşdirilməsini 

şərtləndirir. Burada belə real bloklardan iqtisadi təhlükəsizliyə qarşı potensial və real təhdidlərin təhlili 

nəzərə alınır ki, bu da tələb olunan konkretlik səviyyəsini və praktiki istiqaməti təmin etməyə imkan verir. 

Aşağıdakı blokları ayırmaq məqsədəuyğun olardı: büdcə-vergi sferası, maliyyə-pul dövriyyəsi sferası, bank 

sistemi, fond bazarı, xarici iqtisadi fəaliyyət. Onu da qeyd edək ki, maliyyə-bank sferasında kölgə iqtisadi 

mexanizminin fəaliyyəti dövlətin potensialına dağıdıcı təsir göstərərək, hökumətdə onun apardığı iqtisadi 

siyasətə qarşı inamsızlıq hissi yaradır. 

Maliyyə təhlükəsizliyi sistemi dedikdə ilk növbədə qanunvericilik normativ aktlarla əsaslandırılmış 

sferalara maliyyə axını imkanlarını məhdudlaşdıran, maliyyə vəsaitlərindən çirkin məqsədlər üçün istifadə 

imkanlarını minimuma endirəcək şəraitinin yaradılması fonunda maliyyə sisteminin fəaliyyəti nəzərdə 

tutulur. Maliyyə təhlükəsizliyi sisteminin formalaşmasının əsasını maliyyə bazarının inkişaf strategiyasının 

işlənib-hazırlanması təşkil etməlidir. Bu istiqamətdə, maliyyə bazarının bütün iştirakçılarının maraqlarının 

balanslaşdırılmasının eyni vaxtda təmin edilməsilə bu bazarın bütün əsas seqmentlərinin inkişafını 

əlaqələndirmək vacibdir. Xüsusən, maraqlarda balansın təmin edilməsi prinsipinin həyata keçirilməsi 

maliyyə bazarının əsas finksiyalarının reallaşdırılmasına nail olmağa və onun daha sabit, davamlı fəaliyyəti 

üçün şəraiti təmin etməyə imkan verir. 

 

 

ĠSTEHLAK BAZARINA DAXĠL OLAN XIRDAVAT MALLARININ ĠSTEHLAK XASSƏLƏRĠ  

VƏ ONLARI FORMALAġDIRAN AMĠLLƏR 

 

Məmmədova Ş.A. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

         

İstehlak bazarına daxil olan və ən geniş istifadə olunan qeyri-ərzaq malları xırdavat mallarıdır.Müasir  

dövrdə istehlak bazarının ən vacib problemlərindən biri də xırdavat mallarının keyfiyyəti və rəqabət 

qabiliyyətidir.Onun həlli bir sıra aspektlərin öyrənilməsinə və qiymətləndirilməsinə əsaslanır.İstehlak 

bazarının mallara olan tələbatının ödənilməsi yalnız onların həcminin artırılması deyil,həmçinin keyfiyyət və 

çeşidinin yaxşılaşdırılmasını nəzərdə tutur. 

Xırdavat malları kütləvi istehlak olunan geniş çeşiddə qeyri-ərzaq mallarını özündə birləşdirir.Bu qrup 

mallara müxtəlif texnoloji üsullarla və müxtəlif materiallardan ,xammallardan istifadə olunmaqla hazırlanan 
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bəzək üçün əşyalar,şəxsi gigiyena üçün mallar,ev əşyaları və s. aiddir.İstehlak bazarına daxil olan xırdavat 

malları aşağıdakı qruplara bölünür: 

-tekstil xırdavat malları; 

-metal xırdavat malları; 

-gön xırdavat malları; 

-plastik kütlə xırdavatı; 

-güzgülər və fırça malları. 

Müasir dövrdə iqtisadiyyat ,sənaye ,elm və texnika inkişaf edir, istehsal prosesləri  təkminləşir, 

istehsalçıların və istehlakçıların bilikləri artır, məhsulun keyfiyyətinə yüksək tələblər qoyulur və s.Məhz 

buna görə də istehlakçıların tələbatları artır,malların keyfiyyətinin daim yüksəlməsini tələb edir.Xırdavat 

mallarının keyfiyyətinin ekspertizası zamanı həmçinin keyfiyyət göstəricilərinin və istehlak xassələrinin 

tədqiqi məqsədə uyğundur və bu göstəricilər əsasında malın keyfiyyətli olmasını müəyyən etmək 

olar.Xırdavat malları bəzək üçün ,kağızların,pulların və digər əşyaların saxlanması ,geyimə qulluq üçün 

,yaşayış interyeri və başqa məqsədlər üçün istifadə olunur.Xırdavat malları istehlak xassələri kompleksinə 

malik olmalıdır: 

-funksional xüsusiyyətlər :əsas funksiyasını yerinə yetirməsini xarakterizə edir (tikişlərin möhkəmliyi , 

atmosfer yağıntıları və günəş şüalarından qoruma qabiliyyəti və s.); 

-erqonomik xüsusiyyətlər:istifadənin rahatlığı (forma,konstruksiya,məmulatın ölçüləri ,təmizlənmənin 

rahatlığı ) ;gigiyenik xüsusiyyətlər (hava keçiriciliyi və s.); 

-estetik xüsusiyyətlər: informasiya ifadəliliyi (materiallar, forma, konstruksiya, ölçü, rəng ahənginin 

modaya uyğunluğu); formanın səmərəliliyi(ölçülərin,həcm   ,forma,konstruksiya və istifadə olunan 

xammalların funksional təyinata uyğunluğu); kompozisiyanın və onun detallarının tamlığı; 

-etibarlılıq :materialların möhkəmlik xüsusiyyətlərindən,konstruksiya və istehsal zamanı texnoloji 

proseslərdən asılıdır; 

-zərərsizlik və təhlükəsizlik:istifadə olunan materiallardan,səthinin təmizlənməsinin və furnituranın 

keyfiyyətindən asılıdır. 

İşin məqsədi xırdavat mallarının istehlak xassələrini formalaşdıran amillər,onların keyfiyyəti və 

ekspertizasının tədqiqidir və həmçinin istehlak bazarında xırdavat malların keyfiyyətinin təhlilidir.Bu 

məsələləri həll etmək üçün aşağıdakı vəzifələr qarşıya qoyulur: 

-istehlak  bazarında xırdavat mallarının vəziyyəti; 

-onların istehlak xassələri və keyfiyyət göstəriciləri; 

-keyfiyyəti formalaşdıran amillərin ekspertizası; 

-ölkəmizdə xırvat mallarının istehsal imkanları. 

İstehlak bazarına daxil olan xırdavat mallarının keyfiyyəti onların hazırlanması və istehsal prosesində 

formalaşır.Bu malların keyfiyyətinə birbaşa təsir edən amillərə xammal,material və komponentlərin 

keyfiyyəti,məhsulun dizaynı,texnoloji proseslərin keyfiyyəti,texniki sənədlərin,avadanlıqların keyfiyyəti və 

işçilərin işini peşəkar bilməsi və s. daxildir.Bütün bu amillər məhsulun keyfiyyətini formalaşdırır və ona görə 

də keyfiyyəti formalaşdıran amillərin ekspertizasının aparılması vacib məsələdir.İşin əsas məqsədi də bundan 

ibarətdir.Bu məqsədə nail olmaq üçün ilk öncə istehlak bazarına daxil olan xırdavat malları araşdırılır və 

keyfiyyətin ekspertizasını aparmaq üçün xammalından başlayaraq hazır məhsula kimi bütün mərhələlər 

öyrənilir.Birincisi ədəbiyyat icmalı araşdırılır və istehlak bazarına daxil olan mallar haqqında müxtəlif 

statistik göstəricilərdən də istifadə olunur.Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin 2016-cı 

il məlumatlarına əsasən istehlak bazarına xarici ölkələrdən bir sıra xırdavat malları daxil olub.Məsələn; 

çətirlər 866.6 min (ABŞ dollar),plastik kütlələr və ondan hazırlanan xırdavat malları 281696,8 min (ABŞ 

dollar),dəri məmulatları,qadın çantaları və analoji mallar 17049,8 min ( ABŞ dollar) və s.Bu malları əsas 

istehsal edən ölkə Çindir.  İstehlak bazarına daxil olan xırdavat mallarının əsas hissəsi Çin,Yaponiya,Rusiya 

və Türkiyədən daxil olur.Baxmayaraq ki,Çin bu sahədə dünyada ən güclü istehsalçıdır, bizim ölkəmizin 

həcm cəhətdən yox,keyfiyyət baxımından belə ölkələrnən rəqabət aparmağa potnsialı var.Çünki , əmtəə 

istehsalda ən çox istifadə olunan xammalları Çin xarici ölkələrdən alır.Ona görə də müasir bazar 

iqtisadiyyatında xammaların  alqı-satqı dövriyyəsində bu ölkə əlavə xərclər çəkir.Məsələn ;loqistika, əlavə 

dəyər  xərcləri və s. Bundan fərqli olaraq Azərbaycanda xırdavat malları istehsalında istifadə olunan 

xammalların çoxsuna (neft,mis və aluminium yataqları,pambıq və ipək xammalı və s.) xaricdən idxal 

etmədən ödəyə bilir və çəkilən xərclərin fərqinə görə Çinə nisbətən ölkəmiz müəyyən həcm malliyyə 

resurslarına qənaət etmiş olur.Bu qənaət edilən maliyyə resursları xammal,avadanlıq ,istehsal 

texnologiyası,işçilərin əməyinin faydalılığı kimi keyfiyyəti formalaşdıran amillərə müsbət cəhətdən təsir 
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göstərmək üçün tədbiq edilə bilər.Bələliklə,yuxarıda sadalanan mülahizələrə görə Azərbaycan dünya 

bazarında xırdavat malları üzrə keyfiyyət cəhətdən rəqabət aparmaq imkanına malikdir. 

 

 

MÜASIR ġƏRAĠTDƏ  ĠSTEHSALA XƏRCLƏRĠN AUDĠTĠ PROBLEMLƏRĠ 

 

Mirzəyeva K.Ş. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində bazar uğrunda ciddi rəqabət mübarizəsinə davam gətirmək və mənfəət 

əldə etmək əsasə amil olmaqla məhsulun maya dəyərinin azaldılmasına istiqamətlənmişdir. Bu istehsala 

xərclər və məhsulun maya dəyəri haqqında vaxtında və düzgün informasiyanın mövcudluğunu tələb edir. 

Əlbəttə bu problemin həlli üçün istehsala xərclərin məhsulun keyfiyyəti və istehsalın səmərəliliyi ilə 

əlaqələndirilməli , eləcə də məhsulun maya  dəyərinin uçotunun və kalkulyasiyasının yeni forma və 

metodları işlənməli , onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri müəyyən edilməlidir. 

İdarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi üçün kommersiya təşkilatlarının rəhbərliyi şirkətin idarə 

edilməsinin seçilmiş modelinə əsaslanır. Qeyd edək ki, bütün modellər xərc anlayışı ilə əlaqədardır. 

Bütövlükdə istənilən fəaliyyətin iqtisadi nəticələri məhsul (iş, xidmət) satışından pul gəliri ilə onların 

istehsalına xərclərin fərq kimi müəyyən edildiyindənxərclərin uçotunun, auditinin və onların idarə 

edilməsinin mühümlüyünü vurğulamamaq olmaz. Bazar şəraitində maya dəyəri mənfəəti məhdudlaşdıran 

amil olsa da, eyni zamanda, məhsul istehsalının dəyərini müəyyən edən şərtdir. Əlbəttə, xərclər kommersiya 

təşkilatının iqtisadi resurslarını (pul vəsaitləri) azaldır və ya kreditor borclarını artırır. Onun kəmiyyəti 

məhsulun rəqabətə davamlılığını və təsərrüfatçılığın səmərəliliyini müəyyən edən təşkilatın iqtisadi 

vəziyyətinin barometrinə çevrilmişdir. 

İstehsalın səmərəliliyinin və müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin maliyyə nəticəsini səciyyələndirən 

əsas göstəricilərdən biri də istehsal olunmuş məhsulun maya dəyəridir. Məhsulun maya   dəyəi idarəetmə 

sistemində mürəkkəb və ən çətin idarə olunan obyekt hesab edilir. Bu mürəkkəblik, ilk növbədə, məhsulun 

maya dəyərinin tərkibində material xərclərinin payının çox yüksək (ən azı 60-70%) olması, materialların 

qiymətinin isə bazarda tələb-təklif nisbətinin vaxtaşırı dəyişməsi ilə izah edilməlidir. Qeyd olunan obyektiv 

səbəblər, sözsüz ki, istehsal edilmiş məhsulun (iş, xidmətlərin) maya dəyərinin aşağı salınmasında müəyyən 

çətinliklər yaradır. 

Müasir dövrdə təsərrüfat subyektlərində xərclərin uçotunun yenidən qurulması, məhsulun (iş və 

xidmətlərin) maya dəyərinin kalkuliyasiyasının səmərəli təşkili, xərclərin minimallaşdırılması ehtiyatların 

sistemləşdirilməsi, bəzi xərclərin analitik və sintetik uçotunun aparılması qaydasının dəyişdirilməsi və 

məhsulun (iş və xidmətlərin)  maya dəyərinə daxil edilən xərclərin tərkibinin dəqiqləşdirilməsi və s. 

problemlərin həlli istehsal  xərclərini əks etdirən hesabatlar sisteminin təkmilləşdirilməsi, onların operativliyi 

və analitikliyinin yüksəldilməsi baxımından xüsusi effekt verə bilər. Çünki, istehsal xərclərinin uçotu və 

kompleks xərclərin bölüşdürülməsi sahəsində mövcud olan nöqsan və çatışmazlıqlar xammal ehtiyatları 

itkilərini qiymətləndirməyə və qeyri-məhsuldar xərclərin səviyyəsinə sistemli nəzarət etməyə imkan vermir. 

Bu isə, öz növbəində, istehsal olunan məhsulların  (iş və xidmətlərin) maya dəyərinin səviyyəsinin 

astmasına, müəssisənin əsas iqtisadi göstəricisi sayılan mənfəətin mütləq məbləğinin azalmasına və 

bütövlüklə təsərrüfat subyektlərinin maliyyə sabitliyinin və ödəmə qabiliyyətinin pisləşmisinə səbəb olur. 

Məhsul istehsalına xərclərin auditi auditor yoxlanmasının nisbətən mürəkkəb və əmək tutmlu bölməsi 

hesab olunur. Auditin bütün mərhələlərində auditor həm obyektiv, həm də subyektiv xarakterli problemlərlə 

üzləşir. Onların həlli əsasən auditorun peşəkar kompetensiyasından, onun təcrübəsindən çox asılıdır. 

Yoxlamanın keyfiyyətini saxlamaq, auditor risklərinin azaldılması şərti ilə auditin müddətinin 

qısaldılmasının zəruriliyi analitik prosedurlardan mütləq istifadəni zəruri etmişdir. Vurğulamaq yerinə düşər 

ki, analitik prosedurların mürəkkəbliyi və miqdarı yoxlanılacaq informasiyanın həcmindən, eləcə də xüsusi 

proqram məhsullrının tətbiqinin mümkünlüyündən asılıdır. Analitik prosedurlarından istifadə müştərinin 

daxili nəzarət və mühasibat uçotu sisteminin tam öyrənilməsinə, onların səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə 

imkan verir. Maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri tərəfindən auditorlara olan yüksək tələblər onunla 

əlaqədardır ki, informasiya riskinin azaldılması auditorun peşəkarlığına və və onun işinin keyfiyyətinə 

inamdan asılıdır. Auditor xidmətləri bazarında rəqabətin artması auditor yoxlamalarına xərclərin, vaxt və 

əmək sərfinin minimallaşdırılması hesabına onun keyfiyyətinin yüksəldilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu problemin həlli auditin nəzəri-metodoloji əsaslarının təkmilləşdirilmə-sini tələb edir. 
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Məhsul istehsalına xərclərin auditinin aparılması bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir ki, onlardan 

aşağıdakı əsaslarını qeyd etmək olar: 

- istehsala xərclərin auditinin informasiya bazası əsasən müəssisənin özü tərəfindən tərtib olunmuş 

sənədlərdən ibarət olduğundan qarşılıqlı üzləşdirmələrin aparılmasını məhdudlaşdırır; 

- xərclərin uçotunun auditi yoxlamanın qalan digər bölmələri ilə əlaqədardır. Auditor təhriflərin 

əhəmiyyətliliyi və onların maliyyə hesabatlarının dürüstlüyünə təsirini qiymətləndir-mək üçün müəssisənin 

uçot siyasətini, eləcə də digər bölmələrin auditinin nəticələrini də yaxşı bilməlidir; 

- hazır məhsul istehsalına xərclərin formalaşmasının düzgünlüyünün yoxlanması üçün auditor yalnız 

xərclərin uçotu ilə bağlı normativ aktları deyil, eləcə də istehsal prosesləri haqqında daxili informasiyaya 

malik olmalıdır, daha doğrusu, o, xüsusi biliklərə malik olmalıdır; 

- hazır məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyasının metodologiyası məsələləri qanunla tənzimlənmir. 

Müəssisə istənilən metodu seçə bilər, onları kombinə edə bilər. Bununla əlaqədar olaraq auditordan yalnız 

müəssisənin mühasibat hesabatında hazır məhsul istehsalına xərclər haqqında məlumatların dürüstlüyünü 

təsdiq etmək deyil, eləcə də tətbiq edilən kalkulyasiya metodunun iqtisadi cəhətdən əsaslandırıldığının təhlil 

edilməsi tələb olunur 

Mühasibat hesabatının məhdudluğu ilə əlaqədar hesabatın istifadəçiləri yalnız mühasibat hesabatının 

iqtisadi oxunuşu və ya təhlili əsasında idarəetmə qərarları qəbul edə bilmir. Auditorun vəzifəsi maliyyə 

hesabatının dürüstlüyü haqqında fikir bildirməkdir ki, bu, təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri haqqında düzgün 

nəticə çıxarmağa və əsaslandırılmış qərar qəbul etməyə imkan verəcəkdir. Qeyd edilən vəzifələrin həlli 

məqsədi ilə auditor şirkəti  auditor yoxlamalarının düzgün təşkilini təmin etməlidir. Məhsulun maya 

dəyərinin formalaşmasının düzgünlüyünün yoxlanmasının bütün mərhələlərində tətbiq ediləcək auditor 

prosedurlarının siyahısı şirkətdaxili standartlarda formalaşdırılmalı və zərurət yarandıqda yoxlanılan 

müəssisənin fəaliyyətinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla onlara düzəliş edilməlidir. Bu zaman əsas üstünlük 

auditor prosedurlarının əsas  tərkib hissəsi kimi analitik prosedurlara üstünlük verilməlidir. Çünki məhz 

onların tətbiqi auditora az vaxt sərfi ilə zəruri sübutlar əldə etməyə imkan verir. 

Analitik prosedurlar auditor prosedurlarının növlərindən biri olmaqla yoxlanılan müəssisənin 

fəaliyyətinin maliyyə-iqtisadi göstəriciləri arasında nisbətin müəyyən edilməsi, təhlili və 

qiymətləndirilməsini əhatə edir. Onların tətbiqi müştərinin fəaliyyətinin göstəriciləri arasında səbəb-nəticə 

əlaqələrinin mövcudluğu haqqında ehtimallara əsaslanır. Analitik prosedurla-rın tətbiqinin əsas məqsədi 

potensial risk zonasını müəyyən edən və auditorun xüsusi diqqətini tələb edən qeyri adi faktların və ya 

təsərrüfat fəaliyyəti nəticələrinin mövcud olub olmamasını müəyyən etməkdir.  

 

 

QĠYMƏTLĠ KAĞIZLAR ÜZRƏ MALĠYYƏ NƏZARƏTĠ VƏ AUDĠTĠN TƏġKĠLĠ 

 

Murğuzzadə F.Z. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Bazar iqtisadiyyatının əvəzsiz atributu balanslaşdırılmış qiymətli kağızlar bazarıdır. Bu bazarın əsas 

problemlərindən biri maraqlı tərəflərin sadə və etibarlı maliyyə nəzarəti üçün şəraitin yaradılmasıdır. 

Azərbaycan Respublikasında son illər aparılan iqtisadi islahatlar azad bazar münasibətləri əsasında 

fəaliyyət göstərən iqtisadi sistemin bərqərar olmasını təmin etmişdir. Bazar iqtisadiyyatının fundamental 

institutları, o cümlədən yeni iqtisadi münasibətləri təsbit edən qanunvericilik bazası, bu münasibətlərin 

tənzimlənməsini həyata keçirən dövlət təsisatları və yeni iqtisadi sistemin əsas subyektləri olan fərdi 

sahibkarlar təbəqəsi formalaşmışdır. Bu dövrdə qiymət və məzənnə siyasəti liberallaşdırılmış, genişmiqyaslı 

özəlləşdirmə proqramı həyata keçirilmiş və bütövlükdə sahibkarlıq fəaliyyəti üçün əlverişli mühit, 

makroiqtisadi sabitlik və ölkənin yüksək investisiya cəlbediciliyi təmin edilmişdir, həmçinin səmərəli 

maliyyə sektorunun formalaşması və institusional inkişafı istiqamətində əhatəli islahatlar həyata keçirilmiş, 

bu sektorda idarəetmə, nəzarət və tənzimləmə beynəlxalq standartlara uyğun təkmilləşdirilmişdir. 

Maliyyə sisteminin mühüm sahəsi kimi qiymətli kağızlar bazarının inkişafı da daim diqqət mərkəzində 

olmuş, bu sahədə mütərəqqi hüquqi və təşkilati tədbirlər həyata keçirilmişdir. Qiymətli kağızlar bazarında 

zəruri normativ hüquqi baza və tənzimləmə mexanizmləri, ticarət, klirinq və hesablaşma sistemləri, maliyyə 

vasitəçiliyi institutları yaradılmışdır. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, inkişaf etmiş bazar münasibətləri modeli üçün şaxələnmiş maliyyə sektoru 

və xüsusən də yüksək səmərə ilə fəaliyyət göstərən qiymətli kağızlar bazarının mövcudluğu 
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zəruridir. Qiymətli kağızlar bazarının keyfiyyətcə yeni səviyyəyə qaldırılması iqtisadiyyatın tənzimlənməsi 

imkanlarını genişləndirir, maliyyə resurslarının real sektora cəlb edilməsini və sahələrarası sərmayə 

axınlarını asanlaşdırır, həmçinin, korporativ idarəetmə, təsərrüfat fəaliyyətində şəffaflığın artırılması kimi 

zəruri tələblər irəli sürməklə bütövlükdə iqtisadi sistemin daha səmərəli fəaliyyətini təmin edir. 

Qiymətli kağızlar bazarının institusional inkişafı, fond bazarı alətlərinin ticarətinin genişləndirilməsi 

və bütövlükdə kapital bazarlarının fəaliyyətinin yüksək səviyyədə təmin edilməsi bazara dair normativ 

hüquqi bazanın qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla təkmilləşdirilməsini tələb edir. İlk növbədə, 

qiymətli kağızlar bazarı və fond birjasına dair müasir tələblərə uyğun yeni qanunun hazırlanması və qəbul 

edilməsi vacib əhəmiyyət kəsb edir. 

Bununla yanaşı, qiymətli kağızların buraxılışı və qeydiyyatı, ilkin və təkrar bazarda qiymətli kağızlarla 

aparılan əməliyyatların adekvat tənzimlənməsi məsələləri diqqət mərkəzindədir. Qiymətli kağızların ədalətli 

bazar dəyərinin formalaşmasının təmin edilməsi, kapital bazarında hüquqpozmalara qarşı məsuliyyət və 

cərimə mexanizmlərinin beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması təmin edilmişdir. 

Müasir dövrdə qiymətli kağızlarla ticarət maliyyə bazarlarında həyata keçirilən əməliyyatların mühüm 

hissəsini təşkil edir. Qiymətli kağızların buraxılması və bazarda yerləşdirilməsi sərbəst pul vəsaitlərinin 

səfərbər edilməsi və sosial-iqtisadi inkişafa istiqamətləndirilməsinin səmərəli yoludur. Bunun nəticəsində 

müvəqqəti sərbəst pul vəsaitlərinin dövriyyə sürəti güclənir, ölkədə investisiya üçün əlverişli şərait yaranır 

ki, bu da iqtisadi artıma səbəb olur. Qiymətli kağızlar bazarının formalaşması üçün ilkin şərt qiymətli 

kağızlar buraxan kifayət qədər emitentlərin, investorların, qiymətli kağızların hərəkət və infrastrukturunu 

reqlamentləşdirən inkişaf etmiş normativ-qanunverici bazanın, qiymətli kağızlarla aparılan əməliyyatlara  

nəzarətin təşkilinin olmasıdır. 

 

 

MÜƏSSĠSƏLƏRĠN MALĠYYƏ HESABATININ QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ  

GÖSTƏRĠCĠLƏRĠNĠN TƏSNĠFATI 

 

Musayev B.F. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində  müəssisənin müstəqilliyi, onların iqtisadi və hüquqi məsuliyyəti 

genişləndiyindən, maliyyə vəziyyətinin, maliyyə resurslarının vəziyyətinin qiymətləndirilməsinin rolu daim 

yüksəlməkdədir. Bu cür təhlilin nəticələri ilk olaraq mülkiyyətçilər, kreditorlar, investorlar, malsatanlar, 

vergi orqanları üçün mühüm əhəmiyyətkəsb edir. 

Maliyyə təhlilinin məqsədi yalnız müəssisə balansının likvidliyinin, mənfəətliliyinin, onun aktivlərinin 

və əmələgəlmə mənbələrinin qiymətləndirilməsi ilə yanaşı bu göstəricilərin yaxşılaşdırılmasına dair tədbirlər 

planının hazırlanmasından ibarətdir. Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi əmsallarının 

təhlili ən əvvəl iqtisadi fəaliyyətin özünün sahibkara neçəyə başa gəlməsi sualını aydınlaşdırmağa imkan 

verir. 

Maliyyə təhlillində istifadə olunan əsas göstəriciləri bir sıra əlamətlərə və meyarlara görə 

təsnifləşdirmək məqsədəuyğundur.Bu meyarlara aşağıdakıları aid etmək olar: 

1. Nisbət təhlili 

2.Hesabatların qarşılaşdırılması ilə təhlil (Üfüqi analiz) 

3.Şaquli təhlil 

4.Trend təhlili 

1. Nisbət təhlili əlamətlərinə görə qiymətləndirmə göstəriciləri. 

Maliyyə hesabatlarının nisbətlərlə təhlili ―Balans hesabatı‖ və ―Mənfəət və Zərər hesabat‖larındakı 

elementlərin bir birinə bölünməsi yolu ilə aparılır. Nisbətlər aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir: 

a) Likvidlik əmsalları  

b) Maliyyə strukturu ilə əlaqəli əmsallar  

c) Fəaliyyət əmsalları  

d) Mənfəətlilik əmsalları 

1.a)Likvidlik əmsalları – müəssisənin qısa müddətli borclarını ödəmə gücünü ölçmək üçün hesablanır. 

Hər hansı bir müəssisənin likvidlik əmsalının yüksək olması həmin müəssisə tərəfindən qısa müddətli 

borcların ödənilməsində heç bir problem olmayacağını göstərir. Əsasən müəssisələrin qarşılaşdığı 
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problemlərin çox hissəsini likvidlik yetərsizliyi təşkil edir. 

Cari əmsal – Dövriyyə vəsaitlərinin qısamüddətli öhdəliklərə bölünməsiylə hesablanır. 

Likvidlik əmsalı – Dövriyyə vəsaitlərindən hazır məhsul çıxıldıqdan sonra yerdə qalan məbləğin 

qısamüddətli öhdəliklərə bölünməsiylə hesablanır. 

1.b) Maliyyə strukturu ilə əlaqəli əmsallar . 

Müəssisənin sahib olduğu aktivlər kapitalla və öhdəliklərlə maliyyələşdirilir. Maliyyə strukturu elə bir 

şəkildə qurulmalıdır ki, dövriyyə vəsaitləri qısamüddətli borclarla, əsas vəsaitləri isə uzunmüddətli borclar və 

kapitalla uyğunlaşsın. Əsas məqsədlərdən biri müəssisənin borclarının nə qədər hissəsinin qısamüddətli, nə 

qədər hissəsinin isə uzunmüddətli olmasıdır. 

Maliyyə strukturu ilə əlaqəli əmsallar aşağıdakıları aid etmək olar: 

Borclanma əmsalı, uzunmüddətli (qısamüddətli) borcların passivlərdə payı, faizləri qarşılama 

əmsalı, levereyc əmsalı . 

1.c) Fəaliyyət əmsalları aşağıdakılardır: 

Hazır məhsulun dövriyyəliliyi,hazır məhsulun satılma vaxtı, alacaqların dövriyyəliliyi, alacaqları 

əldəetmə vaxtı, borcların dövriyyəliliyi,borcların ödənilmə vaxtı,aktivlərin dövriyyəliliyi . 

1.d) Mənfəətlik əmsalları aşağıdakılardır: 

Xalis mənfəət marjası, mənfəət marjası,vergidən əvvəl gəlir marjası, aktivlərin gəlirliliyi, Kapitalın 

gəlitliliyi. 

2. Hesabatların qarşılaşdırılması ilə təhlil (Üfüqi Analiz) 

Müəssisənin iki və ya ikidən çox ilə uyğun hazırlanmış maliyyə hesabatlarının faizlərlə artım və ya 

azalmasını əks etdirir.Hesablanarkən ikinci ilin məlumatlarından birinci ilin məlumatları çıxılır, yerdə qalan 

məbləğ isə birinci ilin məlumatlarına bölünür. 

3. Şaquli Təhlil 

Hər hansı bir müəssisənin maliyyə hesabatlarındakı elementlərinin öz qrupları daxilində faiz nisbətini 

əks etdirir.Hesablanarkən məbləğ 100-ə vurulur və qrupun məbləğinə bölünür. 

4. Trend təhlili 

Digər təhlil metodlarından fərqli olaraq trend analizində müəssisənin 4 və ya 5 ildən artıq dövrünü 

əhatə edən maliyyə hesabatlarının elementlərinin birinci ilə nəzərən artım və ya azalması əks etdirilir. 

Müəssisələrin maliyyə hesabatlarının qiymətləndirilməsi göstəricilərinin yuxarıda əsaslandırılmış 

təsnifatının əhəmiyyəti, yuxarıdakı təsnifata uyğun göstəricilərin tətbiqi sayəsində iqtisadiyyatın əsas 

sektorları və müəssisələri üzrə strateji yol xəritəsi ilə nəzərdə tutlan vəzifələrin yerinə yetirilməsi 

vəziyyətinin hərtərəfli təhlilini aparmaq, fəaliyyətin güclü və zəif tərəflərini öyrənmək və onun 

genişləndirilməsi imkanlarını proqnozlaşdırmaq mümkündür. 

 

 

MĠLLĠ  AZƏRBAYCAN ġƏRBƏTLƏRĠNĠN KEYFĠYYƏT EKSPERTĠZASININ  

APARILMASINDA MƏQSƏD 

 

Mustafazadə B.Ə. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Müxtəlif xalqlarda  müəyyən spirtsiz içkilər vardır ki, onlar hər gün  istehlak edilən sevimli içkisi 

hesab edilir. Ruslarda kvas, almanlarda və çexlərdə pivə, bоlqarlarda buza, amerikalılarda   cоca-cоla daha 

çox içilir.  Azərbaycanlılar isə şərbət içməyi daha çоx xоşlayırlar. Məhz buna görə də Azərbaycanda ən 

geniş yayılmış spirtsiz içki şərbət hesab edilir. Nahardan sоnra müxtəlif meyvə və giləmeyvələrlə yanaşı 

limоn, reyhan, nanə, zəfəran və başqa ətirli-ədviyyəli bitkilərdən hazırlanmış şərbətlər verilir. Bu içkilərin 

hazırlanmasında əsasən yerli bitki xammallarından istifadə edilir. Milli şərbətlər  həm də kütləvi iaşə 

müəssisələrində hazırlanıb, birbaşa müştərilərə təqdim olunur. 

Azərbaycanda hələ qədimdən ev şəraitində də müxtəlif şərbətlər hazırlanmış və gündəlik qidalanmada, 

eləcə də toy-nişan məclislərində və dini mərasimlərdə istifadə  olunmuşdur. Şərbətlərin hazırlanmasında 

qaynadılıb sоyudulmuş təmiz içməli su, şəkər, ətirli-ədviyyəli bitkilər, meyvə-giləmeyvə və buzdan istifadə 

edilir. Bəzi şərbətlərə bоymadərən, bədmüşk, qızılgül və digər ətirli-ədviyyəli bitkilərdən çəkilmiş gülab 

əlavə edilir. Bоymadərənin çiçək və yarpaqlarından distillə üsulu ilə bоymadərən gülabı çəkilir və şərbətə 

qatılır. Xalq təbabətində bоymadərən iştahgətirici və həzmedici dərman vasitəsi kimi istifadə edilir. Plоv 

yanında bоymadərən gülabı əlavə edilmiş şərbət içildikdə həzm оrqanlarının fəaliyyəti yaxşılaşır. Qızılgül və 
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nanə gülabı qatılmış şərbətlər  ürək-damar xəstəliklərinin profilaktikasında əhəmiyyətlidir. Bədmüşk gülabı 

isə südlü şərbətə və оvşalaya qatılır.  

Azərbaycanda südlü şərbət mərasim içkisi adlanır. Peyğəmbərimiz Məhəmməd Əleyhissalamın 

mövludu bayramında məclis iştirakçılarına qar kimi ağ, bal kimi şirin və buz kimi sərin südlü şərbət paylanır. 

Bu şərbətə gülab, keşniş toxumu, hil qatılmaqla ətirləndirilir. Məhz buna görə südlü şərbət xalqımızın məişə-

tinə qədim dövrlərdən daxil оlmuşdur. Südlü şərbətdən  Şəki bölgəsində daha çox istifadə olunur.  

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində qəndab, xоşab, səhləb, heyva şərbəti və atlama kimi sərinləşdirici 

içkilərdən  istifadə edilir. Lakin bu içkilər yerli əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bu vaxta qədər həmin içkilərin 

hazırlanması dövri mətbuatda və xüsusi ədəbiyyatlarda dərc оlunmamış, onların kütləvi istehsalını təşkil 

etmək məqsədilə xüsusi texnoloji təlimatlar və normativ-texniki sənədlər hazırlanmamışdır. 

Şərbətlərdən başqa ev şəraitində cari istehlak üçün meyvə-giləmeyvədən, tərəvəzdən və süd 

məhsullarından müxtəlif içkilər hazırlanır. Məsələn, limon şərbəti, albalı şərbəti, heyva şərbəti, nanə şərbəti, 

reyhan şərbəti, süd şərbəti, ayran, atlama  və s. Şərbət hazırlamaq üçün  tərkibində 60-65% şəkər оlan 

meyvə-giləmeyvə şərbətlərindən də istifadə оluna bilər. Şərbətin dadını yaxşılaşdırmaq üçün оnlara limоn 

turşusu və ya limоn şirəsi əlavə edilir. 

Müasir dövrdə bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar оlaraq  bir çоx özəl və kiçik müəssisələrdə 

müxtəlif çeşiddə spirtsiz içkilər istehsal edilir. Bu içkilərin keyfiyyəti heç də həmişə qüvvədə оlan standartın 

tələbini ödəmir. Spirtsiz içkilərin istehsalının artırılması  ilə əlaqədar оlaraq оnların çeşidinin 

yeniləşdirilməsi, keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və satışının daha yaxşı təşkil оlunması qarşıda duran başlıca 

vəzifələrdəndir. Bu içkilərin keyfiyyətinin qüvvədə оlan nоrmativ-texniki sənədlərin tələbinə uyğunluğunun 

öyrənilməsi günün vacib məsələsidir. Respublikamızda belə içkilərin əsasını milli şərbətlər təşkil etməlidir. 

Magistr dissertasiyasının yazılmasında əsas məqsəd milli şərbətlərin istehsalında yerli bitki 

xammallarından maksimum istifadənin mümkünlüyünü müəyyən etmək, bu sahədə xalq təcrübəsini 

öyrənmək, yeni çeşiddə milli şərbətlərin istehsalının texnоlоji təlimatını işləyib hazırlamaq, bir neçə çeşiddə 

milli şərbət hazırlayıb onların keyfiyyət göstəricilərini hərtərəfli ekspertizadan keçirmək, tərkibini öyrənmək, 

saxlanılma şəraitini və müddətini dəqiqləşdirmək əsas məqsədimizdir.  

 

 

ELEKTRON KOMMERSĠYADA MARKETĠNQ FƏALĠYYƏTĠ 

 

Namazov  İ.A. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC ) 

 

İqtisadi biliklər inkişaf etdikcə cəmiyyətdə yeni daha mütərəqqi iqtisadi fəaliyyət qaydaları formalaşır. 

Xüsusən mübadilə sferasında yaranan məqamlar sürətli qaydada əmtəə və xidmətlərin istehlak olunmasını 

təmin edir. Müasir dünyada elektron  kommersiya münasibətləri olaraq formalaşmış fəaliyyət növü hal 

hazırda uğurla inkişaf edir. Elektron kommersiya maliyyə və ticarət münasibətlərini kopyuterlər vasitəsilə 

həyata keçirilməsini təmin edən biznes fəaliyyətlərindən ibarət olan iqtisadi sahədir. Tarixi baxımdan 

elektron kommersiya ilə bağlı məlumatlanmadan aydın olur ki, 1960-cı ildə Amerika şirkətləri olan 

American Airlines və IBM aviareyslərdə yerlərin əvvəlcədən əldə edilməsi baxımından avtomatlaşdırılmış 

sistemlərin tətbiqinə başlamışdılar. Bununlada  ilk dəfə elektron sistemlərin tətbiqinin əsası qoyulmuşdur.  

Sonralar bu sahə inkişaf etdikçə daha mütərəqqi qaydalara əsaslanacaq yüksək nəticələrin əldə edilmişdir. 

Elektron kommersiyaya informasiya ilə elektron mübadilə, elektron ticarət,  kapitalın elektron dövriyyəsi,  

elektron sığorta xidmətləri, elektron pullar və elektron marketinq sahələri daxildir.   

Artıq əmtəlik malların göstəricilərinin dəqiq müəyyən edilməsi, sifarişin təsdiqi, elektron poçt 

vasitəsilə təmin olunma ümumilikdə elektron mağazaların və bununla bağlı komunikasiya mühitinin tətbiq 

edilmə imkanlarını artırmışdır.  Elektron kommersiya münasibətlərinin mahiyyəti şərh edilərkən xüsusi 

olaraq internet vasitəsilə marketinq fəaliyyətinin aparılması qaydalarına diqqət yetirilməlidir. Məlumdur ki, 

marketinq geniş mənada məhsul istehsalı ideyasından başlayaraq həmin məhsulların satışıda  daxil olmaqla 

geniş bir fəaliyyət prosesini özündə əks etdirir.  

Elektron kommersiya sistemində əmtəə və xidmətlərin reallaşması zamanı xüsusi olaraq sürətli və 

hərtərəfli tətbiq dairəsinə malik olan internet imkanlarından istifadə olunma ümumilikdə marketinq işinin 

təşkilini təmin edir. Elektron kommersiya sahəsində marketinqin strategiyasından aydın olur ki, burada əsas 

məqsədlər yüksək operativlik, daha böyük sayda müştərilərlə işləmək imkanları və bazar konyukturasında 

baş verəcək sürətli dəyişmələrə uyğunlaşma mühüm şərt hesab olunur.  Burada elektron bazarın yaradılması, 
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son olaraq mübadilə olunmanın səmərəli təşkilinə xidmət etmiş olur. İnternet vasitəsilə marketinq fəaliyyəti 

biznes növü olaraq ardıcıl qaydada  aparılır. İlk əvvəl statistik məlumatlanmanı təmin edəcək sayt yaradılır. 

Burada tələb olunan məlumatlanma dövrü olaraq yenilənir. Sonra model olaraq internet mağaza əsasında 

satış prosesi aparılır. Bütünlüklə bu proses internet vasitəsilə təmin edilir. Ardıcıl olaraq müntəzəm qaydada 

elektron marketinqlə bağlı informasiya bazası yenilənir. Ümumilikdə isə  əsas məqsəd olaraq  potensial alıcı 

sayının artırılmasına nail olunur. İnternet vasitəsilə marketinq fəaliyyətinin təşkilində əsas cəhətlərdən biri 

ümumən marketinq elementləri arasında inteqrasiyanın təmin olumasıdı. Əlaqələndirmə işi məhz 

inteqrasiyaya əsaslanmalıdır.  

Elektron kommersiyada marketinq münasibətləri bir sıra amillərlə səciyyələnir. Burada informasiya 

bolluğu, bazar şəraitinə sürətlə uyğunlaşma, qarşılıqlı əlaqələrin qurulması, daha geniş alıcı sayına nail 

olmaq, xərclərin azaldılması kimi mühüm xüsusiyyətlər əsas hesab olunur. Maraqlı məqamlardan biri də 

elektron kommersiya münasibətləri zamanı qiymət qoymanın praktiki olaraq formalaşmasıdır. Marketinq 

fəaliyyəti hər bir halda əmtəə və xidmətlər üzrə reallaşmanı təmin edəcək qiymətlərə əsaslanır.  Burada 

qiymətqoyma mexanizmi bir sıra formalara ayrılır. Müqavilə əsasında qiymətin yaranması internet 

auksionların təşkili əsasında razılaşmanı əks etdirir. Məlumatların yenilənməsi əsasında marketoloqlar 

tərəfindən dinamik qiymət qoyma sistemi formalaşır. Ən aşağı qiymət qoyma əsasında üstünlüyün əldə 

edilməsi strategiyası qəbul edilir. Marketinq fəaliyyətində eyni zamanda mühüm alət olaraq cəmiyyətlə 

əlaqə, satışın həvəsləndirilməsi, internet-KİV-in yaradılması, reklam  işinin təşkili kimi vasitələrdən də 

istifadə edilir. Ümumilikdə qeyd olunan cəhətlər və tətbiq qaydaları elektron kommersiyada marketinq 

fəaliyyətinin üstünlüklərini əks etdirəcək mühüm mənbələr hesab olunur. 

 

 

MALĠYYƏ BAZARININ FORMALAġMASI VE ONUN ĠQTĠSADĠYYATIN ĠNKĠġAFININ 

STĠMULLAġDIRILMASINDA ROLU 

 

Nəbiyeva T.H. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Bazar iqtisadiyyatının vacib atributlarından biri olan maliyyə bazarının bütün seqmentlərinin inkişafı 

və təkmilləşdirilməsi məsələsi mühüm yer tutur. Maliyyə bazarının formalaşması ona görə əhəmiyyətlidir ki, 

onun tərkibinə pul bazarı, kredit bazarı və qiymətli kağızlar bazarı daxildir. Digər tərəfdən başqa bazarlara 

nisbətən respublikada maliyyə bazarı daha sürətlə inkişaf etmişdir. 

Qeyd edək ki, son illər respublikada maliyyə bazarı və onu təşkil edən seqmentlər üzrə bir çox 

qanunlar və normativ aktlar qəbul edilmişdir. Onlara Azərbaycan Respublikasında ―Maliyyə haqqında‖, 

―Müəssisələr haqqında‖, ―Bank və bank fəaliyyəti haqqında‖, ―Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında‖, ―İnvestisiya 

fəaliyyəti haqqında‖, ―Qiymətli kağızlar haqqında‖, ―Valyuta tənzimlənməsi haqqında‖ qanunları və eləcə də 

Respublika Nazirlər Kabinetinin bir sıra qərarlarını aid etmək olar. 

Hazırda Respublikanın maliyyə bazarında bir sıra mühüm məsələlər həll edilir. Belə ki, səmərəli 

sahələrə kapital axını təmin edilir, pul ehtiyatlarını bir sahədən digər sahəyə yönəltməklə iqtisadiyyatda 

struktur dəyişiklikləri aparmaq imkanı əldə olunur və son nəticədə isə iqtisadi inkişaf tempinə əsaslanan, 

sahibkarlığın və sağlam rəqabət əsasında fəaliyyət göstərən özəl təşəbbüslərin, eyni zamanda dövlətin 

tənzimləyici və strateji inkişaf funksiyaları ilə məhdudlaşdırıldığı iqtisadi münasibətlərin və iqtisadi mühitin 

formalaşması istiqamətində bütün sahələr üzrə zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanıb. Bu 

üstünlüklər dəyişən iqtisadi konfiqurasiyada ölkənin maliyyə sektorunun, o cümlədən maliyyə bazarının 

inkişaf etdirilməsinə böyük imkanlar yaradır. 

Maliyyə bazarının iqtisadiyyat üçün daha əhəmiyyətli olmasını nəzərə alaraq dövlət bu sahədə 

irimiqyaslı tədqiqatların aparılmasını, onun inkişaf istiqamətlərinin müəyyən edilməsini və respublikada 

qiymətli kağızlar bazarının formalaşmasını bir vəzifə kimi qarşıya qoyur. 

Bu baxımdan respublikanın maliyyə bazarının formalaşması xüsusiyyətləri və inkişaf istiqamətlərinə 

həsr edilən tədqiqat işinin mövzusu aktual olub praktiki əhəmiyyətə malikdir. 

Tədqiqatın məqsədi müasir şəraitdə maliyyə bazarmın formalaşmasının nəzəri əsaslarını 

ümumiləşdirməkdən, Azərbaycan Respublikasında maliyyə bazarının hazırkı vəziyyətini geniş təhlil 

etməkdən, onun səmərəliliyini qiymətləndirməkdən və maliyyə bazarmın iqtisadi inkişafa təsirinin 

təkmilləşdirilməsinə dair elmi cəhətdən əsaslandırılmış təkliflər işləyib hazırlamaqdan ibarətdir. 
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Qarşıya qoyulan məqsədə müvafiq olaraq, aşağıdakı vəzifələr müəyyənləşdirilmiş və onların həllinə 

nail olunmuşdur: 

-maliyyə bazarının formalaşmasının nəzəri - metadoloji aspektləri araşdırılmışdır, 

-bazar infrastrukturunun tərkibində maliyyə bazarının rolu şərh edilmişdir; 

-qiymətli kağızlarla onların mahiyyəti və funksiyaları açıqlanmışdır; 

- qiymətli kağızlarla keçirilən əqdlərin xüsusiyyətləri təhlil edilmiş və qiymətləndirilmişdir; 

- qiymətli kağızlar bazarının idarə edilməsi məsələləri şərh olunmuşdur; 

-inkişaf etmiş ölkələrdə qiymətli kağızlardan istifadə mexanizmi araşdırılmışdır;  

-maliyyə bazarının inkişaf perspektivlərinin əsas istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir; -pul və kredit 

bazarlarının mahiyyəti açıqlanmışdır. 

 

 

YAXġILAġDIRILMIġ MĠLLĠ ÇÖRƏK-KÖKƏ MƏMULATININ ÇEġĠDĠ 

 

Novruzlu S.T. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Yaxşılaşdırılmış milli çörək məmulatına bəyim çörəyi, fəsəli, qabaqlı çörək, qabaqlı kökə, qatlama, 

qoğal, qozlu kökə, zəfəranlı nazik, pşi, südçörəyi, fətir, fındıqlı qoğal, çayçörəyi, Şəki külçəsi, Şəki ovması, 

şirin nazik, şorqoğal, yelapardı  və s. aiddir  

Azərbaycan  ev çörəyi.  Xəmir maya ilə birbaşa yoğrulur, 1,5-2,0 saat yetişdirilir, yenidən bir qədər 

yoğrulur, 300 q-lıq paylar kəsilib kündələnir. Kündələr 35-40 dəq. sonra 15 mm. qalınlıqda və 150-160 mm 

diametrdə yayılaraq, qənnadı təbəqəsinə qoyulur. Üzərinə yumurta sürtülür, 15-20 dəq. isti yerdə saxlayıb, 

kürədə və ya qızdırıcı şkafda 15-18 dəq. ərzində 190-200
o
C temperaturda bişirirlər. Azərbaycan ev çörəyi 

motal pendiri ilə səhərlər çay süfrəsinə verilir. 

Bəyimçörəyi. Maya isidilmiş süddə açılır, resept üzrə bütün xammallar tökülüb bərk xəmir yoğrulur. 

Xəmir 1,5-2 saat qıcqırdılır, bu müddətdə arada bir dəfə 2-3 dəq. təzədən yoğrulur. Xəmirdən 200-250 q-lıq 

kündələr tutulur, oval formada yayılır, 15-20 dəq. sonra üzərinə su – yumurta çalıntısı sürtülür, barmaqda 2-3 

xətt çəkilir, qızdırıcı şkafda bişirilir. Bəyimçörəyi isti və soyuq halda çay, şirin çay, qəhvə və kakao ilə 

süfrəyə verilir. 

Qabaqlı  kökə.  Qabaq püresinə şəkər, duz,  yağ, yumurta, vanil əlavə edilib qarışdırılır, 35
 o

C-yə 

qədər qızdırılır. Üzərinə ilıq suda açılmış maya əlavə edilir və ələnmiş un qatılıb 6-8 dəq ərzində yumşaq 

xəmir yoğrulur. Xəmir 2,5-3 saat yetişdirilir (qıcqırdıır). 1,5 saatdan sonra xəmir ikinci dəfə övkələnməklə 1-

2 dəq yenidən  yoğrulur. 

Hazır xəmirdən kütləsi 60 və ya 110 qr olan kündələr hazırlanır və yağlanmış qənnadı listlərinə bir-

birindən 3 sm aralı yığılır. Kündələr 60-80 dəq. istirahətə qoyulur. Kündəyə gəlmiş kökələrin səthinə 

yumurta çalıntısı sürtülür və 12-15 dəq ərzində 200- 210
 o
C-də bişirilir. 

Südçörəyi. Xəmnr opara üsulu ilə yoğrulur. Xəmir hazır olduqdan sonra 350-400 q kütlədə  kündə-

lənir. Xəmir kündəyə gəldikdən sonra yayılır,  səthinə yumurta çalıntısı sürtülüb çəngəllə müxtəlif bəzək 

(rombşəkilli, kvadrat, cinavı və s.) vurulur, bir neçə yerdən çəngəllə deşdəklənir. Südçörəyi 170-180
o
C 

temperaturda 35-40 dəq. ərzində bişirilir.  

 Novruz bayramı ərəfəsində bişirilən milli çörək məmulatıdır.  

  Fəsəli.  Una maya, su və duz qatılıb xəmir yoğrulur. Xəmir 1,5-2 saat saxlanılır və 100 q-lıq kündələr 

kəsilib 0,5 mm qalınlığında yayılır. Xəmirin üzərinə içərisinə narın ədviyyat qatılmış yağ sürtülür və 5-6 qat 

bir-birinin üstünə salınaraq düzbucaqlı formasında kəsilib rulet formasında burulur. Həmin rulet üfüqi 

istiqamətdə yastılanaraq diametri 10-12 sm. qalınlığı isə 1,5-2,0 mm girdə kökəcik şəklinə salınır. Fəsəlinin 

hər iki tərəfi tavada və ya sacda bişirilib qızardılır. Süfrəyə verdikdə üstünə şəkər kirşanı səpilir və ya çay 

süfrəsində, yanına ayrıca qabda bal qoyulur. 

  Çay çörəyi.  Xəmir birbaşa maya əlavə edilməklə yoğrulur, 1-1,5 saat saxlanılıb yenidən 2-3 dəq. 

ərzində yoğrulur. 300-350 q-lıq kündələr hazırlanır. Xəmir 40-45 dəqiqəyə kündəyə gəldikdən sonra oval 

formada 0,6-0,7 mm qalınlığında yayılır, üzərinə bir çimdik sarıköklə çalınmış yumurta sürtülür, müxtəlif 

naxışlar vurulur, qaraçöhrə toxumu səpilir, 15-20 dəq. sonra qızdırıcı şkafda, ya da kürədə 180-190
o
C 
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temperaturda 18-25 dəq. ərzində bişirilir. Çay çörəyi səhərlər çay süfrəsinə pendir, qaymaq, camış qatığı, 

motal pendiri və şirin çayla birlikdə verilir. 

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində hazırlanan milli çörək-kökə məmulatının çeşidi coxdur. Bu shədə 

xalq təcrübəsinin öyrəniləsinin və həmin məmulatların kütləvi istehsalının təşkil olunması məsləhət görülür. 

 

 

ZƏFƏRANIN KĠMYƏVĠ TƏRKĠBĠ, KEYFĠYYƏTĠNĠN EKSPERTĠZASI VƏ 

SAXTALAġDIRILMASI 

 

Novruzova Ü.R. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Zəfəran, zanbaqçiçəklilər (İridaceae) fəsiləsinin Crocus cinsindən olan çoxillik ot bitkisidir (Crocus 

Sativus L.). Vətəni Kiçik Asiyadır. Azərbaycana İrandan gətirildiyi güman edilir.  Zəfəran oktyabrın sonu və 

noyabr ayının birinci yarısında çiçəkləyir. Çiçəklər hər gün səhər tezdən toplanır, bir ağ sütucuq üzərində 

yerləşən üç dişicik ağızcıqlarını (telləri) ayırıb  qurudurlar. Yer kürrəsində zəfəranın müxtəlif yabanı növləri 

yayılmışdır. Lakin ədviyyə üçün yalnız bir növ - əkin zəfəranı (Crocus satlvus L.) istifadə olunur. 

Zəfərandan hələ qədim dövrlərdə sarımtıl-narıncı rəngli boya maddəsi kimi istifadə olunmuşdur. 

Hazırda yeyinti məhsulları (yağ, pendir, likör, spirtsiz içkilər) istehsalında və aşbazlıqda istifadə olunur. 

Azərbaycan kulinariyasında 50-dən çox xörəyin 10 çeşiddən çox unlu şirniyyatın hazırlanmasında 

zəfərandan istifadə olunur. Azərbaycan plovunu zəfəransız təsəvvür etmək olmaz. Milli şirniyyatlarımızdan 

paxlavanın, halvanın, şirin kökələrin  və digər unlu şirniyyat məmulatlarının hazırlanması zəfəransız 

ötüşmür. Mahnılarda deyildiyi kimi, zəfəran paxlavanın, halvanın ətri və dadıdır.  

Zəfərandan tibbi məqsədlər üçun də istifadə olunur. Tədqiqatlar göstərmişdir ki, zəfəran müxtəlif 

formalı şişlərin və depresiyanın qarşısını alır. Zəfərandan göz xəstəliklərində, əsəb sistemini sakitləşdirən 

vasitə kimi və ürək xəstəliklərində istifadə olunur. 

Zəfəranın istehsalı çox zəhmət tələb edən olmaqla, ədviyyatlar içərisində ən bahalısıdır. 1 kq zəfəran 

üçün 180-200 min çiçək toplamaq və həmin çiçəklərin hər birindən  üç ədəd dişicik ağıcıqlarını qoparıb 

qurutmaq lazımdır. 1000 çiçəkdən 22-30 qram quru zəfəran teli alınır. 

Dünyada  zəfəran ən çox İran, İspaniya, Fransa, Hindistan  və digər  Şərq ölkələrində istehsal edilir. 

Azərbaycanda zəfəran əsasən Abşeron yarmadasında, xüsusilə Bilgəhdə əkilib becərilir. Dünya üzrə istehsal 

olunan zəfəranın 90%-ə qədəri İranın payına düşür.  

Zəfəranın tərkibində 0,8% efir yağı, 3,5% boya maddəsi vardır. Zəfəran efir yağının 57%-dən çoxunu 

safranal maddəsi təşkil edir. Zəfəran efir yağında 27 müxtəlif  ətirli üzvi birləşmələr vardır. Boya maddəsinin 

tərkibində karotinoidlər qrupuna aid olan 7 müxtəlif maddə (α- , β- və γ-karotin, likipin, zeaksanrin, azafrin, 

krosin və s.) tapılmışdır. Vitaminlərdən B1, B2 , flavonoidlər, qlükozidlər, piyli yağlar, şəkər, fosfor və 

kalsium duzları vardır.   

Zəfəranın keyfiyyəti  normativ-texniki sənədin tələbinə uyğun olaraq orqanoleptiki və fiziki-kimyəvi 

göstəricilər üzrə müəyyən olunur.                                                         

Zəfəran tünd qırmızı rəngdə, yağlıtəhər və elastiki  dişicik tellərindən ibarət olmalıdır. Qoxusu tünd 

məstedici, ədviyyə ətrinə malik olmalıdır. Dadı özünəməxsus olub, acı krosin qlükozidiin dadını verməlidir. 

Qüvvədə olan Dövlət Standartına görə zəfəranın orqanoleptiki keyfiyyət göstəriciləri aşağıdakı kimi  

olmalıdır: 

- xarici görünüşü – tellər bir-birinə dolaşmış və xırdalanmamış olmalıdır; 

- rəngi – tünd narıncı qırmızıdan boğunuq qırmızıya qədər; 

- iyi və dadı – özünəməxsus ədviyyə ətirli və acı dadlı; 

- telin ölçüsü – 3 sm-ə qədər; 

- ağ sütüncuq olmamalıdır.  

Zəfəranın fiziki-kimyəvi keyfiyyət göstəriciləri aşağıdakı kimi olmalıdır: 

- nəmliyi 12%-dən çox olmaz; 

- külü 7%-dən çox olmaz; 

- efir yağının miqdarı – 0,8%-dən az olmaz; 

- kənar qatışıqlar (açıq sarı rəngli erkəkciklər və sütuncuqlar) -5%-dən çox olmaz; 
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- gözcükləriin diametri 2 mm olan ələkdən keçən xırda hissəciklər- 2%-dən çox olmaz; 

- mineral qatışıqlar (qum, torpaq) – 0,5%-dən çox olmz; 

- zəfəranın 10 ml sulu cövhəri (0,1 q zəfəran telini 1 litr suda 12 saat saxladıqdan sonra alınan sulu 

cövhər) 1 litr suyu, daha doğrusu 1:1000000 nisbətində suyu yaxşıca saraltmalıdır. 

Bəzən zəfəranı saxtalaşdırmaq məqsədilə ona saflor  bitkisinin çiçək telləri, qarğıdalı saçağı, sarıköklə 

rənglənmiş bitki telləri qatırlar. Zəfəranın erkəkcik tellərini və ağ rəngli sütuncüğü da saxtalaşdırmaqda 

istifadə olunur. 

Zəfəran tellərini başqa bitki çiçəklərinin tellərindən ayırmaq şox asandır. Çünki zəfəran tellərini 

1,25%-li ammonyak  məhluluna saldıqda onlar  çox yaxşı həll olur. 

 

 

TĠKĠġ MƏMULATLARIN ĠSTEHSALINDA TƏTBĠQ EDĠLƏN TĠKĠġ MAġINLARININ 

KONSTRUKSIYALARININ ANALĠZĠ 

 

Nuriyeva A.E. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

Tikiş maşınları haqqında ümumi məlumat 

Tikiş məssiələrində istifadə olunan tikiş maşınları müxtəlif texnoloji prosesləri yerinə yetirməsi ilə 

yanaşı həmin maşınlar öz konstruksiyalarına görə biri-birindən fərqlənirlər. Bu maşınların texnoloji prosesdə 

birbaşa iştirak edən mexanizmləri tikiş maşının baş qurğuları olub, onlaır gördüyü işlərindən asılı olaraq  

maşınlar siniflərə bölünür. Maşınları təşkil edən əsas mexanizmlər həm konstruksiyasına, həm də iş 

prinsipinə görə də bir – birindən fərqlənirlər. 

Əsas mexanizmlərin qısa və sadə konstruksiyaları ilə yanaşı onların iş prinsipləri dissertasiya işində 

geniş izah olunmuşdur.  

Tikiş maşınlarının təsnifatı. Tikiş maşınları, xarici görünüşünə, konstruk-siyalasına və kinematikasına 

görə müxtəlifdir. Sapların düyünlənməsinin xarakterindən asılı olaraq,  o sırada toxumanın xarakterindən 

asılı olaraq məkikli və zəncirli  onlarına bölünürlər. 

 Təyinatına görə aşağıdakı qruplar ayırırlar: məkik düzxətli tikən; düzxətli birsaplı zəncirvari 

qarmaqlı; düzxətli çoxsaplı zəncir qarmaqlı; ziqzaq sətirli məkisın.i; yarımavtomatlar düyməni parçaya 

tikmək və digər furnituru tikmək  əməliyyatını  yetirilməsi üçün tikiş və qısa tikişlər ; İlmələrin enidən 

sarınması üçün yarımavtomatlar və geyim paltarlarının ayrı-ayrı detallarının  emalı üçün yarımavtomatlar. 

Zavod təsnifatına əsasən tikiş maşınları sinif və qruplara bölüşürlər. Bu yaxınlara qədər hər zavodu-

istehsalçı edilmiş maşının  sinifnı  öz nişanı verməsınə yenidən istifadə edilən maşının hər növbəti sıra 

nömrəsinı məkunlaşmasına qərar verilir. Əgər bu maşının bazasında yeni variantlar hazırlandıqda, onda baza 

maşınına hərflərlə əlavə etmək tövsüyə edilir , məsələn maşınlar 2-М 1, 2, 26, 51, 51-А кл 26-а 22-в 22-б 

22-А. Əvvəllər maşın saxlamaq onların sinifləri isə bu maşınların da əlavə olunmaqla sıra nömrəsi 2 

rəqəmdən başlayaraq  maşının ibarət olan nömrə nişanı vermək, son vaxtlar buraxılmışlar qərara alınıb. 

Analoji olaraq Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni öz maşınları zavodu Оршанский "Легмаш" (ОЗЛМ) edir: 

Maşın 97-а кл - прямострочная yonan məkik elə; Кл əkilməsi ilə aşağıdakı materialı - 297; Bıçaq 

kəsisın.əri zibillər üçün detalların 397-М кл -; İynə yayınan ilə 597-М кл; Materialın differensial verilməsi 

və s. ilə кл - 697. Zavod ростовский-на-дону "Легмаш" (РЗЛМ) стачивающе-обмоточные tikiş maşınları 

buraxır və görülən işlərin xarakterindən asılı olaraq onları təsnif edir, həmçinin təyinatlı salaraq, hərf və 

rəqəmli işarəni məsələn, maşın 408-М, 408ам, 508-М кл və s. Yeni tikiş müəssisələrində tətbiqi müasir 

maşınların və s. - xarici firmaların texnoloji avadanlıqlarında böyük tədbiq olundu. Xarici firmalar, rəqəmli 

və ya hərfi işarəni variantlar göstərilməsi ilə müəssisənin istehsalçı (məsələn, maşın firmasının кл МО-816 

"Джуки", Yaponiya) firmanın və ya hərfi işarəni sinif maşınların rəqəmli, az tətbiq edir. 

 Tikiş avadanlığı avtomatlaşdırma, yarımavtomat və avtomat olmayan dərəcəsi əlamətinə görə təsnif 

etmək olar. İstehsal olunan  maşınlar üçün (xammal anbarı və furniturun növü, hazır məhsul anbarı, tikiş 

sahələri, bəzək sahələri, hazirlama-biçin sexləri üçün avadanlıqlar) tikiş maşının sinifi konkret texnoloji 

proses üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
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SƏNAYE MƏHSULLARI BAZARINDA MARKETĠNQ FƏALĠYYƏTĠNĠN 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Osmanlı N.A. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Marketinqin obyekti bilavasitə bazar və bazarda baş verən proseslər olduğundan müəssisələrin 

marketinq strategiyasının hazırlanmasında bazarın tədiqiqi və bazar haqqında biliklərə malik olmaq mühüm 

rol oynayır. Çünki bazarın tədqiqi nəticəsində bazarın tutumu müəyyən edilir, istehlakçıların tələbatlarının 

xüsusiyyəti, alış motivi və davanışı, həmçinin rəqiblər və onların bazar strategiyaları öyrənilir və onların 

əsasında müəssisənin marketinq strategiyası və biznes planı tərtib edilir, bazara çıxmaya və ya bazardan 

çıxmaya dair qərar qəbul edilir. 

Marketinq baxımından bazar dedikdə müəyyən bir məhsulun potensial və real alıcılarının və 

istehlakçılarının məcmusu başa düşülür. Bazar məfhumu hər hansı bir məhsula tələbatı olan istehlakçıların 

və onların bu tələbatını ödəyən məhsul və ya məhsulların mövcud olmasını nəzərdə tutur. Göründüyü kimi 

bazarın bu tərifində əsas element kimi istehlakçılar çıxış edir. 

İstehlakçının tipologiyasından asılı olaraq bazarlar a) son istehlakçılar bazarına və b) işgüzar 

istehlakçılar və ya müəssisə və təşkilatlar bazarına bölünür. Son istehlakçılar bazarı məhsulları və xidmətləri 

şəxsi istehlakı və ya ailəsinin istifadəsi məqsədi ilə alan istehlakçıların məcmusudur. İşgüzar istehlakçılar 

bazarı məhsul və xidmətləri başqa müəssisə və təşkilatlara satmaq, göndərmək və ya icarəyə vermək 

məqsədi ilə yeni istehlak dəyərinə malik məhsulların istehsalında istfadə edən və məqsədi gəlir əldə etmək 

olan müəssisə və təşkilatların məcmusudur. 

Bazarların tipinə uyğun olaraq narketinq də a) sənaye məhsulları və ya istehsal-texniki təyinatlı 

məhsullar marketinqinə və b) istehlak məhsulları marketinqinə bölünür. Sənaye məhsulları marketinqi 

bilavasitə işgüzar istehlakçılar bazarında, istehlak məhsulları marketinqi isə son istehlakçılar bazarında tətbiq 

edilən marketinq fəaliyyətidir. 

Marketinqin hansı meyara, əlamətə görə təsnifləşdirilməsindən asılı olmayaraq həm sənaye məhsulları, 

həm də istehlak məhsulları marketinqini eyni elmi-nəzəri əsaslara və metodologiyaya söykənir. Lakin onların 

sənaye və istehlak məhsulları bazarının xüsusiyyətlərindən irəli gələn bir sıra fərqləndirici xüsusiyyətləri 

mövcuddur. Bu xüsusiyyətləri 3 kateqoriyaya: 1) tələbin xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olan xüsusiyyətlərə, 2) 

mütəşəkkil istehlakçılarla və ya müəssisələrlə əlaqədar olan xüsusiyyətlərə və 3) sənaye məhsulu və ya 

xidmətləri ilə əlaqədar olan xüsusiyyətlərə ayırmaq olar. 

Sənaye məhsulları marketinqinin istehlak məhsulları marketinqindən tələbin xarakteri ilə əlaqədar olan 

fərqli xüsusiyyətlərinə: 1) istehlak məhsullarından fərqli olaraq sənaye məhsullarına tələb məqsədli və 

təyinatlı olması; 2) sənaye məhsullarına tələb törəmə tələb olması; 3) istehlak məhsulları ilə müqayisədə 

sənaye məhsullarına tələbin təhlilinin xeyli dərəcədə mürəkkəbliyi; 4) tələbin həcminin qiymətə görə qeyri-

elastikliyi; 5) sənaye məhsullarına tələbin təyinatlı və törəmə tələb olması səbəbindən bu məhsullara tələbin 

həcminin qeyri-elastikliyi aiddir. 

Artıq qeyd edildiyi kimi, sənaye məhsulları marketinqinin istehlak məhsulları marketinqindən 

fərqləndirici xüsusiyyətləri bilavasitə mütəşəkkil istehlakçılarla əlaqəli olan xüsusiyyətlərdir. Bura bunları 

aid etmək olar 1) istehlak məhsullarından fərqli olaraq sənaye təyinatlı məhsulların alıcılarının ölkənin 

ərazisi üzrə sıx yerləşməsini və onların böyük partiyalarla məhsul almasını; 2) istehlak məhsullarının satıcı 

və alıcılarından fərqli olaraq sənaye təyinatlı məhsullarının həm alıcıları, həm də satıcıları peşəkarlar 

olmasını; 3) sənaye məhsulları marketinqinin digər biznes funksiyalardan, xüsusən də istehsalın təşkilindən 

və idarə edilməsindən, elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərindən, ehtiyatların idarə edilməsindən, 

injiniriqdən asılı olmasını; 4) işgüzar istehlakçılar bazarının həm satıcılarının, həm də alıcılarının elmi-

texniki tərəqqinin tempi haqqında məlumatları daim izləməsini və təhlil etmələrini; 5) satınalmalara dair 

qərarların kollegial qaydada qəbul edilməsini; 6) sənaye təyinatlı məhsullar bazarında istehsalçı müəssisə ilə 

istehlakçı müəssisənin yüksək dərəcədə qarşılıqlı asılılığını. 

Sənaye təyinatlı məhsulları marketinqinin məhsulun xüsusiyyətləri ilə əlaqədar fərqli xüsusiyyətlərinə 

1) istehlak məhsullarından fərqli olaraq sənaye təyinatlı məhsullar texniki baxımdan daha mürəkkəb 

məhsullar olduğundan sənaye məhsulları marketinqində injiniriqə, məhsul istehsalının texnika və 

texnologiyasına və bu tip məsələlərə daha çox diqqət yetirilir; 2) istehlak məhsullarının satın alınması prosesi 

ilə müqayisədə sənaye təyinatlı məhsulların satın alınması prosesinin daha mürəkkəb olmasını və buna 

görədə daha uzun müddət tələb etməsini; 3) sənaye təyinatlı məhsulların, xüsusən də baha və mürəkkəb 
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texnika və texnologiyanın, həmçinin xüsusi sifarişlərlə hazırlanan məhsulların satın alınması prosesinin 

mürəkkəbliyi satın alınan məhsullar haqqından daha ətraflı məlumatların toplanmasını və təhlilini, məhsulun 

spesifikasiyasının hazırlanmasını və razılaşdırılmasını və s. tələb etdiyindən bu məhsulların satın alınmasına 

dair qərarların qəbulu daha çox vaxt və resurs tələb etməsini; 4) istehlak məhsullarının satın alınması ilə 

müqayisədə sənaye təyinatlı məhsulların alınmasında emosional amillər az əhəmiyyət kəsb etməsini; 5) 

sənaye məhsulları bazarında  preyskurant, xüsusi, müsabiqə və sövdələşmə qiymətləri fəaliyyət göstərməsini 

və tələbin həcminin qiymətə görə elastik olmaması nəticəsində bu bazarda rəqabətin qeyri-qiymət amillərinin 

üstünlük təşkil etməsini; 6) sənaye təyinatlı məhsulların alıcıları iri istehlakçılar olduğundan və onlar böyük 

partiyalarla məhsul aldığından istehlak məhsullarının satışından fərqli olaraq sənaye məhsullarının 

bölüşdürülməsi və satışında sıfır və bir səviyyəli satış kanallarından istifadə edilməsini; 7) istehlak 

məhsullarının irəlilədilməsindən fərqli olaraq sənaye təyinatlı məhsulların irəlilədilməsində itələmə (push) 

strategiyasından istifadə edilməsini və 8) sənaye təyinatlı məhsullar marketinqində satışsonrası xidmətin 

xüsusi əhəmiyyət kəsb etməsini və 9) sənaye təyinatlı məhsulların satışında əsasən sıfır və bir səviyyəli satış 

kanallarından istifadə edildiliyindən, həmçinin eyni bir məhsulun istehsalında bir neçə material resursundan 

istifadə olunduğundan sənaye təyinatlı məhsullar marketinqində təsərrüfat əlaqələrinin sayının çox olmasını 

aid etmək olar. 

 

 

NOXUD UNU ƏLAVƏ ETMƏKLƏ, UNLU QƏNNADI MƏMULATLARIN ĠSTEHSALI 

 

Ömərli N.P. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, UNEC 

 

Hal-hazırdakı dövrdə əhalinin qidalanmasını qiymətləndirmək üçün əsas göstərici qida rasionunda 

zülalın miqdarıdır. 

Bizim ölkədə əhalinin qidalanma strukturunda bugünki, fizioloji normalara görə az istifadə olunan 

tərkibində heyvan mənşəli zülallar olan qida məhsulları qıtlıq təşkil edir. Əhalini zülallı məhsullarla təmin 

etmək üçün əhalinin qida rasionuna yüksək zülallı bitki məhsulları, məsələn noxud kimi bitkilər əlavə 

edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Onun dənələrində becərilən yerli iqlim şəraitindən asılı olaraq bioloji 

dəyərli zülalın miqdarı 25-27 % təşkil edir, bundan başqa noxud dənələrinin tərkibində 13,7-21,5 % lipidlər, 

müəyyən miqdarda mineral maddələr, vitaminlər, qida lifləri vardır, ona görə də bu bitki qiymətli qida 

məhsulu hesab edilir. Belə ki, noxudun kimyəvi tərkibi və texnoloji xüsusiyyəti onun becərilmə şəraitindən 

asılı olduğu üçün onu xarakterizə edən göstəriciləri təyin etmək üçün müvafiq tədqiqat işlərinin aparılması 

lazım olur. Bu göstəricilər noxuddan hazırlanmış məhsulun nəinki, qidalılıq dəyərini qiymətləndirmək üçün 

həm də kulinar emalı zamanı qiymətli qida maddələrinin saxlanması üçün optimal rejimin təyin edilməsində 

lazım olur. 

Bundan başqa, ət və ət məhsullarının kəskin azalması ilə əlaqədar olaraq bizim dövr üçün xarakterik 

olan zülal qıtlığı şəraitində noxuddan istifadə etməklə qida məhsullarının reseptura və texnologiyasının 

işlənib hazırlanması əhalinin qidalanmasında olan zülal qıtlığını müəyyən dərəcədə aradan qaldırılmasına 

imkan verir.  Hal-hazırda respublikamız xaricdən çörək-bulka, qənnadı və mayonez istehsalında istifadə 

etmək üçün xarici ölklərdən zülal preparatları alır. Unlu qənnadı məmulatlarının istehsalında emulqator kimi 

adətən yumurta tozundan istifadə edilirdi, lakin yeni təşkil edilmiş istehsalatlarda emulqator kimi xaricdən 

alınmış paxlalılardan hazırlanmış zülal preparatlarından istifadə edilir. 

Bununla əlaqədar olaraq bu işdə, unlu qənnadı istehsalı üçün bitki toxumalarının tərkibində noxud 

zülallarının funksional xüsusiyyətlərindən istifadə edilməsinin mümkünlüyünün öyrənilməsi vacibliyini 

nəzərdə tutulmuşdur. 

Qida məhsulları, xüsusən noxud zülal preparatları ilə unlu qənnadı istehsalında bitki toxumalarının 

tərkibində noxud zülallarının tətbiqi, məsələsinə indiki zamanda elmdə baxılmamışdır. Eyni zamanda 

praktiki həlli noxuddan istifadə və onun tullantısız emal texnologiyasının yaranmasına şərait yaradardı. 

Bunula əlaqədar olaraq, noxud istifadə etməklə kulinariya məmulatlarının hazırlanma resepturasının 

öyrənilməsi və texnologiyasının işlənməsi əhalinin qida strukturunu yaxşılaşdırılması üçün mühüm əhmiyyət 

kəsb edir. 



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

462 

 

Ədəbiyyat məlumatlarına əsasən noxud qiymətli qida məhsulu hsab edilir. Adətən, o toz halında bir 

çox qənnadı məmulatlarının istehsalında istifadə edilir. Mayalı xəmirin istehsalında noxud unu xəmirin 

rənginə müəyyən dərəcədə təsir göstərir və xəmirin rəngi sarımtıl olur. Buna görə də çörək-bulka 

məmulatlarının istehsalında noxud ununu hidroliz edilmiş halda istifadə edirlər. Apardığımız araşdırmalara 

görə, noxud və onun emalı məhsullarnın çörək-bulka məmulatları və unlu qənnadı məmulatlarının istehsal 

texnologiyasında istifadə edilməsi texnoloji proseslərə müsbət təsir göstərməklə, onların keyfiyyət 

göstəricilərini yaxşılaşdırır. 

 

 

KEYFĠYYƏT SAHƏSĠNDƏ APARILAN ĠġLƏR VƏ YARANAN PROBLEMLƏRĠN 

 HƏLLĠ YOLLARI  

 

Rəhimli G.T. 

Azərbaycan Neft və Sənaye Universiteti  

 

Keyfiyyət hər keçən gün daha da dost olduğumuz bir anlayış olur. Ancaq, cəmiyyətdə keyfiyyət 

deyilincə ilk ağla gələn müəyyən standartlara uyğun gələn, gözəl, inkişaf etmiş, kimi sifətlərin kənarıdır, 

"Keyfiyyət". Keyfiyyət, qısaca, gözləmələri aşmaq deməkdir. Bu tərifiylə də insanlığın, davamlı inkişafın bir 

ifadəsini ehtiva edər. Dinamik bir anlayışdır. çünki, insanların gözləmələri hər qarşılandığında yüksəlmə 

meyli göstərər. Keyfiyyət Sistemi (KS) – Təşkilatın rəhbərliyi və müdiriyyəti üçün keyfiyyət üzrə idarəetmə 

sistemidir. İSO standartları və onların sahə analoqları Azərbaycanda getdikcə daha geniş yayılırlar. Bu, bir 

sıra amil ilə əlaqədardır: rəhbərliyin şirkətin fəaliyyətini yaxşılaşdırmağa və mövcud idarəetmə sisteminin 

məhsuldarlığını artırmağa can atması, xarici tərəfdaşların və istehlakçıların tələbləri, tenderlərin şərtləri və 

həmin şərtlərin ən əsaslarından biri olaraq, İSO standartına və ya onun sahə analoqlarına uyğunluğun 

sertifikatlaşdırılması və bir çox digər amil və onların məcmusu. İstənilən halda, keyfiyyəti idarəetmə 

sistemini yaradarkən, təşkilat fayda və mənfəətlər qazanır. 

Sertifikatlaşdırma firmalarının reklam fəaliyyətinin onların inkişafında və ümumiyyətlə müəssisələrin 

beynəlxalq standartı qəbul etməsində mühüm rolu vardır. Lakin, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 

sertifikatlaşdırma firmaları demək olar ki, reklam fəaliyyəti ilə məşğul olmurlar. Bunun səbəbi isə onların 

reklamdan hansısa nəticələri əldə etməsinə inamlarının olmaması və ya bunun üçün vəsait xərcləmək 

istəyinin olmamasıdır. Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycanda beynəlxalq standartların tətbiqinin 

genişləndirmək üçün ilk növbədə informasiya yayımı fəaliyyətləri həyata keçirilməlidir.  

Azərbaycanda bu sahədə mövcud olan qanunvericiliyin vəziyyətindən və müvafiq dövlət orqanının 

fəaliyyətindən narazı olduqlarını bildirmişlər. Həmin orqanın və sertifikatlaşdırmanın fəaliyyətinin inkişafı 

ilə bağlı firmalar bir neçə təklif qeyd etmişdir. Azərbaycanda milli akkreditləşdirmə orqanının yaradılması 

zərurətinin 5 sertifikatlaşdırma firması da qeyd etmişdir. Onlar bu zərurəti bir neçə amillə əsaslandırırlar. İlk 

növbədə akkreditləşdirmə orqanının yaradılması onların biznes maraqlarına xidmət etmiş olar. Azərbaycan 

Ümumdünya Ticarət Təşkilatına (ÜTT) üzv olmaq ərəfəsindədir. Bu baxımdan ölkəmizdə mövcud olan 

standartlaşdırma və uyğunluğun qiymətləndirilməsi sistemi beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılmalıdır.                                    

Uyğunlaşdırma yalnız ÜTT-yə üzvlük aspektindən deyil, ümumiyyətlə standartlaşdırma və 

uyğunluğun qiymətləndirilməsi sisteminin standartlaşdırma üzrə beynəlxalq (İSO, BEK) və regional 

təşkilatların tələblərinə uyğunlaşdırılmalıdır. Bu bölmədə verilən tövsiyə və təkliflər standartlaşdırma və 

uyğunluğun qiymətləndirilməsi sisteminin inkişaf etdirilməsi və ÜTT-nin tələblərinə uyğunlaşdırılması ilə 

bağlıdır. 

 

 

MÜASĠR DÖVRDƏ ĠSO 9000 SERĠYALI STANDARTLARIN TƏTBĠQ SAHƏLƏRĠ 

 

Rəhimli G.T. 

Azərbaycan Neft və Sənaye Universiteti 

 

ISO 9000 Keyfiyyət Standartları Seriyası, təşkilatların müştəri məmnuniyyətinin artırılmasına 

istiqamətli olaraq Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin qurulması və inkişaf etdirilməsi mövzusunda rəhbərlik 

edən və Beynəlxalq Standartlar Təşkilatı (ISO ) tərəfindən dərc olan bir standartlar bütünüdür. 
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ISO 9000 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemləri - təməl əsasları, Terminlər və Təriflər: ISO 9000 standartı, 

keyfiyyət idarəetmə sistemlərinin təməl əsaslarını açıqlayır və keyfiyyət idarəetmə sistemləri 

terminologiyasını təriflər bir cür lüğət mahiyyətindədir. Standartları öz məhsul və xidmətlərini ardıcıl 

müştərinin tələblərinə cavab təmin etmək istəyən şirkət və təşkilatlar üçün hidayət və alətləri təmin edir, 

keyfiyyətli ardıcıl artır. 

O cümlədən ISO 9000 ailə standartlar var: ISO 9001:2008 - keyfiyyətli idarəetmə sisteminin tələblər 

müəyyən edir ISO 9000:2005 - əsas anlayışlar və dil əhatə edir. ISO 9004:2009 - keyfiyyətli idarəetmə 

sisteminin daha səmərəli və effektiv etmək üçün necə diqqət 

Azərbaycanda tətbiq olunan beynəlxalq standartların hamısı demək olar ki, menecment sistemi 

standartlarıdır və aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. İSO 9001:2000 –Keyfiyyət Menecment Sistemi 

2. İSO 14001- Ətraf mühit üzrə Menecment Sistemi 

3. HACCP- Ərzaq Təhlükəsizliyi standartı 

4. İSO 22000- Ərzaq təhlükəsizliyi üzrə Menecment Sistemi (HACCP və İSO 9001-in birləşməsi) 

5. OHSAS 18001- Peşə sağlamlığı və təhlükəsizlik üzrə Menecment Standartı 

Qeyd edildiyi kimi yalnız menecment sistemi standartların tətbiqi o qədər də yaxşı hal deyil və bu 

həmin standartların məşhur olması ilə bağlıdır. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sertifikatlaşdırma firmaların 

bir çox beynəlxalq standartlara üzrə də akkreditasiyaları var ki, bu haqda irəlidə məlumat veriləcək.. 

Azərbaycanda beynəlxalq standartların tətbiqi yeni təcrübə olduğundan və bəzi sertifikatlaşdırma 

firmalarının bundan öz xeyrinə məharətlə istifadə etməsi bu bazarda bir çox problemlərin mövcudluğuna 

zəmin yaradır. Bazarda ən böyük problem sağlam rəqabətin olmaması və özbaşınalığın hökm sürməsidir. 

Belə ki, sorğu keçirilən firmalardan birini çıxmaq şərti ilə (həmin firmada görüş zamanı öz narazılığını 

bildirmişdir) digərləri rəqiblərin fəaliyyətindən narazı olduqlarını bildirmiş və bir-birlərinə olan qarşılıqlı 

rəğbətlərinin çox aşağı səviyyədə olmasını nümayiş etdirmişdilər. Səbəb kimi firmalar rəqibləri tərəfindən 

əks təbliğat edildiyini bildirmişlər ki, bunu da sorğu zamanı biz bir daha müşahidə etdik. Çünki, hər sorğu 

keçirilən firma digər bir və ya bir neçə firmanın düzgün fəaliyyət göstərmədiyini və müştəriləri aldatdıqlarını 

bildirirdilər.  

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sertifikatlaşdırma firmaların yuxarıda qeyd olunan standartlardan 

başqa aşağıdakı standartlar üzrə akkreditləşdirmədən keçmişlər ki, onlar hələ də ölkəmizdə tətbiq 

olunmamışdır. 

1. İSO 27001, İSO 17799-İnformasiya Təhlükəsizliyinin Menecment Sistemi 

2. İSO/TS 16949- Avtomobil sənayesində keyfiyyət idarəetmə sisteminin sertifikatlaşdırılması 

3. SA 8000- Sosial məsuliyyətlərin idarəetmə sisteminin sertifikatlaşdırılması 

4. İSO 13485, İSO 14971- Tibbi ləvazimat istehsalında keyfiyyət idarəetmə sisteminin 

Sertifikatlaşdırılması  

5. TL 9000- Telekommunikasiya sahəsində keyfiyyət idarəetmə sisteminin sertifikatlaşdırılması 

6. FSC-STD-40-004-İstehsal-istehlak zəncirinin‖(meşəçilikdə) sertifikatlaşdırılması 

7. Halal- Halal məhsulun istehsalı qaydaları 

    Qeyd edək ki, yuxarıda göstərilən standartlardan bir neçəsi dünyada geniş tətbiqə malikdir. 

Məsələn, avtomobil sənayesində keyfiyyəti idarəetmə sistemi standartı olan İSO/TS 16949 dünyanın 80 

ölkəsində 17 mindən çox müəssisə tərəfindən, tibb ləvazimatların istehsalında keyfiyyəti idarəetmə standartı 

olan İSO 13485 isə 67 ölkədə 5 mindən çox müəssisə tərəfindən tətbiq olunmaqdadır. Ölkəmizdə bu 

standartların tətbiq olunmamasının əsas səbəbi ilk növbədə avtomobil və tibbi ləvazimatlar istehsalı 

sənayesinin zəif inkişaf etməsidir. Lakin hazırda bu sahədə bir neçə müəssisə fəaliyyət göstərir ki, həmin 

standartları tətbiq etməsi onların inkişafına xeyli təkan verə bilər. 

 

 

ƏT SƏNAYESĠNĠN ĠNKĠġAFININ ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Rəhimova Ş.F. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Ət və ət məhsulları insanın qidasında xüsusi yer tutur. Ət məhsulları üçün əsas xammal qaramal, 

qoyun və ev quşları hesab edilir. Qidada ət və ət məhsullarının xüsusi çəkisinin artması onun bioloji 

dəyərinin yüksəlməsinə səbəb olur. Çünki ətin tərkibi insan orqanizminin böyüməsi, inkişafı və normal həyat 
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fəaliyyəti üçün lazım olan bütün maddələrlə (zülallar, yağlar, vitaminlər, mineral maddələr və s.) zəngindir. 

Ona görə də əhalini kifayət qədər ət və ət məhsulları ilə təmin etmək günün ən vacib məsələlərindən biridir. 

Bununla belə keyfiyyətin artırılmasını, məhsulun keyfiyyətcə dünya standartları tələblərinə cavab verməsi də 

nəzərə alınmalıdır. Respublikamızın bir sıra şəhərlərində müasir texnika və mütərəqqi texnologiya ilə təchiz 

edilmiş, mal-qaranın emalını həyata keçirməyə imkan verən, yüksəkkeyfiyyətli və genişçeşidli ət məhsulları 

istehsal edən ət emalı müəssisələri tikilib istifadəyə verilmişdir. 

"Azersun Holding" MMC-də Qafqaz Konserv Zavodu, Biləsuvar Konserv Zavodu 

kimi iri qida sənayesi müəssisələri fəaliyyət göstərməkdədir. 

"Qafqaz Konserv Zavodu" MMC 12 sentyabr 2003-cü il tarixində Hörmətli Prezidentimiz İlham 

Əliyev tərəfindən açılmışdır. 

Azərbaycanın Şimal bölgəsində, Xaçmaz şəhərində fəaliyyətə başladığı gündən inkişaf yoluna qədəm 

qoymuş Qafqaz Konserv Zavodu Keyfiyyətli məhsul istehsal etmə yönündə daim yüksəliş pillələri ilə irəliyə 

addımlamaqdadır. Qafqaz Konserv Zavodu 08/11/2005-ci tarixindən etibarən TS ISO-EN-9001:2000 

Keyfiyyət İdarə Etmə Sistem Sertifikatına sahibdir və bütün sənədləşmə , eyni zamanda istehsal proses 

işlərini Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyinə əsaslandırmaq şərti ilə Beynəlxalq normalar 

çərçivəsində həyata keçirir. Qafqaz Konserv Zavodunun rəhbərliyi istehsal olunan məhsulların (ət, toyuq 

konservaları və s.) keyfiyyəti ilə bağlı bütün standartların (DÜST, QOST, TSE) tətbiqi sahəsində lazımi 

əməliyyatlar aparmaqdadır. «Sahliyali» şirkəti fəaliyyətə 1996-cı ildə Azərbaycan bazarında iri ət 

təchizatçısı kimi başlayıb. Növbəti üç il ərzində şirkətin əsasında ət məhsulları çeşidi bir neçə kolbasa növü 

ilə təqdim olunan ilk kolbasa sexi yaradıldı. İlk növbədə kolbasa məmulatlarının keyfiyyətinə və nadirliyinə 

diqqət yetirilirdi.İllər keçdikcə bazar inkişaf etdi, istehsal olunan ət məmulatlarının çeşidi genişləndi, şirkətin 

məhsulları istehlakçılarda etibar qazandı. Şirkətə daim inkişaf tələb olunurdu, lakin köhnəlmiş 

texnologiyalarla buna nail olmaq çox çətin idi. Buna görə həmin dövrdə şirkət rəhbərliyi avadanlığın 

modernləşdirilməsini və məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasını əsas prioritet kimi müəyyən etdi.2009-

cu ildə Xırdalan yaxınlığında iki istehsal xətti olan, ətin emalından, kolbasa və delikateslərin 

buraxılmasından tutmuş konkret istehlakçının sifarişinə uyğun hazır məhsulun yüklənməsinə qədər bütün 

emal prosesini müstəqil həyata keçirən tamamilə yeni müəssisə tikildi.Avstriyanın aparıcı istehsalçısı 

«SCHALLER» texnoloji kompleksinə əsaslanan, gigiyenanın ən yüksək tələblərini və ciddi laboratoriya 

ekspertizasını özündə ehtiva edən «Sahliyali» haqlı olaraq bazarın liderinə çevrildi. Şirkətin bütün aparıcı 

mütəxəssisləri Avropada tam təkrar hazırlıq keçdilər və şirkətin tarixində yeni səhifə yazmağa tam hazır 

idilər. Məhsullar tam rebrendinqə məruz qaldılar, malların qablaşdırılması dizaynını dəyişməklə bərabər, dad 

keyfiyyəti nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşılaşdırıldı. ―Siyəzən Broyler" ASC quşçuluq fabriki Azərbaycanın 

şimal şərqində yerləşir. "Siyəzən Broyler" ASC quşçuluq fabriki 1984 -cü ildə xalqımızın ümumilli lideri 

Heydər Əliyevin təşəbbüsü və şəxsi nəzarəti altında tikilib istifadəyə verilmişdir. Təyinatına görə 

Respublikada ən iri ətlik istiqamətli quşçuluq təsərrüfatıdır. Müəssisədə texnoloji avadanlıqlar vaxtilə 

Macarıstanın "Baboylo" firması vasitəsilə gətirilərək, onların mütəxəssisləri tərəfindən quraşdırılmışdır. 

Bu qeyd olunanlarla yanaşı ―Hilal‖ ət və ət məhsulları istehsalı müəssisəsi, ―Hicaz‖ MMC, ―Səba 

Broyler‖, ―Şəfa Broyler‖ və bir çox ət və ət məhsulları istehsal edən müəssisələr mövcuddur. 

 

 

SÜD ĠSTEHSALI 

 

Rəhimova Ş.F. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Süd, insanın özü kimi qədimdir, çünki insan doğulduğu zaman ilk qidası süd olur. Südün insan 

orqanizminə faydası hər kəsə məlumdur. Süd minerallarla zəngin olduğu qədər həmdə kalsium mənbəyidir. 

Bir su stəkanı süd içdikdə ortalama bədənimizə 13 qram karbohidrat, 8 qram yağ, 290 mq kalsium, A, B12, 

D, E, K vitaminləri daxil olur. Südün faydalarını saymaqla bitməz. Ən önəmlisi isə gündə 2 stəkan süd qəbul 

etmək insanın gün ərzində məruz qaldığı radiasiyanı orqanizmdən təmizləyir. Bir çox əsrlər əvvəl, 6000-

8000-ci illərin əvvəllərində, qədim insan özləri tərəfindən istehlak ediləcək süd təmin etmək üçün heyvan 

növlərini araşdıraraq öyrənməyə başlamışlar. Əlbətdəki süd istehsal etmək üçün heyvandarlıqla məşğul 

olmaq lazımdır. Bilmək lazımdır ki, heyvan sağlamdır ya sağlam deyil, heyvan hansı vaxtlarda bol süd verir, 

süd verdiyi vaxtlar nə vaxtdır. Hansı heyvanın südü içməyə yararlıdır. Bunlara süd istehsalı üçün dünyanın 

müxtəlif yerlərində hələ də istifadə olunan inək, qoyun, keçi və dəvə daxildir.  
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Pendir kimi fermentasiya edilmiş məhsullar qəza nəticəsində aşkar edilmişdi, lakin onların tarixi də 

konservləşdirilmiş südün, yağın, hətta dondurmanın istehsalı kimi bir çox əsrlər boyunca sənədləşdirilmişdir. 

Texnoloji irəliləyişlər yalnız süd istehlak tarixində çox yaxın keçmişdir. Müasir dünyada süd və süd 

məhsullarının mövcudluğu və bölüşdürülməsi müasir elm və texnologiyanın tətbiqi ilə ənənəvi süd 

məhsulları haqqında əsrlər boyu məlumatların qarışığıdır. 

Əlbətdəki indiki dövrdə süd istehsalı olduqca rahatdır. Çünki indiki zaman da müasir təkmilləşmiş 

avadanlıqlar, müasir hər bir tələbə cavab verən süd və süd məhsulları istehsal edən müəssisələr və savadlı 

mütəxəssislər mövcuddur. Bu gün Azərbaycan bazarında yerli və xarici növbənöv süd və süd məhsulları ( 

qatıq, pendir, kəsmik, kefir, ayran və s.) mövcuddur. Əlbətdəki yerli istehsal olunan süd və süd məhsulları 

heçdə xarici məhsullardan geri qalmır. Çünki bu gün ölkəmizdə təkmilləşmiş süd və süd məhsulları istehsal 

edən müəssisələr bütün lazım olan təlabatlara cavab verir. Əlbətdəki müasir təkmilləşmiş avadanlıqları 

istifadə edə bilmək üçün peşəkar mütəxəssislərə ehtiyac duyulur. Bu gündə ölkəmizdə yetərincə peşəkar 

mütəxəssis var.  

Ölkəmizdə illik istehsal gücü 5000 tondan çox olan 10-dək iri süd emalı müəssisəsi fəaliyyət göstərir. 

Bundan əlavə Vergilər Nazirliyinin məlumat bazasında süd məhsullarının emalı ilə məşğul olan 30-dək kiçik 

müəssisənin də adına rast gəlmək mümkündür. Bu müəssisələrdə demək olar ki, bütün növ süd emalı 

məhsulları – pasterizə olunmuş içmə südü, kərə yağı, qaymaq, kəsmik, pendir, şor, süd tozu istehsal edilir. 

 

 

KĠġĠ MODEL AYAQQABILARININ ĠSTEHSALINDA ĠSTĠFADƏ EDĠLƏN  XAM 

MATERĠALLARIN HAZIR MƏMULATLARIN ĠSTEHLAK XASSƏLƏRĠNƏ TƏSĠRĠNĠN 

EKSPERTĠZASI 

 

Rəsulova Ü.C. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Kişilərin qarderobunda ayaqqabı mühüm yer tutur və ən vacib əşyalardan biri sayılır.Onlar soyuq, 

həddindən artıq isti, nəmişlik, toz, palçıq və mexaniki zədələr kimi xarici mühitin xoşagəlməz təsirindən 

insan ayağını qorumaqla yanaşı, həmçinin insana bəzək əşyası kimi də xidmət edir. Ayağın rahatlığına görə 

mütəxəssilər ayaqqabını ayağın uzunluğu və köklüyünə, həmçinin ayağın üst tərəfinə uyğun seçməsini 

məsləhət görürlər. Ayaqqabı köklüyə görə düz seçilməsə deformasiyaya uğraya bilər: ayaqqabının burnu 

yuxarı qalxır, daban arxaya çəkilir, yəni ayaqqabı geyilərək genəlmiş çarığa bənzəyir.  

Ayaqqabının əsas vəzifəsi insan ayağını xarici təsirlərdən, yəni rütubətdən, aşağı və yuxarı 

temperaturdan, mexaniki zədələnmələrdən, elektrik təsirlərindən, ziyanverici həşəratların təsirindən 

qorumaqdan, habelə insan ayağının normal rahatlığını, hərəkət funksiyasını təmin etməkdən ibarətdir. Gön 

ayaqqabıların istehlak xassələri dedikdə, məmulatın hazırlanması, istehlakı və saxlanması zamanı meydana 

çıxan obyektiv xüsusiyyətlər başa düşülməlidir. Təbii gön materiallardan istehsal edilən məmulatların, o 

cümlədən ayaqqabıların alt detalları üçün tətbiq olunan gönlərin geyilməyə qarşı davamlılığını tədqiq 

etməkdən ibarətdir. Çünki, ayaqqabıların istifadə ərəfəsində uzunömürlülüyünü təyin edən amillərdən 

ən vacibi altlıq detallarının sürtünməyə qarşı davamlılığı sayılır. Gönün dağılmaya qarşı münasibətləri 

onların upruq ―yumşaqlığı‖ ilə müəyyən edilir. Gönlərin upruqluğunun çoxaldılması onun sürtünməyə 

qarşı davamlı olmasına gətirib çıxarır. Lakin, gönlərin plastikliyinin və həddən çox bərkliyi isə ayaqqabı 

altlığına sərf edilən gön materiallarının vaxtından əvvəl dağılmasına səbəb olur.Qeyd etmək lazımdır ki, 

son illərdə aşılayıcı müddətlərin sonunda çoxalmaqla ayaqqabının altına sərf edilən gönlərin emalında 

daha çox istifadə olunmaqdadır. Baxmayaraq ki, çoxlu növlərdə sintetik aşılayıcı maddələri istehsal 

edilib, buket halında ayaqqabının alt detallarına sərf edilən gönlərin emalında istifadə edilsədə bitki 

əsaslı tohid maddələrin tərkibi də güclü halda dəyişməkdədir. Lakin, həm söyüd və həm də palıd ağacı 

qabığından tanid maddəsinin alınması iqtisadi və xammal baxımından çətinliklərlə üzləşməsi bu 

aşılayıcı növünün tətbiqi çətinləşmişdir. Son vaxtlar mütəxəssislər tərəfindən gön emalı ilə məşğul olan 

istehsal müəssisələrinə şam ağacının qabığından alınan tanid maddəsindən istifadə etməyi təklif etmişlər.        

Çünki, şam ağacının qabığının tərkibində şəkərə bənzər maddənin çox olması bərk xassəli ayaqqabı 

altlığı üçün bərk xassəli gönlərin alınmasına şərait yaradır. Lakin bu amil ayaqqabı müəssisələri 

tərəfindən bərkiməmiş kimi qalmaqdadır. Lakin bəzi tədqiqat işlərində şam ağacının qabığından alınan 

tanid maddəsinin gön emalı sənayəsində digər aşılayıcı maddələrlə birgə istifadəsi yaxşı nəticə 

verdiyindən bu tərkibdən istifadə etməyi məsləhət görürlər. Sankt-Peterburq gön zavodunda belə bir 
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təcrübə aparılmışdır. Dərinin boyun və qarınaltı nahiyyəsindən kəsilən xammal ümumi emal qaydasına 

uyğun olaraq aşılanması bir fazalı sistemlə davam etdirilmiş, məhlulun temperaturası, 35
0 

C, turşuluğu 

isə 4,5-4,7 arasında olmaqla tanid maddəsinin miqdarı ümumi çəkisinin 23%-ə bərabər götürülmüşdür. 

Aşılayıcı qarışığın tərkibinin 30%-ni yolka qabığından alınan tanid maddəsi, 70%-ni isə 12 №-li sintan 

aşılayıcısı təşkil etmişdir. Aşılanmanın maddəsi 70-72 saat çəkir. Bu aşılanma üsulu ilə alınan altlıq 

təyinatlı gönlərə istiliyə davamlı gönlər deyilir. 

Ötən əsrin 70-80-ci illərində mütəxəssislər belə bir nəticəyə gəlmişlər ki, bitki əsaslı aşılayıcı 

maddələrin əldə edilməsi həm dəyər baxımından çox qiymətlidir və həm də kollagen lifləri ilə çox yavaş 

kimyəvi əlaqəyə girdiyindən ,gönlərin aşılanması müddəti də çox vaxt tələb edir. Buna görə də yeni 

aşılayıcı maddələrin tanınması istiqamətində işlər davam etdirilmişdir. Bu baxımdan əsas diqqət 

mineral əsaslı təbii maddələrin alınmasına yönəldilmişdir ki, bu maddələr nəinki bitki əsaslı tanid 

maddəsini əvəz etmiş olsun, eyni zamanda gön materialına gözəl xarici görünüş elastiklik, sıxlıq, az 

rütubət çəkmə, az islanma və ən əsası isə sürtünməyə və dağılmaya qarşı daha davamlı xassələr verə 

bilsin. Belə ən yeni gön emalında istifadə edilən aşılayıcı maddələrdən birisi sirkoniumun duzlarıdır. 

Kimyəvi tərkib etibarı ilə sirkinium çətin tapılan metallar qrupuna aiddir, lakin geoloji tədqiqatlara görə 

sirkoniy yer qabığında daha çox yayılmışdır. Sirkoniy duzları həm keçmiş SSRİ məkanında və həm də 

digər ölkələrin ərazisində daha çox rast gəlir. Odur ki, XX əsrin sonlarına yaxın sirkonumuzun duz 

birləşməsi ən yaxşı aşılama xarakterinə malikdir. Artıq son vaxtlar sirkonium sulfat duzu digər sintetik 

aşılayıcı maddələrlə yanaşı birlikdə ayaqqabının altlığı üçün tətbiq edilən gönlərin aşılanmasında daha 

geniş istifadə edilməkdədir.   

Gönlər aşılandıqdan sonra yarımfabrikat doldurulma və yağlanma əməliyyatından keçirilir.               

Doldurma əməliyyatı ayaqqabının altına sərf edilən gönlərin xassələrini həlledici səviyyədə yaxşılaşdırır 

və nəm götürülməsini azaldır.Beləliklə, aşılanma prosesində kollogen lif dəstlərində köndələn əlaqə 

tiplərinin yaranması nəticəsində gönlərin bəzi fiziki-mexaniki xassələri daha da yaxşılaşır. Ayaqqabı 

təyinatlı gönlərin aşılanması prosesində kimyəvi ərazi tipində bu və ya digər məsafələrdəki qəfəslərin 

yaranmasına həm gönlərin fiziki-mexaniki xassələrinin və həm də dağılmaya qarşı davamlılığının 

səviyyəsinə həlledici təsir göstərir. Buna görə də gönlərin ayrı-ayrı xassələrinin təhlil edilməsində 

bunlar arasında bir qanunauyğunluq əlaqəsi mövcuddur. Müəyyən edilmişdir ki, gönün dağılmaya qarşı 

davamlılığı ilə onun upruqluq xassəsi arasında yüksək korrelyasiya əmsalının mövcudluğu birbaşa 

aşılanma növü ilə sıx surətdə bağlıdır . Təcrübələr də sübut edir ki, ayaqqabının alt detalları üçün tətbiq 

edilən gönlərin daha çox upruqluq xassəsinə malik olmasına xrom aşılanması üsulu ilə yaratmaq 

mümkündür. Bu da məlumdur ki, xromlaşdırılmış dərinin sonralar formaldehid, tanid və digər aşılayıcı 

maddələr iştirakı ilə aşılandıqdan sonra onun sıxılması zamanı upruqluq deformasiyası azalır. Görünür 

ki, bu hal bir neçə amillərdən, xüsusilə gönün derma quruluşunun elementar hissəcikləri arasında 

sürtünmə qüvvəsinin çoxalmasından asılıdır ki, nəticədə aşılayıcı maddələrin iştirakı ilə məsamələrin 

doldurulması halı baş verir.  

Ayaqqabının alt detallarına sərf edilən gönlərin xassələrinin bərabər səviyyəyə çatdırılma dərəcəsi 

aşılanmış materialın dağılmaya qarşı davamlılığının variasiya əmsalının gönün ümumi sahə əmsalına 

olan nisbəti kimi başa düşmək olar. Mütəxəssislər bu nisbəti topoqrafiq qeyri bərabər dağılmasının 

azalması əmsalı kimi adlandırırlar. Aşılanma prosesində gönün derma təbəqəsi çox saylı dəyişilmələrə 

məruz qalır ki, bununda xarakteri və intensivliyi aşılayıcı maddələrin təbiətindən asılıdır. Beləki, tanid 

maddəsinin kollogen liflərinin tərkibinə nüfuz etməsi və möhkəm kimyəvi əlaqə yaratması kollogen lif 

dəstlərinin dönmə bucağının gönün səthinə doğru döndərməsi ilə bağlıdır. Elə buna görə də tanid 

aşılayıcı maddəsi ilə ayaqqabının alt detallarına sərf edilən qalın gönlərin alınması mümkündür. Ancaq 

bu göstərici formaldehid və xrom duzları ilə aşılanan gönlərdə aşağıdır. Lakin tanid maddəsi ilə 

aşılanan gönlərin dağılmaya qarşı davamlılığının artması yalnız gönün qalınlığının çoxaldılması 

hesabına deyil, eyni zamanda vahid qalınlığa düşən səthi sürtünməyə qarşı davamlılıqla da əlaqədardır. 

Bu isə kollogen lif dəstlərinin dönmə bucağının gönün xarici səthinə doğru döndərilməsi hesabına baş 

verir. Çünki, vertikal istiqamətdə kollogen lif dəstlərinin sürtünməyə məruz qalması 

çətinləşir.Təcrübələrlə müəyyən edilmişdir ki, dönmə bucağının dəyişməsi ən çox gönün boş olan 

yerlərinə xas olan əlamətdir. Çünki, aşılanma zamanı gönlərin kollogen lif dəstlərinin əlavə olaraq 

dönmə bucağının yaradılması və gönün dağılmaya qarşı davamlılığının çoxaldılması ən çox boş olan 

sahələrdə lif dəstlərinin dönmə bucağının dəyişilməsinə çox az rast gəlinir. 
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NEFTQAZÇIXARMA SƏNAYESĠNĠN ĠNKĠġAFINDA ELMĠ-TEXNĠKĠ TƏRƏQQĠNĠN ROLU 

 

Sadıqzadə C.C. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Neftçıxarma sənayesi ölkə iqtisadiyyatının əsasını təşkil etdiyindən hər zaman bu sahənin inkişafı və 

elmi-texniki tərəqqinin imkanlarından istifadə edib neftqazçıxarma sənayesində yeni üsullardan istifadəni 

dah vacib edir.Azərbaycan neftinin tarixi kökləri çox qədim dövrlərə gedib çıxır.Azərbaycanda neft sənayesi 

1847-ci ildən neftin mexaniki üsulla qazılmış quyulardan hasil edilməsi ilə başlanır. Mexaniki üsulla 

quyuların qazılmasının texnika-texnologiyası inkişaf etdikcə bir sıra yeni neft yataqları aşkar edilir 

(Binəqədi, Pirallahı a., Suraxanı və s.), neft hasilatı artır, neft sənayesinin infrastrukturu və neftin emalı 

inkişaf etməyə başlayır, neftin hasilatı, emalı və satışı üzrə yüzlərlə firmalar yaradılır.İlk neft çıxarılan 

zamanla müasir dövrü müqayisə etdikdə görürük ki, çıxarılan neft miqdarı və neft vermə əmsalları arasında 

kifayət qədər artım olmuşdur.Məhz bu artım sırf elmi-texniki tərəqqi ilə bağlıdır.Zaman kecdikcə 

neftqazçıxarma müəssisələrinin inkişafı daha çox neft çıxarılmasına və layda neft qalıqlarının daha çox 

qalmamasına səbəb olmuşdur. 

Lay təzyiqinin kəskin düşməsi və quyuların sulaşması nəticəsində 22%-i yerin altında qalması neft 

yataqlarının işlənilməsinə və istismarına elmi baxımdan yanaşmanı daha vacib edir.Elmi-texniki tərəqqi həm 

idarəetmədə həm də istehsal prosesində tətbiq edilə bilir.Neft hasilatının müntəzəm sürətdə artmasının,elmi-

texniki tərəqqinin yüksəldilməsinin əsas vasitələrindən biri əsaslı tikinti və bu sahəyə yönəldilən investisiya 

həcmidir.Tikinti işlərinin səviyyəsini daha da yüksəltmək,tikinti və quraşdırma işlərinin 

kompleksləşdirilməsini təmin edən texnologiyani,maşın və mexanizmləri geniş tətbiq etmək əmək 

məhsuldarlığının artmasına və əl əməyinin aşağı salınmasına səbəb olur.Bu da müasir texnoloji vasitələrdən 

istifadə edərək neft hasilatının daha da yüksəldilməsinə təkan verir.Burada istehsalı texnika ilə silahlandırma 

da vacib anlayış kimi qəbul edilir.İstehsalı texnika ilə silahlandırmaq deyəndə neftqazçıxarma proseslərini 

mexanikləşdirmək və avtomatlaşdırmaq yolu ilə neft hasilatını yüksəltmək başa düşülür. 

 Elmi-texniki tərəqqi həm də yeni texnikanın yaradılması ola bilər.Neft-qaz sənayesində yeni texnika 

o texnikadır ki, onun yaradılması və tətbiq edilməsi istehsalın səmərəliliyini və əmək məhsuldarlığını 

yüksəltməklə texnik-iqtisadi göstəriciləri ilə dunya səviyyəsi göstəricilərinə bərabər olsun.Neft-qaz 

yataqlarının işlənilməsi böyük həcmli sərmayə qoyuluşu tələb edən texnoloji prosesləri özündə 

cəmləşdirir.Neft-qaz yataqlarının işlənilməsi üçün ölkəyə xarici investorların cəlb edilməsi prosesi də 

aparılır.Neft-qaz sənayesində elmi-texniki tərəqqinin inkişaf etdirilməsi və istifadə edilməsi həm hal-hazırkı 

dövrdə maya dəyərinin aşağı salınması və çəkilən xərclərin aşağı salınması üçün müsbət haldır.Ümumilikdə 

götürsək, neft-qaz sənayesində elmi-texniki tərəqqinin tətbiqi müəyyən xərc tələb etsə də gəlir baxımından 

daha çox xeyir vermiş olur.Burada neftvermə əmsalının artırılması,neft verimin çoxalması və laylarda artıq 

qalan neft miqdarının azaldılması başa düşülür.XX əsrdə neftqaz sənayesinə nəzər yetirsək görərik ki, 

yataqların sulaşması nəticəsindi yataqlarda 22% neft artıq qalır və bu iqtisadi cəhətdən itkiyə səbəb olur.Sırf 

bu kimi hadisələrin qarşısını almaq üçün elmi-texniki tərəqqinin tətbiqi daha vacib rol oynayır.Ümumilikdə 

elmi-texniki tərəqqi aşağıdakı istiqamətlərdə tətbiq olunur: 

1. Neftqaz yataqlarının istismarı zamanı istifadə olunan üsulların daha təkmilləşdirilməsi 

2. Neftqaz yataqlarının işlənilməsi zamani yeni texnikadan istifadə etmək 

3. Ən son müasir elmi-texniki tərəqqinin imkanlarından faydalanaraq nanotexnologiyanin neftqaz 

yataqlarının işlənilməsində tətbiq olunması 

Neft hasilatını nanotexnologiya yolu ilə də yüksəltmək mövcuddur. Nanotexnologiya dedikdə atom və 

molekullarla manipulyasiya edərək yeni keyfiyyətli materialların alınması va bu materiallardan istifadə 

edərək yeni qurğuların yaradılması nəzərdə tutulur.Ölkəmizdə çoxlu sayda sulaşmış neft quyuları mövcuddur 

və yeni elm tutumlu texnologiyaları tətbiq etməklə qyulardakı qalıq neftın çıxarılması da aktual 

məsələdir.Neft sənayesondə nanotexnologiyanın işlənilməsi üçün nanoölçülü metal hissəciklərin alınması 

işlənib hazırlanmış və mədən sınaqları keçirilmişdir. 

Son olaraq əvvəlki illərdə çıxarılan neft miqdarı ilə indikini müqayisə etdikdə görürük ki, tətbiq 

olunan elmi-texniki tərəqqi neftqazçıxarma sənayesində müsbət dəyişikliklərə yol açmışdır və ölkə 

iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyətli sayılan neftqazçıxarma sənayesini daha da inkişaf etdirmişdir.Hazırki dövrdə 

neftin qiymətinin aşağı olmasını nəzərə alsaq elmi-texniki tərəqqidən istifadə edərək neftqazçıxarmada 

yataqlardan daha çox neft çıxarılması ilə yanaşı maya dəyərinin də aşağı salınması üçün aparılan tədbirlər 

neftqazçıxarma sənayesində daha da inkişafa səbəb olacaqdır. 
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PARFÜMERĠYA MƏHSULLARININ SAXTALAġDIRILMASI 

 

Savalanlı Y.N. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

İstehlakçı bazarında parfümeriya və kosmetika (PK) məhsullarının keyfiyyət dərəcələri mövcuddur. 

PK məhsulları bazarında təqdim olunmuş mallar arasında aşağıdakıları ayırmağı bacarmaq lazımdır: 

1. Firma (orijinal məhsul); 

2. Saxta (o cümlədən kontrafakt mallar); 

3. Əvəzedici mallar; 

4. Keyfiyyətsiz (qüsurlu) məhsullar; 

5. Gömrük qaydalarına riayət olunmadan idxal edilən qanunsuz məhsullar ("boz" və ya "paralel" 

bazar məhsulları). 

Orijinal məhsul (firma məhsulu) öz istehsalçısı tərəfindən qanuni şəkildə, normativ sənədlərin 

tələblərinə uyğun olaraq, özünün qeydiyyata alınmış ticarət nişanı altında, istehsal edilmiş məhsuldur. 

Saxtalaşdırılmış məhsul, yaxud saxta mal - dəyişdirilmiş texniki formula üzrə özgənin qeydiyyata 

alınmış ticarət nişanı altında qeyri-qanuni şəkildə istehsal edilmiş məhsuldur. PK bazarı üçün ilk növbədə, 

əsas orqanoleptik xüsusiyyətləri, qablaşdırması, dizaynı, adı, loqotip pölçüləri, istehsalçı firma və s. daxil 

olmaqla, seçmə (və ya marka) məhsulun saxtalaşdırılması xasdır.  

Təkrarlama dərəcəsinə görə, aşağı keyfiyyətli ("ucuz" və ya kobud saxta mallar) və yüksək səviyyəli 

saxta mallar mövcuddur ki, yüksək səviyyəli saxta malları orijinaldan seçmək çətindir. 

Əvəzedici mallar - orijinal məhsulu zahiri əlamətlərinə görə təkrarlayan və bu zaman onun istehlakçı 

xüsusiyyətlərini və qiymətini qoruyub saxlamayan, qanuni şəkildə istehsal edilən məhsuldur. Əvəzedici 

məhsullar, markalamada və ya müşayiətedici ticarət sənədlərində onların əsl adı, istehsalçı firma, onun 

hüquqi ünvanı qeyd olunduğu, malın qiyməti isə keyfiyyətinə və mənşəsinə uyğun olduğu zaman 

saxtalaşdırılmış mallara aid edilmir. 

PK əvəzedici mallar üçün versiyalara (analoqlara) və imitatorlara bölünmə xasdır. 

Versiya (analoq) - bir qayda olaraq, bahalı seçmə ətirlərin sadələşdirilmiş surətidir. Versiyalar məşhur 

ətirləri təkrarlayır. Onların qiyməti seçmə məhsulla müqayisədə aşağı olur və kütləvi istehlakçı üçün nəzərdə 

tutulur. Versiyaların öz adı olur (markalamada onların hansı ətirləri təkrarladığı qeyd oluna bilər). Bu cür 

ətirlərin parfüm kompozisiyası, orijinaldan fərqli olaraq, tərkibinə görə mürəkkəb olmur (bir neçə onluq ətirli 

maddə), daha ucuz ətirli, daha çox - sintetik mənşəli maddələrdən ibarət olur. Bu halda seçmə ətirlərin incə 

və mürəkkəb ətri itir. Lakin ətirlər ətrinə görə orijinala oxşayır, amma ətrin qalıcılığına görə onlardan fərqli 

olaraq, daha az qalıcı olurlar (kompozisiyada bahalı əsas ətir fiksatorları olmur). Versiya - qanunla təqib 

olunmayan, qanuni şəkildə istehsal olunan məhsuldur. 

İmitasiya - məşhur parfümeriya və kosmetika malları (PKM) ilə oxşarlığı olan məhsul növüdür. 

İmitasiya, ilk növbədə, qablaşdırmanı təkrarlayır: onun dizaynını, rəng qammasını, şrifti və onun ölçüsünü və 

s.; orijinal məhsulun adına çox oxşayan ada malik olur ki, burada bir qayda olaraq, bir və ya iki hərf 

dəyişdirilir, yəni orijinala demək olar ki, tamamilə oxşayır. Parfümeriyada ən çox rast gəlinən imitasiyların 

adı: Chanel (Şanel) yerinə Canel (Kanel), Kenzo (Kenzo) yerinə Genzo (Genzo), J'adore (jeador) yerinə 

Japador (japador) və s. Klassik parfümeriya mayeləri - Climat, Magie Noire, Chanel № 5, Tresor, Poison, 

Anais Anais, Opium, Marina de Bourbon, Fidji və s. 

Keyfiyyətsiz (və ya qüsurlu mallar) - məşhur (və ya az tanınan) istehsalçı tərəfindən mövcud standart 

normalardan kənarlaşma ilə istehsal edilən mallardır. Bu qüsurlara istehsalat texnologiyasının, nəql etmə və 

saxlama şərtlərinin pozulması nəticəsində yaranmış qablaşdırmanın xarici görünüşündəki qüsurlar, 

markalama qaydalarının pozulması, orqanoleptik və fiziki-kimyəvi göstəricilər üzrə uyğunsuzluqlar və digər 

qüsurlar aid edilə bilər. 

Bir çox halda ―saxtalaşdırılmış mallar‖ anlayışı ―əvəzedici mallar‖ və ―qüsurlu mallar‖ anlayışları ilə 

əvəz edilir. Bu təsadüf deyil, çünki əvəzedicilər və qüsurlu mallar geniş şəkildə saxtalaşdırma məqsədilə 

istifadə edilirlər, bu zaman alıcıya və/və ya istehlakçıya qəsdən lazımi məlumat təqdim olunmur. 

Çeşid saxtalaşdırılması - əsas əmtəəşünaslıq xüsusiyyətlərinin qəsdən dəyişdirilməsidir: adın, 

təyinatın, mal qrupunun, markanın və s. 

Keyfiyyət saxtalaşdırılması - malın onun xarici əlamətlərinin qorunub saxlanması ilə, tərkibinin və ya 

resepturasının dəyişdirilməsi. 
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Kəmiyyət saxtalaşdırılması - istehlakçının malın icazə verilən kənarlaşma normalarından olduqca artıq 

olan parametrlərinin əhəmiyyətli kənarlaşmaları hesabına aldadılmasıdır. 

Qiymət saxtalaşdırılması – istehlakçının, əvəzedicinin orijinal məhsul qiymətinə reallaşdırılması, 

nisbətən ucuz məhsulun nisbətən bahalı məhsul qiymətinə reallaşdırılması yolu ilə aldadılmasıdır. 

Məlumat saxtalaşdırılması - istehlakçının mal haqqında dəqiq olmayan və ya təhrif edilmiş məlumat 

vasitəsilə aldadılmasıdır. 

Texnoloji - malların texnoloji istehsalat dövrü prosesində saxtalaşdırılmasıdır. 

 

 

AZƏRBAYCANDA ĠNVESTĠSYA MÜHĠTĠ VƏ NEFT SEKTORUNA XARĠCĠ 

ĠNVESTĠSĠYA QOYULUġU 

 

Səfərov S.H. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

İnvestisiya qoyuluşları arasında xarici investisiyalar müəyyən özünəməxsus cəhətlərə malikdir. 

Ümumiyyətlə, xarici investisiyanın törətdiyi effektlər həm müsbət, həm də mənfi mənalarda təzahür edir. 

Belə ki, xarici investisiyalar reallaşdırıldığı zaman istər-istəməz yeni texnologiya, texnika və idarəetmə 

təcrübəsinin invetisiya qoyulan ölkəyə idxalı baş verir. Xarici investisiyaların bu xüsusiyyəti ən mühüm 

müsbət effekt kimi qiymətləndirilir. Bununla yanaşı olaraq xarici investisiyalar reallaşdırıldığı təqdirdə 

ümumi investisiya qoyuluşlarının həcmi artır ki, bu da iqtisadi inkişaf baxımından ciddi problem hesab 

edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə xarici investisiyaların qeyd olunan 

xüsusiyyətləri onlara qarşı meyllənmənin əsasında dayanır. Digər tərəfdən belə ölkələrdə investisiya 

qoyuluşlarının maliyyələşməsi üçün sərbəst ehtiyatlar kifayət qədər məhdud olduğundan xarici investisiyalar 

müstəsna əhəmiyyətə malik olur. Xarici investisiyanın mənfi xüsusuiyyətləri isə əsasən iki aspektdə özünü 

göstərir. Belə ki, ilk növbədə xarici investisiyaya meyllənmə milli iqtisadiyyatın asılılığının artımasına 

gətirib çıxarır. Digər tərəfdən isə ölkəyə daxil olan maliyyə formasında investisiya resursu nəticədə 

inflyasiya təsirini artırır. Bunun baş verməməsi üçün investisiyaların maddi formada reallaşdırılması daha 

məqsədəuyğundur. Bütün bunlar ona əsas yaradır ki, daxili investisiya qoyuluşları ilə xarici investisiya 

qoyuluşları arasında müəyyən nisbət saxlanılmalıdır. Dünya təcrübəsi göstərir ki, müvafiq problemin 

həllində fərqli yanaşmalar mövcuddur. Buna baxmayaraq müştərək müəssisələrin yaradılması daha çox 

müşahidə olunur. 

Xarici investisiyaları yaranma mənbələri, istifadə olunma xarakteri, məqsədi, müddəti və digər amillər 

baxımından aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

-Yaranma mənbələrinə görə: 

A) DÖVLƏT kapitalı dedikdə, praktikada başqa sözlə ona rəsmi kapital da deyilir. Dövlətlərin və ya 

dövlətlərarası beynəlxalq təşkilatların qərarlarına əsasən xaricə ixrac olunan və ya xaricdən idxal olunan 

dövlət büdcə vəsaitləri başa düşülür. 

B) Özəl kapital dedikdə xaricdə yerləşdirilən qeyri-dövlət mənbələrinə əsasən formalaşan kapital 

nəzərdə tutulur. Bura müxtəlif növ investisiyalar; ticarət, banklararası kreditlər və s. aiddir. 

-Müddətinə görə: Qısamüddətli, orta və uzunmüdətli qoyuluşlara bölünür. 

-İstifadə olunma xarakterinə görə: Sahibkar kapitalı və borc kapitalına bölünür. 

-Məqsədinə görə: Portfel investisiyaları və birbaşa investisiyalara bölünür. 

Bunlardan başqa xarici investisiya qoyuluşlarının həyata keçirilməsinin də müxtəlif hüquqi formaları 

vardır ki, onlara da aşağıdakıları aid etmək olar: 

Birgə müəssisələr(a joint venture); Konsessiya(consession); Konsorsium(consortium); Filialların 

qeydiyyatdan keçirilməsi(branch); icarə(lease; rent). 

Xarici kaptalı ölkə iqtisadiyyatına cəlb etmək üçün müvafiq qanun, normativ akt və qərarların qəbul 

edilməsi əsas şərtdir. Və bu istiqamətdə ilk addım 15 Yanvar 1992-ci ildə qəbul edilmiş ―Xarici 

investisiyaların qorunması‖ haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu oldu. (7 Aprel 1192-ci ildə və 5 

Noyabr 1996-cı illərdə dəyişikliklər və əlavələr edilmişdir. Bu qanun Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

xarici investisiya qoyuluşunun hüquqi və iqtisadi prinsiplərini müəyyən edir. Qanun xarici investorların 

hüquqlarının müdafiəsinə təminat verir. Eyni zamanda qanun xarici investorlara Azərbaycan Respubkiasında 

qanunvericiliyin dəyişdirilməsi ilə bağlı bəzi təminatlar verir. 

Məlum olduğu kimi hazırda respublikamızda xarici investisiyalar ən çox neft sektoruna cəlb olunur. 
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Bu investisiya qoyuluşları da bir sıra beynəlxalq müqavilələr əsasında həyata keçirilir ki, bu müqavilələrin 

əsasında ―Əsrin müqviləsi‖ dayanır. Belə ki, bu müqavilə çox yüksək keyfiyyətə və rəqabət qabiliyyətinə 

malik olan Azərbaycan neftinin dünya bazarına çıxarılmasının və Azərbaycanın yeni, mütərrəqi neft 

strategiyasının əsasını qoydu. Azərbaycanın yeni neft stratyegiyası Xəzərin Azərbaycan sektorunda olan neft 

yataqlarının xarici şirkətlərlə birgə işlənməsi ilə xarakterizə olunur. Ulu Öndərin hakimiyyətə gəldiyi dövrdə 

ölkədə siyasi-iqtisadi vəziyyət çox gərgin idi. Təbii ki, belə bir şərait olan ölkəyə heç bir şirkətin investisiya 

qoymağa marağı olmazdı. Məhz bu amili nəzərə alan Ümummilli lider Heydər Əliyev ilk öncə ictimai siyasi 

vəziyyəti sabitləşdirdi və 1994cü il 12 Noyabrda atəşkəs elan edilməsinə nail oldu. İqtisadi fəaliyyət üçün 

ölkədə hərtərəfli imkanlar açıldı. Yalnız bundan sonra ölkəmizə, xüsusən də Neft sektoruna xarici investisiya 

axını başlandı.Görülən müştərək işlər ölkəmizə müasir texnologiyaların gətirilməsi, neft sənayesi 

infrastrukturunun yenidən qurulması, yüksək peşəkarlığa malik milli kadrların hazırlanması, eləcə də digər 

sahələrin inkişafı üçün geniş imkanlar açmışdır. 

 

 

MEYVƏ ġĠRƏLƏRI HAQQINDA ÜMUMĠ MƏLUMAT 

 

Sultanova Z.R. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

Təbii şirələr insan orqanizmi üçün çox faydalıdır. Onlar hər insanın ( xüsusən də uşaqların ) gündəlik 

qida rasionunda olmalıdır.                                                                                                       

Meyvə şirələri orqanizm üçün meyvənin özündən daha faydalıdır. Belə ki, şirələr daha tez, bir neçə 

dəqiqəyə həzm olunur və həzmetmə sistemi yüklənmir. Qida maddələri ilə zəngin olan şirələrin faydaları 

aşağıdakı kimidir. Şirələri tam yetişmiş meyvə və tərəvəzlərdən hazırlayırlar. Xarab meyvə və tərəvəzlərdən 

şirələri hazırlamaq olmaz. Təbii şirələri hazırlanandan dərhal sonra icmək lazımdır. 2 saatdan çox qalan təbii 

şirədə (soyuducuda da saxlansa) vitaminlər, demək olar ,tam yox olur.                                                         

Uşaqlar və xəstələr üçün şirələri şirəçəkən maşınlarda hazırlamaq məsləhət deyil. Meyvə və ya tərəvəzi 

sürtgəcdən keçirin, sonra isə alınmış kütləni bir neçə qat tənzif parçadan süzün. Bu halda bütün vitamin və 

mikroelementlər şirədə qalacaq. Kök şirəsi insanın gözləri və dərisi üçün çox faydalıdır.      

Alma şirəsi  

Qanazlığına, böyrəklərdən daşların düşməsinə kömək edən alma şirəsində minimal miqdarda kalori və 

çox miqdarda dəmir var. Almanın tərkibində orqanizmi şlaqlardan təmizləyən pektin maddələri olduğundan 

pəhriz saxlayanlara və fitneslə məşğul olanlara məsləhətdir. Tənəffüs orqanlarının işinin yaxşılaşması üçün 

gündə stəkan yarım alma şirəsi içilməlidir. Alma şirəsi kök, çuğundur və portağal şirəsi ilə qarışdırıldıqda 

daha da faydalı olur. Armud şirəsi Qan dövranı sistemi və böyrək problemi olanlara məsləhət görülən armud 

şirəsi əla sidikqovucu təsirə malikdir. Bu şirədə bağırsaq və həzmetmə sisteminin işini yaxşılaşdıran pektin 

birləşməsi var. Armud şirəsi piylənmədən əziyyət çəkənlərə məsləhətdir, belə ki, o, həzmetməni tənzimləyir, 

antiseptik, antibakterial və ağrıkəsici təsirə malikdir. 

Portağal  şirəsi  

Portağal şirəsi vitamin C mənbəyidir, ona görə bu şirəni əsasən ilin soyuq aylarında soyuqdəymənin 

müalicəsi və prafilaktikası məqsədilə içirlər. Portağal avitaminoz problemi olan insanlara da çox faydalıdır. 

Bu şirə tonusu artırır, yorğunluğu aradan qaldırır və qan damarlarını möhkəmləndirir. Həkimlər portağal 

şirəsini böyrək xəstəlikləri, ateroskleroz və hipertoniya zamanı içməyi məsləhət görürlər. Bu şirəni mədə 

xorası, onikibarmaq bağırsaq, bağırsaq pozğunluğu və qastrit zamanı içmək olmaz.Ananas şirəs Ananas 

şirəsi bromelayn adlanan təbii maddə ilə zəngindir ki, bu da piyləri əridir və orqanizmi cavanlaşdırır. Bu şirə, 

həmçinin angina və böyrək müalicəsi, stress və üşütmə zamanı faydalıdır. O, mədəaltı vəzinin işinə yaxşı 

təsir edir, orqanizmdən mayeni çıxarır ki, bu da sellülitin prafilaktikasına kömək edir. Ananas şirəsi ayaq 

şişkinliyi və tromboz zamanı da məsləhət görülür. Bu şirəni içə-içə rahat arıqlaya bilərsiniz. 

Qreypfrut şirəsi  

Bir qreypfrut ilə gündəlik vitamin C ehtiyatınızı ödəyəcəksiniz. Qreypfrut stresin müalicəsi üçün təbii 

həbdir. Həzmetmə sistemində problemi olanlara bu şirəni içmək məsləhətdir. Yeni sıxılmış şirə qan təzyiqi 

və böyrək pozğunluğu zamanı içilməlidir. Həmçinin iştahasızlıq, yuxusuzluq, yorğunluq problemini də 

aradan qaldırır. Qreypfrutda çoxlu vitamin, az kalori olduğundan müxtəlif pəhrizlər üçün əvəzolunmazdır. 

Nar şirəsi  
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Nar şirəsi hemoqlobini artıran müxtəlif təbii maddələr arasında birincidir. O, orqanizm tərəfindən 

rahat həzm olunur, iştahanı artırır və mədə fəaliyyətini nizama salır. O, sidikqovucu, antiseptik, ağrıkəsici 

vasitədir. Mədə xəstəliklərində nar şirəsini içmək olmaz. Ümumiyyətlə, nar şirəsini su ilə qarışdırıb içmək 

məsləhətdir. Nar şirəsi insann radiasiyaya qarşı müqavimətini artırdığından hazırda çox populyardır.Şirəni 

sıxılan kimi içmək lazımdır, 10 dəqiqədən sonra faydalı xüsusiyyəti itəcək. 

Şirə və nektar - fərq nədədir? 

1. Şirə meyvə və tərəvəzlərdən birbaşa sıxma yolu ilə alınan təbii məhsuldur. Onun tərkibində 

konservant, rəngləyici, dadverici maddələr olmur. Dadverici kimi meyvə və giləmeyvələrdən alınan təbii 

maddələrdən istifadə olunur. Belə şirənin qiyməti baha olur.                                                                            

2. Nektar 25-50% təbii şirədən, qalan hissə isə su, şəkər və baldan ibarətdir. Amma düşünməyin ki, 

nektar təbii şirədən pisdir. Axı albalı və qarağatın şirəsi çox turş olduğundan onu içmək olmur. Ona görə 

nektarı su ilə qarışdırmalı olurlar. Unutmayın ki, nektarda meyvənin vitamini qalır, ona görə onu içmək 

məsləhətdir. 

3. Şirətərkibli içkidə təbii şirə cəmi 10-40% olur. Şəkər və limon turşusundan başqa, tərkibində süni 

dadverici, rəngverici, şəkər əvəzedicisi, qida əlavələri olur. Belə içki susuzluğunuzu yatırsa da, tərkibində 

vitamin yoxdur. 

 

 

TOXUCULUQDA ĠSTĠFADƏ EDĠLƏN SĠNTETĠK LĠFLƏRĠN  

KEYFĠYYƏTĠNĠN EKSPERTĠZASI 

 

Süleymanova T.Q. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

Lif-uzunluğu en kəsiyindən dəfələrlə böyük olan toxuculuq materialıdır. Liflər təbii və kimyəvi ayrılır. 

Kimyəvi liflər də, öz növbəsində süni və sintetik liflərə ayrılır. 

Kimyəvi tərkibinə əsasən sintetik liflər 2 böyük qrupa bölünür: hetero silsiləli, karbon silsiləli. 

Hetero silsiləli liflər-Bu qrupa bir neçə kimyəvi elementdən təşkil olunan yüksək molekula malik 

qatranlardan alınan liflər daxildir. Bu qrupa aid birləşmələrin əsas silsiləsinə karbon atomundan əlavə, 

oksigen, azot, kükürd və başqa elementlərdən ya biri, ya da bir neçəsi daxildir. 

Hetero silsiləli liflər qrupuna poliamid və poliefir liflər daxildir. Hazırda poliamid liflərinin 10 növü 

məlumdur. Sənayədə fenol, etilen və s. geniş istifadə olunur. Kapron, enant və anid lifləri əsas poliamid 

lifləridir. 

Karbon silsiləli liflər - Bu liflər ancaq karbon atomlarından təşkil olunmuş polimerlərdən alınır. 

Karbon silsiləli qatranların təsnifatı çox müxtəlif qruplara ayrılır və onlardan lif alınması üçün geniş istifadə 

olunur. 

Karbon silsiləli qatranların qrupları çoxdur. Bunlar aşağıdakılardır. 

1.Karbohidrogenlərdən-polietilen, polipropilen, politirol qatranlar alınır. 

2.Halogentörəməli karbohidrogenlərdən, polivenilxlorid, politetraetilen, qatranları alınır. 

Sintetik liflər toxuculuq sənayesində tətbiq edilən xammal və materiallar içərisində mexaniki cəhətdən 

möhkəmliyinə görə fərqləndiyindən onlardan istehsal edilən parçaların əksəriyyəti mexaniki cəhətcə qeyri-

liflərdən möhkəm olub, forma saxlama, istismar şəraitində davamlılığına görə qeyri-liflərdən fərqlənirlər.  

a) Poliamid lifləri və onların xassələri.  

Kapron lifi və onun xassələri. Ölkəmizdə ən çox yayılmış sintetik liflər poliamid lifləridir. Onlardan 

da kapron lifləri ən çox istehsal edilir. Kapron qarışıq parçalar istehsalında tətbiq edilir ki, bu həmin liflərlə 

təbii lifləri qarışdırmaqla yaradıhr. Belə hazırlanan parçaların istismar xassələri təmiz kaprondan istehsal 

edilən parçalardan daha yaxşı olur. Parça istehsah ilə yanaşı kapron lifindən texniki məqsədlər üçün də 

istifadə edirlər.  

b) Polimer lifləri və onların xassələri. Polimer sintetik liflərdən ən çox yayılanlarından biri də lavsan 

lifıdir. Lavsan lifi sintetik lifli materiallar içərisində dartılmağa qarşı ən möhkəm lif hesab edilir. Bu liflərin 

ikinci spesifik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bunlar temperatur təsirindən öz xassələrini dəyişmir. İstiliyi 

saxlamasına, yumşaqlığına, yüngüllüyünə görə lavsan lifı yun lifıni xatırladır. Məhz bu səbəbdəndir ki, 

müasir dövrdə bir çox kostyumluq parçaların istehsalında yun lifıni lavsan lifı ilə qarışdırıb istehsal edirlər. 

Elastikliyinə görə lavsan lifı yundan üstündür. Lavsan lifinin ən mənfi tərəfi isə onların hiqroskopik 

olmamasıdır ki, bu parçaların səthində parıltı əmələ gəlməsinə səbəb olur. Son zamanlar lavsan lifindən 
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müxtəlif qısalma qabiliyyətinə malik parçalar istehsal edilir ki, bunlar hətta yun parçalardan da gözəl xarici 

görünüşə malikdir.  

c) Polivinil lifləri və onların xassələri. Bu elastik liflərdən biri də xlorin lifidir. Xlorin lifi özlərinin 

çox yüksək kimyəvi davamlılığı, mikroorqanizmin təsirindən dəyişmələri, çox yüksək mexaniki möhkəmliyi 

və sair xassələri ilə fərqlənirlər. Xlorin lifindən çox geniş miqyasda müalicə əhəmiyyətli paltarların 

istehsalında tətbiq edilir. 

 d) Poliakrilnitril lifləri və onların xassələri. Bu liflərin əsasını nitron lifı təşkil edir. Bu lif işığın 

təsirinə çox davamlıdır. Nitron lifı xarici görünüşünə görə xalis ipək lifinə çox yaxındır. Bunun ştapel lifı 

yun lifinə oxşayır. Nitron lifı yun lifı kimi istiliyi yaxşı saxlayır. Nitron lifınə bakteriya, kiflənmə, güvə təsir 

etmir. Kimyəvi maddələr də bu lifə öz təsirini göstərir. Nitron lifındən toxunan parçalardan tikilən paltarlar 

yuyularkən qısalmır və ütülənməyə ehtiyacı olmur, həmçinin qırışımır. Nitron pambıq və yunla qarışdırılaraq 

ondan kostyumluq, paltoluq parçalar, trikotaj məmulatlar, süni xəzlər, vatin və pərdəlik parçalar toxunur.  

e) Polivinilspirt lifləri və onlann xassələri. Bu qrup liflərin əsas nümayəndəsi vinoldur. Vinol yüksək 

davamlılığa malikdir. İslandıqda davamlılığını 10-15% itirir. Vinol sürtünməyə qarşı davamlıdır.Vinol 

turşuya, qələviyə və s. kimyəvi reaktivlərə qarşı çox davamlıdır. Vinol istiliyi az keçirir. Pambıq, kətan 

qarışığı ilə istehsal edilir. Həmçinin təmiz halda parça istehsalında istifadə edilir. 

 

 

AVROPA HESABLAMA PALATASININ TƏRKĠBĠ, TƏġKĠLATĠ STRUKTURU VƏ DĠGƏR 

NƏZARƏT ORQANLARI ĠLƏ ƏMƏKDAġLIĞI 

 

Şabanov A.F. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Avropa Hesablama  Palatası (European Court of Auditors, ECA) 1977-ci ildə təsis edilib və 1993-cü 

ildə Avropa Birliyinin  beşinci müstəqil institutu olaraq qəbul edilmişdir. 1999-cu ildə Amsterdam sazişinə 

əsasən, Avropa Hesablama palatasının səlahiyyətləri genişlənmişdir. 

Avropa Hesablama Palatasının tərkibi Avropa Birliyi haqqında müqaviləyə əsasən 

müəyyənləşdirilir.Avropa İttifaqına üzv ölkələrin hər birindən bir nümayəndə olmaqla Hesablama 

Palatasının tərkibi formalaşdırılır.Öz ölkələrində daxili audit orqanlarında əvvəllər işləmiş və ya hal-hazırda 

işləyən şəxslər , eyni zamanda bu vəzifəni yerinə yetirmək üçün xüsusi təhsil alan şəxslər  Avropa 

Hesablama Palatasının üzvü ola bilərlər.Hesablama Palatası üzvünün səlahiyyət müddəti altı ildir, lakin 

zəruri hallarda uzadıla bilər. Palatanın üzvləri fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi zamanı tamamilə müstəqil 

olmalı və Aİ-nın ümumi maraqlarından çıxış etməlidirlər. 

Avropa Hesablama Palatasının əsas funksiyası Aİ-nın maliyyə vəziyyətinin auditini həyata 

keçirməkdən ibarətdir. Palata Avropa İttifaqının maliyyə idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsinə yardım edir və 

Aİ vətəndaşlarının maliyyə maraqlarının təminatçısı kimi çıxış edir. 

Avropa Hesablama Palatası : 

1) AB-nin bütün gəlir və xərclərini, habelə İttifaqın bütün idarəetmə orqanlarını yoxlayır. Palatanın 

səlahiyyətlərinə daxilolmaların olub-olmamasını yoxlamaq, xərclərin qanunauyğun və səmərəli şəkildə 

həyata keçirildiyini yoxlamaq , eyni zamanda maliyyə fəaliyyətinin idarə olunmasını məqsədəuyğun şəkildə 

həyata keçirilməsini yoxlamaq daxildir ; 

2) Avropa Parlamentinə  müvafiq əməliyyatların həyata keçirilməsinin qanuniliyi və düzgünlüyünü 

ehtiva edən bir hesabat daxil olmaqla, hər bir maliyyə ili üçün Avropa Birliyinin büdcəsinin icrası ilə bağlı 

hesabat təqdim edir; 

3) Aİ-nın iqtisadi xarakter daşıyan layihələri haqqında rəsmi rəy verir ; 

4)Avropa büdcəsinin icrasına nəzarət etməkdə Avropa Parlamentinə və Aİ Şurasına komək edir. 

Avropa Hesablama Palatası öz işində digər AB qurumlarına və ya üzv ölkələrin hökumətlərinə bağlı 

deyildir.Nəzarət obyektlərini , nəzarət metodlarını , nəticələrin təqdim olunma formalarını və vaxtını özü 

müəyyən edir. Palata digər dövlət nəzarəti orqanları kimi  büdcə fəaliyyətinin bütün sahələrində yoxlama 

aparmır . Hər il yalnız bir hissəsini seçir və büdcə tənzimlənməsini həyata keçirir. Seçmənin əsas məqsədi 

audit sahəsinin risk səviyyəsinin müntəzəm təhlili nəticəsində, onun çatışmazlıqlarını, maliyyə əhəmiyyətini 

və əvvəlki yoxlamalar zamanı müəyyən edilmiş faktları öyrənməkdir. Təhlil nəticəsində və audit tərəfindən 

büdcə sahələrinin vahid bir şəkildə əhatə edilməsi zərurəti əsasında prioritetlər müəyyənləşdirilir. 

Yoxlamanın məqsəd və vəzifələri barədə yekun qərar qəbul edərkən nəzərə alınan digər amillər Avropa 
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Parlamenti, Avropa Şurası və ictimaiyyət tərəfindən gündəmə gətirilən məsələləri əhatə edir.Palata Aİ-nın 

xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılmış beynəlxalq normativlərə əsasən yoxlamaları həyata keçirir.Beynəlxalq 

Mühasiblər Federasiyasının və İNTOSAİ –nin təkmilləşdirdiyi audit normativləri yoxlamalar zamanı əsas 

götürülr. 

Müqavilə hər birinin müstəqilliyinə hörmətlə yanaşaraq, Avropa Hesablama Palatası ilə üzv ölkələrin 

daxili nəzarət orqanları arasında əməkdaşlığın təmin olunmasını nəzərdə tutur. Əlavə olaraq saziş palatanın 

iştirakı ilə ölkələrdə keçirilən yoxlamalarda bu ölkələrin daxili nəzarət orqanları və ya digər səlahiyyətli milli 

audit qurumlarının iştirakını tələb edir. Əməkdaşlıq məqsədi AB vəsaitlərinin istifadəsini daha effektiv və 

səmərəli şəkildə həyata keçirmək üçün yeni və uyğunlaşdırılan mövcud yanaşmaların yoxlanılması və həyata 

keçirilməsi üsullarını inkişaf etdirməkdir.AHP Avropa Azad Ticarət Birliyi , İNTOSAİ, EUROSAİ kimi 

təşkilatlarla qarşılıqlı fəaliyyət göstərir. 

 

 

BEYNƏLХALQ STANDARTLAR VƏ KEYFĠYYƏTĠN IDARƏ EDĠLMƏSĠNĠN  

ĠNKIġAFININ MÜASĠR ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Şahlarov T.İ. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

 

Başqa ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, son illər daha effektiv sistemlər ISO 9000 seriyalı standartların 

tələblərini təmin edən sistemlərdir. Kompleks sənaye müəssisələrində ISO-nun qüvvədə olan tələblərinə 

uyğunluq bütün dünya alıcıları tərəfindən praktik olaraq qəbul olunur o zəmanətlə ki, istehsalçı stabil 

keyfiyyətli məhsul tədarük edə bilər və müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlər və öhdəlikləri yerinə yetirər.  

ISO və QOST standartlarında bir sıra çatışmamazlıqlara baхmayaraq, onların tələblərini hazırkı 

mərhələdə minimal gərəklilik kimi qəbul etmək məqsədəuyğundur. Keyfiyyətə ümumi rəhbərlik etmə ISO 

standartları ilə uyğunluqda keyfiyyət sahəsində siyasəti müəyyən edir. O, keyfiyyət sahəsində və rəqabət 

aparma bacarığında rəhbərliyin məsuliyyətini, keyfiyyətin planlaşdırılmasını, işlərin aparılmasını, dəyərini 

və başqa hərəkətləri tənzimləyir. 

KI nəzəri və praktiki təcrübəsinin təhlili göstərir ki, bazar münasibətlərinə uyğun olaraq və bizim 

ölkədə yaranan şəraitlə idarəetməyə ancaq doğma və yaхud хarici yanaşmanın birmənalı istifadəsi arzulanan 

nəticəyə nail olmağa yol verməz. Burada əsas keyfiyyətin təmin edilməsi, inkişafin labüdlüyü və sistemli 

yanaşmanın daha geniş istifadəsidir. Buna aşağıdakıları əlavə etmək lazımdır: 

 keyfiyyətin yüksəldilməsi sahəsində məqsəd və məsələlər hər bir müəssisənin, firmanın, şirkətin və 

s. iqtisadi siyasətinin mərkəzində olmalıdır. Onların fəaliyyətinin məqsədi, bir qayda olaraq, aşağıdakılar 

olmalıdır: təlabatın təmin olunması və alıjıların tələbləri; alıcının gözlədiyi keyfiyyətə (qiyməti nəzərə 

almaqla) minimal хərclərlə çatma; məhsulun tədarükü və qoyulan müddətdə alıcılara хidmət göstərilməsi;   

 keyfiyyət sahəsində məqsədə çatmağın əsas kriteri kimi, alıcıların tələblərinin təmin edilməsini 

qəbul etmək lazımdır. 

 keyfiyyət sahəsində məqsədlərə çatmağın daha effektiv metodları kimi KI-n kompleks və sistemli 

yanaşmanın tanınması və tətbiqi; 

 fasiləsiz və sistematik öyrədilmə, iхtisaslı kadrların professional hazırlığı və təmin etmə sahəsində 

və KI-da onların iхtisasının daim yüksəlməsi\; 

 keyfiyyətin yüksəlməsində, təmin edilməsində və yaхşılaşmasında bütün işçilərin daim vicdanlı, 

yaradıcı işi vacibdir; 

 məhsulu hazırlayan və icra edən hər bir kəsə, bütün işçilərin alıcılara və sifarişcilərə dərin hörmətlə 

münasibəti tələb olunur; 

 müхtəlif vəzifə kateqoriyalı işçilərə qayğı və hörmət şəraiti yaratmaq lazımdır və onların 

ehtiyacına, təlabatına, güzaranına diqqət lazımdır, yəni insan amilini nəzərə almaq vacibdir.  

Хarici inkişaf etmiş ölkələrin qabaqcıl təcrübəsindən çıхış edərək, mövcud olan KI sistemlərinin 

birincilik qazanan istiqamətləri arasında aşağıdakıları qeyd etmək olar: 

KI sahəsində fasiləsiz öyrətmə sisteminin yaranması və bütün işçilərin alıjılara, sifarişçilərə hörmətlə 

münasibəti üslubunda tərbiyə edilməsi əsasən bu işçilərə və müəssisənin rəhbərlərinə lazımdır. KI sistemi 

hamıya aydın olmalıdır; kütləvi informasiya vasitəsini cəlb etmək məqsədəuyğundur. Müхtəlif kateqoriyalı 
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işçilər üçün məhsulun keyfiyyəti haqqında kütləvi jurnallar nəşr etmək lazımdır, məhsulun KI sahəsində 

öyrətmə və iхtisasartırma üçün iхtisaslaşdırılmış mərkəzlər yaratmaq vacibdir. Bunun tədrisini başqa 

ölkələrdən olan mütəхəssislər də həyata keçirə bilərlər. Bu istiqamət son dərəjə əhəmiyyətlidir, çünki 

rəqabətaparma bacarığına malik olan məhsulu və хidməti ancaq yüksək iхtisaslı mütəхəssislər yarada bilər. 

Məhsulun istehsalı sahəsində, yüksək və stabil keyfiyyətdə хidmət göstərilməsində stimullaşdırmanın 

rolunun yüksəlməsi, hazırlanan məhsulun keyfiyyətinin yaхşılaşmasına və yüksəlməsinə yönəldilmiş 

müхtəlif müsabiqələrin keçirilməsi təcrübəsini genişləndirmək məqsədəuyğundur. 

 
 

MÜASĠR ĠQTĠSADĠYYATIN ĠNKĠġAFINDA TURĠZMĠN YERĠ VƏ ROLU 

 

Şirinli B.R. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Müasir iqtisadiyyatın ən dinamik, tez inkişaf edən və gəlirli sahələrindən biri də turizm sahəsidir. Bu 

biznes növü yüksək sürətlə inkişaf edir və digər sahələrdən fərqli olaraq, iqtisadi böhranın təsirinə daha az 

məruz qalır. Bir çox ölkələrin, o cümlədən, inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən turizm 

dövlət büdcəsinə xeyli pul vəsaitinin axınını təmin edir. Məsələn, İspaniyada ÜDM-in 35% turizm sahəsinə 

düşür, Kiprdə bu göstərici 45% çatıb. 

Dünya iqtisadiyyatının inkişafı, beynəlxalq ticarət əlaqələrinin genişlənməsi, nəqliyyat və əlaqə 

vasitələrinin təkmilləşdirilməsi, dünya təsərrüfatının qloballaşması nəticəsində beynəlxalq turizm də sürətlə 

inkişaf edir. Beynəlxalq turizm –beynəlxalq iqtisadi fəaliyyətin əsas növlərindən biridir; o, dünya 

iqtisadiyyatının strukturuna və ümumi vəziyyətinə, eləcə də dünya ölkələrinin və regionlarının 

təsərrüfatlarının inkişafına əsaslı təsir göstərir.  

Turizmin inkişafı iqtisadiyyatın bir çox sektorlarına, o cümlədən, ticarətə, nəqliyyata, rabitəyə, 

tikintiyə, kənd təsərrüfatına, istehlak məhsullarının istehsalına təsir etməklə iqtisadiyyatın ən perspektivli 

istiqamətlərindən biri sayılır.   

Turizmin dünya iqtisadiyyatındakı rolundan bəhs edərkən, aşağıdakı rəqəmlərə diqqət yetirək: 

-dünya üzrə ÜDM-in 12%; 

-ümumi investisiyaların 7.5%; 

-vergi daxilolmalarının 5.5%; 

-ixracdan əldə olunan gəlirin 8%. 

Turizmin ölkə iqtisadiyyatına birbaşa və dolayı təsirini fərqləndirirlər. Birbaşa təsir – hər hansı bir 

səyahət edən şəxsin yaşamağa, qidalanmaya, əyləncəyə xərclədiyi vəsaitdən əldə olunan gəliri nəzərdə tutur. 

Dolayı təsir isə ilk baxışda biri-birinə aidiyyatı olmayan sahələrin qarşılıqlı əlaqəsi deməkdir – 

mehmanxanalar tikinti şirkətlərin xidmətlərindən istifadə edir, restoranlar – fermer təsərrüfatlarının, turizm 

agentlikləri – nəqliyyat və sığorta şirkətlərinin. 

Dayanıqlı inkişaf edən turizm xidmətləri bazarı bütün iqtisadiyyatın inkişafına təkan verir, bir çox 

sahələrin fəaliyyəti sürətlənir, gəlirlər artır. Digər tərəfdən isə, turizmin yeni iş yerləri yaratması nəticəsində 

vətəndaşların həyat səviyyəsi yaxşılaşır və sosial problemlər həll olunur. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, 

səyahət sferası xarici valyuta daxilolmalarının mənbəyidir və beynəlxalq əlaqələrin inkişafına səbəb olur. 

Beləliklə, turizm sənayesinin iqtisadiyyata olan müsbət təsirini belə ifadə etmək olar: 

-yerli büdcələrin artması, 

-turizmlə əlaqəli olan sahələrin inkişafı, 

-yeni iş yerlərinin yaradılması, 

- xalq sənətkarlığının inkişafı, 

-valyuta daxilolmalarının artması, 

-istehsal və sosial infrastrukturun inkişafı, 

-əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsi. 

Ümumiyyətlə, turizm sektoru birbaşa və ya dolayı 30-dan çox sahə ilə əlaqəlidir, dünya üzrə ixracın 

8%-i, dünya xidmət bazarının isə 31%-i turizmin payına düşür, sahədə 100 milyondan artıq işçi çalışır ki, bu 

da dünya üzrə hər 10 iş yerindən biri deməkdir. 
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XARĠCĠ ĠQTĠSADĠ ƏLAQƏLƏRĠN ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAFA TƏSĠRĠNĠN STATĠSTĠK 

QĠYMƏTLƏNDIRĠLMƏSĠ 

 

Şirinov Ü.İ. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Xarici iqtisadi fəaliyyət ölkənin inkişafının mühüm amilidir. Qloballaşma prosesi yalnız dünya 

iqtisadiyyatının strukturunu dəyişmir, həm də ölkənin daxili iqtisadi inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərir. 

Qloballaşmanın əsas hərəkətverici qüvvələri xarici iqtisadi münasibətlərin liberallaşdırılması, beynəlxalq 

inteqrasiya və elmi-texniki inkişafdır . Ticarətin liberallaşdırılması və inteqrasiya dünyanın iqtisadi mərkəz-

lərinin dəyişməsinə gətirib çıxarmır, həm də milli iqtisadiyyat çərçivəsində əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb 

olur ki, bunun da sosial-iqtisadi inkişaf da nəzərə alınması vacibdir. İqtisadiyyatın artımına gətirib çıxaran 

xarici iqtisadi siyasətin seçilməsi məsələsi uzun müddətdir ki, iqtisadçılar tərəfindən öyrənilir. Xarici 

sektorun iqtisadi artımda rolu tədqiqatçılar tərəfindən birmənalı qiymətləndirilmir. Bəziləri ixraca əsaslanan 

iqtisadi artım strategiyasını önə çəkir, digərləri isə xarici ticarətə yönəlik siyasətin milli istehsala mənfi təsir 

göstərdiyini qeyd edirlər.  

İxracın iqtisadi artıma təsirinin xarakteri birmənalı deyildir. İxracdan daxil olan gəlirlər ölkənin 

büdcəsinin formalaşdırsa da, daxili bazarın səmərəliliyinə mənfi təsir də göstərir. Deməli, xarici sektorun 

ölkə iqtisadiyyatının inkişafına təsirinin xarakteri və istiqamətinin qiymətləndirilməsi problem müasir dövrdə  

olduqca vacibdir. 

Xarici sektorun iqtisadi inkişafa təsirinin qiymətləndirilməsi sahəsində müxtəlif yanaşmalar vardır. 

Səbəb -nəticə asılılığının öyrənilməsində reqressiya-korrelyasiya metodu geniş imkanlara malikdir. 

Ümumiyyətlə. xarici iqtisadi siyasət sahəsində düzgün idarəetmə qərarları qəbul etmək üçün statistik-riyazi 

metodlardan, o cümlədən reqressiya-korrelyasiaya təhlilinindən geniş istifadə edilir. .  

Enerji resursları sahəsində yüksək ehtiyatı olan Azərbaycan dünya təsərrüfatında əsasən bu növ 

məhsulun ixracı ilə  iştirak edir. Əlbəttə ki, bu da milli iqtisadiyyatın xarici sektordan asılılığını şərtləndirir.  

 Ölkənin iqtisadi artımına xarici sektorun təsiri çox istiqamətlidir. İqtisadi inkişafı xarakterizə edən 

mühüm makroiqtisadi göstərici olan ümumi daxili məhsula ixracın həcmi, xaric iticarətin şəraiti və neftin 

qiymətinin dəyişməsi mühüm təsir göstərmişdir. Başqa sözlə düsək 2010-2016-cı illər ərzində bu 

göstəricilərin dinamikasında müxtəlif dəyişikliklər baş vermişdir ki, bu da ölkənin iqtisadi inkişafına 

müəyyən təsirsiz ötüşməmişdir. 2015-ci llə müqayisədə 2016-cı ildə ölkənin ümumi daxili məhsulu 3,1% 

azalmışdır. Eyni meyl ixracda da müşahidə edilmişdir. Bu dövrdə ölkənin ixrac əməliyyatlarının əsas 

hissəsini təşkil edən neft və neft məhsullarının qiymətindəki dəyişiklik xarici ticarətin şərti indeksini də 

əlverişsiz meylin formalaşmasına gətirib çıxarmşdır. 2013-cü ildə başlayaraq xarici ticarətin şərti indeksinin 

qiyməti vahiddən az olmuşdur ki, bu da xarici ticarət şəraitinin ölkəmiz üçün əlverişsiz olduğunu göstərir.    

Bu dəyişənlər arasındakı əlaqənin reqressiya modelinin parametirlərini, əlaqənin sıxlıq göstəriciləri 

SPSS proqramı əsasında hesablanmışdır.  

Ümumi daxili məhsulun dəyişmə tempi ilə ixracın dəyişmə tempi arasındakı reqressiya-korrelyasiya 

təhlilinin nəticələrinə görə ümumi daxili məhsulun həcminn dinamikası ilə ixracın həcmi arasında əlaqə 

vardır və  bu iki dəyişən arasındakı əlaqənin sıxlıq göstəricisinin, yəni korrelyasiya əmsalının qiyməti 0,716 

olmuşdur.  Determinasiya əmsalının qiymətinin 0,513 olması, ümumi daxili məhsulun variasiyanın 51,3%-i 

modelə daxil edilən amillə müəyyən olunduğunu göstərir.  Bui ki amil arasındakı reqressiya modeli 

 ̂               ̀  kimi olmuşdur. Bu o deməkdir ki,  ixracın dinamikasının 1% dəyişməsi qarşılığında 

ümumi daxili məhsulun dinamikasının orta hesabla 0,447 % dəyişməsini gözləmək olar. Elastiklik  əmsalının 

nəticəsinə görə, ixracın dinamikasının 1% dəyişməsi ümumi daxili məhsulun dinamikasının orta hesabla 

0,4% dəyişməsinə gətirib çıxarır.  

Xarici ticarətin şərti indeksi ilə neftin qiymət indeksi arasındakı reqressiya-korrelyasiya təhlilinin 

nəticələri onlar arasında nəzərəcarpacaq əlaqənin olduğunu göstərir. Korrelyasiya  əmalının 0,951 olması 

xarici ticarətin şərti indeksi ilə neftin qiymət indeksi arasında sıx əlaqənin olduğunu subut edir. Bu 

dəyişənlər arasında əlaqənin reqressiya modeli   ̂               ̀  kimi omuşdur. Deməli, neftin 

qiymət indeksinin 1% dəyişməsi ölkənin xarici ticarətinin şərti indeksinin orta hesabla 0,729% dəyişməsinə 

gətirib çıxarır.  
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Beləliklə, həyata keçirilən reqressiya-korrelyasiya təhlilinin nəticələri ölkənin iqtisadi inkişafında 

xarici dektorun parametrlərinin mühüm rol oynadığın göstərir. 

 

 

ĠġÇI KOSTYUMLARININ HAZIRLANMASININ KOMPLEKS MEXANIKLƏġDIRILMIġ 

XƏTTININ TEXNOLOGIYALARININ VƏ AVADANLIQLARININ ANALIZI 

 

Tapdqzadə A. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti(UNEC) 

 

İşçi kostyumun qiymətləndirilməsi və seçimi meyarları 

Rusiyada xüsusi işçi geyimi istehsalının müasir vəziyyəti aşağıdaki tendensiyalarla təsvir olunur:   

 İstehsal sahəsinə əvvəllər ev geyimləri istehsal edən yeni müəssisələrin daxil edilməsi.  

 İşçi geyiminin model sırasının sahə QOSTları və Texniki şərtləri ilə müəyyən olunumş 

çərçivədən kənara çıxması.  

Xüsusi işçi geyim termininin hamı tərəfindən qəbul olunmuş vahid tərifinin olmaması da işlərin 

vəziyyəti üçün əlverişli deyil. Bu, Moskva şəhərində keçirilmiş "Телогрейка-2002"sərgisində daha aydın 

şəkildə müşahidə olunurdu, sərginin stendləri və podiumlarında eksponentlərin işçi geyim adlandıra biləcəyi 

istənilən geyim nümayiş olunurdu. Terminlərin bolluğu da vəziyyəti qarışdırır:   işçi, xüsusi, peşəkar, 

korporativ... Bundan əlavə, bizim gündəlik ev geyimlərimizdə işçi geyim üslubu özünü biruzə verir (necə ki 

əvvəllər idman üslubu dəbə düşmüşdü. Müqayisə edin: xüsusi idman geyimi var və idman üslublu geyim 

var). Ən məşhur işçi geyim cins paltarlardır.  

Yuxarıda qeyd olunanlardan əlavə, xüsusi işçi geyim konkret istsehsal-iqlim şəraitində müəyyən 

istehsal fəaliyyəti üçün istehsal olunur.  Bizim tərəfimizdən təklif olunan işçi geyim seçiminin meyarları 

sadəcə modeli qiymətləndirməyə kömək etmir, həm də nümunənin işçi kateqoriyaya aidiyyatını müəyyən 

edir: əgər işçi geyim üçün qiymətləndirmə meyarlarından biri zəruri deyilsə, bu zaman qiymətləndirilən 

nümunə xüsusi geyim deyil.   

Bu zaman unutmamaq lazımdır ki, istehsal və iqlim amilləri nə qədər mürəkkəbdirsə və insanın 

peşəkar fəaliyyəti nə qədər aydındırsa, işçi geyimə olan tələblər bir o qədər sərtdir və seçim bir o qədər 

asandır. Müqayisə edin: qışda ahə şəraitində əl elektrik qaynaqçısı və ya mexanik sexdə yardımçı işçinin 

xüsusi geyimi.   

Beləliklə, işçi geyimin qruplara birləşdirilmiş aşağıdaki meyarlar üzrə  qiymətləndirməyi tövsiyyə 

edirik:  

 gigiyena; 

 erqonomik; 

 istismar; 

 iqtisadi. 

Göstərilən qrup çərçivəsində gigiyena qiymətləri işçi geyim modelinin gigiyena sertifikatına 

uyğunluğunu müəyyən edir və ikiballı şkalaya malikdir:  

 sertifikata uyğundur;  

 sertifikata uyğun deyil. 

Əgər geyim sertifikata uyğundursa, test davam edir. Əgər gigiyena sertifikatına uyğun deyilsə, uyğun 

olduğu istehsal çərçivələri müəyyən olunur, və ya uyğun hala gətirilir, və ya əgər başqa xüsusi geyim 

yoxdursa, lakin onsuz olmazsa, test davam etdirilir.   

Meyarların erqonomik qrupu işçi geyimi erqonomik göstəricilərinə görə qiymətləndirir.  Erqonomika 

insan-makina sistemini və bu sistemin elementləri arasında qarşılıqlı təsiri öyrənir.   

Erqonomikanın inkişafının əvvəlində sistemdə işçi geyimin yeri heç bir şəkildə müəyyən edilmirdi. 

Lakin mən iddia etmirəm ki, işçi geyim sistemdə ballast və ya çəpər rolunu oynamır, sistemin aktiv 

elementidir, çünki əhəmiyyətli dərəcədə insanın antropometrik göstəricilərini dəyişdirir. [12, s.21] 

İşçi geyimin qiymətləndirilməsi və seçimi meyarlarının erqonomik qrupu a.ağıdakilardan ibarətdir:  

 antropometrik meyarlar;  

 fəaliyyətin qiymətləndirilməsi meyarları;  

 subyektiv meyarlar;  
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 obyektiv fizioloji göstəricilər. 

 

KOBB-DUQLAS MODELĠ ĠLƏ PROQNOZLAġDIRMA MƏSƏLƏSĠ 

 

Yolçuyev M.V, Kərimov V.Ə 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Elə sistemə baxılır ki, burada Y məhsul istehsalının miqdarı ona təsir edən faktorlardan: K- əsas 

fondların, L –işçi qüvvəsinin miqdarından asılı olaraq öyrənilir. Qeyd olunan göstəricilərin illər üzrə 

statistikasından istifadə olunur. Verilmiş statistika cədvəli əsasında Y-in faktorlardan asılılığını ifadə edən 

funksiyanı qurmaq tələb olunur. Məsələnin bu şəkildə qoyuluşu Kobb-Duqlas funksiyasının parametirlərinin 

qiymətləndirilməsinə gətirilir. Araşdırmanın ikinci mərhələsində qurulan funksiya ilə gələcək zaman üçün Y-

in proqnozlaşdırılması məsələsi qoyulur. 

Kobb-Duqlas modelinə baxılacaq:   

                                                                                        (1) 

2012-2017-ci illər üzrə Y, K, L parametirlərinin şərti statistik qiymətlərini yazaq. 

                                                                                                                                                        Cədvəl 1. 

                        İllər üzrə məhsul istehsalının kapitaldan  və işçi qüvvəsindən asılılığının statistikası 

İllər Y K L 

2012 50 40 100 

2013 55 42,5 110 

2014 59 44,5 121 

2015 59 46,5 133,1 

2016 62 48 146,4 

2017 65 49 161,05 

Kobb-Duqlas funksiyasının qurulması məsələsinə baxaq. İllər üzrə Y, K, L parametirlərinin qiymətləri 

məlum olduğuna görə       parametirlərinin qiymətləndrilməsi (1) modelini xəttiləşdirməklə aşağıdakı kimi 

yerinə yetirilə bilər: 

                        ,                                                           (2) 

Burada:          ,       ,       ,       . (2) düsturu əsasında ən kiçik kvadratlar üsulu ilə 

aşağıdakı tənliklər sistemini qura bilərik. 

                                             {

 ̅        ̅     ̅ 

    
̅̅ ̅̅ ̅̅     ̅      

 ̅̅ ̅̅        
̅̅ ̅̅ ̅̅

    ̅̅ ̅̅ ̅̅     ̅        ̅̅ ̅̅ ̅̅      
 ̅̅ ̅

                                                            (3) 

   

Tənliklər sistemində  ̅   ̅    ̅  və s. qiymətləri          və s. parametrlərinin n sayda ilə görə hesablanmış 

ədədi ortasını ifadə edir. Tənliklər sistemi məlum olduğuna görə cədvəl 1 əsasında qiymətləri yerinə qoyub 

   parametirlərini qiymətləndirmək mümkündür. 

 

{

                     
                            
                            

 

 
Alınan qiymətlər aşağıdakılardır: 

                                                ,                      qiymətlərini 

          funksiyasında yerinə yazaq.                        alarıq. K, L-in əvvəlki illəri üzrə 

qiymətlərini bu funksiyada yerinə yazmaqla Y-in qiymətlərini qurulan model vasitəsi ilə də hesablaya 

bilərik, bunları    ilə işarə edək. Sonra alınan qiymətlərlə əvvəlki qiymətləri müqayisə edib mütləq və nisbi 

xətaları müvafiq olaraq aşağıdakı düsturlarla hesablayaq: 

 

   |    | 
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                                                                                                                                          Cədvəl 2 

İllər                              

2012 50 57,4 7,4 14,8 

2013 55 57,7 2,7 4,9 

2014 59 57,9 1,1 1,9 

2015 59 58,1 0,9 1,5 

2016 62 58,3 3,7 6,2 

2017 65 58,4 6,6 10,2 

 

Mütləq və nisbi xətaların illər üzrə orta qiymətləri: 

Mütlər xətanın orta qiyməti ―3,7‖ , nisbi xətanın orta qiyməti ―6,5‖-dir. İndi isə 2018-2022-ci illər 

üçün Y, K, L-in qiymətlərini proqnozlaşdıraq. Əvvəlcə K, L parametirləri üçün zamana görə xətti reqresiyya 

modellərini quraq. Cədvəl 1-dən istifadə etsək, aşağıdakı nəticələr alınar: 

                          
Y-in qiymətlərini             düsturu ilə proqnozlaşdıra bilərik. 

                                                                                                                               Cədvəl 3 

İllər  Y(     
 ) 

 

) 

K L 

2018 78,6 52,3 263 

2019 79,5 53,1 278,75 

2020 83 53,9 294,5 

2021 84,5 54,7 310,25 

2022 85 55,5 326 

 

 

MĠNGƏÇEVĠR SU HÖVZƏSĠNDƏN OVLANAN QIZILXALLI BALIĞININ ƏMTƏƏ VƏ 

KEYFĠYYƏT GÖSTƏRĠCĠLƏRĠNĠN EKSPERTĠZASI 

 

Zalova G.R. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Hazırda respublikamızda balıqçılıq təsərrüfatı üçün yararlı hesab olunana daxili su hövzələrindən biri 

də Mingəçevir su  anbarıdır. Mingəçevir su anbarının çox mühüm xalq təsərrüfatı əhəmiyyətiylə yanaşı, 

respublikamızın sularında yaşayan balıqların ekologiyasına, balıqçılığa əhəmiyyətli və zərərli təsiri də 

olmuşdur.Mingəçevir su anbarının balıq faunası əsasən su anbarı yaranarkən Kür, Alazan və İori çaylarının 

həmin ərazisində yaşayan balıqların hesabına formalaşıb, indiyə qədər də istər bəzi dəyişikliklərə 

uğramışdır.Mingəçevir su anbarının yaranmasının ilk illərində burada 20növ balıq:həşəm, çəki, külmə, 

çapaq, naxa, yastıqarın ,qaraqaş ,kərkə, xanı balığı, sıf, qızılbalıq, şəmayı, poru, uzunburun, qambuziya 

balığı qeydə alınmışdır. Beləliklə Mingəçevir su anbarında balıqların 34 növü və yarımnövü birhibridi və bir 

forması rast gəlinir. 

 Mingəçevir su anbarı sahəsinə və suyunun həcminə görə respublikamızın daxili su hövzələrindən irisi 

hesab edilir. Mingəçevir su  anbarında 34 növə aid olan vətəgə əhəmiyyətli balıqlara rast gəlinir. Vətəgə 

əhəmiyyətli balıqlar içərisində qızılbalıqkimilər çox qidalı və əhəmiyyətli sayılırlar. Qeyd edək ki, 

Azərbaycan sularında Qızılbalıqkimilər cinsinə mənub olan balıqların 2 forması yayılmışdır: - Qızılbalıq və 

adi qızılxallı (forel).  Bu balıqların əti zərif, şirəli, yağlı olub, yüksək qidalılıq dəyərinə malikdir.  Ancaq 

təəssüflər olsun ki, bu balığın nəsli kəsilmək və vətəgə əhəmiyyətini artıq itirmək üzərədir.  

Son illərdə dövlətimiz tərəfindən bu nadir növün artırılması tədbirlərinə başlanılmışdır.  

Respublikamızda hal-hazırda qızılbalıqların artırılması üçün xüsusi süni göl təsərrüfatları fəaliyyət 

göstərməyə başlamışdır. Bu təsərrüfatlarda əsasən qızılbalığın artırılması üçün nəzərdə tutulan qızılxallı 

(forel) növlərindən istifadə olunur. Deməli daxili, sututarlarda qiymətli balıq növlərinin ehtiyatının 

artırılması, əhalinin daha çox diri və soyudulmuş balıqla, qaxac edilmiş və hislənmiş balıq məhsulları ilə 

lazımi miqdarda təmin edilməsi vacib məsələlərdən biri hesab edilir.   

Bu baxımdan, Azərbaycan sularında yaşayan qızılbalıqların kimyəvi tərkibinin və qidalılıq dəyərinin, 

əmtəəlik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və keyfiyyətinin ekspertizası böyük elmi və praktiki əhəmiyyət kəsb 

edir.    
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Bu baxımdan tərəfimizdən qızılxallı balığının orqanoleptiki və fiziki-kimyəvi keyfiyyət 

göstəricilərinin tədqiqi aparılmışdır. Tədqiqatın əsas məqsədi qızılxallı balığının orqanoleptiki və fiziki-

kimyəvi keyfiyyət göstəricilərinin mövcud dövlət standartlarının və normativ texniki sənədlərin tələblərinə 

uyğunluğunu müəyyən etməkdən ibarətdir.  

Orqanoleptiki üsulla qızılxallı balığının xarici görünüşü, iyi, dadı, konsistensiyası tədqiq edilmişdir 

Qızılxallının xarici görünüşü qiymətləndirilərkən ilk əvvəl balığın bədən səthinin və qarın nahiyəsinin 

vəziyyəti, anal dəliyinin seliyinin rənginə və iyinə diqqət yetirilmişdir.  

Fiziki-kimyəvi üsulla aparılan ekspertiza zamanı qızılxallı balığının kütlə tərkibi, azot əsaslı uçucu 

maddələrin və yağın miqdarı təyin edilmişdir 

Tədqiqat üçün götürülmüş qızılxallının  ümumi kütləsi 665 q olmaqla, bədən hissəsi 410 q, baş hissə 

120 q, daxili orqanları 60 q, üzgəcləri 75 q-dır. Hesablama 0,1 dəqiqliklə aparılmış və nəticələr cədvəl 1-də 

qeyd edilmişdir. 

                                                                                                                                 Cədvəl 1.  

Qızılxallının kütlə tərkibi 

№ Balığın hissələrinin adları Kütləsi, q Balığın kütləsinə görə çıxarı,%-lə 

1.  Bütöv balıq 665 100 

2.  Bədən hissə 410 61,65 

3.  Baş hissə 120 18,05 

4.  Daxili orqanlar 60 9,02 

5.  Üzgəclər 75 11,28 

 

Cədvəl 1-dən  göründüyü kimi qızılxallı balığın kütləsi 665 q  olmaqla,  yeyilən   bədən hissə  balığın 

61,65 % - ni təşkil edir 

Qızılxallı balığında yağın və lipidlərin miqdarının təyinində hazırda geniş istifadə olunan Folç 

asidometrik metodundan istifadə olunmuşdur. 

Qızılxallı balığında yağın miqdarının təyini 3 mərhələdə aparılmışdır: 

1-ci mərhələdə aparılan tədqiqat zamanı qızılxallı balığının ətində yağın miqdarı - 11,24%;  

2-ci mərhələdə yağın miqdarı -11,26%;  

3-cü mərhələdə isə yağın miqdarı - 11,19% olmuşdur. 

Beləliklə, qızılxallı balığı üzərində 3 mərhələdə aparılan analizin  nəticəsi göstərdi ki, bu balıqda yağın 

miqdarı orta hesabla 11,19 - 11,26%  olmuşdur.  

Beləliklə, qızılxallı üzərində fiziki-kimyəvi üsulla aparılan ekspertiza  zamanı alınan nəticələr onu 

göstərdi ki, bu balığın  keyfiyyət göstəriciləri mövcud standartların və normativ-texniki sənədlərin tələblərinə 

cavab verir və bu standartlardan fərqli xüsusi kənarlaşma halları qeyd edilməmişdir. 

         

 

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Алиев С.Т. 

Азербайджанский государственный экономический университет 

 

Измельчение осуществляют различными способами: раздавливанием, раскалыванием, 

разламыванием, истиранием, ударом и резанием. Кроме последнего, все способы или различные их 

комбинации составляют основу процесса дробления. Они характеризуются различной степенью 

деформации сжатия и сдвига. 

При раздавливании (рис. 1,а) материал под действием нагрузки деформируется по всему 

объему и, когда внутренние напряжения в нем превышают предел прочности сжатию, разрушается. 

При раскалывании (рис. 1, б) материал разрушается в местах наибольшей концентрации 

нагрузок под действием клиновидного режущего инструмента. 

При истирании (рис. 1, г) материал измельчается под действием сжимающих, растягивающих и 

срезающих сил, превращаясь в диспергированное вещество. 

При ударе (рис. 1, д) материал распадается на части в результате действия динамической 

нагрузки. В случае сосредоточенной нагрузки получается эффект, подобный тому, что и при 

раскалывании, а при распределенной нагрузке по всему объему эффект разрушения аналогичен 

наблюдаемому при раздавливании. 
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Рис. 1. Способы измельчения: а - раздавливание; б - раскалывание; в - разламывание; г - 

истирание; д - удар; е — резание; ж – распиливание 

Форма и размеры образующихся кусков материала, как и при раздавливании, непостоянны. 

Матер 

При резании (рис. 1,е) материал разделяется на части заранее заданных размеров и формы. 

Распиливание (рис. 1, ж) является разновидностью процесса резания. Оба эти процесса 

полностью управляемы. 

Из перечисленных способов наиболее пригодными для промышленного измельчения мяса и 

мясных продуктов оказались резание и распиливание (машины для крупного измельчения), сочетание 

резания с раздавливанием, раскалыванием и ударом (машины для среднего и мелкого измельчения), 

комбинация резания, раздавливания и истирания (машины для тонкого измельчения). 

 

 

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ  

ИНВЕСТИЦИЙ (ПИИ) 

 

Ализаде А.О. 

Азербайджанский государственный экономический университет 

 

В современной экономической среде одной из универсальных тенденций  глобализации 

является прямые иностранные инвестиции (далее ПИИ).ПИИ играют важную роль в содействии 

экономическому росту в принимающих странах. В настоящее время Азербайджан сильно 

заинтересован в их привлечении. 

При осуществлении ПИИ важное значение имеет условия сложившиеся в принимающей  

стране. Их называют факторами инвестиционной среды. Для привлечения ПИИ необходимо создание 

благоприятного инвестиционного климата. Инвестиционный климат - это создание положительных 

экономических, политических и социальных условий для привлечения капитала, и, прежде всего, 

капитала  иностранных инвесторов. 

Преимуществами Азербайджана при привлечении ПИИ  являются:  

-Выгодное географическое положение на пересечении международных транзитных путей; 

-Азербайджан имеет развитую международную транспортную сеть (воздушный, водный, 

железнодорожный и автомобильный, нефте- и газопроводы).  

-Достаточно емкий внутренний рынок. Отсутствие в большинстве случаев конкуренции 

отечественных товаров и услуг.  

- Очень важным показателем является значительный ресурсный потенциал (в частности 

нефтяной). 

-Относительно низкая себестоимость производства, квалифицированная и сравнительно 

дешевая рабочая сила, также сравнительно низкая стоимость зданий сооружений, а также земли. 

-Двусторонние инвестиционные соглашения. Азербайджан подписал двусторонние соглашения 

о защите инвестиций с такими странами как Китай, Франция, Грузия, Германия, Англия, Ираня, 

Италия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Польша, Турция, Украина, США и Узбекистан. Эти 

двусторонние соглашения для некоторых инвесторов  могут служить гарантом надежной 

инвестиционной среды, и привлечь их. 
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      Сильные и слабые стороны инвестиционной среды Азербайджана.          
Сильные стороны Слабые стороны 

Привлекательное географическое 

расположение 

Низко-качественная инфраструктура 

Наличие развитой транспортной сети Высокий уровень случаев правонарушений 

Емкость внутреннего рынка Бюрократические барьеры 

Значительный ресурсный потенциал Нестабильность в регионе из-за конфликта в Нагорном 

Карабахе 

Дешевая и качественная рабочая сила Недостаточный уровень развития ненефтяного сектора 

Заключение двусторонних соглашений Низкий уровень безопасности 

Наряду с преимуществами присутствуют и негативные факторы. Они связаны как в внешними 

факторами - нерешенность вопроса Нагорного Карабаха, так и внутренними — высокий уровень 

инфляции  в последние годы, сокращение расходов гос. бюджета. Негативными факторами считаются 

также высокий уровень случаев правонарушений, соответственно низкий уровень безопасности, 

наличие бюрократических барьеров. Одним из существенных негативных факторов является также 

низкая степень диверсификации экономики, ее зависимость от нефтяного сектора, также 

соответственно направленность всех иностранных инвестиций, поступающих в страну в нефтяной 

сектор. В настоящее время Азербайджан сильно заинтересован в осуществлении диверсификации 

экономики, в привлечении инвестиций в не нефтяной сектор. Диверсификация экономики как 1 из 

важных задач нашло свое отражение в масштабной государственной программе «Стратегическая 

дорожная карта», которая  приведет к быстрому развитию экономики и полной  ликвидации 

нефтяной зависимости национальной экономики. 

  
 

ОТДЕЛКА ТКАНЕЙ РАЗЛИЧНОГО ВОЛОКНИСТОГО СОСТАВА. ВОРСОВАНИЕ  

 

Аллахвердиева Л.Я. 

Азербайджанский государственный экономический университет 

 

Текстильные материалы, или текстиль – материалы и изделия, выработанные из волокон и 

нитей. К ним относятся ткани, трикотаж, нетканые полотна, швейные нитки и др.  

В зависимости от происхождения текстильные волокна делят на натуральные и химические . 

После ткачества ткани содержат различные примеси и 

загрязнения, они имеют ворсистую поверхность, плохо 

смачиваются водой. Такие ткани называют суровыми, они 

непригодны для изготовления одежды и нуждаются в отделке. 

Основные операции отделки х/б тканей следующие: 

опаливание, расшлихтовка, отваривание, беление, мерсеризация, 

ворсование, крашение, печатание, аппретирование, 

каландрирование и др. 

-Ворсование – процесс создания на ткани ворсовой поверхности с 

помощью ворсовальных машин (рис 1). Ворсованию 

подвергаются бобрики, драпы, сукна, пальтовые ткани. В 

результате повышается мягкость, пушистость, теплозащитные 

свойства тканей, им придается характерный внешний вид. При 

ворсовании влажная ткань пропускается через ворсовальную 

машину, имеющую барабаны, покрытые кардолентой или растительными ворсовальными шишками. 

Для выравнивания ворса процесс ворсования шерстяных тканей дополняют ворсованием 

полимерными шишками, чешуйки которых имитируют чешуйки растительных шишек, но имеют 

плоскую поверхность. Некоторые пальтовые ткани подвергают легкому ворсованию игольчатой 

лентой (кардованию) с изнаночной стороны для придания им повышенной мягкости. На тканях с 

велюровой отделкой вспушивают ворс ворсующими и контрворсующими валиками, движущимися в 

разные стороны.  

     Рис.1 
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Ворсование драпов, пальтовых тканей производится путем вычесывания волокон из влажной 

ткани на ворсовальной машине, имеющей барабаны, покрытые кардолентой или растительными 

ворсовальными шишками. 

 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА СУХОГО МОЛОКА 

 

Балаев Г.М. 
Азербайджанский государственный экономический университет 

                                   
В тезисе говорится о экспертизе и качестве сухого молока и потребительские свойства, первое 

сухое молоко было получено в начале 19 веке технология получения была достаточно сложна, но все 

полезные свойства исходного продукта сохранялись.Потребовалось всего несколько десятилетий, 

чтобы сухой молочный порошок приобрел популярность и были разработаны способы 

промышленного его получения. Благодаря этому сегодня он используется в пищевой 

промышленности шире своего жидкого предшественника. 

Сухое молоко - представляет собой простой концентрат из обычного пастеризованного 

коровьего молока. Потребность в такой форме продукта существовала всегда: состав молока известен 

обилием полезных свойств и широтой использования в кулинарии. И главным его недостатком 

является именно короткий срок хранения: всем известно, что даже в холодильнике свежее домашнее 

молоко прокисает в течение нескольких дней. Сухое молоко эту проблему и решает. На качество и 

сохраняемость сухих молочных продуктов кроме сырья оказывают влияние условия их производства. 

Так, если сгущенное молоко перед сушкой гомогенизировано, то сухое цельное молоко содержит в 

10 раз меньше свободного жира. Охлаждение сухого продукта в крупной таре — длительный 

процесс, поэтому при температурах, превышающих точку плавления молочного жира, происходит 

ухудшение качества за счет интенсивного окисления молочного жира.Нарушение температурного 

режима сушки приводит к перегоранию частиц, сильному обезвоживанию и как следствие к 

необратимым изменениям за счет белков молока; снижению растворимости и окислению молочного 

жира за счет увеличения содержания свободного жира.Повышение температуры хранения сухих 

молочных продуктов способствует ускорению реакции окисления и образования меланоидинов. 

Продолжительность хранения сухих молочных продуктов зависит от температуры и относительной 

влажности воздуха.Для сухих молочных продуктов общим показателем прогнозирования стойкости 

является герметичность тары. При сохранении герметичности исключается увлажнение продукта, 

обеспечивается его стойкость. Стойкость сухих молочных продуктов к окислению определяется 

количеством свободного жира. Если показатели свободного жира не более 1,5%, то окислительной 

порчи жира и изменений вкуса в рекомендуемые сроки хранения не будет. Для экспертизы качества 

от партии сухих молочных продуктов отбирают 3% ед. упаковки, но не менее двух ящиков 

продукции в мелкой (потребительской) таре и не более 3 ед. продукции в крупной (транспортной) 

таре. Пробы сухих молочных продуктов из крупной тары отбирают щупом из каждой вскрытой 

единицы упаковки, отсыпая пробы в чистую банку. Общая масса пробы должна быть около 1 кг, из 

нее составляют средний образец. Его хорошо перемешивают, высыпают на чистую бумагу и делят 

шпателем по диагонали на четыре равные части (треугольники). Два противоположных треугольника 

возвращают в партию, а два оставшихся соединяют перемешивая и разделяют на две части; из одной 

отбирают 200 г для органолептической оценки и 200 г для физико-химических анализов. 

Калорийность сухого молока, восстановленного из сухого порошка, с жирностью в 2,5%, равна 48,3 

кКал на 100 мл, содержание белков - 2,42 г, и углеводов - 3,43 г. Эти значения немного меньше 

таковых у пастеризованного цельного. 

При правильном получении состав сохраняет большую часть витаминов и почти все 

минеральные компоненты. В 100 граммах его содержатся (в скобках - содержание в свежем молоке): 

витамин А в количестве 0,013 мг (0,02 мг); 

витамин В1 в количестве 0,01 мг (0,04 мг); 

витамин В2 — 0,02 мг (0,15 мг); 

витамин С — 0,4 мг (1,3 мг). 

 

 

http://sostavproduktov.ru/potrebitelyu/vidy-produktov/moloko
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 РОЛЬ ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ И ОБЩЕСТВЕ 

 

Казымов Э.А. 

Азербайджанский государственный экономический университет 

 

Туризм — важная отрасль экономики многих государств, которая обеспечивает занятость 

местного населения, повышает загрузку гостиниц, отелей и ресторанов, увеличивает количество 

зрелищных мероприятий, обеспечивает приток иностранной валюты и т.д. Туризм основан на 

эксплуатации определенных местных ресурсов, и его внутренняя экономическая природа 

предусматривает получение дохода каким-либо государством или местным сообществом. 

Иммиграционные службы государства озабочены проблемой ограничения притока рабочей силы из-

за рубежа и, как правило, разрешают наем иностранных рабочих лишь на основе особой лицензии и 

только в случае нехватки собственных трудовых ресурсов или отсутствия специалистов надлежащего 

профиля, способных или готовых выполнять определенные виды работ (например, тяжелые, вредные, 

грязные и т.п.). 

Поэтому во всех разрешительных документах на въезд (визах) указывается, что туристам 

запрещается работать в целях получения заработка. Так, в австралийской визе стоит четкая надпись: 

"Без права оплачиваемой работы или учебы". Этот принцип обязателен и для деловых туристов, так 

как они получают денежное обеспечение в своей стране или по месту работы и, следовательно, 

привозят деньги в страну пребывания; кроме того, деловой туризм достаточно прибылен (туристы-

бизнесмены в своих поездках тратят в 3—4 раза больше денег, чем туристы других категорий). 

Современное состояние экономики определяется не столько развитием обособленных отраслей, 

сколько функционированием различных межотраслевых комплексов, к которым следует отнести и 

туризм: объединяя различные отрасли, эта сфера охватывает некое пространство, включая 

предприятия и организации различной отраслевой принадлежности. Так, туристы выступают в роли 

покупателей, то есть каждый человек стремится по возможности удовлетворить свои потребности в 

отдыхе. Спрос на путешествия выражается в оплате соответствующих работ, услуг и товаров, что 

обеспечивает финансирование туристской индустрии. Развитие индустрии туризма (строительство 

дорог, гостиничных и курортных комплексов, обустройство новых рекреационных территорий и т.п.) 

требует больших капитальных вложений и финансируется из различных источников 

(государственные структуры, отечественные и зарубежные частные организации, международные 

организации и др.). 

Рост объемов производства в индустрии туризма непосредственно влияет на другие отрасли 

экономики, где разворачивается инвестиционная деятельность: создаются новые рабочие места, 

расширяется торговый оборот и, следовательно, увеличивается прибыль. Часть полученных доходов 

поступает государству в виде налогов. Собранные таким образом средства могут быть направлены на 

дальнейшее финансирование инфраструктуры индустрии туризма, а также материальную помощь 

социально незащищенным группам населения.  Цели туризма должны отвечать требованиям 

общественной морали и не выходить за рамки этических норм. Современный этап развития туризма 

характеризуется наличием большого числа кустарных и полукустарных производств, а также мелких 

предприятий (в основном, семейного типа), сосуществующих с влиятельными корпорациями. 

Среди фирм, участвующих в рыночных операциях в туризме, в количественном отношении 

преобладают малые формы бизнеса. Во Франции на 70% предприятий гостиничного типа 

численность обслуживающего персонала не превышает 5 человек. Половина всех занятых в отелях, 

кафе и ресторанах приходится на предприятия с численностью работников менее 10 человек. 

Среди турагентств 57,5% составляют фирмы, на которых работает менее 6 человек. Однако они 

обеспечивают работой только 13,9% от общего числа занятых в туристском секторе Франции; их 

торговый оборот составляет 8,4% общего оборота сектора, а добавленная стоимость — 9,5%. В то же 

время на 26 самых крупных турагентств страны (1,9% от их общего количества) с численностью 

персонала более 100 человек в каждом приходится 46,3% всех занятых в секторе, 49,2% торгового 

оборота и 56,6% добавленной стоимости. Таким образом, крупные фирмы играют важную роль на 

рынке туристских услуг. В туроператорском секторе отмечаются более высокие уровни 

концентрации. Половину рынка пэкидж-туров контролируют 5 ведущих французских туроператоров 

(включая "Средиземноморский клуб"), а 67% — 10 доминирующих фирм. 
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Близкие значения коэффициент рыночной концентрации принимает в других развитых 

туристских странах. В Японии на 2 ведущих туроператора приходится 30% совокупного объема 

продаж пэкидж-туров, в Бельгии — 60%, в Нидерландах — 70%; в ФРГ рыночная доля трех первых 

туроператоров составляет 42%, в Швейцарии — более 60%, в Великобритании — 75%. 

Концентрация в туризме обусловлена теми же причинами, что и в других отраслях экономики: 

они связаны, прежде всего, с эффектом экономии на масштабе производства. Наряду с ними можно 

выделить специфические факторы, определяющие динамизм и разнообразие форм концентрации 

туристского рынка. Толчком к его монополизации служит недолговечность туристских предприятий 

(главным образом, отелей) и турагентств вследствие утяжеленной структуры издержек; в периоды 

экономических кризисов их банкротства и поглощения становятся массовым явлением. 

Другим фактором, вытекающим из первого, являются высокие коммерческие риски операций 

на рынках путешествий. Туристские компании страхуют риски, расширяя географию своего 

представительства и спектр предлагаемых продуктов. Они выходят на внешние рынки стран, 

лидирующих по отправке или приему международных туристских потоков, открывают в них свои 

филиалы, создают транснациональные цепи; для большей устойчивости они проникают в смежные 

секторы туризма. Концентрация производства в туристской индустрии осуществляется двумя 

путями: внутренним и внешним. 

В первом случае укрупнение происходит в рамках отдельной хозяйствующей единицы 

вследствие капитализации прибыли (внутренний рост). Во втором случае экономическая власть 

сосредоточивается у монополистического образования в результате сотрудничества (кооперации) или 

объединения (слияния) широкого круга предприятий. 

Исследования, проведенные Всемирной туристской организацией (WTO) показывают, что 

состояние мировой индустрии туризма, несмотря на объективные трудности последних лет, в целом 

стабильно и отрасль сохраняет позиции крупнейшего, высокодоходного и быстро развивающегося 

сектора мировой экономики. 

Этим объясняется повышенный интерес к сфере туризма со стороны правительств большинства 

стран мира, имеющих влиятельные структуры исполнительной власти для обеспечения эффективной 

государственной политики его развития. 

 

 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Махмудова Ф.Ф. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

Россия является одним из основных партнеров во внешней торговле Азербайджана. Она 

занимает второе место в общем товарообороте страны и первое в азербайджанском импорте. На 

данный момент Россия инвестировала в экономику Азербайджана около 3 млрд. долларов, а 

Азербайджан в экономику РФ – 1 млрд. долларов. По данным Государственного таможенного 

комитета Азербайджана, товарооборот с Россией в январе-июле 2017 года составил 1,1 миллиарда 

долларов. Кроме того, идет обсуждение программы сотрудничества России и Азербайджана на 2018-

2021 годы, которая будет включать в себя ряд совместных мероприятий, затрагивающих 

экономическую, социальную и гуманитарную сферы. Особое место в российско-азербайджанском 

сотрудничестве занимает экспорт российского оружия в Азербайджан, который составил 1,8 млрд. 

долларов по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Таким образом, 

Азербайджан занимает шестое место по импорту российского вооружения.  

Подобная интенсификация экономических связей отнюдь не случайна, она обусловлена 

совпадением геостратегических и геополитических интересов российской и азербайджанской сторон. 

Так, на прошедшем недавно в Астане форуме «Евразийская неделя» было объявлено о вступлении в 

завершающую стадию переговоров ЕАЭС и Ирана о создании зоны свободной торговли. На 

сегодняшний день, почти все «правила игры» между Ираном и ЕАЭС определены, в связи с чем 

подписание договора может состояться уже в октябре этого года. Для стран ЕАЭС и для России в 

частности, создание зоны свободной торговли с Ираном является приоритетной задачей. Для Ирана 

евразийский рынок имеет огромное значение. В этой связи, Азербайджан занимает выгодную 

географическую позицию, так как именно через его границы проходит самый короткий сухопутный 
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путь из России в Иран. Таким образом, в перспективе сотрудничества ЕАЭС и Ирана отчетливо 

намечается создание треугольника Россия-Азербайджан-Иран, где Азербайджан будет играть 

ключевую логистическую и транспортную роль. 

Азербайджан всегда подчеркивал свою нейтральную позицию и проводил независимую 

политику, направленную на защиту национальных интересов. Недаром именно Баку был выбран 

местом проведения встречи начальника Генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова и 

председателя военного комитета НАТО Петра Павела 7 сентября 2017 года. Это также делает 

Азербайджан важной переговорной площадкой между Россией и Западом, благодаря чему 

стратегическая ценность Азербайджана для России возрастает на фоне ухудшения отношений со 

странами НАТО. 

Не стоит забывать, что США не первый год стремятся укрепить свое влияние в Центральной 

Азии, поэтому Азербайджан проводит аккуратную политику в отношении сотрудничества с 

Соединенными Штатами, и в целях сохранения баланса сил в регионе опирается на поддержку 

России, в том числе и по вопросам поставок вооружения. Интенсификация российско-

азербайджанских отношений выступает страховочным механизмом, демонстрирующим США 

возможность быстрой реакции в случае неправомерных действий с их стороны. 

Можно сделать вывод, что поводом для сближения России и Азербайджана стали как 

политические, так и экономические факторы. Исходя из текущей политической ситуации, 

сложившейся в Нагорном Карабахе, Россия будет всеми силами стремиться сохранить мир в регионе, 

так как при развязывании войны ей придется пожертвовать либо Арменией, с которой ее связывает 

договор по ОДКБ и ЕАЭС, либо Азербайджаном, который может стать важнейшим стратегическим 

партнером России в отношениях с Ираном и Турцией, а также в связи с реализацией китайской 

концепции «Один пояс, один путь», где Азербайджан станет логистическим узлом на пути китайских 

товаров в Европу через территорию России. Российско-азербайджанское сотрудничество открывает 

перед обеими сторонами новые горизонты взаимодействия и новые экономические возможности. 

Взаимодействие государств Россия-Азербайджан-Турция-Иран потенциально является сильнейшим с 

экономической точки зрения в Центральной Азии. Таким образом, экономическое сотрудничество 

между Россией и Азербайджаном будет только расти. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

 

Салимов Э.Э. 

Азербайджанский государственный экономический университет 

 

Платная услуга является сферой связанные с количеством кадров, привлеченных во всех 

сферах деятельности. Руководящие кадры, учитывает перспективы развития, и определяет основные 

направления развития туризма. Кадры распределяются по законам распределения труда и для 

функционирования общей системы. Кадровый потенциал формируется по видам услуг, по 

прибыльности предприятий, по региональным и государственным задачам развития.  В этом особое 

место занимают менеджеры или туроператоры, тур агенты собственники. В этом иерархии начинания 

является выбор и обоснование цели и задачи предприятий и выбор рынка. Кадровый потенциал 

сферы туризма формируется за счет учебы и подготовки кадров в производстве услуг. Сфера услуг, 

особый вид производства. Продукция труда в этой сфере потребляется во время производства. Чтобы 

реализовать продукции не надо определенный вид продукции производить. Производство начинается 

во время наличия потребителя, особенно туристов. Туристические кадры должно быть ищут навыки, 

опыт и поведение принятых решений. 

Квалификация кадров производится путем изменения структуры производства. Современный 

опыт развития отдельных  странах и туристической сферы характеризует новые направления 

производства услуг. Инновация и структурные изменения характеризует профиль, профессии и 

поведении кадрового потенциала. Туристические кадры подготавливаются к учебным процессам и 

реформированием предприятий и организации производства услуг.  

Реформ туристических услуг нацелен на удовлетворении потребности туристов, устойчивого 

развития предприятий.  
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Экономические основы функционирования туристических услуг реализуется учебным научным 

процессом и стимулом для повышения квалификации кадров.  Кадровый потенциал планируется и 

формируется с объемом производимой продукции. Для каждой единицы продукции, необходимо 

затрат труда и рост производительности труда. Для того, чтобы стимулировать рост трудовой 

активности, можем рассчитать следующие показатели: 

  
  

    
    

  
  

  
    

 

Где: Э – эффект для одного работающего; 

     ТП – туристическая продукция;  

 Н раб – число работающих; 

       Зп – заработная плата.  

Эти показатели имеют смысл, чтобы увеличивать качественный рост продукции услуг. Сфера услуг 

измеряется трудоемкостью и размером средней заработной платы: 

 

  
    

  
 

Где  З – средняя заработная плата; 

       И – размер заработной платы по иным квалификации  труда; 

       Н – количество работников. 

Исследования соотношений объема роста продукции и количество работников характеризует рост 

стимулов. Заработная плата составляет около 30% всего затрата предприятий и отрасли. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В ТУРИЗМЕ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

 

Салимов Э.Э. 

Азербайджанский государственный экономический университет 

 

     Формирования сферы услуг в туризме связаны с динамикой роста продукции и отраслей 

структуры производства услуг. Обобщающий фактор развития туризма связано с  ростом количества 

туристов. В каждой республике количество туристов растет с ростом продукции услуг и повышением 

его эффективности. Эффективность туризма требует комплексные организации всех его отраслей. В 

этом инфраструктуре отраслей сферы услуг дополняют друг друга как единая целая система. Туризм 

как сфера обслуживания сосредоточена в рамке человеческой потребности. Потребность в сфере 

услуг туризма изменяется общим развитием экономики и отраслями обслуживающих туристом. 

Азербайджанская республика, как одним из республик туристических деятельности, имеют 

свои потенциалы и перспективы развития. 

Динамики роста сферы туризма, связано концептуальным развитием республики. Развитие не 

нефтяного сектора особенно инфраструктуры в республике и отраслей сферы услуг. Сфера услуг 

развивается по количественным и качественным показателям. Динамика роста туризма 

характеризуется количеством роста туристов. Последние годы количество туристов растет 

определяющим темпом. В 2017 году приезжих туристов составляет 2,6 млн. человек, которые имеют 

цели и мотивы туристов. 

Анализ динамики туристов проводятся количественно и качественно. Количественное 

выражение роста туристов связано с развитием экономики. Темпы роста валового внутреннего 

продукта, увеличение ненефтяного продукта в экспорте, увеличение инфраструктуры в городской и 

сельской местности, гостиничное хозяйство, питьевая и продовольственная обеспечивает рост 

туризма.     Туризм имеет региональные и ресурсные особенности, так как географическое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

положение и природные ресурсы обеспечивают рост особого вида туризма: 

     -  экологический 

     -  аграрный 

     -  здравоохранительный 
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     -  гостеприимство 

     -  деловой 

     -  этнический 

     -  особый вид интересов 

Особенности роста туризма, связано уровнем жизни населения растущего высокими темпами. 

Увеличивается количество студентов, пенсионеров и учащихся, семейная структура и рост их уровня 

жизни увеличивает количество туристов. Внутренний туризм связан с уровнем жизни населения. 

Между уровнем жизни и роста количества туристов можно графически выразить следующим 

образом. 

 

 

                                                                                                                        график 2.1. 

  

 

   

                                                туристы населения 

                                                                                            Уровень жизни 

связь между уровнем жизни населения и рост туристов 

Закономерность роста туристов определяется многими факторами. 

Сфера услуг в туризме имеет свои организационные особенности, механизма управления и 

принятых решений. Структура управления услуг в туризме имеет формы собственности, критерии и 

механизмы управления. Принципиальную схему услуг можно выразить следующим образом.  

 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА  

ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ 

 

Раджабов А.К. 

Азербайджанский государственный экономический университет 

 

Сыр - один из наиболее питательных пищевых продуктов, получаемый путем специальной 

переработки молока. 

В соответствии с товарными и потребительскими свойствами сыры подразделяют на 

следующие группы: сычужные (твердые, полутвердые, мягкие, сычужно-кислотные, рассольные, 

сыры из овечьего молока), плавленые и переработанные (с вкусовыми наполнителями и специями), 

кисломолочные. 

Плавленые сыры - это молочный продукт, который вырабатывается из сычужных сыров, сыров 

для плавления, творога, масла и других молочных продуктов с добавлением специй и наполнителей 

путем плавления сырной массы при температуре 75-95°С. Плавленые сыры имеют высокую пищевую 

ценность. При потреблении 100 г. плавленого сыра удовлетворяется на 30-40% суточная потребность 

человека в незаменимых аминокислотах. Хорошая растворимость и однородность структуры 

плавленых сыров способствует быстрому усвоению. Малая нагрузка для желудочно-кишечной 

системы является важным достоинством, особенно для питания детей и пожилых людей. 

Потребительские свойства плавленых сыров: 

Плавленые сыры производят из нестандартных сычужных сыров, отклоняющихся по жирности 

или содержанию влаги, или имеющих дефекты теста, корки, внешнего вида, не выводящие их из 

категории пищевых продуктов.  

Плавленые сыры по пищевой ценности практически не уступают натуральным. Они содержат 

20-60% молочного жира, полноценные белки, большое количество солей кальция и фосфора, имеют 

более широкую, чем натуральные. 

Пищевая ценность плавленых сыров обусловливается, прежде всего, белками. Содержание 

белков в плавленых сырах 20-25%. В их состав входят параказеин - 75-90%, казеин - 5-20% и 

сывороточные белки - до 5%. 100 г плавленого сыра полноценно заменяют 150 г. мяса, при этом они 

не содержат вредных пуриновых оснований. Усвояемость белка в сыре плавленом приближается к 

100% и превосходит таковую в твердых сырах из-за большего содержания растворимых белков. 
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Кроме высокого содержания белка и жира в сыре есть сотни необходимых организму веществ. 

Прежде всего, сыр плавленый - незаменимый источник кальция, недостаток потребления которого 

наблюдается у значительной части населения. 100-150 г. сыра удовлетворяют суточную потребность 

человека в этом веществе. Важно, что кальций в сыре находится в оптимальном соотношении с 

фосфором и магнием, что повышает его усвояемость. 

Плавленые сыры также являются хорошим источником витаминов А, О, В2, Е, фолиевой 

кислоты. Сочетание этих витаминов и минеральных веществ с полноценными белками и жирами 

способствуют наилучшему усвоению всех питательных веществ, содержащихся в сырах. 

В связи с тем, что плавленые сыры подвергаются тепловой обработке, они содержат меньшее 

количество микроорганизмов. В результате плавления сыры приобретают новые свойства: вкус 

может изменяться за счет внесения пищевых наполнителей, специй. При плавлении кроме вкусовых 

добавок можно вводить соки, витамины, различные наполнители и т.д. 

Количество влаги в плавленых сырах колеблется от 35 до 60%, соли - от 2 до 4%. 

Экспертиза качества плавленого сыра 

Согласно ГОСТ Р 52685-2006 "Сыры плавленые. Общие технические условия" все плавленые 

сыры, кроме сладких, должны обладать выраженным сырным и/или кисловатым, и/или в меру 

острым или кисломолочным вкусом и запахом. Для сладких плавленых сыров вкус и запах должны 

быть чистыми, молочными, сладкими. При использовании компонентов и/или ароматизаторов - 

привкус, свойственный внесенным компонентам и/или ароматизаторам или смеси компонентов и 

ароматизаторов. 

Консистенция однородная, равномерная по всей массе. На разрезе - отсутствие рисунка. При 

использовании компонентов - с наличием частиц внесенных компонентов. Допускается наличие не 

более 3 воздушных пустот и нерасплавившихся частиц размером не более 2 мм на разрезе площадью 

10см. 

Цвет теста всех плавленых сыров - от белого до интенсивно желтого. При использовании 

компонентов, и/или ароматизаторов, и/или красителей цвет теста обусловлен цветом внесенных 

компонентов, и/или ароматизаторов, и/или красителей. 

Хранение и транспортировка плавленых сыров 
Плавленые сыры перевозят в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами 

перевозок скоропортящихся грузов, действующими на транспорте соответствующего 

вида.Плавленые сыры хранят при температуре 0-+4 °С и относительной влажности воздуха не более 

85%. Плавленый сыр в порошке хранят в сухом, хорошо вентилируемом помещении, при 

температуре не ниже - 4 °С и не выше +20 °С и относительной влажности воздуха не более 85%. 

Хранение сыров совместно с другими пищевыми продуктами со специфическим запахом в одной 

камере не допускается. Сроки годности плавленых сыров различны и зависят от условий хранения и 

используемой упаковки и варьируются от 30 суток до 12 месяцев. 
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XI BÖLMƏ 

 

QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ DÖVLƏTİN İQTİSADİ  

SİYASƏTİNİN FORMALAŞMASI 

 

 

AQRAR SAHƏNİN İNKİŞAFININ ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

Əliyeva A.Ə. 

Mingəçevir Dövlət Universiteti 

 

Təbii haldır ki, uğurların əsasında düşünülmüş, uzaqgörən siyasət dayanır. Bildiyimiz kimi 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevikinci dəfə hakimiyətə qayıtdıqdan sonra ölkəmizə rəhbərlik etdiyi 

müddətdə Azərbaycanın inkişaf strategiyasını müəyyən edib. Hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən bu 

strategiya uğurla həyata keçirilir və müasir dövrün çağırışlarına uyğun olaraq daha da inkişaf etdirilir.Bu gün 

Azərbaycan sürətlə inkişaf edir və həyatın bütün sahələrində ciddi dəyişikliklər müşahidə olunur. Bu 

dəyişiklikləri biz kənd təsərrüfatı sektorunda da aydın şəkildə görə bilərik. 

Azərbaycanda iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunda kifayət qədər böyük xüsusi çəkiyə malik olan kənd 

təsərrüfatı sürətlə inkişaf edir. Əlverişli coğrafi-iqlim xüsusiyyətləri ölkəmizdə aqrar sektorun geniş inkişaf 

imkanlarına malik olmasını şərtləndirir. Dövlət əhailinin ərzağa olan daxili tələbatını əsasən öz potensialı və 

imkanları hesabına ödəyə bilməsi üçün regionlarda infrastruktur sahələrinin yaradılması və kənd 

təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi istiqamətində mühüm islahatlar reallaşdırılıb və bu proses davam edir. 

Müasir dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatı neft-qaz və tikinti sahələrindən sonra üçüncü ən 

iri sahə olmaqla iş yerləri ilə təminatında ən böyük pay sahibidir. Məhz dünya enerji bazarında yaşanan 

proseslərin Azərbaycan iqtisadiyyatına mənfi təsiri nəticəsində iqtisadiyyatın digər sektorlarında işini itirən 

insanların bir hissəsinin yenidən kənd təsərrüfatına üz tutmaları da deyilənlərin bariz nümunəsidir. 

Qeyri-neft sektorunun prioritet istiqaməti olan aqrar sektorun, xüsusilə onun ölkəmizdə ənənvi sahələri 

olan pambıqçılığın, üzümçülüyün, tütünçülüyün, baramaçılığın inkişaf etdirilməsi, bu sahələrə dövlət 

dəstəyinin görülməsi barədə ölkə Prezidentinin xüsusi göstərişləri olmuş və müvafiq sənədlər 

imzalanmışdır.“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair 

Strateji Yol Xəritəsi”-ində nəzərdə tutulmuş tədbirlər buistiqamətlərdən biridir. 

Ölkəmizdə aqrar sektorun inkişafında xüsusi əhəmiyyət kəsb edən tədbirlərdən biri də ölkədə 

regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair qəbul edilmiş sayca 3 Dövlət Proqramlarının xüsusi əhəmiyyəti 

olmuşdur. 

Məhz bu dövlət proqramlarında nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası ölkədə qeyri-neft sektorunun 

davamlı inkişafına, sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına, investisiya qoyuluşlarının artmasına 

təkan vermişdir. 

Dövlət proqramlarının icra olunduğu 10 il ərzində ümumi daxili məhsul 3,2 dəfə, o cümlədən, qeyri-

neft sektoru 2,6 dəfə, sənaye 2,7 dəfə, kənd təsərrüfatı 1,5 dəfə, investisiyalar 6,5 dəfə, əhalinin gəlirləri 6,5 

dəfə, orta aylıq əməkhaqqı 5,5 dəfə artmışdır. 

Son illər ərzində aqrar bölmədə real artım hər il orta hesabla 4,5 faiz təşkil etmişdir. Bu sahədə 

aparılmış islahatlar nəticəsində: 

- aqrar-sənaye kompleksini inkişaf etdirmək, ərzaq təminatını yaxşılaşdırmaq üçün ilk növbədə bazar 

iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğun olan qanunvericilik bazası yaradılmış; 

- torpaq islahatları həyata keçirilmiş, islahatlar nəticəsində ləğv edilmiş sovxoz, kolxoz və 

təsərrüfatlararası müəssisələrin özəlləşdirilən torpaq və əmlakları əsasında 1191 kollektiv, 136 kənd 

təsərrüfatı istehsalı kooperativləri, 2651 ailə-kəndli təsərrüfatı və digər özəl qurumlar yaranmış, 843.2 min 

ailə fiziki şəxs kimi fəaliyyətə başlamış; 

- aqrar islahatlar nəticəsində ləğv olunmuş, eləcə də işğal altında olan rayonlarda təsərrüfat 

subyektlərinin borcları silinmiş və onlara digər güzəştlər edilmiş; 

- kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında özəl bölmənin xüsusi çəkisi 99,7%-ə çatmışdır. 
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Ümumiyyətlə, ölkəmizdə kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi və müasirləşdirilməsi istiqamətində 

mühüm işlər görülür. Aqrar sektora dövlət tərəfindən qoyulan investisiyalar ilbəil artır. Yeni texnikalar 

alınır, dövlət tərəfindən subsidiyalar ayrılır, güzəştli şərtlərlə gübrə, yanacaq, lizinqlər verilir. Müasir 

melorasiya, irriqasiya sistemləri dövlət investisiyaları hesabına qurulur. Sahibkarlara güzəştli şərtlərlə verilən 

kreditlər hesabına yeni aqrar istehsal sahələri yaranır. 

Hazırda aqrar sahəni innovasiyalar tətbiq etmədən inkişaf etdirməyi təsəvvür etmək çox çətindir. Bunu 

nəzərə alaraq ölkə başçısının tapşırıqları əsasında aqrar sahədə innovasiyanın tətbiqi istiqamətində geniş 

işlərə başlanmışdır. 

 

 

REGİONAL İNKİŞAF SİYASƏTİNİN UĞURLU NƏTİCƏLƏRİ 

 

Əliyeva L. 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 

Ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasında prioritet kimi müəyyən edilmiş və  neft-qaz 

gəlirlərindən səmərəli istifadə etməklə regional tarazlığın təmin edilməsi  istiqamətində müstəsna rol 

oynayan regional inkişaf üzrə Dövlət Proqramları, əhalinin işgüzar fəallığının artmasına, regionlarda 

sahibkarlıq fəaliyyətinin daha da genişlənməsinə, infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinə, 

beynəlxalq tələblərə cavab verən rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü məhsullar istehsal edən yeni müəssisə 

və obyektlərin yaradılmasına səbəb olmuş, vətəndaşların rifahını xarakterizə edən keyfiyyət göstəricilərini 

əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmışdır.  

Bu baxımdan Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2004-cü il 11 fevral tarixli 24 nömrəli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramının (2004-2008-ci illər)” əsas məqsədi qeyrineftsektorunun davamlı inkişafı, ölkə regionlarının 

tarazlı inkişafının təmin edilməsi, regionlarda kommunal xidmət və sosial infrastruktur təminatının 

yaxşılaşdırılması, yeni iş yerlərinin və müəssisələrin yaradılması nəticəsində əhalinin məşğulluq 

səviyyəsinin artırılması və həyat səviyyəsinin yüksəldilməsindən ibarət olmuşdur. “Azərbaycan 

Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)”nın uğurlu icrası 

bütün regionların inkişafında yeni bir mərhələnin yaranmasına səbəb olmuş, formalaşmış əlverişli iqtisadi 

mühit ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində başlanmış tədbirlərin davam etdirilməsi zərurətini 

yaratmışdır.  

Ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafının sürətləndirilməsinə, iqtisadiyyatın diversifikasiyasına, tarazlı 

regional və davamlı sosial-iqtisadi inkişafa, əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına nail 

olunması məqsədilə 2004-cü ildən başlanmış tədbirlərin davam etdirilməsi üçün Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinin 2009-cu il 14 aprel tarixli 80 nömrəli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikası 

regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir.  

“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramı”nın uğurlu icrası nəticəsində ölkədə makroiqtisadi göstəricilərin səviyyəsində yüksək artım əldə 

edilmiş, sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi əhalinin həyat 

səviyyəsinin daha da yüksəlməsində mühüm rol oynamışdır.  

Regional inkişaf üzrə hər iki dövlət proqramlarının icrası dövründə bütün iqtisadi rayonlara daxil olan 

şəhər və rayonların sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə 240 sərəncam imzalanmışdır.  

Ümumilikdə, ötən 10 il ərzində regionların sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində həyata keçirilən siyasət 

ölkənin makroiqtisadi göstəricilərinin sürətlə yaxşılaşmasına səbəb olmuş, Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) 

3,2 dəfə, adambaşına ÜDM-in həcmi 2,8 dəfə, qeyri-neft sektoru 2,6 dəfə artmış və ölkəmizdə orta illik 

iqtisadi artım 12,9 % təşkil etmişdir. 

Son 10 ildə strateji valyuta ehtiyatları 31 dəfə, xarici ticarət dövriyyəsi 6,6 dəfə, ixrac 9,3 dəfə, idxal 

4,1 dəfə, qeyri-neft ixracı 4,7 dəfə artmışdır. Azərbaycan iqtisadiyyatı “Qlobal Rəqabət Qabiliyyəti İndeksi 

2013-2014” hesabatına əsasən, rəqabət qabiliyyəti səviyyəsinə görə 39-cu, MDB-də 1-ci olmuş, ölkəmiz ilk 

dəfə dünyanın “yuxarı orta gəlirli” və “yüksək insan inkişaflı” ölkələr qrupuna daxil olmuşdur. Nüfuzlu 

reytinq agentliklərinin hamısı (“Fitch Ratings”, “Standart & Poor's” və “Moody's”) Azərbaycana investisiya 

kredit reytinqi vermiş və Azərbaycan Qafqaz ölkələri arasında investisiya reytinqinə malik yeganə ölkə 

olmuşdur. 
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Son 10 ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 16 dəfə, orta aylıq əmək haqqı 5,5 dəfə, pensiyalar 9,6 dəfə, 

əhalinin əmanətləri 27 dəfə artmışdır. Minimum əmək haqqının ölkə üzrə yaşayış minimumuna çatdırılması 

siyasəti davam etdirilmiş, əmək siyasəti və əməyin ödənilməsi sahəsində həyata keçirilən islahatlar 

nəticəsində işləyənlərin orta aylıq əmək haqqının ilbəil artması əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsini 

təmin etmişdir. Son 10 ildə ölkədə minimum əmək haqqının məbləği 11,7 dəfə artmış, yoxsulluğun 

səviyyəsi 2003-cü ildəki 44,7 faizdən 2013-cü ildə 5,3 faizə düşmüşdür.  

Azərbaycanda həyata keçirilən çevik büdcə-vergi siyasəti nəticəsində dövlətin iqtisadi qüdrətinin 

daha da artırılması, regionların, qeyri-neft sektorunun və sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, istehsal və 

infrastrukturun müasir tələblərə uyğun yenidən qurulması, xalqın rifah halının yaxşılaşdırılması 

istiqamətində işlər davam etdirilmiş, dövlət büdcəsi sosial və investisiya yönümlü, inkişaf və quruculuq 

büdcəsi, iqtisadi islahatların və dövlət proqramlarının maliyyələşmə mənbəyi olmuşdur. 

 

 

DÖVLƏT XƏRCLƏRİNİNTƏSNİFATI VƏ ONA TƏSİR EDƏN AMİLLƏR 

 

Hüseynli O.F. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

 

Ölkədə və əhalinin tərkibində baş vermiş dəyişikliklərlə,  müharibə, yaxud birləşmə nəticəsində 

dövlətlərin əraziləri genişlənə bilər. Belə şəraitdə dövlət xərcləri məcmuu ərazilərin böyüməsi ilə əlaqədar 

olaraq artır. Qərbi Almaniyanın Şərqi Almaniya ilə birləşməsi ölkə-nin həm ərazisinin, həm də əhalisinin 

çoxalmasına səbəb oldu. Ərazi 250 min kv. km-dən 350 min kv. km-ə, əhali 61 milyon nəfərdən 78 milyon 

nəfərə qədər yüksəldi. Bu, təbii ki, ölkə büdcəsi xərcələrinin nis-bi və mütləq artımı ilə müşayiət olunmalı 

idi. 1989-cu ildə büdcə xərc-ləri 654,9 milyard alman markı idisə, 1992-ci ildə bu rəqəm 1022,9 mil-yard 

markaya çatdı, ÜDM-də büdcə payı müvafiq olaraq 24.45% və 32.5% təşkil etdi. Bu zaman əhalinin sayının 

artması dövlət xərclərinin mütanasib yüksəlişi ilə müşayiət olunursa, onda adambaşına dövlət xərclərinin he-

sablanmasında real artım olmayacaq. Əhalinin artım səviyyəsi dövlət xərclərinin artımından aşağı olduqda 

isə adambaşına artımın həcmi çoxalır, yəni əhali artımı sosial-məişət, səhiyyə, kommunal xidmətlərə, təhsilə 

və başqa sahələrə çəkilən xərclərin böyüməsi ilə nəticələnir. 

Dövlət xərclərinin təsnifatı daha mükəmməl formada xərc proqramları hazırlamağa, onların büdcə 

parametrlərinə daha yaxşı uyğunlaşdırılmasının təmin olunmasına kömək edir. Buna görə də dövlət 

xərclərinin təsnifatı həm də dövlət xərclərini iqtisadi cəhətdən dəqiq təhlil etmək baxımından gərəkli və 

əhəmiyyətlidir. Dövlət xərclərinin təsnifləşdirilməsinin bir neçə geniş yayılmış modeli var: idarəetmə 

prinsiplərinə görə, funksional təyinatına görə, iqtisadi mahiyyətinə görə və s. 

Ölkənin idarə edilməsinin iqtisadi və siyasi xüsusiyyətləri, eləcə də dövlət quruluşu büdcə xərclərinin 

dəyişilməsinin mühüm amillərindən biridir. Əhalini bəzi sosial xidmətlərlə təmin edəcəyi barədə daha çox 

öhdəlik götürən ölkələr büdcə xərclərinin həcmini artırmağa məc-burdurlar, çünki bu xərcləri 

maliyyələşdirməyin, demək olar, yeganə mənbəyi büdcə vəsaitidir. 

Köhnə iqtisadi sistemdən bazar iqtisadiyyatına keçid cəmiyyətin həyatında çox önəmli bir prosesdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaysan 2010 – cu ildən etibarən bazar iqtisadiyyatına keçmiş ölkə hesab 

olunur. İqtisadiyyatda pul vasitəsilə mübadiləni həyata keçirmək istehsalı, biz-nes bölməsinin inkişafını 

stimullaşdırır, mal mübadiləsini və bazarı genişləndirir. Bu, keçid iqtisadiyyatı şəraitində yaşayan ölkələrdə 

daha qabarıq nəzərə çarpır. Belə ölkələrin hamısında büdcə xərclərinin nisbi və mütləq artımında kəskin 

dəyişikliklər baş vermişdir. İndiki iqtisadi du-rumda dövlət gəlirləri pul vəsaiti şəklində toplanır və dövlətin 

xərcləri də pul vəsaitləri ilə həyata keçirilir.  

Pul dövlət xərclərinin gerçəkləşdirilməsində hesablaşma ölçüsüdür. Bununla belə, o həm də malların 

mübadilə dəyərinin müəyyənləşdirilməsində, bazar münasibətləri şəraitində qiymətlərin formalaşmasında 

dəyər ölçüsüdür. Buna görə də pulun alınma qiymətini və alıcılıq dəyərini qorumaq lazımdır. Əks halda pul 

dəyər ölçüsü və yığım vasitəsi funksiyasını yerinə yetirə bilməz. Pulun alıcılıq qabiliyyətinin kəskin surətdə 

və önəmli dərəcədə azalması iqtisadiyyatın böhran vəziyyətində olmasından xəbər verir. Dövlət 

xərclərindəki və gəlirlərindəki artım da buradan irəli gəlir.  

Sadalananlardan başqa, dövlət xərclərini xeyli çoxaldan bir sıra digər amillər də var. Bunlara, 

məsələn, iqtisadiyyatın idarə olunmasına dövlət müdaxiləsinin güclənməsi, əvvəlcədən bilinməyən müxtəlif 

hadisələr, müharibələr, təbii fəlakətlər və s. misal ola bilər. Xərclərinin düzgün planlaşdırılması onların 

səmərəlik sistemi ilə sıx əlaqədardır. Dövlət xərclərinin təsnifləşdirilməsi eynitipli dövlət xərclərinin 
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məbləğindən asılı olmayaraq onların qruplar, yaxud siniflərə ayrılması deməkdir. İqtisadiyyatın indiki inkişaf 

səviyyəsində dövlət xərclərinin tərkibi çox rəngarəng və genişdir. Dövlət həmişə bu xərclərin bir qisminin 

azaldılmasına, bir qisminin artırılmasına, digər bir qisminin isə nəzarət altına alınmasına yönəlmiş siyasət 

yeritməyə çalışır. 

 

 

ANTİİNFLYASİYA MEXANİZMİNİN KOMPLEKSLİLİYİ VƏ ÇOX HƏLQƏLİLİYİ 

 

İbrahimli C. 
Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 

Antiinflyasiya mexanizmi ölkədə pul kütləsinin yalnız məhdudlaşdırılmasına əsaslanmamalıdır. 

Əlbəttə, ÜDM-in strukturunda pul kütləsinin artmasıvə xüsusən istehlak mallarına qiymətin yüksəlməsində 

özünütəzahür etdirir. Belə bir proses iqtisadi orqanizmin həlqələrinə də zərbəvurur. Əgər inflyasiyaya 

vaxtında diaqnoz qoyulmazsa, müalicəedilməzsə,təkcə pul dövriyyəsinin normallaşdırılması ilə 

kifayətlənməklazımi nəticələri verməyəcəkdir. Bu yalnız tələb inflyasiyasınınmonetar faktorlarının qiymət 

dinamikasında üstünlük verildiyi təqdirdə məna kəsb edir. Bu inflyasiyanı restriktiv pul-kredit siyasətinin 

alətlərinin köməyilə ölkənin ümumiqtisadi vəziyyəti üçün heç bir ciddi zərər olmadan aradan qaldırmaq 

mümkündür.Əgər inflyasiya proseslərinin strukturunda qeyri-monetar xarakterli faktorlar üstünlük təşkil 

edirsə, onların ardıcıl neytrallaşdırılması, həmçinin uyğun fiskal siyasətin həyata keçirilməsini, investisiya 

prosesinin stimullaşdırılmasını,rəqabət prinsiplərinin möhkəmləndirilməsini, istehlak xərclərinin 

məhdudlaşdırılmasını vəs.tələb edəcəkdir. İnflyasiyanı fəal, əsas tədbirlərin görülməsi yolu ilə ləğv etmək və 

ya ona passiv uyğunlaşma ilə kifayətlənmək  məsələsinin həllini əvvəlcədən müəyyənləşdirmək lazımdır.Əks 

təqdirdə hakimiyyətin fəaliyyəti əməkhaqqının, təqaüdlərin, maddi yardımların, faiz dərəcələrinin, şirkətlərin 

investisiya xərclərininn (amortizasiya ayırmaları daxil olmaqla) vəs.-in indeksasiyasını zərurətə çevirir. 

Əhalinin qiymətlərin davamlı artımına adaptasiyasının bu cür alətləri inflyasiyanın səbələrinə və 

mexanizmlərinə deyil, daha onun nəticələrinə söykənir.Həmçinin onlar inflyasiya proseslərini 

nəzərəçarpacaq dərəcədə gücləndirə bilər. Ümumiyyətlə, büdcə defisitinin maliyyələşdirilməsində borc 

üsullarından istifadə antiinflyasiya tənzimlənməsinin komponenti sayılmır. Çünki bu hal, prinsip etibarilə, 

qiymət dinamikasının stabilləşmə problemini həll etməyərək sadəcə olaraq mövcud problemin həllini 

gələcəyə keçirir. 

Zəruri hallarda ölkədə gərgin sosial-iqtisadi və siyasi situasiya zamanı müəyyən anda dövlət iqtisadi 

siyasəti bütövlükdə inflyasiya nəticələri doğura biləcək tədbirlərin reallaşmasına, intensiv yenidənbölgü 

proseslərinin həyata keçirilməsinə yönəldə bilər. Təcrübə onu da göstərir ki, inzibati yolla inflyasiyanın tam 

dayandırılması, əslində uzun bir müddətdə bu mümkün deyildir, həmçinin neqativ nəticələrə malikdir. Bu 

iqtisadiyyatın antitsiklik tənzimlənməsindən, faiz dərəcələrinə, səhmlərin kursuna, investisiyalara, istehsalın 

həcminə stimullaşdırıcı təsir göstərmək üçün dövlətin fəal müdaxiləsi siyasətinin alətlərindən istifadədən 

imtina kimi qiymətləndirilə bilər. Lakin harada ki, qısamüddətli stabilləşdirmə siyasəti tətbiq olunduqda belə, 

yenə də labüd surətdə onun inflyasiya effekti (aşağı və yuxarı konyuktura şəraitində) göstərilir. İnflyasiya 

ölkələrarası kapital yerləşdirilməsi ilə əlaqədar da qaçılmazdır. Bu çoxmilyardlı “isti” pullar daima özünün 

daha gəlirli tətbiqi sferalarını axtarır. Bundan başqa, Mərkəzi Bankın gələcəyə pul kütləsi artımının mümkün 

sərhədlərinin müəyyən edilməsi zamanı onun targetləşdirilməsi siyasəti çərçivəsində nöqsanlı fəaliyyətinin 

mümkünlüyünü tamamilə istisna etmək olmaz. Qiymətlərin ümumi səviyyəsininartımı mexanizmlərinin 

aradan qaldırılması üçün insanlar sağlam bazar psixologiyasına malik olmalıdır, qiymətlərin ümumi 

səviyyəsinin artmasını görərək insanlar bununla bağlı Piqu effektinin fəaliyyətini yaradan, qiymətlərin 

sonrakı azalmasına əmin olmalıdır . 

İnflyasiya ilə mübarizə - müəyyən müddət üçün nəzərdə tutulmuş siyasi proqram deyil, müddətsiz 

proqramdır, dövlətin gündəlik öhdəliyi, onun daimi funksiyasıdır. Hökumətin və Mərkəzi Bankın əsil 

məqsədi inflyasiyanı mülayim, balanslaşdırılmış, proqnozlu, həm də onu nəzarətdə olan bir prosesə 

çevirməkdən ibarət ola bilər. Antiinflyasiya siyasətinin formalaşması zamanı dövlət təkcə onun məqsədli 

istiqamətini deyil, həm də müddətli intervalını da müəyyən etməlidir. Ancaq müəyyən interval müddətində 

verilmişməqsədə çatmaq olar. Bu dövrün davamlı olması, istiqamətinin müəyyən edilməsi, dəyərləndirilməsi 

qiymətlərin ümumi səviyyəsinin artımı tempindən çox asılı olar. Dövlətin antiinflyasiya siyasətinin 

strkturuna onun strategiyası və taktikası (qiymət dinamikasını surətlə stabilləşdirmək qabiliyyətli “birdəfəlik 
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aktın” ssenarisi üzrə həyata keçirilən) daxildir. Antiinflyasiya strategiyasının komponentləri aşağıdakılar 

sayılır: 

1) inflyasiya gözləmələrinin ləğv edilməsi; 

2)pul aqreqatlarının və ya valyuta kursunun, yaxud inflyasiyanın targetləşdirilməsi siyasətinin həyata 

keçirilməsi; 

3) bütövlükdə büdcə defisitinin ləğv edilməsi və ya mərhələlərlə ixtisarı; 

4) iqtisadiyyatın strukturla yenidən qurulması; 

5) iqtisadiyyatın inhisarsızlaşdırılması. 

İnflyasiya gözləmələrinin ləğv edilməsi siyasətiiqtisadi agentlərin tarixən formalaşan davranışının 

radikal sürətdə aradan qaldırılmasına yönəldilir və nağd pulun alıcılıq qabiliyyətinin itkisinə yol verməmək 

məqsədilə daha tez bazarlıq etmək tədbirlərini əhatə edir . 

 

 

AZƏRBAYCANIN SOSİAL - İQTİSADİ İNKİŞAFINDA SƏNAYE SEKTORUNUN  

ROLUNUN STATİSTİK TƏDQİQİ 

 

Qasımov Ü.E. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

          

Azərbaycan Respublikasının  iqtisadiyyatının  sosial-iqtisadi inkişafında sənaye sektoru mühüm rol 

oynayır. Sənaye sektoru öz məhsulu ilə xalq təsərrüfatının bütün sahələrini və əhalinin sənaye məhsuluna 

olan təlabatını təmin edir. Eyni zamanda  ölkədə istehsal edilmiş ÜDM-un mühüm hissəsi sənayedə istehsal 

edilir. Bu baxımdan sənaye məhsulunun həcmi ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını xarakterizə edən  əsas 

göstəricilərdən biridir. 

Son  illərdə  sənaye sektorunun inkişafını təsdiq edən reallıq öz əksini statistik məlumatlarda aydın 

şəkildə göstərir.Ölkədə sənaye məhsulunun həcmi  2011-ci illə müqayisədə  2012 -ci ildə 1,3 %, 2013-cü 

ildə 3,2 %, 2014-cü ildə 8,3%, 2015-ci ildə 24,7%,  2016-cı ildə 7,8% azalsa da,ölkə sənayesi  2016-cı ildə 

inkişaf etmiş vəili yüksək sosial-iqtisadi göstəricilərlə başa vurmuşdur. 2015-ci illə müqayisədə      2016- cı 

ildə respublikada istehsal olunan bütün sənaye məhsulunun həcmi 22,5 % artaraq  32300 milyon manata,o 

cümlədən mədənçıxarma sənayesində  29,5 % artaraq 21192  milyon manata, emal sənayesində 12,9% 

artaraq  8899,4 milyon manata, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı 

sənayesində 2,7% artaraq 1937,8 milyon manata, su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı 

sənayesində isə 13,1%  artaraq 271 milyon manata çatmışdır. 

2016-cı ildə bütün sənaye məhsulunun  65,5 %-i xam neft və təbii qaz hasilatı, metal filizlərinin 

hasilatı, daş, qum, çınqıl, duz və digər mədənçıxarma sənayesi məhsullarının hasilatı və mədənçıxarma 

sənayesi sahəsinə xidmətlərdən ibarət olan  mədənçıxarma sənayesində,  27,6 %-i emal sənayesində,  6%-i 

elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sənayesində, 0,8 %-i isə su təchizatı, 

tullantıların təmizlənməsi və emalı sənayesində istehsal olunmuşdur. 

2011-ci  ildə bütün  istehsal edilmiş 35026,9 milyon manat  sənaye məhsulunun  26055,4 milyon 

manatı və ya  74,4 %-i,  2012-ci ildə  34565,0 milyon manat sənaye məhsulunun 24747,0  milyon manatı  və 

ya 71,6 %-i, 2013-cü ildə 33898,1milyon manat sənaye məhsulunun 23657,8 milyon manatı və ya 69,8 %-i, 

2014-cü ildə  32110 milyon  manat sənaye məhsulunun 20977  milyon manatı və ya 65,4 %-i, 2015-ci ildə 

26369  milyon manat  sənaye məhsulunun 14723  milyon manatı və ya 55,8 %-i, 2016-cı ildə 32300 milyon 

manat sənaye məhsulunun 18853 milyon manatı və ya 58,4 %-i, xam neft və təbii qaz hasilatı payına düşür. 

Ölkəmizdə sənayenin inkişafına təkan verən əsas sahələrdən biri xam  neft və təbii qaz hasilatı olsa 

da, digər sənaye sahələrində də əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf meylləri  müşahidə olunur.2017-ci ildə ölkədə 

39555,4 milyon manatlıq  sənaye  məhsulu istehsal edilmişdir ki, onun da 9484,8 milyon manatı  və ya 24 

%-i qeyri-neft sənayesinin payına düşür. Ölkə üzrə sənaye məhsulunun həcmi  2015-ci illə müqayisədə 

2016-cı ildə 0,5 %, 2016-cı ilə nisbətən 2017-ci ildə isə3,4 % azaldığı halda, qeyri-neft sənayesində yaranan 

məhsulun həcmi  2015-ci illə müqayisədə  2016-cı ildə 4,8 %,  2016-cı ilə nisbətən 2017-ci ildə  3,7 % 

artmışdır. 

2015-ci illə müqayisədə 2016-cı ildə sənayedə cari qiymətlərə hesablanmış əlavə dəyərin həcmi 4535 

milyon manat və ya 25,3 % artaraq 22447 milyon manata,ümumi mənfəətin həcmi 3995 milyon manat və ya 

25,3% artaraq 19798 milyon manata,xalis  mənfəətin həcmi isə 3174 milyon manat və ya 25,3 % artaraq 

17942 milyon manata çatmışdır. 
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Beləliklə, son illərdə müstəqil respublikamızda aparılan iqtisadi islahatlar nəticəsində  “mədənçıxarma 

sənayesi”, “emal sənayesi”, “elektrik enerjisi, qaz, buxar istehsalı,bölüşdürülməsi və təchizatı” və “su 

təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı” kimi fəaliyyət növlərini əhatə  edən sənaye sektoru ölkə 

iqtisadiyyatının ən mühüm və inkişaf etməkdə olan sahələrindən biridir. 

 

QLOBALLAŞMA PROSESLƏRİ ZAMANI DÖVLƏTİN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN 

MÜƏYYƏNEDİLMƏSİ 

 

Qurbanov R.A. 

Mingəçevir Dövlət Universiteti 

 

Hazırda bütun dünyada gedən qloballaşma  prosesi ölkəmizində siyasi, iqtisadi, o  cümlədən,etnik 

dəyərlərinə və xalqımızın əsrlər boyuyaratdığı, yaşatdığı  milli və mənəvi zənginliyinə böyük  təsir göstərir. 

Qloballaşma müxtəlifmədəniyyətlərin, milli adət və ənənələrin, ideyaların, dünyada yaşayan bütün  xalqların 

tarix boyu nəsillərdən nəsillərə ötürdüyü milli-mənəvi incilərin ümumbəşəri bir sistemini formalaşdıraraq 

sivilzasiyalararası dialoq üçün əlverişli şərait yaradır və yaratmaqdadır. 

Dövlət müstəqilliyi və qlobal inteqrasiya mühitində ölkəmiz Şərq  və Qərb  dəyərlərinin birgə 

təzahürünü  özündə birləşdirir. Demokratikləşmə, dünyəvi  dövlət quruculuğu, vətəndaş cəmiyyətini  

bərqarar edən Azərbaycan tarix boyu qazandığı və  həmçinin özünün formalaşdırdığı milli və mənəvi 

dəyərləri, spesifik əlamətləri yeniləşmə ilə lazımi şəkildə uzlaşdırır. Azərbaycanlıların milli və mənəvi 

özünəməxsusluğu, həmçinin mənəvi zənginliyi  onları heç də  digər  xalqlardan təcrid etmir, əksinə, onlarla 

birləşmək və  inkişaf etməkdə xüsusi amil olaraq çıxış edir. Özünəməxsusluğu qorumaq üçün qapalı 

cəmiyyət olmaq,  ümumi inkişaf prosesindən  yayınmaq, qlobal  proseslərdən təcrid olunmaq, demokratik və 

yaxud totalitar siyasət, qarşısında qalmaq deməkdir. Hal-hazırda milli  dövlət səviyyəsində özünütəcrid, 

milliözünüdərk və qloballaşma ideyaları bir-biri ilə mübarizə aparır. 

Qloballaşma prosesi dünyəvi dəyərlərlə birgə, milli kimliyi müəyyənləşdirən  milli-mənəvi dəyərlərə 

əsaslandıqda  ənənəvi-mühafizəkarlıq və yaxud  müasirlik problemi kəskin formada üzə çıxa bilər. İstənilən 

bir millətin milli varlığı üçün əsas olan, keçmişindən bu günə və bu gündən  gələcəyə, onun inkişafına şərait 

yaradan dəyərlər, meyarlar qorunmalı, müasirliklə sıx şəkildə  uzlaşdırılmalıdır. Qloballaşma cəmiyyətə 

yeniliklər gətirir, bir qədər köhnəlmiş  ideyaları  tarixdən   silir. Dövlətlər onların  ərazisində məskunlaşan 

cəmiyyət üzvlərinin uzun illər ərzində yaratdıqları qaydalar,  milli və mənəvi dəyərlər əsasında 

mövcudluğunu qoruyub saxlayır. Bu ölkənin, onun cəmiyyətinin, tarixi keçmişinin, adət və ənənələri, 

həmçinin dininin mövcudluğu həmin insanların baxışları, ideyaları və atdıqları addımlarından asılı olur.  

Qloballaşma milli-mənəvi dəyərlərin mahiyyətinə müasir ruh verməsi ilə seçilir. Respublikamızda 

milli ideologiya, azərbaycançılıq ideyasının, onun xüsusi hissəsi olan milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunub 

saxlanmasında, mənimsənilməsi və inkişaf etdirilməsində Ulu Öndər Heydər Əlirza oğlu Əliyevin böyük 

xidmətləri olub. O, dağıdıcılıq nöqteyi-nəzərindən çıxış etməyərək, əksinə dəyərlərimizin varisliyi prinsipinə 

üstünlük verirdi. H. Əliyev öz siyasi fəaliyyətində milli köklərə və ənənələrə qayıtmağa üstünlük verməklə 

yanaşı, həmçinin, bu prosesi tarixi kəsilməzliyə əməl etmək yolu ilə, hətta sosializm sistemindən qalmış 

dəyərlərimizə də xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşmaqla həyata keçirirdi. Ümummili lider H. Əliyev dünya 

azərbaycanlılarını özündə cəmləşdirən başlıca amil kimi azərbaycançılıqla qarşılıqlı vəhdətdə olan milli-

mənəvi dəyərlərin olmasını hər zaman qeyd edirdi: “Bizlərin hamımızı birləşdirən, həmrəy edən 

azərbaycançılıq ideyasıdır, azərbaycançılıqdır.” O, qloballaşmanın, ümumdünyəvi dəyərlərinin ön plana 

çəkilməsinə, milli-mənəvi dəyərlərin isə arxa plana keçirilməsinə qarşı çıxaraq milliliklə ümumbəşəriliyin 

vəhdəti ideyasını irəli sürürdü və göstərirdi ki, biz başqalarından öyrəndiyimiz kimi, başqaları da bizdən 

öyrənməlidir. 

Bəzi tədqiqatçılar qloballaşma prosesinin iqtisadi proseslərə  təsir etmədiyini, bunun sadəcə 

mühafizəkar alimlər tərəfindən bir kompleks halına gətirildiyini iddia edirlər. Lakin müşahidələr və gerçəklik 

onu göstərir ki, bu beynəlxalq prosesin milli iqtisadiyyatlara və onların fəaliyyətinə təsiri var. Bu təsir 

zahirən hiss edilməsə də öz aktuallığını artırmaqdadır. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikası da öz siyasi, 

iqtisadi və mədəni dayanıqlılıq strategiyasını işləyib hazırlamışdır. Necə ki, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab İlham Əliyev Bakı Dövlət Universitetinin yaradılmasının 90 illik yubiley mərasimindəki 

çıxışında bildirir: "Qloballaşma təbii prosesdir və yəqin ki, bu proses müəyyən düzəlişlərlə davam edəcəkdir. 

Mən çox şadam ki, Azərbaycanda milli ənənələr güclənir, möhkəmlənir və bu prosesləri daha da 

sürətləndirmək üçün kompleks tədbirlər görülməlidir". Dünyada qaçılmaz prosesə çevrilən bu axının 



Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il 

 495 

içərisində əriməmək, itib-batmamaq da mümkündür. Sadəcə olaraq öncədən adekvat tədbirlər görmək, 

iqtisadi müstəqilliyə nail olmaq, həmçinin  müsbət və mənfi nəticələri əvvəlcədən müəyyənləşdirib hərəkət 

etmək tələb olunur.  

 

 

XARİCİ İNVESTİSİYALARIN TRANSREGİONAL LAYİHƏLƏRİN HƏYATA  

KEÇİRİLMƏSİNƏ TƏSİRİ VƏ BU LAYİHƏLƏRDƏ  AZƏRBAYCANIN İŞTİRAKI 

 

Məmmədova S.Ə. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Qeyd edək ki, xarici investisiyalar iqtisadi inkişaf proseslərinin sürətləndirilməsi üçün tələb olunur. 

Ümumiyyətlə, xarici investorların cəlbi siyasəti əksər dünya ölkələrinin, xüsusilə inkişaf etməkdə olan 

ölkələrin (EOÖ)  iqtisadi siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir. İnvestisiya mühitinin cəlbedici olması üçün 

güclü qanunvericilik bazası və mezanizmlər olmalıdır. İnvestisiyaların cəlbi mükafatlandırılmalıdır və 

stimullaşdırılmalıdır. Əks təqdirdə xarici investorlar öz kapitallarını daha cəlbedici iqtisadi sistemə malik 

ölkələrə yönəldəcəkdir. 

Dünya üzrə orta illik xarici investisiyaların həcmi və hərəkəti 1,2-1,4 trilyon ABŞ dolları səviyyəsində 

qiymətləndirilir. Xarici investisiyaların cəlbi problemləri əksər dünya ölkələri üçün xarakterikdir, yəni 

stimullaşdırıcı mexanizmlərin və qanunvericilik bazasının təkmil olması əsas şərtlərindəndir. Ən çox geniş 

yayılan investisiya forması Transmilli kompaniyalar tərəfindən iri layihələrə yönəldilən birbaşa 

investisiyalardır. Birbaşa investisiyalar ümumi investisiyaların 70%-ni təşkil edir.  

İnkişaf etmiş ölkələrin (İEÖ) Transmilli kompaniyaları fəal şəkildə iri kapitalın və investisiyalrın 

hesabına dünyada resursların bölüşdürülməsində və bazarların tutulmasında kəskin rəqabət aparırlar. Hər 

hansı bir sahəyə və ya onun texnoloji təminatına investisiyaların 5 il müddətinə məhdudlaşdırılması həmin 

sahələrin inkişafını 10-15 il geri salır.  

Məsələn, Azərbaycanın timsalında baxsaq, son dünya maliyyə böhranı nəticəsində investisiyalrın  2-ci 

fazasının gecikməsi Azərbaycanda neft hasilatının proqnozlaşdırılan səviyyəyə, yəni 60-70 mln. ton 

səviyyəsində çatdırılmasını bir qədər təxirə salmışdır. Ya da, əgər 2010-cu ildə neft hasilatı özünün rekord 

səviyyəsinə, yəni ildə 51 mln. ton səviyyəsinə çatsa da, sonrakı illərdə azalaraq 40 mln.ton səviyyəsinə 

düşmüşdür. 

Qeyd edək ki, regional investisiya siyasəti özündə region ölkələrinin maraqlarının, regional iqtisadi 

təhlükəsizliyin təmin edilməsini, ölkələrarası kapital hərəkətinin sadələşdirilməsini və sürətləndirilməsini əks 

etdirir. Regionda investisiya fəallığının yüksək olması region ölkələrinin iqtisadi artımının təmin 

edilməsində,  regionun iqtisadi potensialından səmərəli istifadə olunduqda, beynəlxalq nəqliyyat sisteminin 

üstün cəhətlərindən məhsuldar istifadə edilməsində, həmin ölkələrinin dünya iqtisadiyyatına daha fəal 

inteqrasiya etməsində əhəmiyyətli rol oynayırlar. 

Son 10-15 il ərzində Azərbaycan özünün siyasətində regional investisiya problemlərinə ciddi önəm 

verir. Əslində Azərbaycan regionda iri transregional layihələrin təşəbbüskarı və başlıca maliyyə mənbəyi-

donoru olan ölkə kimi diqqəti cəlb edir. Heç də təsadüfi deyildir ki, regionda həyata keçirilən qlobal 

səviyyəli transregional layihələrin hazırlanması və həyata keçirilməsində Azərbaycanın mövqeyi və ardıcıl 

sabit iqtisadi siyasəti, xarici investisiya siyasəti mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. 

XX əsrin dünyada ən iri kontraktlarından olan “Əsrin müqaviləsi”nin reallaşdırılması ilə əlaqədar 

olaraq, Azərbaycan regionun əhəmiyyətli və güclü dövlətlərdən biri olan Türkiyə, həmçinin Gürcüstan ilə 

birlikdə bir sıra regional, həm də dünya səviyyəli və əhəmiyyətli investisiya yönümlü layihələr 

reallaşdırılmışdır.  

Belə layihələrdən biri kimi Bakı-Tblisi-Ceyhan neft kəmərini göstərmək olar. 1998-ci ilin oktyabr 

ayında ABŞ, Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Qazaxstan və Özbəkistan arasında “Ankara” bəyannaməsi 

imzalanmışdır. 1994-cü ilin noyabr ayında isə İstanbulda ATƏT-in konfransında Azərbaycan, Türkiyə, 

Gürgüstan, Qazaxstan və Türkmənistan dövlətinin başçıları ABŞ prezidenti ilə birgə rəsmi sənəd imzaladılar. 

Nəhayət, 2003-cü ilin sentyabrında boru xəttinin inşasına başlanılmışdır. İri investisiya tutumuna malik olan 

Bakı-Tiblisi-Ceyhan layihəsinin ümumi uzunluğu 1767 km-dir. Bunun 443 km-i Azərbaycanın, 248 km-i 

Gürcüstanın, 1076 km-i isə Türkiyə ərzisindən keçir. 

İnvestisiyaların həcminə gəldikdə isə, layihənin dəyəri ilkin variantda 3 milyard ABŞ dolları 

həcmində qiymətləndirilsə də, yekun nəticədə investisiyaların ümumi məbləği 4 milyard ABŞ dollarından 
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çox olmuşdur. Növbəti iri investisiya layihəsi kimi isə Bakı-Tblisi-Ərzurum boru kəməri olmuşdur. Bu 

layihənin əsas məqsədi Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən “Şahdəniz” yatağından çıxarılan 

təbii qazın Gürcüstan və Türkiyəyə nəqli üçündür. Kəmərin ümumi uzunluğu 980 km-dir və nəql imkanı il 

ərzində 20 mlrd. m
3
-dir. Ancaq onun potensialını 45 mlrd.m

3
-dək artırmaq mümkündür.  

Regionun ən iri nəqliyyat layihələrindən olan Bakı-Tiblisi-Qars beynəlxalq dəmir yolu xəttinin 

Azərbaycan və region ölkələri üçün strateji əhəmiyyəti vardır. Bu layihənin reallaşdırılması üçün Dövlət 

Neft Fondunun vəsaitlərindən istifadə olunmuşdur və Azərbaycan Gürcüstan tərəfinin maliyyə çətinliklərini 

də nəzərə alaraq 25 il müddətinə 2 kredit, biri 775 mln. ABŞ dolları, digəri isə 575 mln. ABŞ dolları 

məbləğində kredit vəsaiti ayrılmışdır. Bu vəsaitlər isə investisiya kimi dəmir yolu xəttinin çəkilməsinə 

yönəldilmişdir. Türkiyə  bu layihəyə 345 mln. dollar, Azərbaycan  isə 433 mln.dollar vəsait məbləğində 

investisiya ayırmışdır. 

Nəhayət, 2017-ci ilin oktyabr ayında Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolu istifadəyə verilmişdir. Burada illik 

yükdaşımaların 17-20 mln.ton həcmində olacağı gözlənilir. 

Qeyd edək ki, regionda digər iri investisiya layihələri kimi -TANAP və TAP layihələrini göstərmək 

olar. TANAP layihəsi Azərbaycan və Türkiyə arasında reallaşdırılacaq ən iri investisiya layihələrindən hesab 

olunur və investisiyanın həcminin 7 mlrd.dollar səviyyəsində olması gözlənilir.  

TAP layihəsi üzrə müqavilə isə Yunanıstan,  İtaliya və Albaniya hökumətləri arasında bağlanmışdır. 

Bu layihə birbaşa olaraq Azərbaycan qazının nəqli ilə bağlıdır. Təkcə, Yunanıstan tərəfindən bu layihə üzrə 

1,5 mld. avro həcmində investisiyanın yatırılması nəzərdə tutulmuşdur.  

Yaxın perspektivdə qlobal iqtisadi çağırışların güclənməsi ilə əlaqədar olaraq, regional investisiya 

siyasətinin daha da təkmilləşdirilməsi və kapital hərəkətinə mane olan baryerlərin aradan qaldırılması, 

investisiyaların cəlbinin stimullaşdırılması mexanizmlərinin yenilənməsi aktuallığı ilə diqqət çəkəcəkdir. 

 

 

QLOBAL ŞƏRAİTDƏ AZƏRBAYCANIN GÖMRÜK SİYASƏTİNİN MÜASİR ASPEKTLƏRİ 

 

Məmmədzadə R.V. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra dövlətçilik atributlarının qurulmasına 

başlanmışdır. Bununla əlaqədar oalraq mühüm məsələlərdən biri də gömrük sisteminin proqnozlaşdırılması 

və inkişaf etdirilməsi olmuşdur. 

Qeyd edək ki, əvvəlki dövrlərdə Azərbaycanın sərbəst şəkildə gömrük siyasətinin təşkili və inkişaf 

etdirilməsi mümkün olmamışdır. Məlumdur ki, Azərbaycan qədim ticarət karvanlarının keçdiyi ölkə kimi 

tanınırdı. Həmin dövrdə yerli və xarici tacirlər arasında ticarət mübadilələri aparılırdı. Hələ qədim Alban 

dövlətinin fəaliyyət göstərdiyi dövrdə Şimali Azərbaycanla Dağıstan arasında sərhədlər və vergi növləri 

mövcud idi. Artıq IX əsrdə Azərbaycan ərazisində gömrük vergiləri müəyyənləşdirilmişdi və Naxçıvan, 

Dərbənd, Şəki, Ərdəbil, Bərdə kimi şəhərlərdə gömrük vergiləri tutulurdu. XII – XIII əsrlərdə isə İpək Yolu 

– nun inkişafı ilə bağlı olaraq Azərbaycandan ipək dünyanın bir çox ölkələrinə, o cümlədən Fransa və 

İtaliyaya Uzun Həsənin hakimiyyəti dövründə ixrac olunurdu. Uzun Həsənin hakimiyyəti dövründə 

Səfəvilər dövlətində XV əsrin sonunda ilk dəfə olaraq vergi məcəlləsi işlənib hazırlanmışdı. Bu məcəllə XVI 

əsrin sonlarına kimi qüvvədə qalmışdı. Artıq XVI – XVIII əsrlərdə Azərbaycanda vergi qaydaları və 

rüsumların toplanması üçün qaydalar mövcud idi. Amma çar Rusiyasının Azərbaycan torpaqlarını işğal 

etdikdən sonra, yəni XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan torpaqlarında gömrük məsələləri üzrə 

məntəqələr yaradılmağa başlanıldı.  

Azərbaycanda Gömrük məntəqəsi 1807- ci il 23 Yanvar tarixində Bakı Gömrükxanası kimi 

yaradılmışdı. Sonradan bu gömrükxananın adı bir neçə dəyişilsə də, həm Sovetlər Birliyi dövründə fəaliyyət 

göstərmiş və müasir dövrə qədər Azərbaycanın gömrük sisteminin əsas gömrük orqanlarından biri hesab 

olunurdu. 

Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, müstəqilliyin bərpasından sonra  ölkəmizdə əsas istiqamətlər, o 

cümlədən gömrük sisteminin fəaliyyəti üzrə dövlət orqanı yaradılmışdır. Azərbaycan Respublikasında  DGK 

– nin yaranma tarixi 30 yanvar 1992 – ci ildən başlayır. Bu mərkəzi gömrük orqanının əsas funksiyası 

müstəqil ölkəmizdə gömrük sisteminin təşkili, gömrük siyasətinin formalaşdırılmasının və bununla bağlı 

ölkə rəhbərliyinə təklifin verilməsi, qanunvericilik təşəbbüslərinin göstərilməsi, ölkənin idxal və ixrac 

əməliyyatlarının, həmçinin valyuta tənzimlənməsinin təşkil edilməsi, ölkə sərhədlərindən keçən mal və 
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məhsullara gömrük nəzarətinin təşkili, rüsumların tutulması, xarici ticarətin təşkilinin həyata keçirilməsi, 

ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, gömrük sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın 

genişləndirilməsi və bununla əlaqədar olaraq tədbirlərin görülməsi daxildir. Hazırda ölkəmizin müasir 

texnologiyalar əsasında güclü inkişaf etmiş gömrük sistemi və gömrük siyasəti mövcuddur. 

Qeyd edək ki, Azərbaycanın gömrük siyasətinin gücləndirilməsi və dünya ölkələri ilə xarici iqtisadi 

əlaqələrin səmərəliliyinin artırılması üçün əlavə tədbirlər görülməsi daim diqqət mərkəzindədir. Ölkəmizdə 

Ümumdünya Gömrük Təşkilatının regional tədris mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bu mərkəzdə gömrük 

sahəsində beynəlxalq səviyyədə olan problemlər öyrənilir, milli kadrların peşəkarlıq səviyyəsi artırılır, 

gömrük sisteminin gücləndirilməsi onun maddi-texniki bazasının səviyyəsinin artırılması üçün kompleks 

işlər görülür. Həmçinin gömrük xidmətləri elektronlaşdırılmış və kifayət qədər sadələşdirilmişdir. Keçid 

gömrük məntəqələri ən müasir cihazlarla və texniki vasitələrlə təmin olunmuşdur. 

Ölkənin gömrük sisteminin mühüm tələblər səviyyəsinə qaldırılması üçün son 15- 20 il ərzində ardıcıl 

tədbirlər görülməkdədir. Gömrük sahəsində məsuliyyətin artırılması və bu sahədə şəffalığın təmin edilməsi, 

qanunvericilik bazarının gücləndirilməsi üçün silsilə tədbirlərin görülməsini qeyd etmək lazımdır. Məsələn, 

1995 - ci ildə  "Gömrük Tarifi Haqqında", 1997 – ci ildə  "Azərbaycan Respublikasının Gömrük siyasəti 

haqqında" qanunları qəbul edilmişdir. 2001 – ci ildə isə DGK – nin qərarı ilə "Gömrük orqanında işləyən 

vəzifəli şəxslərin Şərəf  Kodeksi" qəbul olunmuşdur. 2011 – ci ildə isə yeni Gömrük Məcəlləsi qəbul 

olunmuşdur.  

Müasir dövrdə Azərbaycanın Gömrük siyasətinin əsas vəzifələri və məqsədləri strateji yol 

xəritələrinin həyata keçirilməsi ilə bağlı olaraq çevik və şəffaf gömrük siyasətinin hazırlanması və onun 

səmərəli mexanizmlərinin tətbiqi ilə birbaşa bağlıdır. Ölkənin gömrük siyasəti ixrac potensialının artırılması 

və idxalın milli iqtisadi maraqları çərçivəsində tənzimlənməsinə adekvat olmalıdır. Buna görə də, Gömrük 

Komitəsinin  müasir aspektlər kontekstində yenilənməsi və təkmilləşdirilməsi vacibdir. 

  

 

AVROPA İTTİFAQI  İNTEQRASİYA QRUPUNUN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

  

Müsəvi Müzəffər Nizami 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Avropa İttifaqı inteqrasiya bloku qlobal səviyyədə gedən və tamamilə obyektiv səciyyə daşıyan 

iqtisadi regionalizm prosesləri içərisində özünün  ifrat dinamizmi və sistemliliyi ilə diqqəti cəlb edir. Bu 

inteqrasiya blokunda iqtisadi regionalizm əvvəlcə funksional-sahəvi səciyyə daşımış, sonrakı proseslərdə isə 

ümumiləşdirici  məhdudiyyət kəsb etməyə başlamışdır. Avropa İttifaqı inteqrasiya blokunun təkamül tarixini 

üç mərhələyə bölmək olar.  

1. funksional sahəvi xarakterli inteqrasiya əlaqələrinin yaradılması; 

2. ümumbazar tipli regional inteqrasiya mexanizminin formalaşdırılması; 

3. iqtisadi valyuta ittifaqı formasında regional iqtisadi  inteqrasiya  blokunun təşkili 

Birinci mərhələ 1951-1958- ci illəri əhatə edir. Həmin illər  ərzində  Avropa kömür və polad birliyi, 

eləcə də Avropa atom enerjisi üzrə əməkdaşlıq  təşkilatı yaradılmışdır. Müqavilə iqtisadi fəaliyyət 

azadlığının regional səviyyəyə qədər gücləndirilməsini nəzərdə tutan müddəaların 12 il ərzində həyata 

keçirilməsini və nəticə olaraq ümumbazarın formalaşdırılmasını nəzərdə tutmuşdur. Burada, əsasən, xarici 

ticarət məhdudiyyətlərinin (tarif və qeyri-tarif tənzimlənmə) aradan qaldırılması, qeyd edilən müddət ərzində 

kapital, əmtəə və ixrac qüvvəsinin regiondaxili sərbəst hərəkətinin təmini, mühüm əhəmiyyət kəsb edən 

sferalarda vahid blok siyasətinin həyata keçirilməsi, rəqabətin normal gedişi üçün əlverişli ilkin şərtlərin 

formalaşması nəzərdə tutulurdu. Avropa İttifaqı inteqrasiya blokunun təkamül tarixində ikinci mərhələ 1968-

1990-cı illəri əhatə edir. Bu mərhələdə artıq regional bütövlüyü  özündə ehtiva edən ümumbazarın 

formalaşması prosesi başa çatmış, eləcə də sözügedən inteqrasiya  blokunun say tərkibi əhəmiyyətli dərəcədə 

genişlənmişdir.  Belə ki, 1970–ci illərin əvvəllərində Böyük Britaniya, İrlandiya və Danimarka, 1981-ci ildə 

Yunanıstan, 1986- cı ildə Portuqaliya və İspaniya, 1994- cü ildə isə Avstraliya, İsveç və Finlandiya bloka  

üzv olmuşdur.  Şərqı  Avropa ölkələrinin də daxil olduğu növbəti genişlənmə isə 2005-ci ildə olmuşdur. 

Hazırda Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrin ümumi sayı 30-a çatmışdır. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır 

ki, Avropa İttifaqı ayrica götürülmüş inteqrasiya bloku kimi yalnız regional çərçivədə qalmağı öz qarşısına 

məqsəd qoymuşdur. Belə ki,  Türkiyə 1995-ci ildən Avropa Gömrük İttifaqının  üzvüdür.  Eləcə də bu 

inteqrasiya blokunun assosiativ üzvlərinin sayı artıq 75-ə  çatmış və bu sırada, əsasən, Asiya, Afrika və Karib 
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hövzəsi ölkələri yer almaqdadır. Beləliklə, Avropa İttifaqının inteqrasiya bloku kimi  inkişafı tarixində ikinci 

mərhələ vahid iqtisadi məkanın formalaşdırılması üçün zəruri olan şərtlərin  ortalığa qoyulması ilə başa 

çatmışdır.   Bu istiqamətdə 1987-ci ildə qəbul edilmiş Vahid Avropa Aktı mühüm rol oynamışdır. Həm 

regionda, həm də qlobal səviyyədə gedən sosial–siyasi və iqtisadi proseslərin daxili təbiəti elədir ki, hər 

hansı bir şəkildə yenidən parçalanma yaxud inteqrasiyayaqədərki dövrün siyasi situasiyasını geri qaytarmaq 

həm mümkünsüzdür, həm də ən arzuedilməz nəticələrlə yekunlaşar.  Avropa İttifaqında  inteqrasiya 

proseslərinin dönməzliyi artıq təmin olunmuşdur və buna görə də yalnız siyasi-iqtisadi aspektlərdən regional 

bütövlüyə nail olmaq mümkündür. 

 

 

AZƏRBAYCANIN KEÇİD DÖVRÜ İQTİSADİYYATI 

 

Nəsirov R.İ. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

İnsan cəmiyyəti meydana gəldiyi vaxtdan etibarən tədriclə inkişaf edir. Inкişаfın bir mərhələsindən, 

digərinə keçir, cəmiyyətin bir forması başqasını, daha mütərəqqi formasını əvəz edir. Bu zaman cəmiyyətin 

məhsuldar qüvvələri inkişaf etdikcə mövcud sosial-iqtisadi münasibətlər sistemi də dəyişir və yeniləri ilə 

əvəz olunur. Bu dəyişikliklər prosesi həm tədriclə, təkamül yolu ilə, həm də sıçrayışla, inqilabi yolla baş 

verir. Iqtisadi münasibətlər sisteminin əsasında xüsusi mülkiyyətin durduğu cəmiyyətlərin birinin digərini 

əvəz etməsi təkamül yolu ilə baş verir. Buna misal olaraq, feodalizmdən kapitalizmə keçilməsi prosesini 

gostərmək olar. Hər iki cəmiyyət xüsusi mülkiyyətə əsaslanır və bu da imkan verdi ki, kapitalist təsərrüfat 

formaları, kapitalist münasibətləri feodalizmin içərilərində yaransın və feodal təsərrüfat formaları ilə eyni 

vaxtda mövcud olsun. Hər iki təsərrüfat formasının eyni vaxta mövcud olduğu bir şəraitdə iqtisadiyyat, 

qarışıq iqtisadiyyat kimi fəaliyyət göstərsə də getdikcə feodal münasibətləri sistemi zəifləyir, kapitalist 

münasibətləri sistemi genişlənərək hakim uklad forması alır. Belə bir şəraitdə iqtisadiyyat keçid vəziyyətində 

olur və tədriclə kapitalist təsərrüfat formasına keçid baş verir və yeni iqtisadi sistem bərqərar olur. 

Keçid vəziyyətində olan iqtisadiyyatı iqtisadçı alimlər “Keçid iqtisadiyyatı” adlandırırlar. Keçid 

iqtisadiyyatına eyni bir iqtisadi sistemin daxilində baş verən keçid prosesini də misal göstərmək olar. Belə 

bir keçid vəziyyəti azad rəqabətə əsaslanan bazar iqtisadiyyatına оlаn keçidlə bağlı olaraq yaranmışdır. Eyni 

sistem daxilində keçid vəziyyəti bütövlükdə Inhisаrçı каpitаlizm sistemin əsaslarının eyni olaraq qaldığı bir 

şəraitdə yaranır. Feodalizmdən kapitalizmə, bir iqtisadi sistemdən digərinə кеçidin nə zaman başlandığını və 

nə zaman başa çatdığını söyləmək çətindir və burada xüsusi keçid dövrünün olmasından söhbət ola bilməz 

(bəzi ölkələrdə bu keçid prosesi bir neçə 100 il davam etmişdir). Əsası müxtəlif olan iqtisadi sistemli 

cəmiyyətlərin birinin digərini əvəz etməsi sıçrayışla, inqilabi yolla baş verir və bu zaman köhnə cəmiyyətin 

sosial-iqtisadi münasibətləri yеniləri ilə əvəz olunur. Buna misal olaraq Ruslarda kapitalizmdən sosializmə 

keçilməsi prosesini göstərmək olar. 1917-ci il çevrilişi ilə başlayan bu proses 30-cu illərin axırlarına qədər 

başa çatdı. 20-25 ili əhatə edən bu dövr xüsusi “Keçid dövrü” adlandırılır. Bu dövr ərzində onun yerinə 

yetirməli olacağı strateji vəzifə özünün müstəqil milli iqtisadiyyatınа yaratmaqdır. Belə bir vəzifəni həyata 

keçirmək üçün başlıca vasitə kimi bazar iqtisadiyyatı seçilmişdir. Bütün bunlar üçün vaxt, xüsusi bir keçid 

dövrünün olması tələb olunur. Bu dövrün əhatə etdiyi vaxt keçid dövrünü yaşamış bütün ölkələr üçün eyni 

ola bilməz. Onun müddəti keçid dövrünü yaşayan ölkələrin sosial-iqtisadi sistemindən, sosial-siyasi 

vəziyyətdən, xarici amillərin təsiri dərəcəsində və keçməli olduğu iqtisadi sistemin xarakteri və 

mürəkkəbliyindən ölkənin iqtisadiyyatının inkişaf səviyyəsindən və s. asılıdır. Bütün bu səbəbdən də кeçid 

dövrü ərzində həlli zəruri olan problemlər və vəzifələrdə müxtəlif olur. 

 

 

BANKLARIN AKTİV VƏ PASSİV ƏMƏLİYYATLARI,  

ONLARIN NÖVLƏRİ VƏ İQTİSADİ MƏZMUNU 

 

Nəcəfov V. 

 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində kommersiya bankının bütün əməliyyatlarını şərti olaraq üç əsas qrupa 

bölmək olar: 
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♦ passiv əməliyyatlar;  

♦ aktiv əməliyyatlar;  

♦ aktiv-passiv əməliyyatlar. 

1. Passiv əməliyyatlar – vəsaitlərin banka cəlb edilməsi, bankda ehtiyatların yaradılması üzrə 

əməliyyatlardir. Passiv əməliyyatların bank üçün əhəmiyyəti çox böyükdür. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

bank passivlərinin formalaşması prosesi, onların maksimum qruplaşdırılması və bununla əlaqədar olaraq 

kommersiya bankının ehtiyat potensialını yaradan pul vəsaitləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

Bankın passiv əməliyyatlarına aiddir:  

1. hüquqi və fiziki şəxslərin hesablaşma və cari hesablarına vəsaitlərin cəlb edilməsi;  

2. vətəndaşlara, müəssisə və təşkilatlara müddətli hesab açılması;  

3. qiymətli kağızların buraxılması; 

4. digər banklardan əldə edilmiş istiqrazlar və s.  

Azərbaycan banklarının (səhmdar banklar) nizamnamə kapitalı əsasən səhmlərin ödənilməsindən daxil 

olan vəsaitlər hesabına formalaşır.  

2. Aktiv əməliyyatlar  - vasitəsilə banklar onların sərəncamında olan ehtiyatları gəlir əldə edilməsi 

üçün yerləşdirir. Bankın aktiv əməliyyatları müəssisələrin və təşkilatların istehsal, sosial, investisiya və elmi 

fəaliyyətlərinin qı- samüddətli və uzunmüddətli kreditləşdirilməsi, əhaliyə istehlak ssudalarının verilməsi, 

qiymətli kağızların əldə edilməsi, lizinq, faktorinq, innovasiya maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi, 

müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyətində bank vəsaitləri ilə işgüzar iştirak, digər banklara verilən ssudalardan 

ibarətdir. Bankın aktiv əməliyyatları iqtisadi məzmununa görə aşağıdakılara bölünür: 

 ssuda əməliyyatları;  

 hesablaşma əməliyyatları;  

 kassa əməliyyatları;  

 investisiya və fond əməliyyatları;  

 zəmanət əməliyyatları. 

3. Bankların aktiv-passiv əməliyyatları – müştərilərin tapşırığı ilə müəyyən ödəniş – komissiya 

müqabilində həyata keçirilən komisyon və vasitəçilik əməliyyatlarındən ibarətdir. Bank əməliyyatlarının 

məhz bu qrupu adətən xidmətlər adlandırılır.  

Bu növ əməliyyatlara daxili və beynəlxalq hesablaşmaların həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olan 

hesablaşma əməliyyatları, müştərilərin tapşırığı ilə bank tərəfindən qiymətli kağızların, xarici valyutanın, 

qiymətli metalların alqı- satqısı üzrə trast əməliyyatları, səhmlərin və istiqraz vərəqələrinin 

yerləşdirilməsində vasitəçilik əməliyyatları və müştərilərə mühasibat, məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi və 

s. aid edilir. 

 
BEYNƏLXALQ BANK KREDİTLƏŞDİRİLMƏSİ 

 

Salmanov Ş.E. 

Lənkəran Dövlət Univeriteti 

 

Beynəlxalq kredit beynəlxalq maliyyənin ən mühüm təzahür formalarından biridir. Kredit-maliyyə 

münasibətləri kreditor ilə borc alan arasında pul və ya əmtəə formasında kreditdən istifadə edən zaman 

meydana çıxan iqtisadi münasibətlərdir. Kredit- maliyyə münaibətlərində beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin 

bütün iştirakşıları iştirak edirlər. Xüsusilə xarici ticarət iştirakçılarının kreditə ehtiyacı yaranır. Belə ki,mal 

alan təşkilatın aldığı mallara görə hesablaşmaları aparmaq üçün bəzən valyuta çatışmır, bəzən isə malsatan 

təşkilatın xaricdə invetisiya layihəsini həyata keçirmək üçün vəsaitə ehtiyacı yaranır. Hər iki halda müəsisə 

bank kreditlərindən itifadə edə bilər. Beynəlxalq kredit borc kapitalının faizlə birgə qaytarılmaq şərtilə 

hərəkətidir. Beynəlxalq kredit istehsalın beynəlmilləşməsi, mübadilə prosesinin genişlənməsi, əməyin 

beynəlxalq bölgüsünün həyata keşirilməsi və bununlada vahid dünya bazarının formalaşmasında mühüm rola 

malikdir. Beynəlxalq kredit bir neçə xüsusiyyətlərinə görə təsnifatlaşdırılır: Müddətinə görə qısamüddətli(18 

aya qədər), ortamüddətli(18 aydan 7 ilə qədər), uzunmüddətli (7 il və ondan yuxarı). 

Təqdim  edilən  borcun  valyuta  növünə  görə: kreditor ölkənin valyutası ilə verilən kredit, 

borc alanın  ölkəsinin  milli  valyutası  ilə  verilən  kredit,  qeyri- iştirakçı   ölkənin   valyutası  ilə  
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verilən kredit, valyuta səbəti əsasında formalaşan beynəlxalq valyuta vahidləri ilə verilən 

kredit(SDR).Təyinatına görə: maliyyə krediti, kommersiya krediti, aralıq krediti. Təminatlığına görə: 

təminatlı kredit, blank krediti.Texniki təqdimatına görə: borcalanın hesabına köçürülən nağd kreditlər: 

bunlara depozit sertifikatları, aksept formasında kreditlər, borc istiqrazları və s. Kreditor subyektin 

müxtəlifliyi baxımından: bank kreditləri, broker kreditləri, hökumət kreditləri, beynəlxalq maliyyə 

institutlarının dövlətlərarası kreditləri, ixrac kreditləri, qarışıq kreditlər.Beynəlxalq kreditin subyekti kimi 

dövlət, beynəlxalq maliyyə institu, xüsusi banklar, beynəlxalq və regional valyuta kredit təşkilatları müstəqil 

investorlar qismində hüquqi və fiziki şəxslər çıxış edir.Maliyyə kredit əməliyyatlarının yerinə yetirilməsində 

beynəlxalq kredit və maliyyə institutlarının (təşkilatlarının) rolu olduqca böyükdür. Beynəlxalq kredit 

maliyyə təşkilatları beynəlxalq kredit və maliyyə institutlarıdır.Onlar dövlətlərarası saziş əasında təşkil 

olunurlar. Onların təşkilindəməqsəd aşağıdakılardır: 

1) ölkələr arasında kredit-maliyyə münasibətlərini tənzimləmək; 

2) ölkələr arasında iqtisadi münasibətlərin inkişafına kömək etmək; 

3) kredit siyasətini həyata keçirmək; 

Dünyada ən iri xüsusiləşdirilmiş beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatlarına Beynəlxalq Valyuta 

Fondu(BVF); Beynəlxalq Rekonstruktiya və İnkişaf Bankı (BRİB); Avropa Rekonstruksiya və İnkişaf Bankı 

(Eurobank); Valyuta əməkdaşlığının Avropa Fondu; Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankı daxildir. 

Müəssisələr, firmalar ,şirkətlərə beynəlxalq kreditlər hər hansı bir valyuta ilə(müştərinin tələbinə 

uyğun)verilə bilər.Xarici valyuta ilə ilə kreditləşmənin bir sıra növləri mövcuddur. Bunlara xarici ticarətin 

idxal –ixrac əməliyyatlarının kreditləşdirilməsi; xarici dövlətlərə və banklara xarici borcun silinməsi ilə 

əlaqədar dövlət ehtiyaclarının kreditləşdirilməsi; dövlət,  firma,şirkət və s.müştərək investisiya layihələrinin 

kreditləşdirilməsi; bankların hesablaşma əməliyyatlarının kreditlədirilməsi; 

 Beynəlxalq kredit münasibətlərinin yaranması və inkişafı əsasında müxtəlif subyektlər tərəfindən iri 

həcmdə əmtəə və valyuta ehtiyatlarının yığımı, eləcə də kapital vasitələrinə ölkə sərhədlərinin kənarında 

yaranan tələb çıxış edir. Beynəlxalq maliyyənin təzahür forması kimi çıxış edən beynəlxalq kreditmilli 

iqisadi sərhədləri aşır. Beynəlxalq kreditin mənbələri müxtəlifdir.Bu mənbələrə bankların cəlb etdikləri 

vəsaitlər, hökumətin sərancamında olan vəsaitlər və s.aiddir.Bu kreditlər müxtəlif məqsədlərə xidmət edir və 

bu borc alanın ehtiyacları ilə bağlıdır.Hal-hazırda beynəlxalq kredit daha çox istehsal prosesinə yönəldilir. 

Hər bir iqtisadi kateqoriya kimin beynəlxalq kreditdə bir sıra funksiyaları yerinə yetirir. Bu 

funksiyalar borc kapitalının beynəlxalq sferada hərəkətinin cəhətlərini göstərir və bunlar aşağıdakılardır : 

1) istehsalın genişləndirilməsi, eləcədə borc kapitalının ölkələr arasında təkrar bölgüsü; 

2) kapitalın birləşdirilməsi və təmərküzləşdirilməsi; 

3) ölkə iqtisadiyyatının tənzimlənməsi. 

Beynəlxalq kreditləşdirmə istehsal prosesinin fasiləsizliyini təmin etməklə yanaşı istehsal prosesinin 

həlqələri həlqələri arasında sıx əlaqə yaradır.  

Beynəlxalq kreditin mübət cəhətləri ilə yanaşı mənfi tərəfləridə mövcuddur.O iqtisadiyyatda dərin 

disporiyalar yaradır.Yəni,ölkə iqtisadiyyatının daha güclü ,yüksək imkanlara, gəlirə malik sahələri 

beynəlxalq kreditlə gücləndirdiyi halda,digər sahələr inkişafdan geri qalır.Bu iqtisadiyyatın zəif sahələrinin 

beynəlxalq kreditə çıxışını mümkünüz edir. Bu halların qarşısını almaq üçün beynəlxalq krediti gözləmək 

lazımdır. 

 

 

BİRBAŞA XARİCİ İNVESTİSYALARIN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNDƏ  

TMK-nın FƏALİYYƏTİ 

 

Sərdarova S.N. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Məlum olduğu kimi, beynəlxalq kapital qoyuluşları məqsədinə görə birbaşa xarici investisiyalara 

(BXİ) və partfel xarici investisiyalara ayrılır. BXİ torpaq sahələrində, müəssisələrdə və digər kapital 

əmtəələrində həyata keçirilən real investisiyalardır. BXİ – i xüsusi sahibkarlıq kapitalı da adlandırırlar. 

Partfel investisiyalardan fərqli olaraq BXİ investisiya kapitalı həyata keçirilən obyekt – “xarici kommersiya 

təşkilatı” üzərində investora nəzarəti həyata keçirməyə imkan verir. BXİ adətən, uzun müddətli kapital 

qoyuluçları hesab edilir. BVF  BXİ- yə aşağıdakı tərifi verir: “Beynəlxalq investisiyalar xarici ölkə 
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ərazisində fəaliyyət göstərən müəssisələrin mənfəətində iştirakı həyata keçirən, həmçinin investora 

məssisənin idarə olunmasında iştiraka hüquq verən kapital qoyuluşlarıdır”. 

Kapitalın beynəlxalq miqrasiyasının əsas hissəsi BXİ–in payına düşür. BXİ–lər portfel 

investisiyalardan aşağıdakı xüsusiyyətləri ilə fərqlənir: 

1. BXİ adətən, stabil və uzun müddətli xarakterdə olur. 

2. Belə kapital qoyuluşlarının həcmi böyük olur. 

3. İnvestor BXİ qoyuluşlarında uzun müddətli riskin böyük dərəcəsinə məruz qalır. 

4. BXİ dünya təsərüffatına, onun nüvəsi olan beynəlxalq biznesin inkişafına böyük təsir göstərir. Bu 

inkişaf isə öz növbəsində aşağıdakı xüsusiyyətlərlə sıx bağlıdır: 

Hal-hazırda Qərbi Avropa ən böyük kapital ixracçıları hesab edilir. Müasir dövrdə investisiyaların 

həcminin artmasına səbəb olan amillərə beynəlxalq kompaniyaların birləşməsinin sayının artması, 

özəlləşdirmənin həcminin yüksəlməsi və inveütisiyaların cəlb edilməsi üzrə ölkələrin böyük səyləri və s. 

aiddir. Bundan başqa, potensial investoru ilk növbədə hərtərəfli işlənmiş investisiya siyasəti, ölkənin daxili 

bazarının böyük ölçüləri və prespektiv inkişafı üçün vacib olan mövcud ehtiyatlar və mütəxəssislər çox 

maraqlandırır. Bu amillərdən başqa, daxili qiymətlərin sabitliyi, xarici investisiyaların cəlb edilməsinə 

istiqamətlənən makroiqtisadi siyasət, liberal valyuta siyasəti ( bu imkan investorun əldə etdiyi gəliri çətinlik 

çəkmədən öz milli valyutasına çevirməsinə şərait yaradır ), sahibkarın ehtiyaclarını ödəyən digər ümumi 

dövlət siyasəti və s. vacib rol oynayır. Bütün bu amillər BXİ həcminin artmasına böyük təsir göstərir. 

Müasir dövrdə BXİ qəbul edən ölkələr bir qayda olaraq, öz ərazilərində çox milli kompaniyaların 

fəaliiyətini dəstəkləyirlər. Bundan başqa, dünyada ölkələr arasında BXİ cəlb edilməsi üzrə rəqabət 

olduğundan bu proseslər zamanı belə kompaniyalara müxtəlif növ güzəştlər verilir, əlverişli investisiya 

iqlimi yaradılır. Çox milli kompaniyalar xaricdə məhsulların yeni növlərini, texnologiyanı yaradıqlarından 

onlar istər-istəməz kapitalı qəbul edən ölkənin ixrac, istismar imkanlarını genişləndirirlər. Bütün bu 

imkanlara baxmayaraq, haqsız rəqabətin qarşısını almaq üçün investisiyaları qəbul edən bir çox suveren 

ölkələr müxtəlif növ məhdudiyyətlər: müəyyən sahələrə investisiya qoyuluşlarının ləğvi, investisiya 

qoyuluşlarının bəzi sahələrinin tətbiqi, yerli yarımfabrikatların istifadəsi, ETTKİ aparılması, yerli kadrların 

öyrədilməsi və s. tətbiq edirlər.  

Çox milli TMK- ın fəaliyyəti əsasən üç məsələ ilə: bu kompaniyaların fəaliyyətinin səmərəliliyi, BXİ 

– dan daxil olan gəlirlərin haqlı bölgüsü və investisiyanı qəbul edən ölkənin suvereliyinin qorunması ilə sıx 

bağlıdır. 

Çox milli TMK – lar BXİ həyata keçirərək böyük həcmdə istehsal ehtiyatlarının milli sərhədlərdə 

yerlərini dəyişdirirlər. Bu yerdəyişmə belə ehtiyacın artıq olduğu ölkələrdən az olan ölkələrə axını ilə bağlı 

olduğu üçün həmin kompaniyalar dünya istehsal amillərinin səmərəli yerdəyişməsinə, nəticədə isə istehsalın 

artımına təkan verirlər. 

BXİ üçün stimul rolunu çox vaxt milli taarif maneələri oynayır. Məsələn, Avropa İqtisadi 

Əməkdaşlığı tərəfindən tətbiq edilən tariflər, ABŞ – dan bu ölkələrə böyük həcmdə kapital axınına səbəb 

olmuşdur. Belə ki, elə bu səbəbdən də Avropada hazır məhsul ixracı əvəzinə TMK – lar Qərbi Avropa 

ölkələrində öz istehsallarını yaradaraq tətbiq edilən taarif məhdudiyyətlərindən kənara çixmışlar. BXİ 

tətbiqindən əldə edilən gəlirlərin haqlı bölgüsü iki məsələ ilə bağlıdır. Birinci məsələ onunla bağlıdır ki, 

beynəlxalq investisiyalar həm çox milli TMK –ın baza ölkələrinin, həm də bu investisiyaları qəbul edən 

ölkələrin vəziyyətinə müsbət təsir etməklə yanaşı, bir çox problemlərlə bağlıdır. İkinci məsələ isə bu ölkələr 

arasında BXİ – dan əldə edilən gəlirin bölgüsü ilə bağlı olur. Bu mübahisələrdə TMK – ın vergi ödənişləri 

böyük rol oynayır. Məsələn, ABŞ-da firmaların xarici filiallarının mənfəəti bu mənfəətin xaricə 

keçirilməsinə qədər vergi obyekti hesab edilmir. 

Ümumiyyətlə, BXİ – dan daxil olan gəlirlərin bölgüsündə meydana çıxan mübahisəli məqamlar, 

ölkənin qanunvericiliyi ilə həll edilir. Buna baxmayaraq, bu istiqamətdə həm qəbul edən ölkələr, həm də 

TMK- lar daha çox mənfəət əldə etməyə çalışırlar. 
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KREDİT SİSTEMİ ÜZRƏ TƏMİNAT MEXANİZMİNİN FORMALAŞMASINDA 

BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ 

 

Talıblı S.N. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Müasir dünyada kredit sistemi üzrə təminat  mexanizminin formalaşması və inkişafı ümumən tətbiq 

olunan qaydalara əsaslanır. Burada bankların kredit imkanlarından istifadəsinə əsaslanacaq beynəlxalq 

təcrübə xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Dünya ölkəlirinin kredit münasibətlərinə əsaslanacaq təcrübələrinə 

diqqət yetirdikdə məlum olur ki, rəqabət mühitinə uyğun olaraq səmərəli fəaliyyət göstərmək məhz maliyyə 

resurslarından düzgün istifadə olunma əsasında mümkündür. Kreditlərin verilməsində onların təminat 

mexanizminə uyğunlaşması beynəlxaq miqyasda ölkələr üçün qəbul olunmuş BASEL standartlarına 

əsaslanır. Bank nəzarəti üzrə BASEL komitəsi 1974 cü ildə yaradılmışdır. Bura Belçika, Kanada, Fransa, 

Almaniya, İtalya, Yaponiya, Luksemburq, Holandiya, İspaniya, İsveç, İsveçrə, İngiltərənin daxil olduğu 

mərkəzi bankları daxildir.  Komitənin təsis olunmasında əsas məqsəd  bank və bank nəzarəti strukturlarına  

fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən edəcək metodiki məlumatların və tövsiyyələrin hazırlanmasıdır. 2004-cü 

ildən BASEL II standartı qəbul olunmuş və biznes sahəsində, xüsusən kiçik və orta sahibkarlıqda kredirlərin 

verilməsi buna əsaslanar həyata keçirilir. Mövcud standartda ən az miqdarda olacaq kapitala aid tələblər 

təkmilləşdirilmiş və maliyyə vəziyyəti haqqında məlumatların şərhi göstərilmişdir. BASEL standartına 

əsaslandıqda banklar məcburən ilk əvvəl riskin təhlilini ön plana cəkirlər. Yalnız bundan sonra 

maliyyələşmənin təmin olunması üzrərində mövcud qərarlar verilir. Hal hazırda beynəlxalq təcrübədə əsasən 

iri müəssisələr BASEL standartlarına uyğun dərəcə alırlar və onların kreditləşməsi daha tez həyata keçirilir. 

Kreditlərin verilməsində zəmanət sistemlərinin tarixinə diqqət yetirsək məlum olur ki, 1848-ci ildə ilk dəfə 

Avropada sahibkarlar və sənətkarların bir hissəsi müştərək zəmanət birliklərini yaratmışdılar. Sonralar 1930-

cu ildə Yaponiyada eyni təşkilatlanma formalaşmışdır. İkinci dünya müharibəsindən sonra dünyanın əksər 

ölkələri müharibənin yaratdığı fəsadları aradan qaldırmaq üçün səfərbər oldular. Xüsusən iqtisadi 

əməkdaşlıq sahəsində aparılan işlər xüsusi əhəmiyyətə malik idi. 20-ci əsrin 70-ci illərindən başlayaraq həm 

ABŞ-da və həmdə Avropa ölkələrində zəmanət fondlarının fəaliyyəti sürətləndi. Bu ölkələrdə kişik və orta 

sahibkarlığın inkişafı məhz bu fondlar əsasında təmin edilirdi. Hər bir ölkə artıq zəmanət fondlarının 

yaranmasına və səmərəli fəaliyyət göstərməsinə maraqlı idi. Ölkəmizdə bu istiaqamətdə hüquqi baza 

mövcuddur və  banklar bu sahədə fəaliyyətlərin davam etdirirlər. Kreditlərin zəmanətli olaraq verilməsini 

təmin etmək üçün  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 dekabr 2017-ci il tarixli 1760 saylı Fərmanı ilə 

İpoteka və Kredit  zəmanəti  fondu  yaradılmışdır. Fondun əsasnaməsi təsdiq edilmiş və fəaliyyət 

istiqamətləri müəyyən edilmişdir. Hal hazırda ölkəmizdə Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası ilə əməkdaşlıq 

formalaşır və yaxın gələcəkdə kredit sistemi üzrə təminat mexanizminin formalaşmasındahər iki tərəf 

səmərəli münasibətlər qura biləcəklər. 

 

 

AZƏRBAYCANDA DAYANIQLI İNKİŞAFIN NAİLIYYƏTLƏRİ 

 

Yusubova N.İ. 

Azərbaycan Texnologiya Universiteti 

 

Dayanıqlı inkişaf mövcud olan iqtisadi, sosial və ekoloji resursların bugünkü nəsillər tərəfindən 

məqsədyönlü şəkildə istifadə edilərək gələcək nəsillərə ötürməsi konsepsiyasıvə sivilizasiyanın inkişaf 

modelidir. Dayanıqlı inkişaf termini ilk dəfə olaraq Qru Harlemin rəhbərliyi ilə 1987-ci ildə BMT-nin Ətraf 

mühit və İnkişaf üzrə ümumdünya komissiyası tərəfindən hazırlanan “Bizim ümumi gələcəyimiz” adlı 

məruzəsində elmi dövriyəyə daxil edilmişdir. Daha sonra, 1992- ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

(BMT) təşəbbüsü ilə Rio-de-Janeyro şəhərində keçirilən beynəlxalq konfransda müasir cəmiyyətin  

əməkdaşlıq yolu ilə inkişaf və ekoloji problemlərin həlli istiqamətində keçid strategiyası müəyyənləşdirildi. 

Konsepsiya insan düşüncəsində illər boyu yer alan - “Gələcəyi gələcək nəsil  düşünsün” -  şüarını birmənalı 

olaraq rədd edərək gələcəyin bugündən başladığını elan edir, dayanıqlı inkişafın 3 təməlini - iqtisadi artım, 

sosial irəliləyiş- ədalətin bərqərar olması, ətraf mühit və ekosistemlərin mühafizəsi və bərpasını 

müəyyənləşdirir. “Ənənəvi inkişaf”ın əksinə olaraq dayanıqlı inkişaf yalnız iqtisadi artımla deyil, tərəzinin 

unudulan digər iki qolunun,  sosial və ekoloji dayanıqlığın da təmin edilməsi ilə xarakterizə olunur, yəni 
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inkişaf yalnız ÜDM, tədiyyə balansı və enerji istehlakının intensivliyi ilə deyil, eyni zamanda yoxsulluq, orta 

ömür uzunluğu, savadlılıq dərəcəsi kimi sosial və istixana qaz emissiyası, meşə örtüyünün sahəsi, suyun 

keyfiyyəti kimi ekoloji göstəricilərlə müəyyənləşdirilir. 

BMT-nin təşəbbüsü ilə 2000-ci ildə keçirilən “Minilliyin Formunda” dünyanın 147 ölkəsinin 

rəhbərləri “Minilliyin bəyanaməsi”ni qəbul etmişlər. Bu bəyannamədə 2015-ci ilə qədər dünya ölkələrinin 

dayanıqlı inkişafa nail olunması üçün Minilliyin İnkişaf Məqsədləri müəyyən edilmişdir: 

-İfrat yoxsulluğu və aclığı aradan qaldırmaq 

-Ümumi İbtidai təhsilə nail olmaq 

-Gender bərabərliyini təmin etmək və qadınlara səlahiyyətlər vermək 

-Uşaq ölümü hallarını azaltmaq 

-Anaların sağlamlığını yaxşılaşdırmaq 

-QİÇS, maleriya və digər xəstəliklərə qarşı mübarizə aparmaq 

-Ətraf mühitin davamlılığını təmin etmək 

-Davamlı inkişaf üçün qlobal tərəfdaşlığı genişləndirmək 

2000-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycan, Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinin müəyyən edildiyi 

Minilliyin Bəyannaməsini qəbul edib. 2015- ci ilədək dayanıqlı inkşaf sahəsində Azərbaycan əsasən BMT 

tərəfindən müəyyən edilmiş “Minilliyin İnkişaf Məqsədləri”-ni rəhbər tutaraq yoxsulluğun aradan 

qaldırılması, elm, mədəniyyət və səhiyyə sahələrinin inkişaf etdirilməsi,yenilənəbilən enerji mənbələrinin 

istifadəsi və bu sahələrə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) tətbiqi istiqamətində 

humanitar və texniki təyinatlılayihələr həyata keçirdi. Belə ki, “2003–2005-ci illər üçün Azərbaycan 

Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramı” və “2008–2015-ci illərdə 

Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı” icrası 

nəticəsində 2001-ci ildə mütləq yoxsulluq səviyyəsi 49%-dən 2015-ci ildə 4.9%-əendirildi. 

Ümumi İbtidai təhsilə nail olmaq dövlət tərəfindən "Azərbaycan Respublikasında yeni ümumtəhsil 

məktəblərinn tikintisi, mövcud məktəblərin əsaslı təmiri və müasir tədris avadanlıqları ilə təmin olunmasına 

dair Proqramın (2003-2007-ci illər)", “Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin 

avadanlıqlarla təmin olunmasına dair İnkişaf Proqramı (2005-2009-cu illər)”, "Təhsil sisteminin 

informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramı (2008-2012-ci illər)", o cümlədən Təhsil Nazirliyi tərəfindən 

hazırlanan “Ümumtəhsil məktəblərinin dərsliklə təminatı Proqramı (2006-2015-ci illər)” icra edildi. 

Görülmüş tədbirlərin nəticəsində 15-24 yaşında olan əhalinin savadlıq səviyyəsi 1995-ci ildə 99.9%-dən 

2015-ci ildə 100-ə çatdırıldı, ibtidai təhsildə xalis qeydiyyat əmsalı 1995-ci ildə ümumilikdə  99%, o 

cümlədən kişilər üzrə 99.2%, qadınlar üçün 98.8%, 2015-ci ildə isə ümumilikdə 99.8%, o cümlədən kişilər 

üzrə 99.8%, qadınlar üzrə 99.7%-ə yükslədildi, ibtidai təhsili bitirmə əmsalı isə  89.2%-dən 2015-ci ildə 100 

faizə çatdırldı. 

Gender bərabərliyini konstitusion səviyyədə müəyyən edən, gender siyasəti üzrə icra hakimiyyəti 

orqanı yaradan ölkəmiz, gender bərabərliyini təmin etmək və qadınlara səlahiyyətlər vermək  məqsədi ilə 

2000-ci ilə də də Azərbaycan Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respublikasında qadın məsələləri üzrə 2000-

2005-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” qəbul etdi. Bu inkişaf məqsədi ilə görülmüş işlər nəticəsində 

Azərbaycanda Ümumi orta təhsildə gender bərabərliyi 2008-ci ildə 0.98 nisbətində idisə, 2015-ci ildə bu 

göstərici 1-ə bərabər oldu. Milli Məclisdə yer tutan qadınların xüsusi çəkisi 1995-ci ildə 12.1% olan 

göstərici, 2015-ci ildə 4.7% artaraq 16.8% oldu. 

Uşaq ölümü və anaların sağlamlığı ölkənin səhiyyə islahatlarının tərkib hissəsi kimi diqqətdə 

saxlanılmışdır. 2001-ci ildə 16.6 olan körpə ölümü əmsalı 2015-ci ildə 11.0-a bərabər oldu. Müxtəlif 

yoluxucu xəstəliklərdən mübarizə məqsədi ilə peyvənd olunan  1 yaşlı uşaqların xüsusi çəkisi 2001-ci ildə 

96.9%-dən, 2015-ci ildə 98.1% yüksəldildi. Ana ölümü əmsalı 2001-ci ildə 25.4 olsada, 2015-ci ildə 1.76 

dəfə azalaraq 14.4-ə bərabər oldu. Bundan əlavə,  hökümət 2014-cü ildə “Ana və uşaqların sağlamlığının 

yaxşılaşdırılmasına dair 2014-2020-ci illər üçün Dövlət proqramı” qəbul etdi. 

Dayanıqlı inkişafın əsas elemnti kimi ekoloji dayanıqlığın təmin edilməsi məqsədi ilə  “Ekoloji 

cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair”, “Meşələrin bərpa edilməsi və artırılmasına dair” Milli 

Proqramlar, “Azərbaycan Respublikasında Hidrometeоrologiyanın İnkişaf Proqramı”, “Azərbaycan 

Respublikasında Мeşələrin Bərpa Еdilməsinə və Аrtırılmasına dair Milli Proqram”ı, həmçinin “Azərbaycan 

Respublikasında Еkoloji Vəziyyətin Yaxşılaşdırılmasına Dаir 2006-2010-cu illər üçün Kompleks Tədbirlər 

Planı” kimi böyük təbirlər icra edildi.Çoxsaylı müzakirələrdən sonra 2016-  2030-cu illəri əhatə edəcək, 17 

qlobal hədəfi əks etdirən Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin (DİM) həyata keçirilməsi qərara alındı. Bu 
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məqsədlər özündən əvvəlki MİM-də əksini tapan qlobal prioritetlərin daha təkmilləşdirilmiş versiyasıdır. 

Bunlar: 

1.Dünyanın hər bir yerində yoxsulluq və onun bütün formalarına son qoymaq; 

2. Aclığa son qoymaq, qida təhlükəsizliyinə nail olmaq və dayanıqlı kənd təsərrüfatını təbliğ etmək; 

3. Sağlam həyat tərzini təmin etmək və bütün yaş kateqoriyaları üçün rifahı təbliğ etmək; 

4. İnklyüziv və keyfiyyətli təhsili təmin etmək və hər kəs üçün davamlı tədris imkanlarını təbliğ 

etmək; 

5. Gender bərabərliyinə nail olmaq, eləcə də bütün qadın və qızların səlahiyyətlərini artırmaq;  

6. Hər kəs üçün su və sanitariyanın davamlı idarəetməsini və mövcudluğunu təmin etmək; 

7. Hər kəs üçün əlverişli, etibarlı, dayanıqlı və müasir enerjiyə çıxışı təmin etmək; 

8. İnklyüziv və dayanıqlı iqtisadi inkişafı təbliğ etmək; 

9. Möhkəm infrastruktur yaratmaq, inklyüziv və dayanıqlı sənayeləşməni təbliğ etmək;  

10.Ölkələrarası və ölkədaxili qeyri-bərabərliyi azaltmaq; 

11. Şəhərləri və digər insan yaşayış məskənlərini inklyüziv, təhlükəsiz, möhkəm və dayanıqlı etmək; 

12. Dayanıqlı istehlak və istehsal modellərini təmin etmək; 

13. İqlim dəyişikliyi və onun təsirlərinə qarşı mübarizə aparmaq üçün təcili addımlar atmaq; 

14. Dayanıqlı inkişaf üçün su hövzələrini qorumaq və onlardan  düzgün istifadə etmək; 

15. Ekosistemlərin dayanıqlı istifadəsini müdafiə, bərpa və təbliğ etmək, o cümlədən biomüxtəliflik 

itkisini dayandırmaq; 

16. Dayanıqlı inkişaf uğrunda sülhsevər və inklyüziv cəmiyyəti təbliğ etmək; 

17.İcra vasitələrini möhkəmləndirmək və dayanıqlı inkişaf üçün qlobal əməkdaşlığı canlandırmaq. 

Azərbaycan da BMT-yə üzv olan dövlətlərin Dayanıqlı İnkişaf Samitində bu məqsədlərə qoşuldu və 

DİM-dən irəli gələn öhdəliklərin həyata keçirilməsi istiqamətində fəaliyyətə başladı. 2016- cı il yanvar 

ayında qüvvəyə minən DİM bəyannaməsi  növbəti 5 il ərzində həyata keçiriləcək hədəfləri 

müəyyənləşdirməklə, ümumilikdə 2030-cu ilədək dünyada  qlobal iqtisadi rifaha, sosial inkişafa və ətraf 

mühitin qorunmasına nail olmağı hədəfləyir.”Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı inkişaf üzrə Milli 

əlaqələdirmə şurasının yaradılması haqqında ”Azərbaycan Respublikasi Prezdentinin 6 Oktyabr 2016-cı il 

tarixində fərmanı olmuşdur.Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə 

Şurasının əsas məqsədi 2030-cu ilədək Azərbaycan üçün əhəmiyyət kəsb edən, qlobal məqsəd və hədəflərə 

uyğun milli prioritetləri və onlara dair göstəriciləri müəyyən etməkdən, ölkədə sosial-iqtisadi sahələri əhatə 

edən dövlət proqramlarının və strategiyaların Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə uzlaşdırılmasını təmin 

etməkdən, habelə Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olunması ilə əlaqədar illik hesabat hazırlamaqdan 

ibarətdir. Prezident İlham Əliyev 29 mart 2017- ci ildə baş tutan Respublika müşavirəsindəki çıxışında  

həyata keçirilən iqtisadi siyasətin, regionların inkişafı istiqamətində irəli sürülən təşəbbüs və islahatların 

dayanıqlı inkişafı təmin edəcəyinə əminliyini vurğulayaraq bir daha dayanıqlı inkişaf konsepsiyasına istinad 

edir. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Абдуллаев Р.И. 

Азербайджанский государственный экономический университет 

 

Финансовая политика - это совокупность мер, принимаемых государством в отношении сбора, 

распределения, перераспределения и использования финансовых ресурсов. Финансовая политика 

охватывает все аспекты социальной активности. 

Термин «финансовая политика» обычно используется специалистами по управлению 

финансами. 

Целью финансовой политики является укрепление существующей социальной системы 

государства и предоставление финансовых ресурсов. 

В каждом обществе свои задачи и цели используют для того, чтобы добиться определенных 

успехов, выполнения государственных финансах. Финансовая политика играет важную роль в 

достижении этих целей. Финансовая политика является средством воздействия на активные 

экономические интересы. 
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Финансовая политика состоит из следующих звеньев: 

 1. Научно обоснованные развития концепцию финансирования подготовки; 

 Эта концепция экономического развития всестороннего анализа потребностей населения, 

определение перспектив развития производительных сил и производственных отношений 

формируются на основе изучения законов, хозяйств, требований. 

 2. Доступ в текущий период и в перспективе использования определения основных 

направлений. 

При этом за основу берутся факторы учитываются, станет возможным увеличение 

международных и финансовых ресурсов, пути достижения цели, вытекающих в финансовой 

политике. 

 3. Для достижения поставленной цели практического осуществления деятельности. 

 В зависимости от характера поставленных целей и методов решения финансовой политики 

разделяется на 2 части: 

 1. Финансовая стратегия 

 2. Тактика финансов 

Финансовая стратегия экономической, политической и социальной стратегии, 

предусматривающей дальнейшее для долгосрочного решения задач, определенных крупного 

масштаба, финансовой политике курс. В ходе подготовки стратегии финансирования основной 

тенденции развития, прогнозируется, использование концепции, создаются финансовые отношения 

устанавливаются принципы организации финансов. 

 В ходе отбора и долгосрочных целей составления целевых программ социально-

экономического развития основных финансовых ресурсов для упрочения необходимо в направлении 

формирования финансовой политики. 

Финансовые тактика на определенном этапе развития общества возникающих вопросов 

финансовых связей организации изменения правил. Группирование заново финансовых ресурсов 

путем урегулирования преследует цель. Относительная стабильность в условиях финансового 

тактика должна быть гибкой финансовой стратегии. Потому что социальные и экономические 

условия фактор всегда меняется 

 Существует сильное научное обоснование экономического развития финансовой политики для 

оказания влияния на социальный прогресс. Тем не менее, научное исследование всех факторов, 

определяющих фискальную политику, может гарантировать, что эта политика не будет 

преобразована из относительной независимости в необоснованный экономический закон. 

Финансовая политика должна быть сосредоточена на эффективном использовании и 

увеличении ее финансовых ресурсов. Рост финансовых расходов приводит к неэффективному 

использованию финансовых ресурсов в процессе разработки и осуществления фискальной политики, 

которая ведет к широкому распределению средств и сокращению ресурсов, используемых для 

удовлетворения социальных потребностей общества. 

 Финансовую политику, следует учитывать при разработке конкретных исторических 

условиях. Зависимость как от объема финансовых ресурсов, предусмотренных расходов и введенного 

аксиома всех уровней хозяйственные субъекты должны быть приняты 

Одним из требований к финансовой политике является соблюдение комплексного подхода к 

его подготовке и осуществлению. То есть координация мер, осуществляемых через все кольца 

финансовой политики, объединение их, определение их развитиясосредоточив внимание на 

ключевых вопросах этапа, сосредоточив внимание на основных компонентах экономической 

политики - финансовой, кредитной, заработной платы и политики ценообразования. 

В последнее время в переходной экономике финансового регулирования экономики, которая 

постепенно растет число публикаций по проблемам финансовой политики, осуществляемой 

государством. Но в этом вопросе единства теоретической мысли не было достигнуто. 
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СТРАТЕГИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКСПОРТА 

 

Ализаде А.О. 

Азербайлджанский государственный экономический университет. 

 

Интеграция Азербайджана в мировую экономику является одной из направлений 

экономической политики страны. Мировой опыт ведущих стран показывает, что без эффективного 

развития экспорта продукции промышленности невозможна ее полная интеграция в мировую 

экономику и эффективное развитие страны. В настоящее время основную часть нашего экспорта 

составляют сырьевая продукция добывающих отраслей, в частности нефтяной отрасли. Насущной 

задачей становится диверсификация нашего экспорта и развитие экспорто-ориентированных 

отраслей, нацеленных на увеличение обработки сырья – на повышение доли экспорта готовой 

продукции. 

Интегрируясь в мировую экономику, Азербайджан экспортирует на мировой рынок 

значительные объемы продукции. Экспорт товаров на январь-сентябрь 2017года составил 10,8 млрд 

долл. США,из которых 8.7 млрд долл. США приходилось на долю нефтяной продукции, что 

составляет 80,5% в общей доли экспорта. Из них  8,4 млрд долл. составляло экспорт сырья-нефти, и 

это достаточно высокий показатель. За рассматриваемый период доля экспорта ненефтяной 

продукции составила 1029,5 млн.долл, что больше по сравнению с тем же периодом прошлого года 

на 31,3 %. 

Основными партнерами Азербайджана в экспорте выступают Италия, Турция, Россия, 

Израиль, Китай, Германия. Во внешней торговле нашей страны Италия является крупнейшим 

импортером. Главная причина этого - высокий спрос этой страны на нефтепродукты. По данным 

Государственного таможенного комитета, на долю Италии приходится  22,2 % экспорта, 13,1% на 

долю Турции, 5,4% -Китая , 4,8 % России, 4,3 %  Грузии, и 4,1 %   Германии. 

Для формирования диверсификационной экономики необходимо создание новых производств, 

ориентированных на экспорт, привлечение новых малых и средних предприятий. Также необходимы 

государственные механизмы стимулирования, в форме налоговой, инфраструктурной и ином виде 

поддержки. 

В соответствии с правилами и списком, утвержденными Кабинетом Министров для 

исполнения Указа Президента Азербайджанской Республики от 1 марта 2016 года «О 

дополнительных мерах по стимулированию экспорта ненефтяных продуктов», в течение 1 года с 

октября 2016 года местным предпринимателям-экспортерам ненефтяной продукции было выплачено 

более 2,5 миллионов долларов США, что имеет важное значение для ускорения диверсификации 

экспортно-ориентированного производства и стимулирования экспорта. 

Механизмы, предусмотренные в Указе от 5 октября 2016 года о продвижении бренда 

«MadeinAzerbaijan» на внешних рынках, а также изучение иностранных рынков, приобретение 

сертификатов и патентов, поддержка экспортно-ориентированных исследований и разработок , 

маркетинговых мероприятий также относится к мерам диверсификации экспорта. 

Таким образом, основным приоритетом экспортной внешнеэкономической политики, 

позволяющим обеспечить устойчивый экономический рост является преодоление экспортно-

сырьевой направленности национальной экономики. Формирование такой внешнеэкономической 

политики и активная ее реализация позволит осуществить целенаправленный переход к развитию 

экспорта по пути повышения в нем доли ненефтяной продукции и реализации экспортного 

потенциала конкурентоспособных производств национальной экономики. 

 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Велиев С.Ф. 

Азербайджанский государственный экономический университет 

 

Глобализация, являющаяся феноменом прошлого столетия нашла свое динамическое развитие 

и в двадцать первом веке. Глобализация является неминуемой тенденцией развития современной 

мировой экономики. Данный термин впервые был использован Т. Левиттом для описания развития 
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мировой экономики в его статье в журнале «Harward Business Review» в 1983 году. В настоящее 

время имеются различные подходы к определению сущности глобализации. Рассмотрим основные 

определения, данные ведущими специалистами- исследователями экономической сферы. Многие 

авторы отмечают, что глобализация - это процесс взаимодействия и интеграции между людьми, 

компаниями и правительствами разных стран, процесс, связанный с международной торговлей и 

инвестициями, а также претворяемый с помощью информационных технологий. Глобализация 

затрагивает все аспекты, а не только корпоративный мир, но транзакционные и культурные 

отношения в целом и влияет на то, как мы живем и как мы взаимодействуем, независимо от того, где 

мы живем (Stanley J.Paliwoda, 2009).Глобализация была ускорена за счет снижения торговых 

барьеров, распространения свободной торговли и гармонизации торговли в эпоху электронного 

развития, что привело к сокращению бюрократии, связанной с международной торговлей, и 

увеличению скорости до того, как ретрансляция связи изменилась в любой точке мира (Stanley 

J.Paliwoda, 2009).  

Р.Робертсон отмечает, что «Глобализация – это серия эмпирически фиксируемых изменений, 

объединяемых логикой превращения мира в единое целое», добавим, что эти изменения могут 

касаться различных сфер, но более всего проявляются в экономике, научно-техническом прогрессе, 

политических событиях, культурной сфере. 

Д.Стиглиц рассматривает глобализацию как процесс по устранению барьеров для развития 

свободной торговли, а также процесс, характеризующийся интеграцией национальных экономик. 

Эксперты МВФ отмечают, что глобализация знаменует растущую экономическую взаимосвязь 

национальных экономик как результат увеличения объема международного обмена товарами, 

услугами и капиталом, чему в немалой степени способствует развитие технологий.  

К характерным признакам глобализационного процесса можно отнести: 

-формирование единой экономической системы на основе взаимосвязанных  национальных 

хозяйств; 

-формирование новой формы организации мирового хозяйства; 

-снижение в определенной степени защитной функции государства от негативного 

воздействия внешнеэкономических факторов; 

-появление общего рынка по примеру Европейского Союза, характеризующегося общими 

условиями для экономического развития; 

-глобализация финансовой сферы, увеличение значимости и масштабов международного 

движения капиталов и др. 

 Глобализация мировой экономики в значительной степени увеличивает зависимость 

национальных хозяйств с точки зрения экономического, научно-технического, юридического и 

информационного аспекта и служит причиной формирования ряда характерных свойств в мировом 

развитии. 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В НЕНЕФТЯНОЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Гусейнова С.И. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

В условиях глобализации процессы структурного и качественного обновления мирового 

товаропроизводства и рыночной инфраструктуры происходят исключительно путем и за счет 

инвестирования. Чем интенсивнее осуществляется инвестирование, тем быстрее происходит 

воспроизводственный процесс, активнее и эффективнее осуществляются рыночные преобразования, 

кроме того происходит углубление инновационных проектов, что в свою очередь позволяет 

активизировать сам процесс инвестирования. 

Классификация инвестиций позволяет решить ряд практических задач: 

- выявить инвестиционные приоритеты предпринимательской деятельности; 

- охарактеризовать соотношение между объемами инвестиций, направленных на разные цели и 

уровни его оптимальности; 
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- определить проблемы требующие решений при реализации конкретного инвестиционного 

проекта; 

- оценить эффективность инвестиционной политики. 

Под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева удалось установить 

общественно-политическую и экономическую стабильность, что в свою очередь, предопределило 

внешнюю инвестиционную стратегию правительства Азербайджанской Республики. Начиная с 1994 

года в Экономике Азербайджана заметно активизировался инвестиционный процесс и в итоге 

сложилась положительная ситуация притока иностранного капитала в основном в нефтяной сектор 

экономики. 

В 1994 году с крупнейшими нефтяными Транснациональными Корпорациями (ТНК) и Банками 

мира был подписан «Контракт века», который явился прогрессирующим стратегическим 

направлением в экономике Азербайджана. 

В итоге в 1995-1996 годах Международным Валютным Фондом (МВФ) и Мировым Банком 

(МБ) были реализованы две программы, связанные с экономической реформой. При этом 

правительство руководствовалось опытом мировой практики, который свидетельствует, что 

сотрудничество и участие международных финансовых и экономических организаций в 

экономических реформах республики это хороший признак стабильности и гарантии притока 

иностранного капитала. 

С целью привлечения в экономику страны инвестиций начиная с 2016 года проводится 

политика «открытых дверей». Совершенствуется и упрощается система регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности. Внедрение электронных услуг позволяет проводить 

регистрацию физических и юридических субъектов предпринимательской деятельности в режиме 

«онлайн». Внедряется электронная система приема налоговых деклараций. В целях 

совершенствования принципа «единого окна» создан Координационный Совет. 

Таможенная система также реформируется, сокращается число документов и процедур, 

проводимых при оформлении грузов. 

В отчете международных организаций, именуемой «Doingbizness 2017», Азербайджан входит в 

число 29 стран, проводящих 3 и более реформ. В отчете нашли отражения и другие важные реформы. 

В том же отчете по показателю «вступление в бизнес» Азербайджан находится в числе первой 

пятерки государств. По «Индексу глобальной конкурентноспособности» Азербайджан среди 138 

стран занимает 37 место, а среди стран СНГ стоит на первом месте. 

Основными инвесторами в ненефтяной сектор экономики Азербайджана являются такие 

страны, как Турция, Российская Федерация, Швейцария, Великобритания, Нидерланды, 

Объединенные Арабские Эмираты, Германия. 

Самый высокий уровень инвестиций приходится на долю Турции и Российской Федерации за 

1995-2016 гг. среди мировых стран по объему прямых иностранных инвестиций, вложенных в 

ненефтяной сектор азербайджанской экономики, доля Турции составляет 29% от общего объема, 

затем идут такие страны как Российская Федерация, Великобритания, Нидерланды, Объединенные 

Арабские Эмираты и др. 

На наш вгляд одним из основных направлений деятельности должно стать стимулирование 

инвестиционного потока в ненефтяной сектор экономики, а также в развитие регионов, что сегодня и 

осуществляется правительством Азербайджана. Немаловажно также оптимальное распределение 

инвестиций по регионам. На ближайшую перспективу приоритетным направлением является 

усиление социальной направленности инвестиционной деятельности, вложение инвестиций в 

человеческий капитал, а также в агропромышленный сектор экономики. 
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XII BÖLMƏ 

 

İSLAM  VƏ  DEMOKRATİYA 

 

 

İNFORMASİYA MÜBADİLƏSİ MƏRHƏLƏSİNDƏ MİLLİ VƏ BƏŞƏRİ  

DƏYƏRLƏRİN NƏZƏRƏ ALINMASI 

 

Əliyev E.T. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

İnformasiya mübadiləsi mərhələsində digər mərhələlərdə olduğu kimi şagirdlərin milli və bəşəri 

dəyərlərlə silahlanması əsas məqsədlərdəndir. Bu mərhələnin əsas məqsədi bütün şagirdləri yeni faktlar və 

tapıntılarla tanış etməkdir. İnformasiya mübadiləsi o zaman səmərəli ola bilər ki, sinif fəal dinləməyə və əks 

əlaqə yaratmağa köklənmiş olsun. Hər bir informasiyaya tənqidi yanaşa bilsin.   

Burada əsas faktlar və ideyalar lövhədə qeyd olunmalıdır ki, bütün sinif yeni “tədqiqatlar”, yeni 

“kəşflərlə” tanış olsunlar. Müəllim şagirdlərin hazırladıqları qrup işinə digər şagirdləri münasibət bildirməyə 

sövq etməlidir. Eyni zamanda müəllim hər qrupa təqdimat üçün veriləcək vaxtı elan etməlidir ki, axıra qalan 

qrupa az vaxt qalmasın.  

Bu mərhələdə bir sıra nöqsanlar mövcuddur ki, onları da orta məktəb müşahidələrimiz zamanı qeyd 

etmişik. Onlar aşağıdakılardır: 

1. Təqdimatlar zamanı müəllim qruplardan müəyyən şagirdi (məsələn: zəif oxuyan şagirdi) lövhəyə 

çağırır və ya özünün təyin etdiyi lideri lövhəyə çağırır. 

 Səbəb isə əməkdaşlıq etmədiklərin sübut üçün (zəif şagird), o birilərin bacara bilməmələri (özünün 

təyin etdiyi lider) və s. kimi göstərilir. Lakin unutmaq olmaz ki, şagirdlər arasında ayrıseçkilik etmək onlarda 

həm təlim marağını aşağı salar, həm də müəllimə olan etibarı heçə endirər. Eyni zamanda bununla 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 iyun 2009-cu ildə təsdiq olunmuş Azərbaycan Respublikası 

“Təhsil haqqında” qanunun 3-cü maddəsini pozmuş olurlar ( 3.0.1.humanistlik-milli və ümumbəşəri 

dəyərlərin, şəxsiyyətin azad inkişafının, insan hüquqları və azadlıqlarının, sağlamlığın və təhlükəsizliyin, 

ətraf mühitə və insanlara qayğı və hörmətin, tolerantlıq və dözümlülüyün prioritet kimi qəbul olunması). 

2. Qrup işini təqdim edən qrupa müəllimin diqqəti yönəlir. Digər şagirdlərə isə fikir vermir. 

 Burada müəllim yaxşı olar ki, hər təqdimata başlamazdan əvvəl şagirdlərin diqqətini təqdim edənə 

yönəltsin. Bunun üçün qiymətləndirmə meyarlarında da yer ayırmaq olar. Yəni, yoldaşlarının fikrinə tənqidi 

yanaşmaq. Deməli, müəllim həm çıxış edənlərin fikirlərini dinləməli, həm də digər şagirdlərin prosesi 

izlədiklərinə, dinləməyə cəlb olunmalarına əmin olmalıdır. Əks halda prosesi düzəltməlidir. Bu zaman 

müəllim həm sinifdə öyrədici mühiti və diqqəti mərkəzə yönəltməyi təşkil edər, həm də nizam-intizamı 

yaratmış olar. Bununla da pedaqoji prosesin tamlığına nail olar.  

3. Müəllim mübadilə zamanı qrup şagirdlərinin işlərinə sadəcə “qulaq asır”, səhvləri düzəltmir və ya 

cəhd etmir.  

Bu isə dərsdə fəallığın qurulmadığına əsas verir. Bunun üçün də müəllim şagirdlərin həmin məsələyə 

həsas yanaşmalarına çalışmalıdır. Yəni digər şagirdlərin bu işə xüsusi diqqət göstərmələrinə nail olmalıdır. 

Eyni zamanda müəllim təqdim edən şagirdlərin təqdim etmə bacarıqlarının inkişafına çalışmalı,  nitq 

mədəniyyəti qabiliyyətlərinin daha da dərinləşdirilməsi üçün müntəzəm fəaliyyət göstərməlidir.  

4. Şagirdlər təqdimat zamanı qrup işini yalnız üzündən oxuyurlar.  

Unutmaq olmaz ki, onlar bu işi birgə yerinə yetiriblər. Bununla digər şagirdlərin qrup işini 

görmələrinin qarşısı alınır və təlimə kollektiv yanaşma, subyekt-subyekt əlaqəsi pozulmuş olur. Düzdür, bəzi 

dərslərdə, bəzi məqamlarda baxmaq olar. Ancaq bu zaman iş vərəqini əllərində tutmalı, işi təqdim etdikdən 

sonra lövhəyə və ya şagirdlərin hamısının görə biləcəyi bir yerə asmalıdırlar.   Yaxşı olar ki, səsləndirsinlər. 

Bu onlarda həm nitq qabiliyyətlərini inkişaf etdirər, həm də özünüifadə keyfiyyətlərini zənginləşdirər. 

5. Hər qrup öz təqdimatını etdikən sonra, müəllim qrupun işinə fikir bildirir, qiymətləndirir, səhv və ya 

doğru olanları şərh edir, tapılmış faktlara tənqidi fikir bildirir.  

Müəllimin belə etməsi nə təlim prinsiplərinə, nə də fasilitasiya qaydalarına uyğun deyildir. Yaxşı olar 

ki, müəllim həmin məsələlərə digər şagirdlərin münasibət bildirməsinə çalışsın. Yəni, müəllim 

istiqamətverici funksiyanı yerinə yetirməklə şagirdlərin təqdim olunan qrupun işinə əsaslandırılmış şəkildə 

tənqidi münasibət göstərməsinə nail olmalıdır. 
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İDARƏÇİLİKDƏ VƏ İNSAN HÜQUQLARINDA İSLAM DƏYƏRLƏRİ 

 

Həsənli M.H. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Uzun illər İslam tarixi və hüququnun lazımi səviyyədə təbliğ edilməməsi bu dinə münasibətin 

obyektiv olmamasına gətirib çıxarıb. Hazırkı dövrdə dinlərarası dialoqun labüdlüyü, eləcə də islamda dövlət 

idarəçiliyinin demokratik prinsip və dəyərlərilə bağlı həqiqətlərin bütün bəşəriyyətə çatdırılmasının vacib 

olduğu bir şəraitdə islamda dövlət idarəçiliyi, islam və demokratiya, islam və dünyəvilik, islamda insan 

hüquqları kimi məsələlərin tədqiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  Müasir dövrdə geniş müzakirə 

olunan mövzulardan biri də islam və demokratiya mövzusudur. Bu mövzunun müxtəlif istiqamətlərdə 

araşdırılması müşahidə edilir və bu baxımdan islam və demokratiya müqayisəsinin daha əhatəli şəkildə 

aparıldığını ifadə etmək olduqca çətindir.  Mövzunun təhlili zamanı ilk növbədə islamın insanların 

dünya və axirət xoşbəxtliyini məqsəd kimi müəyyən edən ilahi və səmavi bir din, demokratiyanın isə 

insanların öz ağıl, iradə və biliyinə əsaslanaraq ortaya çıxardıqları və inkişaf etdirdikləri bir idarəçilik 

forması olduğu nəzərə alınmalıdır. Belə yanaşmanın əsas məqsədi bu iki məfhumun bir-birinin ziddi və ya 

alternativi, ya da bir-biri ilə tam şəkildə uyğun gələn elementlər kimi təqdim etmə səylərinin doğru 

olmadığını göstərməkdir. Bu baxımdan islamı bir din olaraq, demokratiyanı da bir idarəçilik forması olaraq 

öz çərçivəsində (mənasında) dəyərləndirmək lazımdır. 

Dinin əsas məqsədləri iman, ibadət, mərifət və gözəl əxlaq kimi bəşəri dəyərlərdir. Qurani-Kərim öz 

ayələrində insanları imana, haqqa qulluğa və gözəl əxlaqa çağırır. Bir çox insanlar islam dinindən danışarkən 

onu siyasətlə eyniləşdirir, bəziləri də islam dininin bu və ya digər şəkildə siyasətlə heç bir əlaqəsi olmadığını 

qeyd edirlər. Əslində isə Quranda idarəçilik və siyasətlə bağlı çoxlu sayda ayələr mövcuddur və Quranda 

ifadə olunan bir sıra məfhumlar dinin siyasət və hüquqla bağlı tərəflərinə nümunədir. Qeyd olunan 

yanaşmalar islam və demokratiyanın bir-birinə uyğun gəlməsi və ya gəlməməsi mövzusunda fərqli 

düşüncələrə, mülahizələrə və diskussiyalara səbəb olmuşdur. Belə mülahizələri aşağıdakı kimi 

qruplaşdırmaq olar:  

I. İslam din olmaqla yanaşı, eyni zamanda bir dövlət sistemidir. O, fərdi, ailəvi, ictimai, iqtisadi və 

siyasi sahələrdə də özünü ifadə edir. Bu baxımdan onu sadəcə iman və ibadətdən ibarət saymaq düzgün 

deyil. Belə bir diskussiya ətrafında yeni-yeni fikirlər formalaşmış və islamın siyasi ideologiya şəklində dərk 

edilməsinə səbəb olmuşdur. İslamın totalitar bir ideologiya şəklində dərk edilməsi isə hüquqa əsaslanan, 

təməl prinsipləri baxımından heç bir zümrəni təzyiq altına almayan, hətta açıq şəkildə buna qarşı çıxan 

islamın ruhuna tamamilə ziddir. 

II. İslamı bir ideologiya kimi təqdim etməkdənsə demokratiyanı tamamlayan bir ünsür olaraq təqdim 

etmək daha yaxşı olardı. İslamın bu şəkildə təqdim edilməsi islam dünyasında demokratiyanın 

zənginləşməsinə, insanların mənəvi və maddi dünyaları arasındakı münasibətləri daha yaxşı anlamasına 

yardımçı ola bilərdi.  

III. Nə dünyəviliyin, nə də demokratiyanın islam ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Hətta söyləmək 

mümkündür ki, istər dünyəvilik, istərsə demokratiya islama zidd olduğu kimi islam da bunların ziddidir. 

Başqa sözlə, bəziləri əslində Quranda olmayan hökmlərə əsaslanaraq «İslamda demokratiya yoxdur» 

deyirlər.   

IV. İslam və demokratiya qəti və tam şəkildə uyğun gəlir və yaxud uyğun gəlməyir demək düzgün 

olmazdı. Belə ki, islamın demokratiya ilə uyğun gəldiyi məqamlar olduğu kimi heç uyğun gəlmədiyi təzadlı 

məqamlar da vardır.   

V. İslam və demokratiya bir-birinin tam ziddi olmasa da, aralarında önəmli fərqlər mövcuddur.   

Bu mövzu ilə bağlı islam hüquqşunaslarının (alimlərinin) böyük bir hissəsi tərəfindən qəbul edilən ən 

önəmli xüsusiyyət budur: Quranda adı açıq şəkildə müəyyən edilən və insanlara əmr edilən hər hansı bir 

idarəçilik forması mövcud deyildir. Ancaq həm Quranda, həm də Hz. Peyğəmbərin uyğulamalarında 

(tətbiqatında) idarə edən və idarə edilənlərin məsuliyyətini müəyyən edən bəşəri prinsiplər vardır. Dünyanın 

hər hansı bir bölgəsində dövrün ehtiyaclarına, insanların mədəni səviyyəsinə, mövcud siyasi şərtlərə, 

zamanın və məkanın (coğrafiyanın) imkanlarına görə idarəçilik modeli formalaşdırıla bilər. 

Demokratiyanın ən müəyyənedici ünsürlərindən biri xalqın idarəetmədə iştirakı və öz azad iradəsi ilə 

idarə edənləri seçməsidir. Diqqətlə araşdırıldıqda Hz. Peyğəmbər tərəfindən «qəbul etmək», «razı olmaq» 

anlamına gələn beyət təsisatından istifadə etdiyini görmək olar. Beyət müasir anlamda seçki prosesində 

səsvermənin qarşılığı olaraq «xalqın idarə edənə bağlılığını müəyyən etmək üçün rəyini bildirmə» 
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formasında ifadə oluna bilər. Beyət kişi və qadının idarə edənə münasibətdə vəzifə və məsuliyyətini qəbul 

etmək üzrə bağladığı bir «sözləşmə» olaraq da tərif edilir. Bu baxımdan yanaşsaq idarə edənlərin müəyyən 

edilməsi mövzusunda islam və müasir demokratik seçki prosesləri arasında paralellik aparmaq olar.   

Bu oxşarlıq hər bir fərdin öz rəyini azad ifadə etməsi mövzusunda da mövcuddur. İdarə edənlərlə 

əlaqədar olaraq islamın nəzərə aldığı ən önəmli dəyərlər insanlar arasında bərabərliyin, ədalətin və şəxsi 

hüquq toxunulmazlığının saxlanmasıdır. Digər tərəfdən demokratiya insanların təməl haqq və hürriyyətlərini 

təmin edən və xalqın tələblərini yerinə yetirməyi öz öhdəsinə götürən idarəçilik forması kimi qəbul edilirsə, 

bu halda da islam və demokratiya arasında hər hansı bir problemdən bəhs etmək mənasızdır. Çünki bu 

haqların qorunması baxımından islam və demokratiya arasında heç bir fərqlilik yoxdur. İslam bir tərəfdən 

şəxsi hüququn qorunmasını əmr edərkən, digər tərəfdən ictimai maraqları da ön plana çəkir. Bu baxımdan 

fərdin daşıdığı cavabdehliyin ictimai həyatla bağlı tərəfləri də mövcuddur və fərdin sadəcə özünü düşünərək 

etdiyi ibadətlər belə məqbul sayılmayıb.   

 

 

AZƏRBAYCANDA İSLAM HƏMRƏYLİYİ 

 

Qarayeva M.A. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

  

Cəmiyyət  yarandığı vaxtdan etibarən insanlar arasında bir sıra dini inam mövcud olmuşdur. 

Bunlardan biri də İslam dinidir. İslam dini VII əsrin əvvəllərində Ərəbistan yarımadasında meydana çıxmış, 

qısa bir müddətdə dünyanın böyük bir hissəsində yayılmışdı. Azərbaycanın islamlaşması hicrətin 18-ci 

ilindən (639-ci il) başlanmışdır. Həmin dövrdə ərəblər Ərdəbil, Təbriz, Naxçıvan, Beyləqan, Bərdə, Şirvan, 

Muğan və Arranı fəth edir, Xəzər sahili boyunca Dərbəndə kimi irəliləyirlər. Tarixçi Bəlazurinin məlumatına 

görə, artıq xəlifə Əli bin Əbu Talibin hakimiyyəti dövründə (656-661) Azərbaycan əhalisinin əksəriyyəti 

islamı qəbul etmişdi.                  

Azərbaycan uzun əsrlərdən bəri İslam sivilizasiyasının əsas mərkəzlərindən biri olmuşdur. O, İslam 

dininin yayılmasında və eyni zamanda Müsəlman İntibahının bərqərar olmasında mühüm rol oynamışdır. 

Bütün bunlar Azərbaycan ərazisində ilk vaxtlardan İslam dininin maddi və qeyri-maddi irsinin 

formalaşmasına zəmin yaratmışdır. 743-cü ildə tikilən Şamaxı Cümə məscidi və ölkəmizin muzeylərində 

saxlanılan qədim əlyazmalar bunun bariz nümunəsidir. 

Sovet dövrü Azərbaycanında cəmi 17 məscid fəaliyyət göstərdiyi halda, hazırda onların sayı 2000-i 

ötüb keçmişdir. Həmin məscidlərin 300- dən çoxu tarixi-mədəni abidə kimi qorunur. Azərbaycan dövlətinin 

İslam dini dəyərlərinə qayğısı sayəsində son illər ərzində İslam mədəniyyətinin qiymətli abidələrindən 

Bibiheybət, Təzəpir, Əjdərbəy, Şamaxı Cümə məscidləri və Gəncə şəhərindəki “İmamzadə” kompleksi əsaslı 

şəkildə yenidən qurularaq təmir olunmuş, ölkəmizin paytaxtında Cənubi Qafqazın ən möhtəşəm məbədi 

Heydər məscidi inşa edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, İSES O-nun, həmçinin müsəlman 

ölkələrini birləşdirən digər qurumların üzvü seçilərək İslam aləmi ilə qarşılıqlı  münasibətlər qurmuş,  qlobal 

əhəmiyyətli bir sıra mühüm mədəni forumların təşkilatçısı kimi çıxış etmişdir. 

İslam yarandığı vaxtdan günümüzə qədər daim sülhün və həmrəyliyin tərəfdarı olmuş, dilindən, 

dinindən, milliyyətindən asılı olmayaraq insanları saflığa,ülvi mənəviyyata  dəvət etmişdir. 

Həmrəylik bir cəmiyyətdə insanların duyğu, düşüncə və ümumi maraqlar naminə bir-birinə qarşılıqlı 

bağlanması deməkdir. Həmrəylik dedikdə, ümumiyyətlə, fərdlər, insan qrupları və ya ölkələr arasında 

yaranan birgəlik nəzərdə tutulur. 

Müasir dünyada baş verən siyasi proseslər, xüsusən müsəlman ölkələrindəki münaqişələrin, geniş 

vüsət alması İslam dünyasında həmrəyliyə nə qədər ehtiyacı olduğunu bir daha göstərir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin sosial-iqtisadi 

inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında 2017-ci ili “İslam Həmrəyliyi İli” 

elan etmiş və bu istiqamətdə aidiyyəti qurumlara müvafiq tapşırıqlar vermişdir. Tədbirlər planı çərçivəsində 

həm ölkəmizdə, həm də onun hüdudlarından kənarda müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsi, o cümlədən 

İslam adı altında yaradılan radikal qruplara qarşı birgə mübarizənin koordinasiya olunması kimi məsələlər 

nəzərdə tutulmuşdur. 

Eyni zamanda məlumdur ki, 2017ci ilin 12-22 may tarixlərində ölkəmizdə dünyanın 50-dən çox 

müsəlman dövlətinin 4000-dək idmançısının iştirakı ilə İslam Həmrəyliyi Oyunları keçirilmişdir.. Bu, tək 

https://azvision.az/tag/%C4%B0slam
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idman hadisəsi deyil, həm də mədəniyyətlərarası əməkdaşlığın göstəricisidir. IV İslam Həmrəylik 

Oyunlarının Təşkilat  omitəsinin ilk iclasında Prezident İlham Əliyev bu oyunların əhəmiyyətindən bəhs 

edərkən demişdir: “Əminəm İslam Oyunları ilk növbədə İslam həmrəyliyini gücləndirəcək, həm İslam 

aləminə, həm dünyaya bir daha göstərəcək ki, İslam dini sülh, mərhəmət və qardaşlıq dinidir”. 2017-ci ilin 

ölkəmizdə “İslam Həmrəyliyi İli” elan edilməsi Azərbaycanın öz milli-mənəvi dəyərlərinə, önun tərkib 

hissəsi olan İslam dininə, İslam ölkələrinin birliyinə nə dərəcədə önəm verdiyinin göstəricisidir. İslam 

Həmrəyliyi Oyunları və “İslam Həmrəyliyi İli” ölkəmizin hüdudlarını aşaraq yüz milyonlarla müsəlmanın 

diqqətini bir daha birliyə, ölkələrimiz, xalqlarımız arasında həmrəyliyə yönəltmişdir. Digər tərəfdən, İslam 

Həmrəyliyi Oyunları və “İslam Həmrəyliyi İli” ilə əlaqədar ölkə xaricində çoxsaylı tədbirlər həyata 

keçirilmişdir ki, bu da dövlətimizin tanıdılmasında, xalqımızın mədəniyyəti, tarixi, Qarabağ problemi 

haqqında həmin ölkələrə, vətəndaşlarına daha geniş məlumatlar çatdırılmasına səsəb olmuşdur. Azərbaycan 

Respublikasının, onun rəhbərliyinin İslam həmrəyliyinə verdiyi dəyər müsəlman ölkələri tərəfindən yüksək 

addım kimi qəbul edilmişdir.  

Həmrəylik müsəlman xalqlar arasında əməkdaşlığı daha da artıraraq İslam dünyasında, eyni zamanda 

bütün dünyada sülhün, tərəqqinin bərqərar olmasına və möhkəmlənməsinə səbəb olacaqdır. 

 

 

İSLAM VƏ DEMOKRATIYA 

 

Quliyev R.Q. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Bu gün dünyada çox-çox müzakirə olunan mübahisəli məsələlərdən bir də İslam və Demokratiya 

anlayışıdır. Beynəlxalq tədbir və konfranslarda, siyasi və iqtisadi formlarda, dinlərarası dialoq adı ilə 

keçirilən iclaslarda bu məsələ önə çıxan ən mühüm məsələ kimi nəzərə çarpmaqdadır. Açıq desək, İslam və 

Demokratiya anlayışları Qərbin müəyyən qüvvələri tərəfindən açıq –aşkar tənqidi şəkildə müqayisə edilir. 

Bu yerdə onu da qeyd etmək lazımdır ki, İslam- insanlara dünya və axirət səadətinin yolunu göstərən İlahi 

bir din, demokratiya isə- insanların öz ağıl, səy, iradə və elmi təcrübəsinə dayanan bir idarəetmə sistemidir. 

Bu fikiri söyləməyimizin əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, İslam və demokratiya anlayışlarının bir-birinin ziddi 

və yaxud alternativi, ya da ki, onların üst-üstə düşməsi fikirlərini irəli sürən qüvvələrin haqlı olmadığını 

göstərməkdir. Ona görə də İslamı bir İlahi din olaraq öz simasında, demokratiyanı da öz əsaslarında təqdim 

etmək gərəkdir. Bunu edərkən də, obyektivliyi itirməmək əsas şərtdir.Yəni, bu iki anlayışın ortaq nöqtələrini 

və fərqli cəhətlərini heç bir təəssübə uymadan bildirmək mühüm məsələdir.  

Gəlin İslam dininin nəzərindən cəmiyyətin siyasi idarəçilik nəzəriyyəsi modelinə baxaq. Bəzi 

ilahiyyatçıların və din alimlərinin nəzəri budur ki, Quranda müsəlman cəmiyyətinin idarə olunması haqqında 

insanlara əmr edilən heç bir idarəçilik sisteminin modeli mövcud deyil. Amma bu fikrə qarşı olan başqa din 

alimləri və ilahiyyatçılar isə iddia edirlər ki, Həm Quranda, həm də Hz.Peyğəmbər (s.ə.v.v)-in 

davranışlarında idarəçilik və idarəetmənin vəzifə və səlahiyyətlərini nümunəvi şəkildə öyrədən ictimai 

prinsiplər mövcuddur. Hər ölkənin idarəçilik qanunları, dövrün tələblərinə, insanların milli və mədəni 

xüsusiyyətlərinə, formalaşan siyasi mühitə, coğrafi və təbii şəraitin ortaya qoyduğu imkan və çətinliklərə 

bağlıdır. Demokratiyanın ən təyinedici və qaçınılmaz xüsusiyyətlərindən biri, xalqın idarəçiliyə qatılması və 

özünün azad iradəsi ilə idarəçilərini seçməsidir. Hz.Peyğəmbər(s.ə.v.v) in həyatını araşdırdığımız zaman, o 

müqəddəs insanın İslam qayda və qanunlarını ən yaxşı şəkildə icra edən bir şəxs olduğunu görürük. Bu 

mənada “Beyət “ ayini (müasir səs vermə haqqı) İslam idarəçiliyinin ilk qanunu kimi nəzərə çarpmaqdadır. 

Beyət səs verməklə bu günün seçki qanunvericiliyini əvəz edən, xalqın səsvermə hüququnu təsbit edən, 

xalqın idarə edənlərə öz rəyini bildirməklə bağlılığını qabarıq şəkildə göstərən ilk İslam idarəçilik 

qanunudur. Həm də beyət, qadın və kişinin idarəçilərə qarşı vəzifə, hüquq və səlahiyyətlərini təyin edən bir 

müqavilə kimi də xarakterizə oluna bilər. Hz.Rəsulullahın (s) təməlini qoyduğu beyət nizamı, sonradan 

xəlifələr tərəfindən müxtəlif səbəb və siyasi maraqlara görə müəyyən dəyişiliklərə məruz qalmağına 

baxmayaraq, Osmanlı sultanlarının dövrünə qədər davam etmişdir. Amma, Hz.Peyğəmbər(s) xalqdan könül 

razılığı ilə beyət qəbul etmişdir. Qılınc gücünə və zorakılığ tətbiq etməklə deyil! Çünki, İslama görə qılınc və 

zor gücünə alınan beyət haramdır və qeyri-qanuni sayılır. Buraya qədər İslam və demokratik qanunlar 

arasında bir paralellik aparmaq mümkündür. Cəmiyyətin asayişini pozmağa hesablanmış, zorakılığa və 

haqsızlığa söykənən hər cür hərəkətin və cəhdin dəf olunması, İslam dininin hər kəsin boynuna qoyduğu 

məsuliyyət və vəzifələrdən biridir. İslam qanunlarına görə idarəçilər və məmurlar insanlar arasında 
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bərabərliyi, ədaləti və fərdi hüquq toxunulmamazlığını biləvasitə təmin edən şəxslər kimi mühim məsuliyyət 

daşıyırlar. Əgər demokratiya təkcə cəmiyyəti idarə edən və istiqamətləndirən bir sistem deyil, insanların əsas 

hüquq və azadlıqlarını təminat altına alan və xalqın tələblərini ödəyən bir idarə etmə formasıdırsa, bu 

cəhətdən o, İslamın idarəetmə qanunlarından heç bir şeylə fərqlənmir. Çünki, cəmiyyətin haqlarının 

qorunması cəhətindən bu ikisi arasında heç bir ixtilaf yoxdur. Hətta, İslam dini bir tərəfdən fərdi hüququn 

qorunmasını əmr edərkən, digər bir tərəfdən də ictimai məsuliyyətdən bəhs edir və bu ruhun həmişə canlı 

tutulmasına təşviq edir.Ona görə də fərdlərə vacib olan hər bir məsuliyyətin, ictimai həyata baxan bir tərəfi 

vardır. Demokratik idarəçilik sistemi ilə idarə olunan ölkələrdə, xalq tərəfindən seçilən və cəmiyyət adından 

idarə olunması qərar verilən parlament də (məclis), üzərində durulması vacib olan ən mühüm müəssisələrdən 

biridir. Bu mexanizmin ( məclisin ) İslamdakı alternativi, təməli Quranın və Hz.Peyğəmbər(s)-in tərəfindən 

qoyulan “Şura “ məclisidir. Bu barədə mübarək Qurani-Kərimin iki ayəsində belə buyurulmuşdur: “Artıq sən 

onları əfv et, onlar üçün (Allahdan) bağışlanmaq dilə, işdə onlarla məsləhətləş, qəti qərara gəldikdə isə 

Allaha təvəkkül et! Həqiqətən, Allah (Ona) təvəkkül edənləri sevər! Demokratiyanın əsasları arasında 

vurğulanan xüsusi prinsiplərdən biri də məşvərət və ümumi rəydir. Bu müddəalara da yuxarıda misal 

çəkdiyimiz iki ayədə açıq şəkildə toxunulur. Quran təfsirçilərinin rəyinə görə ayələrdə keçən “iş haqqında 

onlarla danış “ ifadəsi sadəcə olaraq bir tövsiyyə deyil ,bəlkə yerinə yetirilməsi vacib olan bir İlahi əmrdir. 

Bu günün dünyasında adı nə olursa olsun , insanların sabitlik və xoşbəxtliyinə xidmət edən hər hansı bir 

idarə etmə formasına İslam dininin ümumbəşəri qanunları etiraz etmir . Hz .Peyğəmbər (s.ə.v.v) və Əhli-

Beytin məsum İmamları kamil insan olduqlarına baxmayaraq, yaşadıqları cəmiyyətdə həmişə ümumi işlərdə 

cəmiyyətlə məsləhətləşmiş və bu ənənəni yaşatmağı təkid etmişlər. Hz.Peyğəmbər (s.ə.v.v)-in insaların 

hüquq və azadlıq baxımından bərabər olmasını vurğulayan bir mübarək kəlamı, fikrimə görə bu günün Qərb 

və demokratiya adından danışan bəzi dövlətlərə dərs olmalıdır. Allah Rəsulu (s) buyurmuşlar. “İnsanlar bir 

darağın dişləri kimi bərabərdirlər.” Nə gözəl bənzətmə və nə dəqiq məntiq! Biz bu gün ağız dolusu 

demokratik dəyərlərdən və insan haqlarından danışan Amerika və Qərb dünyasının yeri gələndə ikili 

standartlarla hərəkət etmək xüsusiyyətlərinə hardasa artıq vərdiş etmiş kimiyik. Əfqanısanda, İraqda, 

Fələstində(Qəzza da), Suriyada və.s ölkələrdə Amerikan “demokratiya”-sının və Qərbin insan haqlarını guya 

ki, müdafiə etdiyi təşkilatlarının əzilən, haqqı tapdalanan, öldürülən və ən azından hər gün partlayış və 

fəryad səslərinə oyanan müsəlman xalqların haqlarını qulaq ardına vurmasını da görməmiş deyilik. Bu 

baxımdan Azərbaycan xalqı da ona qarşı törədilən erməni işğalının müqabilində Qərb dövlətlərinin 

susmasını və sanki erməni vandalizmi qarşısında Ermənistanla dəcəl və ərköyün uşaq kimi davranıldığını 

yaxşı görür. Bütün bunlar bir daha onu açıq –aydın göstərir ki, demokratik dəyərlərdən və beynəlxalq 

hüquqdan ağız dolusu danışan dövlətlər, yeri gələndə bu qanun və dəyərləri dini, siyasi, maddi və iqtisadi 

çıxarları hesabına dərhal qulaq ardına vura bilirlər.  Bu yaxınlarda ABŞ-ın Quantanamo həbs düşərgəsində 

saxlanılan əsirlərlə amerikan əsgərlərinin necə davranması xəbəri dünya birliyini şoka saldı. Müsəlman 

olduqları üçün əsirlərin hər cür işgəncəyə məruz qalması faktı və yeddi dustağın bu alçaldıcı və ağır əzablara 

dözməyərək intihar etməsi hamını çox kədərləndirir. Həm də bu əməlləri hansı ölkənin hərbiçiləri edir ? 

Dünyada “demokratiyanın beşiyi” sayılan ABŞ!  Buna görə də İslamın demokratiyaya zidd olduğu və yaxud 

İslam dəyərlərinin demokratik qanunlarla üst-üstə düşməsini sübut etməyə çalışmaq üçün az qala “ dəridən 

və qabıqdan “ çıxanlara sözümüz budur:-İslam bir İlahi qanun və əbədi bir dəyərdir. O, heç bir bəşər 

təxəyyülünün məhsulu olan qayda- qanunlarla müqayisə olunmaz! 

 

 

AZƏRBAYCAN XALQININ FORMALAŞMASINDA  İSLAM DİNİNİN ROLU 

 

Nizami Kamran Xaqanoğlu 

Sumqayıt  Dövlət Universiteti 

 

Xalq zəruri şərtlər yarandıqda formalaşır. Bu şərtlər soykökü, vahid dil, ərazi bütövlüyü, mədəniyyət 

birliyi, milli-mənəvi dəyərlərin eyni olması və iqtisadi əlaqələrdən ibarətdir. Tarixi siyasi hadisələr bu 

şərtlərin yaranmasını ya ləngidir, ya da sürətləndirir. Ona görə də bu şərtlərin yaranması üçün bəzən əsrlərlə 

vaxt lazım olur. 

Akademik Z.Bünyadov və professor Y.Yusifovun redaktorluğu ilə nəşr olunan Azərbaycan tarixi 

kitabında göstərilir ki, Azərbaycanlıların xalq kimi yarandığı ərazi şimalda Dərbənddən, cənubda İranın 

Zəncan Qəzvin bölgəsindən, şərqdən Xəzər dənizindən başlayır, qərbdə Tiflis, İrəvan və Urmiya gölünün 
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qərb sahilini əhatə edirdi. Azərbaycan xalqı bu geniş ərazidə yaşayan türk etnoslarının və qonşu ölkələrdən 

gəlib burada məskunlaşmış, türk dillərindən danışan digər tayfaların qaynayıb qarışmasından yaranmışdır. 

Azərbaycan əhalisi istər türklər, istərsə də digər etnoslar atəşpərəstlik və bütpərəstlik dini etiqadlarını 

saxlayır xarici işğalçılara qarşı birgə müqvimət göstərir, bu və ya digər dövlətin hakimiyyətinə birgə tabe 

olurdular. Əhəmənilərdən başlayaraq arşaki və sasani sülalələrinin hakimiyyəti illərində Azərbaycanda İran 

mədəni təsiri güclənmiş eyni zamanda buraya tarixi qaynaqlarda əks olunmuş türk etnoslarının Qafqazdan və 

Orta Asiyadan axını artmışdı. Azərbaycanda xristianlığın yayıldığı dövrdə azərbaycan türklərinin bir xalq 

kimi  türk dili əsasında yaranması prosesi gücləndi və ərəb işğalları zamanı yəni VII əsrin sonu-VIII əsrin 

əvvəlində etnik dil ərazi və ideoloji birliyi olan xalq kimi formalaşdı. Xristianlıqla mübarizədə köhnə dini 

etiqadlara sitayiş ətrafında birləşmiş bu xalq islam dinini qəbul edir və ərəb xilafətinin hakimiyyəti altına 

keçir. Nəticədə İslam dini vahid xalqın və dilin təşəkkülünə güclü təkan verdi, bu prosesin sürətlənməsinə 

həlledici təsir göstərdi. Türk və qeyri-türk etnosları arasında dini birliyin yaranması onların yayıldığı bütün 

Azərbaycan ərazisində vahid adət-ənənələrin təşəkkülünə, qohumluq əlaqələrinin genişlənməsinə, qaynayıb-

qarışma prosesinin daha da dərinləşməsinə səbəb oldu. İslam dini onu qəbul etmiş bütün türk və qeyri-türk 

etnoslarını Cənubi Qafqazı bütöv halda xristianlığın təsir dairəsinə salmağa çalışan Bizans imperiyasına və 

onun himayə etdiyi erməni və gürcü feodallarına qarşı vahid türk-islam bayrağı altında birləşdirdi. Bununla 

belə, təkallahlı dinlərə sitayiş edənləri müsəlmanlaşdırmaq islamın prinsiplərinə zidd olduğu üçün ərəb 

işğalları dövründə Albaniyanın xristian əhalisi islam dininin təsir dairəsindən nisbətən kənarda qaldı. 

Beləliklə, ölkədə dini rəngarənglik yarandı.: çoxluq təşkil edən və ölkənin bütün ərazisinə yayılmış olan 

türk-müsəlman əhali, o cümlədən islam dinini qəbul etmiş albanlar; bir də, azlıq təşkil edən və əsasən Şimali 

Azərbaycanın qərb bölgələrində yaşayan xristian əhali, o cümlədən islam dinini qəbul etməmiş albanlar. Elə 

bu vaxtdan da erməni və gürcü kilsələrinin Albaniyanın qərbində yaşayan xristian-alban əhalini öz dini-

siyasi və etnik təsir dairələrinə salmaq uğrunda mübarizəsi daha da gücləndi. Azərbaycan islamla xristianlıq 

arasında ən kəskin qarşıdurma məntəqəsinə çevrildi. Zaman keçdikcə, Qərbi Azərbaycanın, o cümlədən 

Qarabağın dağlıq bölgələrinin xristian-alban əhalisi qriqoryanlaşdırılmağa və erməniləşdirilməyə başladı. 

Azərbaycanın şimal-qərb torpaqlarında yaşayan xristian-alban əhalini isə gürcü kilsəsi öz təsir dairəsinə 

salmağa çalışırdı. Xilafət dağıldıqdan sonra - IX əsrin ortalarından Azərbaycanın qədim dövlətçilik ənənələri 

yenidən dirçəldi. Azərbaycanda yeni siyasi dirçəliş başlandı: islam dininin yayılmış olduğu Azərbaycan 

torpaqlarında Sacilər, Şirvanşahlar, Salarilər, Rəvvadilər, Şəddadilər dövlətləri yarandı.  

  Beləliklə, 600 ilə qədər davam edən Sasani və ərəb əsarətindən sonra yerli dövlətlərin (Sacilər, 

Şirvanşahlar, Salarilər, Rəvvadilər, Şəddadilər, Şəki hakimliyi) yaranması, islam dininin bütün ölkə 

ərazisində əsas təkallahlı dinə çevrilməsi Azərbaycan xalqının təşəkkülündə mühüm rol oynadı. İslam dini, 

eyni zamanda, Azərbaycanı idarə edən ayrı-ayrı feodal sülalələrinin tez-tez bir-birini əvəz etdiyi bir tarixi 

şəraitdə bütün Azərbaycan əhalisininhəm xalqımızın təşəkkülündə başlıca rol oynayan müxtəlif türk 

tayfalarının, həm də onlarla qaynayıb-qarışmaqda olan qeyri-türk etnoslarının yadelli qəsbkarlara qarşı vahid  

qüvvə halında birləşməsində önəmli rol oynadı.Məhz bunun nəticəsində Ərəb xilafətinin 

zəifləməsindən istifadə edən erməni, gürcü və Bizans təcavüzkarlarından ibarət vahid xristian blokunun 

Azərbaycan torpaqlarını işğal etmək planları puça çıxdı.Xəzər dənizi vasitəsilə tez-tez basqınlar edən slavyan 

rus müdaxiləçiləri də Azərbaycanda möhkəmlənə bilmədilər.  

Ümumi düşmənlərə qarşı mübarizədə sıx birləşməyin zəruriliyi, vahid dinin-islamın ümumi adət və 

ənənələrinin yaranması, ölkə əhalisinin qaynayıb-qarışmasına, qohumlaşmasına, ümumi adət və 

mərasimlərəyol açmasına və etnik-siyasi birliyi daha da möhkəmlənməsinə gətirib çıxardı. 

 

 

İSLAMDA QADIN HÜQUQLARI 

 

Səmədova K.K. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Bildiyimiz kimi, dünya və axirət səadətini hədəf alan İslam dini cəmiyyətin təməli olan ailəni sevgi və 

qarşılıqlı hörmətə əsaslanan bir qurum olaraq görmüşdür. Qurani- ərimdə bu barədə belə buyurulmuşdur: 

"Sizin üçün onlarla ünsiyyət edəsiniz deyə, öz cinsinizdən zövcələr xəlq etməsi, aranızda sevgi və mərhəmət 
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yaratması da Onun qüdrət əlamətlərindəndir. Həqiqətən, bunda düşünən bir qövm üçün ibrətlər vardır" 

(Rum, 21). 

İslamda ər-arvadın bir-birləri üzərində haqları vardır və bir-birləri qarşısında müəyyən vəzifələr 

daşıyırlar. İslam dini, qadın hüquqları üzərində xüsusilə dayanmış və qadına, heç bir nizam və sistemin 

vermədiyi müstəsna bir məqama sahib qılmışdır. Həmçinin Allahu Təala Qurani  ərimdə də: “ işilərin 

qadınlar üzərində haqları olduğu kimi, qadınların da kişilər üzərində haqları vardır” buyurmuşdur. Rəsulullah 

(s.a.v.) kişiləri, qadınların haqq və hüquqlarını gözləməyə dəvət etmiş və bu mövzuda: “Qadınların haqlarını 

yerinə yetirməkdə Allahdan qorxun! Çünki siz onları Allahın bir əmanəti olaraq aldınız.” deyə buyurmuşdur. 

Başqa hədisi şəriflərində də: “Sizin ən xeyirliniz, əhlinə (qadınına və övladlarına) ən xeyirli olanınızdır. 

Məndə əhlinə qarşı ən xeyirli olanınızam” deyə buyurur. Ailədə kişinin qadınla necə davranmalı olduğu ilə 

bağlı sevimli Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) belə buyurur: "İmanı ən kamil olan mömin əxlaq baxımından ən gözəl 

olandır. Ən xeyirliyiniz də xanımına qarşı ən gözəl davrananınızdır". Ailə həyatı məsələsində də ən gözəl 

örnəyi təşkil edən Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) heç bir zaman xanımlarına qarşı sərt münasibət göstərməmiş və 

onlarla daima xoş davranaraq, hər birinə şəfqətlə münasibət göstərmişdir. 

İslamiyyət qadına xüsusi önəm vermiş və cəmiyyətdə qadının rolunu yüksək dəyərləndirmişdir. Qadın 

insanı dünyaya gətirən və yetişdirən möhtərəm bir varlıqdır. Onun qəlbi, sevgi ilə ilmək ilmək toxunmalıdır 

ki, uşaqlarını o sevgiylə qorusun, böyütsün və cəmiyyətə faydalı insanlar edə bilsin. Bu baxımdan qadın 

ailənin və bilavasitə cəmiyyətin təməl daşıdır. Onun mükəmməlliyi cəmiyyətin mükəmməlliyi deməkdir.  

İslamda qadın İslam düşmənlərinin iddia etdikləri kimi, şəxsiyyəti olmayan, bu səbəbdən də ərinə tabe 

olmaq məcburiyyətində qalan, özünü idarə etməyi bacarmayan, ağlı inkişaf etməmiş bir varlıq deyildir. 

Əksinə, mehr istəmə və mülkə sahib olma haqqına sahib, şəxsiyyətli bir varlıqdır. İslamiyyət ərinə itaət edən, 

onunla yaxşı yola gedən bir xanımın Allahın rizasına da nail olacağını mücdələmiş və ona layiq olduğu 

yüksək dəyəri vermişdir.  

Əsl islam əxlaqı hökm sürən cəmiyyətdə qadınlara yüksək hörmət göstərilir. İslamdan əvvəl yeni 

doğulmuş qız uşaqlarını diri basdırmaq, müasir dövrdə çox yayılmış ana bətnində qızların öldürülərək 

yaşamaq hüququndan məhrum etmək islam tərəfindən qadağan olunur. Allah Quranda kişilərə qadınların 

hüquqlarını tapdalamamağı əmr edir. Qızları məcbur ərə vermək, onları qaçırtmaq haramdır. Qadının 

həyat yoldaşı onu maddi təmin etməlidir və hətta boşandıqdan sonra da onun qayğısına qalmağa borcludur. 

Allah qadınlara miras almaq hüququ, mülkiyyətçi olmaq hüququ vermişdir.  

Qadınları gücləri çatmayan işə vadar etmək islamda qadağan olunmuşur. Bu həm dini, həm də dünyəvi 

işlərə aiddir. Onlarla hər hansı işə dəvət edərkən ehtiyatla olmaq, hikmət və nəsihətlə davranmaq 

buyrulmuşdur. İslamda qadınların təhsilinə mane olmağa icazə verilməmişdir. Əksinə onlara bu işdə kömək 

etmək bəyənilir. Müasir ailələrdə yayılmış qadınların qohumları ilə əlaqə saxlamaq istəyinə qarşı çıxılması 

islama görə doğru deyil. Qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirmək islamın vacib hökmlərindəndir, islamın 

vacib hökmlərində qadına heç bir məhdudiyyət qoymaq olmaz. Bir çoxları islamda çoxarvadlılıq məsələsinə 

daim irad tutur, bunu qadın hüquqlarının tapdalanması kimi qəbul edirlər. Ən əvvəl demək lazımdır ki, 

islamda 4 qadınla evlənmək məcburu xarakter daşımır. Ailədə mövcud vəziyyətdən asılı olaraq bu addım 

atıla bilər. Bu zaman ən vacib şərt, qadınlar arasında ədalətin qorunub saxlanılmasıdır ki, bu da çox 

məsuliyyət tələb edir. Yalnız bu vacib şərtə əməl olunduqda birdən artıq qadınla evlənməyə icazə verilir. 

Bəzi kişilərin qeyri-rəsmi olaraq bir neçə qadınla yaşaması bu günkü cəmiyyətin reallığıdır. Cəmiyyətin 

normal qarşıladığı bu vəziyyətdə qadınların hüquqları tapdalanır, cəmiyyətdə əxlaqsızlıq yayılır. İslam 

qaydaları isə bütün bunları qadağan edir. 

İslamda qadından danışılarkən nədənsə qadınların hicab geyinməsi məsələsinə düzgün münasibətin 

olmadığı görünür. Əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, hicab islamdan əvvəl də mövcud olmuşdur. Avropa 

ölkələrinin bir çoxunda tarixən qadının hicab geyinməsi onun yüksək zümrəyə, zadəgan nəslinə mənsub 

olması və kölə qadınlardan seçilməsi ilə xarakterizə olunmuşdur. Zaman keçdikcə tarixi hadisələrin 

təsirindən hicab tədricən unudulmuşdur. İslam dini isə öz gəlişi ilə bu məsələyə yeni həyat vermişdir. Islam 

dini qadına yüksək qiymət verərək onu yad nəzərlərdən qorumaq, cəmiyyətdə əxlaq balansının pozulmaması 

üçün hicabı bütün qadınlara vacib buyurdu. Hər bir qadın anlamalıdır ki, onun malik olduğu keyfiyyətlər 

yalnız onun həyat yoldaşı üçündür və onlar başqalarına nümayiş etdirilməməlidir. 
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İSLAMDA DEMOKRATIK DƏYƏRLƏR 

 

Seyidov R.F. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Bu günümüzdə mübahisə elementləri arasında Islam və demokratiya mövzusunun müxtəlif 

platformada önə çıxdığı müşahidə edilməkdədir. Əgər açıq demək lazım gəlirsə, Islam və demokratiya 

müqayisəsinin sağlam fikirlərlə ortaya atıldığından danışmaq olduqca çətindir. Onu da başa düşmək olar ki, 

bütün problemlərin izahı polemika və diskussiyaları gərəkli edir. Bircə şərtlə, bu polemik tərəflər problem 

haqqında kifayət qədər məlumatlı olsalar. Əks halda, bu cür müzakirələr cəhldən uzağa getmir. Dinimiz isə 

cahilliyi qəti şəkildə pisləyir. Belə bir mövzunun əsasında onu qeyd etmək mümkündür ki, Islamın – 

insanların dünya və axirət səadətini hədəf götürən ilahi qaynaqlı bir din, demokratiyanın isə insanların öz 

ağlı, iradəsi və elmi biliklərinə dayanaraq, ortaya çıxardıqları idarəetmə sistemi olduğunu vurğulamaq 

gərəkdir. 

Vurğunu bu mövzu üzərinə salmağın əsas məqsədi – bu iki dünyagörüşün bir-birinin ziddinə, ya da 

alternativ olmasının və yaxud tamamilə bir-birinə uyğun gələn ünsürlər kimi təqdim etmə səylərinin doğru 

olmadığını göstərməkdir. Buna görə Islamı bir din olaraq öz mahiyyətinə, demokratiyanı isə mənsub olduğu 

sistemin əsaslarına uyğun dəyərləndirmək lazımdır. Bu nəzəri fikirləri irəli sürərkən, sadəcə, bir insanın 

dünyagörüşünə qapılıb qalmadan bu fikirlərin məzmununu obyektiv olaraq dəyərləndirmədən doğru yolu 

göstərmək mümkün deyil.Islam ilahiyyatçılarının böyük bir qisminin qəbul etdiyi ən önəmli xüsusiyyət 

budur – Quranda açıq-aşkar şəkildə əmr edilən hər hansı idarəetmə sisteminin mövcud olması barədə heç nə 

yoxdur. Ancaq Qurani-Kərimdə və Həzrət Məhəmmədin (s) buyurduqlarında idarə edən və idarə edilənlərin 

üzərinə məsuliyyət qoyan ümumi prinsiplər var. Demokratiyanın ən aşkar və danılmaz cəhətlərindən biri – 

xalqın idarəetmədə iştirak etməsi və öz iradəsi ilə idarə edənləri seçməsidir. Dərindən araşdırılsa, Islam 

idarəetməsində tətbiq edilən beyət anlayışının ortaya çıxdığı görünər. Beyət sözünün mənası qəbul etmək, 

razı olmaq anlamına gəlir. Başqa sözlə, idarə edilənin idarə edəndən razı olması deməkdir. Həmçinin, beyət 

qadın və kişinin idarə edənin vəzifə və məsuliyyətini qəbul etdiyini müəyyən edən müqavilə kimi də tərif 

edilir. Həzrət Peyğəmbərin (s) ilk dəfə tətbiq etdiyi beyət modeli bəzi dəyişikliklərlə Şərq ölkələrinin bir 

çoxunda həyata keçirilib.Islam dininin demokratiyadan kənar təsəvvür olunması da yanlış yanaşma tərzidir. 

Ancaq onu demək mümkündür ki, heç bir din, eləcə də Islam dini demokratiyadan kənar və yaxud 

demokratik prinsiplərin aşılandığı bir dünyagörüş deyil. Dinlərin, həmçinin Islam dininin insalara verdiyi 

ilahi mesaj budur: “Adam ol!”.  

Başqa bir tərəfdən baxdıqda hakimiyyətin formalaşmasında Islamın müəyyən etdiyi modelin bugünkü 

demokratik seçim qaydalarının tətbiq edilməsi ilə əhəmiyyətli paralellik təşkil etdiyi görünür. Bu oxşarlıq 

hər fərdin öz münasibətini azad iradə ilə ortaya qoyması ilə mövcuddur. Islam dininin insana verdiyi dəyərlər 

sırasında “faili-muxtarlıq”, yəni ixtiyarının insanın öz əlində olması, hərəkət sərbəstliyi, bir sözlə, azadlıq 

anlayışı özünü qabarıq şəkildə göstərir. Cəmiyyətin narahatlığına səbəb olacaq, zorakılığa və haqsızlığa 

dayanan hər cür idarəetməni rədd etmək – Islam dininin insanlar üzərində müəyyən etdiyi məsuliyyətin bir 

hissəsidir. Islam dininin müəyyən etdiyi ən önəmli dəyərlər bərabərliyin, ədalətin və fərdi hüquq 

toxunulmazlığının qorunmasıdır. Təbii olaraq, demokratiya cəmiyyəti yönləndirən bir sistem deyil, 

insanların fundamental hüquq və azadlıqlarını təmin edən və xalqın tələbini əsas götürən bir idarə 

formasıdırsa, bu baxımdan da Islam və demokratiya arasında hər hansı problemdən danışmaq mənasızdır. 

Çünki bu haqların qorunması baxımından Islam və demokratiya arasında ziddiyyət – mübahisə mövzusu ola 

bilməz. Demokratiyanın xüsusiyyətləri arasında toplumun rəyinin əsas götürülməsi prinsipləri Qurani-

Kərimdə bu ayələrlə formulə edilmişdir. Ayədə buyurulan “…işdə onlarla məsləhətləş” hökmü, Islam 

alimlərinə görə, bir tövsiyə xarakteri daşımır, yerinə yetirilməsi vacibdir.  .Demokratik idarəçilik baxımından 

mövcud olan ölkələrdə xalq tərəfindən seçilən və cəmiyyətin inkişafı və rifahı üçün qərar və qanunlar qəbul 

edən parlament forması ən üstün idarəetmə modellərindən biridir. Bu müəssisənin Islam terminologiyasında 

analogiyası Şuradır. Görülməsi lazım olan işlərin kollektiv rəy və qərarlar nəticəsində müəyyən olunması 

lazım olan məsələləri Qurani-Kərim bu ayələrdə açıqlayır: “…Sən onları əfv et, onlar üçün (Allahdan) 

bağışlanmaq dilə, işdə onlarla məsləhətləş, qəti qərara gəldikdə isə Allaha təvəkkül et! Həqiqətən Allah 

(Ona) təvəkkül edənləri sevər!” (Ali-Imran surəsi, ayə 159),  “O kəslər üçün ki, Rəbbinin dəvətini qəbul edər 

(iman gətirər), namaz qılar, işlərini öz aralarında məsləhət-məşvərətlə görər, onlara verdiyimiz ruzidən 

(Allah yolunda) sərf edərlər” (Şura surəsi, ayə 38).Demokratiyanın xüsusiyyətləri arasında toplumun rəyinin 

əsas götürülməsi prinsipləri Qurani-Kərimdə bu ayələrlə formulə edilmişdir. Ayədə buyurulan “…işdə 
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onlarla məsləhətləş” hökmü, Islam alimlərinə görə, bir tövsiyə xarakteri daşımır, yerinə yetirilməsi vacib 

olan əmrdir.Nəticə etibarilə Islam prinsiplərinin demokratiya ilə tamamilə uyğunlaşmadığı fikrini iddia 

etmək olmaz. Ancaq əgər dindən kənar düşünsək, idarəçilik formaları içərisində Islam dininin əsas 

hökmləriylə ən asan uyğunlaşa bilən idarəçilik metodu yenə demokratiyadır.Dünyada bir-birindən fərqli bir 

çox demokratik dünyagörüşü və idarəçilik modelləri var. Islam dünyası bu durum qarşısında bir yandan 

Islamı düzgün dərk etmək və düzgün izah etmək, digər tərəfdən isə demokratiyanı bu izah içərisində 

tanıtmaq məcburiyyətindədir. Belə bir yol Islam və demokratiyanın bir yerdə olduğu ortaq nöqtənin 

tapılmasına yardım edə bilər. 

Bəzi ölkələr eynicinslərin nikahını demokratiya adı ilə qəbul etsələr də, islamda bu cür nikah 

yolverilməzdir. Dinimiz belə bir azadlığa qarşıdır. Bir cəmiyyət olaraq da, cinsi azlıqlara tanınan hüquqları 

normal qəbul etmirik. Hesab edirəm ki, bizim toplumda bu məsələyə ictimai münasibətin mənfi olması, elə 

dindən qaynaqlanır. Lakin fikir, etiqad azadlığı kimi digər demokratik prinsipləri dinimiz dəstəkləyir. 

Məsələn, elə götürək etiqad azadlığını. “Qurani-Kərim”in “Bəqərə” surəsinin 256-cı ayəsində uca Allah belə 

buyurur: “Dində məcburiyyət yoxdur”. Yəni dini qəbul etməkdə məcburiyyət yoxdur. Bu elə islamın tanıdığı 

etiqad azadlığıdır”.Ölkələr Qərbin demokratiya adı ilə təqdim etdiyi  hər azadlığı da qəbul etmək 

məcburiyyətində deyil: “ Əgər hansısa ölkə cinsi azlıqların hüququnu tanımırsa, bu o demək deyil ki, həmin 

dövlət demokratiyaya qarşıdır. Ölkədə yeni qanun qəbul edilən zaman cəmiyyətin adət-ənənələri də nəzərə 

alınmalıdır. Yeni qanun ənənəyə uyğun deyilsə, ölkə həmin hüququ qəbul etməyə bilər. Bizim ölkədə 

eynicinslərin nikahı məsələsi bir neçə dəfə gündəmə gəldi, cəhdlər oldu, amma nəticə vermədi. Çünki toplum 

olaraq, bizim adət-ənənəmizə ziddir.  İslamdakı ədalətlilik, bərabərlik kimi prinsiplər demokratiya ilə uzlaşır: 

“ Dinimizdəki bu prinsiplər demokratiya ilə üst-üstə düşür. Sadəcə islam və demokratiyadakı oxşar 

prinsipləri uzlaşdırmağı bacarmaq lazımdır. 

 

 

İDARƏÇİLİKDƏ VƏ İNSAN HÜQUQLARINDA İSLAM DƏYƏRLƏRİ 

 

Umudlu Z.M. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 

Uzun illər İslam tarixi və hüququnun lazımi səviyyədə təbliğ edilməməsi bu dinə münasibətin obyektiv 

olmamasına gətirib çıxarıb. Hazırkı dövrdə dinlərarası dialoqun labüdlüyü, eləcə də islamda dövlət 

idarəçiliyinin demokratik prinsip və dəyərlərilə bağlı həqiqətlərin bütün bəşəriyyətə çatdırılmasının vacib 

olduğu bir şəraitdə islamda dövlət idarəçiliyi, islam və demokratiya, islam və dünyəvilik, islamda insan 

hüquqları kimi məsələlərin tədqiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müasir dövrdə geniş müzakirə olunan 

mövzulardan biri də islam və demokratiya mövzusudur. Bu mövzunun müxtəlif istiqamətlərdə araşdırılması 

müşahidə edilir və bu baxımdan islam və demokratiya müqayisəsinin daha əhatəli şəkildə aparıldığını ifadə 

etmək olduqca çətindir. Mövzunun təhlili zamanı ilk növbədə islamın insanların dünya və axirət 

xoşbəxtliyini məqsəd kimi müəyyən edən ilahi və səmavi bir din, demokratiyanın isə insanların öz ağıl, iradə 

və biliyinə əsaslanaraq ortaya çıxardıqları və inkişaf etdirdikləri bir idarəçilik forması olduğu nəzərə 

alınmalıdır. Belə yanaşmanın əsas məqsədi bu iki məfhumun bir-birinin ziddi və ya alternativi, ya da bir-biri 

ilə tam şəkildə uyğun gələn elementlər kimi təqdim etmə səylərinin doğru olmadığını göstərməkdir. Bu 

baxımdan islamı bir din olaraq, demokratiyanı da bir idarəçilik forması olaraq öz çərçivəsində (mənasında) 

dəyərləndirmək lazımdır. Dinin əsas məqsədləri iman, ibadət, mərifət və gözəl əxlaq kimi bəşəri dəyərlərdir. 

Qurani-Kərim öz ayələrində insanları imana, haqqa qulluğa və gözəl əxlaqa çağırır. Bir çox insanlar islam 

dinindən danışarkən onu siyasətlə eyniləşdirir, bəziləri də islam dininin bu və ya digər şəkildə siyasətlə heç 

bir əlaqəsi olmadığını qeyd edirlər. Əslində isə Quranda idarəçilik və siyasətlə bağlı çoxlu sayda ayələr 

mövcuddur və Quranda ifadə olunan bir sıra məfhumlar dinin siyasət və hüquqla bağlı tərəflərinə nümunədir. 

Qeyd olunan yanaşmalar islam və demokratiyanın bir-birinə uyğun gəlməsi və ya gəlməməsi mövzusunda 

fərqli düşüncələrə, mülahizələrə və diskussiyalara səbəb olmuşdur. Belə mülahizələri aşağıdakı kimi 

qruplaşdırmaq olar:      

I. İslam din olmaqla yanaşı, eyni zamanda bir dövlət sistemidir. O, fərdi, ailəvi, ictimai, iqtisadi və 

siyasi sahələrdə də özünü ifadə edir. Bu baxımdan onu sadəcə iman və ibadətdən ibarət saymaq düzgün 

deyil. Belə bir diskussiya ətrafında yeni-yeni fikirlər formalaşmış və islamın siyasi ideologiya şəklində dərk 

edilməsinə səbəb olmuşdur. İslamın totalitar bir ideologiya şəklində dərk edilməsi isə hüquqa əsaslanan, 
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təməl prinsipləri baxımından heç bir zümrəni təzyiq altına almayan, hətta açıq şəkildə buna qarşı çıxan 

islamın ruhuna tamamilə ziddir. 

II. İslamı bir ideologiya kimi təqdim etməkdənsə demokratiyanı tamamlayan bir ünsür olaraq təqdim 

etmək daha yaxşı olardı. İslamın bu şəkildə təqdim edilməsi islam dünyasında demokratiyanın 

zənginləşməsinə, insanların mənəvi və maddi dünyaları arasındakı münasibətləri daha yaxşı anlamasına 

yardımçı ola bilərdi. çarpmaqdadır. 

Demokratiyanın əsasları arasında vurğulanan xüsusi prinsiplərdən biri də məşvərət və ümumi rəydir. 

Bu müddəalara da yuxarıda misal çəkdiyimiz iki ayədə açıq şəkildə toxunulur. Quran təfsirçilərinin rəyinə 

görə ayələrdə keçən “iş haqqında onlarla danış “ ifadəsi sadəcə olaraq bir tövsiyyə deyil ,bəlkə yerinə 

yetirilməsi vacib olan bir İlahi əmrdir. Bu günün dünyasında adı nə olursa olsun , insanların sabitlik və 

xoşbəxtliyinə xidmət edən hər hansı bir idarə etmə formasına İslam dininin ümumbəşəri qanunları etiraz 

etmir . 

 

İSLAMDA TOLERANTLIQ 

 

Yaqubzadə Z.İ. 

Sumqayıt  Dövlət Universiteti 

 

Tolerantlıq fərqliliyi zənginliyə, müzakirələri inkişafa, iğtişaşları sülhə, fərdiyyətçiliyi harmoniyaya 

aparan əsas amildir. Hər bir şəxsin fərqli ifadə tərzinə hörmətlə yanaşmaq, onun fikirlərinə ziddiyyət təşkil 

etməsinə baxmayaraq dözümlü münasibət nümayiş etdirmək tolerantlıqdır. Tolerantlıq sənin kimi 

düşünməyənlərə qoşulmaq, öz dəyərlərindən uzaqlaşmaq deyil, əksinə onları olduğu kimi qəbul edərək, 

yaxşı davranmağı bacarmaqdır. Tolerantlıq din və vicdan azadlığıdır. 

Tolerantlıq sözü Latın dilindəki “tolerare” feilindən törəyib. Bu söz “dözmək, tab gətirmək, fikir 

verməmək, səbirli olmaq, göz yummaq” kimi mənalara gəlir. 

Bizim üçün qəbuledilməz olan, başqası üçün dəyər ola bilər. Bizim üçün dəyər olan başqası üçün cəhalət 

sayıla bilər. Bu məsələdə doqmatizmə yol vermək yolverilməzdir. Tolerantlıq bütün ziddiyyətlərə, fikir 

ayrılıqlarına baxmayaraq, dinləmək bacarığıdır. Dözümsüzlük göstərmədən qarşısındakını olduğu kimi qəbul 

etmək prinsipidir. Tolerantlıq qarşı tərəfin konsepsiyasını anlamağı bacarmaqdır. 

Tolerantlıq mənim kimi düşünməyənə qarşı özümü cilovlamağı bacarmaq, aqressiyadan çəkinmək, 

mənfəətlərim üçün susmaq deyil. Çünki bu insanla manipulyasiyadır. İnsanın özünə qarşı mənəvi 

zorakılıqdır. İnsanı insandan uzaqlaşdıran amildir. Tolerantlıq qarşısındakına insan olduğu üçün dəyər 

verməkdir. Tolerantlıq başqasına mənəvi hisslərinə, öz mənəvi duyğularına hörmət gözlədiyi üçün hörmətlə 

yanaşmaqdır. Tolerantlıq birtərəfli deyil, çoxtərəfli münasibətləri həlqəsinin təzahürüdür. 

Azərbaycanda İslam dini VII əsrdən yayılıb və Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinin əsasını 

təşkil edir. İslamın tolerantlığı onun digər səmavi dinlərə, yəhudilərə və xristianlara baxışında bütün 

aydınlığı ilə öz əksini tapıb. İslama görə bütün bu dinlərin kökü birdir. İslam sülh, qardaşlıq, dözümlülük, 

tolerantlıq dinidir. O, terrorizmin, hər hansı bir məcburiyyətin və zorakılığın əleyhinədir, ekstremizmi rədd 

edir. Bu, müsəlmanların müqəddəs kitabı Qurani-kərimdə də öz əksini tapmışdır. Islamda tolerantlıq güc 

qarşısında dözümlülük nümayiş etdirmək deyil. Tolerantlıq özündən zəifə, yaxud bərabərə olana eyni cür 

münasibəti bəsləməyi bacarmaqdır. İslamın gəldiyi ilkin dövrlərdə müsəlmanlar tolerantlıq göstərdikləri 

kimi, güclü olduqları dövrlərdə bu qaydadan heç vaxt uzaqlaşmayıblar. 

İslam müsəlmanların müxtəlif dinə mənsub olanlara hətta inanmayanlara qarşı necə tolerant olmalı 

olduqlarını, insanların müxtəlif yaradılış prinsipi ilə izah edir. İslama görə tolerantlıq müxtəlif inanclı 

insanlar arasında bir körpüdür.  Quran tolerant olmaq üçün ədalətli olmağımızı əmr edir: “Söz söylədiyiniz 

zaman, qohumunuz olsa belə, ədalətli olun”. 

Həmişə sülh, əmin-amanlıq, qardaşlıq kimi humanist prinsiplərin carçısı olmuş islam dini ona etiqad 

edən insanlarda yüksək mənəvi keyfiyyətlərin formalaşmasına xüsusi diqqət yetirmişdir. İslam hər bir fərdin 

daxili dünyasını, dünyagörüşünü, onun təhsilə, elmə, mədəniyyətə olan tələbatını, bir sözlə insanın 

yaşamasını və onun mənəvi dünyasını, o cümlədən hüquqlarını müəyyənləşdirən çoxsaylı amillərin müdafiə 

etdirilməsinə qadirdir. 

Bu gün Azərbaycanda yalnız kilsə və sinaqoqlar deyil, eyni zamanda bir çox xristian, yəhudi dini 

tədris müəssisələri sərbəst, heç bir maneə olmadan fəaliyyət göstərir və onlara dövlət tərəfindən qanun 

çərçivəsində lazımi dəstək verilir. Çünki dinlərə və dini-fəlsəfi cərəyanlara münasibətdə tolerantlığı ilə 
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seçilən Azərbaycan xalqı bu spesifik keyfiyyətinə görə nəinki Şərqdə, hətta bütün dünyada fərqlənmiş və bu 

gün də fərqlənməkdədir.   

 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аббасов Э.А. 

Aзербайджанский государственный экономический университет 

   

Организация Исламского Сотрудничества (ОИС) является единственной международной 

организацией, созданной на основе исламской идеологии, действующей на международном уровне. В 

2000 г. она объединяла 56 государств, где основная часть население проповедует Ислам, в том числе 

ряд стран СНГ: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан.  

Для полного представления об Организации Исламского Сотрудничества, в первую очередь 

следует досконально изучать специфику ее деятельности. ОИС при выполнении своих обязанностей 

строго соблюдает все морально-этические требования, исходящие из законов и канонов Ислама. Так, 

по Уставу ОИС открыта для широкого сотрудничества с Исламскими странами, но одновременно, он 

проводит свободную политику по реализации сотрудничества со станами, в которых проживает 

мусульманское население, составляющие меньшинства на этом государстве. 

В каждом решении, которые принимается в системе Организации Исламского Сотрудничества 

(комитетами и комиссиями) в обязательном порядке отражается воля этой организации. Организация 

Исламского Сотрудничества, по характеру своей деятельности, наряду с другими МО, считается 

важным субъектом международного права.  

Успешно развивается сотрудничество в рамках Организации Исламского Сотрудничества и в 

экономической сфере. Основная роль здесь принадлежит специализированному структуру ОИС - 

Исламскому банку развития (ИБР). К специфике ИБР относится исламский характер, который и 

отличает его от других банков и международных финансовых организаций, работающих на основе 

процентного кредитования. 

Исполнительным органом Организации Исламского Сотрудничества является Генеральный 

секретариат во главе с Генеральным секретарем, избираемым на два года. Штаб-квартира 

Генерального секретариата временно находится в г. Джидде.  

Главной целью Организации Исламского Сотрудничества, согласно ее Уставу, считается 

поощрение и укрепление исламской солидарности и сотрудничества между государствами-

участниками в экономической, культурной, научной и других сферах на основе принципа полного 

равенства ее членов, невмешательства во внутренние дела, уважения прав на самоопределение, 

суверенитета, независимости, целостности территории, а также неприменения силы и 

урегулирования конфликтов мирными средствами.  

Организации Исламского Сотрудничества осуществляет тесное сотрудничество с 

Организацией Объединенных Наций и с другими международными организациями. На ХХХ сессии 

ГА ООН (1975 г.) по просьбе ОИС ей бы предоставлен статус наблюдателя при ООН, а на ХХХVI 

сессии ГА ООН принята резолюция «О сотрудничестве между ООН и ОИС», где отмечалось о 

необходимости создания специального механизма для координации действий ОИС И ООН. В 1984 г. 

была открыта постоянная миссия Организации Исламского Сотрудничества в Нью-Йорке. Также, 

была принята две резолюции о сотрудничестве ОИС с ООН и ОЭС. Ежегодно Генеральная 

Ассамблея ООН одобряет резолюцию «Сотрудничество между ООН и ОИС» 

В рамках Организации Исламского Сотрудничества действует ряд структур, расположенных в 

различных государств-участников этой Организации: Исламский центр развития торговли 

(Касабланка), Центр изучения исламской истории, искусства и культуры (Стамбул), Центр 

социально-экономических и статистических исследований (Анкара), Международная комиссия по 

сохранению исламского наследия (Стамбул), Фонд Иерусалима (Джидда), Фонд исламской 

солидарности и др. 

Важное место в деятельности Организации Исламского Сотрудничества занимает разработка 

теоретико-правовых проблем международных отношений с позиций Исламского закона - шариата. В 

1981 г. Исламский Совет Европы со штаб-квартирой в Лондоне представил Всеобщую исламскую 
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декларацию прав человека, которая после доработки была принята на Каирской конференции 

министров иностранных дел ОИС в 1990 г. и представлена от имени ОИС на организованном ООН 

международном конгрессе по правам человека в Женеве в 1993 г.  

Основные направления деятельности Организации Исламского Сотрудничества: активное 

участие ОИС в процессе урегулирования конфликтов и обеспечения мира; содействие 

экономическому развитию Исламских государств; создание Всемирного фонда солидарности и 

борьбы с бедностью; защита прав мусульманских меньшинств во третьих странах 

В современных условиях развития мировых процессов будущее ОИС в политическом, 

демократическом, экономическом аспектах, является многообещающим. В конечном счете, все это 

благоприятно отразится и на роли ОИС в решении вопросов мирового масштаба.  

 

  

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКАЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАЗВИТИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аббасов Э.А. 

Aзербайджанский государственный экономический университет 

 

Начиная со второй половины ХХ века на мировой политической и экономической арене 

возникла совершенно новая форма содружества между определенными государствами, созданная в 

основном, по признаку принадлежности их к Исламской религии. Название этой международной 

организации Организация Исламского Сотрудничества (ОИС). 

Основная идея в деятельности ОИС, эта последовательное и эффективное расширение 

международных отношений Исламских стран, а также ОИС как международное организация, со 

всеми остальными странами мира на взаимовыгодной и равноправной основе. Во главе всех этих 

идей лежит вопрос реализация процесса формирования Исламского общего рынка.  

С момента образования до настоящей времени, в рамках ОИС было проведено свыше 16 

саммитов. На этих саммитах решались такие вопросы международного сотрудничества, как: борьба с 

международным терроризмом; дальнейшее динамичное развитие торгово-экономических, научно-

технических и гуманитарных связей; тесное сотрудничество со всеми международными 

организациями по различным аспектам международного сотрудничества и т.д. 

Организация Исламского Сотрудничества множество глобальных вопросов мирового и 

регионального масштабов решает согласованно, а иногда параллельно с Организацией 

Объединенных Наций. в Совете по правам человека, различных международных организациях, и 

страны-участницы ОИС осуществляет полноценное сотрудничество со многими международными 

организациями. 

В стратегии международного сотрудничество ОИС одним из важнейших направлений - это 

формирования специальных институтов по динамичному и эффективному развитию торгово-

экономических, финансовых, научно-технических и гуманитарных связей на взаимовыгодных и 

равноправных основаниях. 

Динамично растет торгово-экономическое сотрудничество среди стран-участниц ОИС. Так, 

если товарооборот в рамках Организация Исламского Сотрудничества в 2005 г. составил 206 млрд. 

долларов США, в 2012 г. – 743 млрд. долларов США, то в 2015 году он достиг 1,9 трлн. долларов 

США, то есть увеличился почти в 10 раз.  

Важная роль в процессе динамичного развития экономики ОИС принадлежит его ведущему 

элементу и финансовому органу - Исламскому банку развития (ИБР). По объемам своих активов и 

финансово-кредитной деятельности Исламский банк развития является одним из крупнейших банков 

мира. ИБР за последний 20 летний период свой уставной капитал увеличил более чем в 8 раза и его 

объем в 2015 г. достиг 17 млрд. долларов США. Характерной особенностью ИБР является то, что 

ИБР принципиально отказывается от процентного кредитования и это вполне соответствует и 

отвечает основным канонам Исламской религии. 

На международной арене заметно повысился активность Организации Исламского 

Сотрудничества. Так, только в Африканском континенте за 1990-2015 гг. для реализации 

специальных проектов в сфере экономики по линии «Исламский фонд солидарности» и 

«Специальная программа для развития Африки» при ОИС были инвестированы свыше 13,6 млрд. 
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долларов США.  

В настоящее время стремительный рост международного престижа и авторитета Организации 

Исламского Сотрудничества связан, в первую очередь с его успешной деятельностью в области 

регулирования международных экономических отношений. Здесь важную роль играет и наличие 

прочной и совершенной правовой базы, как надежный и эффективный инструмент справедливого и 

целенаправленного решения буквально всех возникающих проблем и, особенно в сфере экономики.  

В углублении и расширении интеграции в экономической и политической сферах в рамках 

Организации Исламского Сотрудничества ведущая роль принадлежит Постоянному комитету по 

торгово-экономическому сотрудничеству – «Исламская Конференция» (СОМСЕС). СОМСЕС 

является экономической организацией и играет определяющий роль в регулировании развития 

торгово-экономических связей между станами-участницами ОИС.  

Одновременно, следует отметить, что несмотря огромные природные, финансовые, людские 

потенциалы, Организацию Исламского Сотрудничества пока не полностью удалось объединить все 

эти ресурсы для создания мощной экономической основы вокруг Исламской идеологии во имя 

процветания всех Исламских государств в политических, военных, экономических и социальных 

аспектах развития.  

В конечном счете, проведения целенаправленной политики по решении жизненно важных 

задач, позволит достичь главной цели, поставленной перед Организацией Исламского 

Сотрудничества - формирования единого и мощного союза всех Исламских государств и, в 

последствии возрастание авторитета и роли Исламского мира на международной арене. 
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