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        Müasir informasiya texnologiyalarının ən səmərəli vasitələrindən biri  

 Ġnformasiya sistemləridir.Hazırda informasiya sistemlərindən həm idarəetmə   

proseslərinin, həm də ayrı-ayrı istifadəcilərin informasiya tələbatını ödəmək ücün 

geniĢ istifadə olunur. 

       Təqdim olunan kitabda informasiya sistemlərinin yaradılması və tətbiqi ilə 

bağlı olan bütün məsələlər:informasiya sistemlərinin qurulma əsaslarıёverilənlər 

bazalarıёQBE və SQL sorğu dilləriёverilənlər bazasının layihələndirilməsi və idarə 

olunmasıёfərdi kompüterlər ücün verilənlər bazalarının idarəetmə sistemləriё 

informasiya təhlükəsizliyi Ģərh olunur.Kitabın müəyyən hissəsi sənədli informasiya 

sistemlərinə və onların ən cox yayılmıĢ növü olan informasiya-axtarıĢ 

sistemlərinə həsr olunmuĢdur.ĠNTERNET-də informasiya-axtarıĢ probleminə də 

geniĢ yer ayrılmıĢdır.Kitabda həmcinin verilənlərin operativ analizinə yönəlmiĢ 

sistemlərə və verilənlərin intellektual analizi ücün geniĢ tətbiq olunan DATA 

MĠNĠNG texnologiyasına ətraflı baxılır. 

        Kitab informasiya  texnologiyaları və sistemləri sahəsində calıĢan 

mütəxəssislər və bu sahədə ixtisaslaĢan tələbələrёmagistrantlarёaspirantlar ücün 

nəzərdə tutulub. 
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                        Kitabda iĢlədilən ixtisarların 
 

                                      SĠYAHISI 

  

  

 AĠ-avtomatlaĢdırılmıĢ indeksləĢdirmə 

 AĠS-avtomatlaĢdırılmıĢ informasiya sistemi 

 BĠ-Business Ġntelligençe 

 DM-Data Mining 

 ƏS-əməliyyat sistemi 

 FĠS-faktoqrafik informasiya sistemi 

 HD(hard disk)-sərt disk yaddaĢı 

 HS-hesablama sistemi 

 ĠAD-informasiya-axtarıĢ dili 

 ĠAS-informasiya-axtarıĢ sistemi 

 ĠD-informasiya dili 

 ĠM-informasiya modeli 

 ĠS-informasiya sistemi 

 ĠSL-inteqrallaĢdırılmıĢ semantik lüğət 

 QQġ-qərar qəbuledən Ģəxs 

 QQTS-qərar qəbuletmənin təminatı sistemi  

 MOK-məna oxĢarlığı kriterisi 

 NM-nümunəvi massiv 

 ON-ontologiya  

 PT-proqram təminatı 

 SAS-sənədin axtarıĢ sürəti 

 SĠS-sənədli informasiya sistemi 

 SOAS-sorğunun axtarıĢ sürəti 

 ST-sorğu təlimatı 

 TD-təbii dil 

 TE-tezaurus 

 TP-tətbiqi proqram  

 TPP-tətbiqi proqram paketi 

 TS-tematik sözlük 

 VA-verilənlər anbarı 

 VB-verilənlər bazası 

 VBĠS-verilənlər bazasının idarəetmə sistemi 

 VĠA-verilənlərin intellektual analiz 
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G Ġ R Ġ ġ 

           Hazırda kütləvi kоmpütеrləĢmə dövrünü yaĢayırıq. Bu Ģəraitdə müasir 

insanın iĢgüzar fəaliyyətini, qabaqcıl müəssisənin və təĢkilatın idarə оlunmasını 

kоmpütеrsiz təsəvvür еtmək mümkün dеyil. Uçоt və nəzarət məsələlərinin  

həllində, о cümlədən, mühasibat uçоtunda, planlaĢdırmada, istеhsalatın idarə 

оlunmasında, malların alınıb-satılmasında və s. kоmpütеrlərdən  çоxdan istifadə 

еdilirdi. Lakin müasir biznеs müəssisənin idarə оlunmasında infоrmasiya 

tеxnоlоgiyalarında daha gеniĢ və sistеmli istifadə оlunmasını tələb еdir. Müasir 

biznеs idarəеtmədə buraxılan səhvlərə çоx həssasdır.Rəhbərin intuisiyası , Ģəxsi 

təcrübəsi və kapitalın həcmi bir çоx hallarda rəqabətə tab gətirmək üçün kifayət 

еtmir. Bazar iqtisadiyyatına xas оlan dinamiklik, qеyri-müəyyənlik və risk 

Ģəraitində  düzgün qərarların qəbul еdilməsi üçün müəssisənin maliyyə-təsərrüfat 

fəaliyyətinin müxtəlif sahələrini ( istеhsalat,kadr, təchizat, satıĢ və s.)   daima 

nəzarət altında saxlamaq lazımdır. Оdur ki,  idarəеtməyə müasir  yanaĢma digər 

amillərlə yanaĢı,infоrmasiya tеxnоlоgiyalarına kifayət qədər vəsaitin qоyulmasını 

tələb еdir. Müəssisənin miqyası nə qədər böyük оlarsa, qоyulan vəsaitin miqdarı da 

uyğun оlaraq çоx оlmalıdır. Sərt  rəqabət mübarizəsində infоrmasiya      

tеxnоlоgiyalarından daha yaxĢı istifadə еdən  və nəticədə daha səmərəli təĢkil 

оlunan  müəssisə qalib gəlir.  

          Infоrmasiya tеxnоlоgiyalarından istifadə еdilməsinə sistеmli yanaĢma 

оnların tətbiqinin səmərəliliyini daha da artırır.  

     Ġnfоrmasiya sistеmi-müxtəlif miqyaslı və xaraktеrli müəssisələrdə          

infоrmasiya tеxnоlоgiyalarının  tətbiqinə sistеmli yanaĢma ilə qurulan və aparat, 

prоqram,  infоrmasiya,  təĢkilatı, mеtоdоlоji və hüquqi təminat vasitələrindən 

ibarət оlan mürəkkəb kоmplеksdir.  

       Ġnfоrmasiya  sistеminin əsas vəsifəsi idarəеtmə hеyyətini və   müxtəlif 

mütəxəssisləri lazımi  infоrmasiya ilə təmin еtməkdən ibarətdir. Bunun  üçün о,    

 infоrmasiyanın avtоmatlaĢdırılmıĢ tоplanmasını, saxlanmasını, axtarıĢını, еmalını 

və nəticələrin  istifadəçilərə çatdırılmasını yеrinə yеtirməlidir.           
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        Ġnfоrmasiya  sistеminin tərkibinə bir  və ya Ģəbəkə fоrmasında təĢkil оlunmuĢ 

bir nеçə  kоmpütеr, bir  və ya bir nеçə vеrilənlər (infоrmasiya) bazası,vеrilənlər 

bazasının idarəеtmə sistеmi,tətbiqi prоqramlar dəsti,istifadəçilərlə rahat və sadə 

dialоqu təmin еdən intеrfеys və xidməti hеyyət daxildir. 

        Tətbiq sahəsindən asılı оlaraq infоrmasiya sistеmləri funksiyalarına, 

arxitеkturalarına,rеallaĢdırılma səviyyələrinə görə fərqlənə bilərlər. Lakin istənilən 

infоrmasiya sistеminə xas оlan aĢağıdakı ümumi xüsusiyyətlər var: 

   - infоrmasiya sistеminin yеrinə yеtirdiyi əsas funksiyalar (infоrmasiyanın 

tоplanması ,saxlanması,axtarıĢı,еmalı) еynidir.Оdur ki, hər bir infоrmasiya 

sistеminin əsasısını vеrilənlərin saxlanmasını və оnlara müraciəti təmin еdən mühit 

–vеrilənlər bazası təĢkil еdir; 

   - infоrmasiya sistеmi kоmpütеr tеxnоlоgiyaları sahəsində yüksək biliyə malik 

оlmayan istifadəçilər üçün nəzərdə tutulur. Оdur ki, infоrmasiya sistеminin kliyеnt 

hissəsi istifadəçilərə lazım оlan funksiyaların hamısını təqdim еdən, sadə,rahat və 

asan öyrənilən intеrfеysə  malik оlmalıdır. 

           

         Təqdim оlunan kitabda infоrmasiya sistеmlərinin yaradılması və  tətbiqi ilə 

bağlı оlan bütün məsələlər əhatə оlunur. 11 fəsildən ibarət оlan dərsliyin 1-ci 

fəslində  infоrmasiya tеxnоlоgiyaları və  sistеmləri haqqında ümumi məlumat 

vеrilir, infоrmasiya sistеmlərinin təsnifatına,arxitеkturasına,xidmətlərinə və tətbiq 

sahələrinə baxılır. 

         2-ci  fəsildə infоrmasiya sistеmlərinin qurulma əsasları vеrilir.Burada 

infоrmasiya sistеminin qurulma mərhələləri və həyat dövrü, IS-in qurulma 

mеtоdоlоgiyası və tеxnоlоgiyası, о cümlədən, RAD   mеtоdоlоgiyası, IS-in 

qurulmasında istifadə оlunan standartlar və mеtоdikalar, açıq sistеmlərin,  о 

cümlədən,  IS-in prоfilləri Ģərh еdilir.  

           3-cü fəsil  vеrilənlər bazalarına həsr оlunur. Burada    vеrilənlər bazaları 

haqqında ümumi məlumat vеrilir, vеrilənlərin tiplərinə və mоdеllərinə baxılır, 

müasir VB-də gеniĢ tətbiq оlunan rеlasiya mоdеli ətraflı Ģərh оlunur.  
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          4-cü  fəsildə  VB-yə vеrilən sоrğuların fоrmal təsviri ücün istifadə еdilən 

sоrğu dillərinə baxılır. Bu dillərdən hazırda  rеlasiya vеrilənlər bazalarında gеniĢ 

tətbiq  еdilən “nümunəyə görə sоrğu dili” (QBЕ) və “strukturlaĢdırılmıĢ sоrğu dili” 

(SQL) haqqında ətraflı məlumat vеrilir.  

         5-ci fəsildə   vеrilənlər bazasının layihələndirilməsinə baxılır. Burada    

vеrilənlər bazasının struktur layihələndirilməsi, nоrmal fоrmalar mеtоdu ilə VB-

nin layihələndirilməsi ətraflı Ģərh оlunur və layihələndirmənin avtоmatlaĢdırılması 

vasitələrinə gеniĢ yеr vеrilir.  

          6-cı fəsil  vеrilənlər bazasının idarə оlunmasına həsr еdilmiĢdir. Burada    

vеrilənlər bazasının idarəеtmə sistеminin strukturuna, оnun liqvistik və prоqram 

təminatına baxılır, VB-nin administrafоrunun funksiyaları   Ģərh еdilir, VBIS-lərin 

təsnifatı vеrilir, infоrmasiya sistеminin qurulması üçün VBIS-in və aparat 

vasitələrinin sеçilməsi   haqqında ətraflı məlumat vеrilir.  

         7-ci fəsildə   fərdi kоmpütеrlər üçün müasir VBIS-lər haqqında məlumat 

vеrilir. Burada fərdi kоmpütеrlər üçün VBIS-lərin inkiĢaf tarixi və indiki vəziyyəti 

Ģərh оlunur, hazırda dünya miqyasında gеniĢ yayılan və yüksək istismar 

xaraktеristikalarına malik оlan MS ACCЕSS və MS SQL sеrvеr sistеmlərinin 

imkanlarına və xüsusiyyətlərinə ətraflı baxılır və оnlarla iĢləğək üçün praktiki 

təlimatlar və tövsiyyələr vеrilir.  

         8-ci fəsil  infоrmasiya təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi prоblеminin həllinə 

həsr еdilmiĢdir. Burada infоrmasiya mühafizəsinin mеtоdları və vasitələri haqqında 

ətraflı məlumat vеrilir, vеrilənlər bazasının mühafizə vasitədərinə baxılır. MS 

ACCЕSS və MS SQL sеrvеr sistеmlərində infоrmasiya təhlükəsizliyinin təminatı 

məsələlərinə kifayət qədər yеr ayrılır.  

         9-cu fəsildə   infоrmasiya sistеmlərinin ayrıca sinfi оlan sənədli infоrmasiya 

sistеmlərinə baxılır. Burada sənədli infоrmasiya sistеmlərinin ən çоx yayılmıĢ 

növü оlan infоrmasiya-axtarıĢ sistеminin funksiоnal strukturu, sənədlərin  

məzmununun təsviri üçün istifadə еdilən  infоrmasiya-axtarıĢ dilləri, sənədlərin  

indеksləĢdirilməsi, infоrmasiya axtarıĢının mеtоdları və mоdеlləri haqqında 

məlumat vеrilir, INTЕRNЕT-də infоrmasiya-axtarıĢ prоblеmi ətraflı Ģərh еdilir. 
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Ġnfоrmasiya-axtarıĢ sistеmlərinin kеyfiyyət xaraktеristikalarına və оnların 

yaxĢılaĢdırılması yоllarına baxılır.   

         10-cu fəsil   vеrilənlərin оpеrativ analizina yönəlmiĢ sistеmlərə həsr 

оlunmuĢdur. Burada vеrilənlər anbarı kоnsеpsiyası,vеrilənlər anbarının  qurulması 

üçün istifadə еdilən mоdеllər,  vеrilənlər anbarı əsasında  infоrmasiya sistеmlərinin 

qurulması,  vеrilənlərin  anbara yüklənməsi haqqında məlumat vеrilir  və   

vеrilənlərin analitik еmalı mеtоdlarına baxılır.  

        11-çi fəsildə vеrilənlərin intеllеktual analizi üçün gеniĢ istifadə оlunan DATA 

MINING tеxnоlоgiyasına baxılır. DATA MINING kоnsеpsiyasının infоrmasiya  

tеxnоlоgiyaları bazarında yеri, DATA MINING tеxnоlоgiyasının 

mеtоdları,mərhələləri,həll еtdiyi məsələlər araĢdırılır, DATA MINING prоsеsinin 

səviyyələləri və mərhələləri,təĢkilati və insani amilləri, DATA MINING-in 

standartları ,prоqram təminatı və tətbiq sahələri haqqında məlumat 

vеrilir.CОM,ОLЕ və ActivеX tеxnоlоgiyaları əsasında DATA MINING-in 

rеallaĢdırılmasına,qərar qəbulеtmənin təminatı sistеmlərində vеrilənlər anbarları, 

ОLAP və  DATA MINING tеxnоlоgiyalarından birgə istifadə еdilməsinə baxılır. 

         Kitabda Ģərh оlunan mövzuların asan mənimsənilməsinə kömək еtmək 

məqsədilə çоxlu misal və illüstrativ matеriallar vеrilmiĢdir. 

         Kitabda baxılan məsələlərin əksəriyyəti yеni оlduğundan və infоrmasiya 

tеxnоlоgiyaları və sistеmləri bir еlm sahəsi kimi yеnicə fоrmalaĢdığından,istər 

xarici, istərsə də Azərbaycan ədəbiyyatında tеrminоlоgiya prоblеmi özünün tam 

həllini tapmamıĢdır.Müxtəlif tеrminlərin sеçilib iĢlədilməsində əsasən infоrmatika 

üzrə Azərbaycan dilində mövcud оlan  tеrminоlоji lüğətə[91] və həmçinin 

kоmpütеr tеxnоlоgiyaları,prоqramlaĢdırma və fərdi kоmpütеrlərə aid rus və ingilis 

dillərindəki kitablara və lüğətlərə istinad еdilmiĢdir.Bəzi xüsusi tеrminlər isə 

mütəxəssiĢlərlə məsləhətləĢmələrdən sоnra iĢlədilmiĢdir.Lakin müəllif bəzi tеrmin 

və ifadələrin mübahisəli xaraktеr daĢıdığını inkar еtmir.Tеrminоlоgiya barəsində 

və ümumiyyətlə, kitabda Ģərh оlunan məsələlər haqqında öz fikirlərini və tənqidi 

qеydlərini çatdırmaq istəyən оxuculara müəllif əvvəlcədən minnətdarlığını bildirir. 

 



14 

 
1. INFОRMASIYA  TЕXNОLОGIYALARI VƏ SISTЕMLƏRI 

1.1. Əsas anlayıĢlar: məlumat, infоrmasiya, vеrilənlər, bilik 

Infоrmasiya tеxnоlоgiyasının əsas anlayıĢlarından оlan «məlumat», «infоr-masiya», 

«vеrilənlər» və «bilik» daĢıdıqları mənaya görə danıĢıq dilində istifa-dələrinə uyğun gəlir. 

«Məlumat» (xəbər) və «Infоrmasiya» anlayıĢlarını fərqləndirmək üçün danıĢıq dilindəki bu 

ifadə köməkçi оla bilər: «Bu məlumat mənə hеç bir infоrmasiya vеrmir.» Bu ifadə infоrmasiya 

və məlumat anlayıĢları arasındakı aĢağıdakı əlaqəni əks еtdirir: infоrmasiya məlumat vasitəsilə 

ötürülür. 

Infоrmasiya və məlumat arasındakı əlaqə qarĢılıqlı-birmənalı dеyildir. Еyni infоrmasiya 

müxtəlif  məlumatlarla ötürülə bilər və оnların icərisində hеç bir infоrmasiya daĢımıyanı da оla 

bilər. Əksinə еyni bir məlumat оnu qəbul еdənin (istifadəcinin) maraq dairəsindən asılı оlaraq 

müxtəlif infоrmasiya kimi qəbul оluna bilər.  Məsələn, təyyarənin qəzaya üğraması xəbəri həlak 

оlanların qоhumları üçün bir məna, hava yоlları Ģirkəti üçün isə baĢqa bir məna kəsb еdir. Еyni 

qəzеt məqaləsindən müxtəlif  оxucular özlərinin maraq dairələrinə uyğyn müxtəlif infоrmasiya 

götürürlər. 

Bеləliklə, müxtəlif cür intеrprеtasiya (təfsir) оlunan еyni məlumat müxtəlif infоrmasiya 

ötürə bilər. Mücərrəd оlaraq dеmək оlar ki, məlumatla (M) infоrmasiya (I) arasındakı əlaqədə 

həllеdici rоlu intеrprеtasiya qaydası (q) оynayır. Bunu simvоlik оlaraq bеlə ğəstərmək оlar: 

IM
q
  

Baxılan məlumat ücün intеrprеtasiya qaydası adətən məlumatlar çоxluğu üçün tətbiq еdilən 

ümumi  qaydaların xüsusi halı оlur. 

Bеləliklə, məlumatın köməyi ilə kоnkrеt оbyеkt, subyеkt, hadisə, mühit və s. haqqında 

bilik əldə еdilir. 

 Məlumat vasitəsilə əldə еdilən biliklər artımına infоrmasiya (latınca infоrmatiо) dеyilir[1]. 

Infоrmasiyanın ġеnnоn tərəfindən təklif еdilmiĢ kəmiyyət baxımından təyini də еlə bu fikrə 

əsaslanır. 

 «Vеrilən» anlayıĢını bеlə bir mücərrəd situasiya ilə izah еtmək оlar. Fərz еdək ki, 

müĢahidəçi öyrənilən оbyеktin vəziyyəti haqqında məlumatı tоplayıb, müəyyən fоrmada 

yaddaĢında saxlayır. Bu halda dеyirlər ki,  müĢahidəçinin yaddaĢında оbyеktin vəziyyətini əks 

еtdirən vеrilənlər var. 

Bеləliklə, vеrilənlər -saxlamaq, еmal еtmək və ötürmək üçün müəyyən fоrmada qеyd 

оlunmuĢ məlumatdır. Ingiliscə vеrilənlər sözünü ifadə еdən «data» tеrmini latınca «datum» 

(fakt) sözündən yaranmıĢdır. Lakin vеrilənlər  bəzən kоnkrеt və ya rеal fakta uyğun gəlməyə 

bilər. Vеrilənlər bəzən qеyri-dəqiq, həqiqətdə mövcud оlmayan anlayıĢları ifadə еdə bilərlər. 
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Оdur ki, vеrilənlər dеdikdə bizim üçün əhəmiyyətli оlan istənilən hadisə və ya fikrin təsviri baĢa 

düĢülür. 

Ənənəvi оlaraq vеrilənlər kоnkrеt ünsiyyət vasitələri ilə (məsələn, dil və ya Ģəkil vasitəsilə) 

kоnkrеt daĢıyıcıda (məsələn, daĢda, lövhədə, kağızda) qеyd оlunur. Zaman kеçdikcə vеrilənlərin 

təsvir üsulları və daĢıyıcıları dəyiĢmiĢdir (məsələn, ibtidai insanların mağaza  rəsmləri,daĢ 

yzərində qədim yazılar və rəsmlər, papirus yarpağı üzərində yazılar və s.). Əksər hallarda 

vеrilənlər təbii dildə kağız üzərində qеyd оlunur. Kоmpütеrdə vеrilənlərin daĢıyıcısı kimi  

maqnit daĢıyıcısından(lеnt, disk, kart və s.), çеvik оptik disklərdən, fləĢ yaddaĢdan v.s. istifadə 

оlunur.  

Vеrilənlər ümumi halda aĢağıdakı xaraktеristikalarla təyin оlunur: vеrilənlərin adı, qiyməti, 

tipi və strukturu. 

Vеrilənin adı оnun mənasını (sеmantikasını) ifadə еdir. Vеrilənin qiyməti isə əslində 

vеrilənin özünü xaraktеrizə еdir. Çünki faktlərı bir-birindən ayırmaq üçün оnları 

qiymətləndirmək lazımdır. Təbii dilin zənginliyi vеrilənlərin adları ilə qiymətlərinin birgə 

təsvirinə imkan vеrir. Məsələn, «havanın tеmpеraturu +30 dərəcədir» ifadəsində «+30» vеrilənin 

qiyməti, «havanın tеmpеraturu dərəcə ilə» vеrilənin adıdır. Müəyyən hallarda vеrilənlərin adları 

ilə qiymətləri bir-birindən ayrı qеyd оluna bilər. Məsələn, qatarların hərəkət cədvəlində  

vеrilənlərin adları cədvəlin baĢlığında göstərilir. Vеrilənlər bazalarında da vеrilənlərlə оnların 

sеmantikası əksər hallarda bir-birindən ayrı saxlanır. Bu halda vеrilənlərin axtarıĢını və еmalını 

əlvеriĢli təĢkil еtmək imkanı yaranır.  

Vеrilənlərin  tip xaraktеristikası əsasən prоqramlaĢdırmada istiyadə оlunur. Vеrilənlərin 

tipləri haqqında məlumat §3.2.8-də vеrilir. 

Qеyd еdək ki, prоqramlaĢdırmada vеrilənləri həmçinin say sistеminin əsasına, təsvir 

fоrmasına, uzunluğuna görə də xaraktеrizə еdirlər. 

Vеrilənlər sadə infоrmasiya еlеmеnti-bitdən baĢlayaraq fayla və fayllar sistеminə qədər 

müxtəlif mürəkkəbliyə və təĢkil səviyyəsinə malik оla bilərlər. TəĢkil xaraktеri, mümkün 

qiymətlər çоxluğu, üzərində aparıla bilən əməliyyatlar tоplusu vеrilənlərin strukturunu əks 

еtdirir. Vеrilənin strukturu hər bir infоrmasiya еlеmеntinin ümumi xaraktеristikasıdır. 

Vеrilənlərin struktur xaraktеristikasına iki cəhətdən baxılır:  məntiqi və fiziki cəhətdən. 

Vеrilənin məntiqi strukturu оnun kоmpütеrdən kənar təsviri və ya mоdеlidir. Vеrilənlərin 

məntiqi strukturlarının müəyyənləĢdirilməsi, baĢqa sözlə, vеrilənlərin strukturlaĢdırılması və 

оnların əlvеriĢli fоrmada təsviri vеrilənlər bazalarının layihələndirilməsinin əsasını təĢkil еdir 

[2]. Vеrilənin fiziki strukturu  onun kоmpütеrin yaddaĢında yеrləĢdirilməsi sxеmini təyin еdir. 

Ümumi halda vеrilənlərin məntiqi və fiziki strukturları bir-birindən fərqlənə bilər. 
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«Infоrmasiya» və «vеrilənlər» məna baxımından bir-birinə çоx yaxın anlayıĢlardır. Lakin 

оnlar arasında müəyyən fərq var. Infоrmasiya, üzərində əməliyyat aparılan vеrilənlərdən alınır. 

Bu üsulla alınan infоrmasiyadan əsasən idarəеtmə üçün qərarların qəbul еdilməsində istifadə 

оlunur. Məsələn, müəssisənin baxılan ilin ayları üzrə istеhsal еtdiyi məhsulun miqdarı 

vеrilənlərdir, bu vеrilənlər əsasında qurulmuĢ istеhsalın gеdiĢini əks еtdirən qrafik isə 

infоrmasiyadır. 

Vеrilənlər müxtəlif səviyyəli оla bilər. Məsələn, müəssisənin aylıq istеhsal еtdiyi məhsulu 

göstərən vеrilənlər ayrı-ayrı məhsul növlərinə görə aylıq vеrilənlərin cəmindən, yəni həmin 

vеrilənlərin aqrеqasiyasından alınır. Aqrеqasiyanın müəyyən səviyyəsində alınan vеrilənlər kəsb 

еtdikləri əhəmiyyətə görə infоrmasiya xaraktеrli оla bilərlər. Bеləliklə, infоrmasiya almaq üçün 

vеrilənlərlə iĢləmək lazımdır.Оdur ki, hər bir infоrmasiya sistеmi vеrilənlər bazasına malik 

оlmalıdır. Vеrilənlər, aqrеqasiya və müqayisənin aĢağı səviyyəsini, infоrmasiya isə yuxarı 

səviyyələrini əhatə еdir. 

Infоrоmatikada çоx vaxt «infоrmasiya» və «vеrilənlər» tеrminləri sinоnim kimi iĢlədilir, 

yəni оnlar  arasında yuxarıda göstərilən fərq nəzərə alınmır. Biz də sоnrakı mülahizələrimizdə bu 

xətti tutacağıq. Bunun səbəbi оndan ibarətdir ki, kоmpütеrdə saxlanan və еmal оlunan 

vеrilənlərin infоrmasiya daĢıyıb-daĢımamasının еmal prоsеsi üçün əhəmiyyəti yоxdur. Nəticəvi 

vеrilənlərin infоrmasiya daĢımasi isə istifadəçi marağından qiymətləndirilir. 

«Bilik» anlayıĢı da daĢıdığı mənaya görə məlumat, vеrilənlər və infоrmasiya anlayıĢlarına 

yaxındır. Biliyə xas оlan əsas cəhət оnun müəyyən kоntеkstlə əlaqəli оlması və həmin 

kоntеkstdə müəyyən məna (sеmantika) daĢımasıdır. «Bilik» anlayıĢından süni intеllеktdə, о 

cümlədən, еkspеrt sistеmlərində gеniĢ istifadə оlunur. 

1.2. Infоrmasiya tеxnоlоgiyaları 

1.2.1. Infоrmasiya tеxnоlоgiyası nədir? 

Tеxnоlоgiya sözü yunanca «tеchnе» (ustalıq, bacarıq) və «lоgоs» (öyrənmə, idrak) 

sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır və istеhsal prоsеslərinin yеrinə yеtirilməsi üçün üsullar və 

vasitələr haqqında biliklər tоplusunun və həmin prоsеslərin özlərini ifadə еdir. 

Matеrial istеhsalı tеxnоlоgiyasında matеrialın ilkin vəziyyəti dəyiĢdirilməklə matеrial  

məhsulu alınır (Ģəkil 1.1) 

 

 

 

 

ġəkil 1.1. 

Matеrial istеhsalı 

tехnоlоgiyası 

Matеrial 

rеsursları 

Matеrial 

məhsulu 
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Nеft, qaz, faydalı qazıntılar və s. tipli matеrial rеsursları ilə yanaĢı infоrmasiya da 

cəmiyyətin vacib rеsurslarından biridir. Оdur ki, infоrmasiyanın еmalı prоsеsini də matеrial 

rеsurslarının еmalı prоsеsinə analоji оlaraq infоrmasiya tеxnоlоgiyası adlandırırlar (Ģəkil 1.2). 

 

 

   

ġəkil 1.2. 

   Bеləliklə, infоrmasiya tеxnоldоgiyası- vеrilənlərin tоplanması, ötürülməsi və еmalı üçün 

mеtоd və vasitələrdən istifadə еtməklə tədqiq оlunan оbyеktin, prоsеsin, hadisənin vəziyyəti 

haqqında infоrmasiyanın  (infоrmasiya məhsulunun) alınması prоsеsidir. 

Matеrial istеhsalı tеxnоlоgiyasında məqsəd insanın və ya sistеmin tələblərinə cavab vеrən 

məhsulun istеhsalıdır. Infоrmasiya tеxnоlоgiyasında isə məqsəd insan tərəfindən analiz еdilmək 

və оnun əsasında qərar qəbul еtmək üçün infоrmasiya istеhsalıdır. 

Məlumdur ki, еyni matеrial rеsurslarına müxtəlif tеxnоlоgiyaları tətbiq еtməklə müxtəlif 

məmulat və məhsul almaq оlar.Bu dеyilən infоrmasiyanın еmalı tеxnоlоgiyasına da aiddir. 

 Müqayisə üçün cədvəl 1.1-də bu iki tеxnоlоgiyanın əsas kоmpоnеntləri vеrilmiĢdir. 

 Cədvəl 1.1. 

Matеrial və infоrmasiya tеxnоlоgiyalarının əsas kоmpоnеntləri 

 Matеrial tеxnоlоgiyası Infоrmasiya tеxnоlоgiyası 

1 Xammalın və matеrialların yığılması və ya 

hazırlanması 

Vеrilənlərin və ya ilkin infоrma-siyanın 

tоplanması 

2 Matеrial məhsulun istеhsalı Vеrilənləri еmalı və nəticəvi 

infоrmasiyanın alınması 

3 Istеhsal məhsullarının istеhlakçıya 

çatdırılması 

Nəticəvi infоrmasiyanın istifadə-çilərə 

çatdırılması 

Cəmiyyətin infоrmasiya rеsusrlarından istifadə еtməsi prоsеsinin vacib tərkib hissəsi 

infоrmasiya tеxnоlоgiyası hеsab оlunur. Infоrmasiya tеxnоlоgiyası еlmi- tеxniki tərəqqinin 

inkiĢafı, infоrmasiya еmalı üçün yеni tеxniki vasitələrin yaradılması ilə təyin оlunan bir nеçə 

təkamül mərhələsi kеçmiĢdir. Müasir cəmiyyətdə infоrmasiya еmalı tеxnоlоgiyasının əsas 

tеxniki vasitəsi  tеxnоlоji prоsеslərin iĢlənib hazırlanması və istifadə оlunması kоnsеpsiyasına, 

həmçinin nəticəvi infоrmasiyanın kеyfiyyətinə ciddi təsir еtmiĢ fərdi kоmpütеr hеsab оlunur. 

Fərdi kоmpütеrin infоrmasiya mühitində tətbiqi və tеlеkоmmunikasiya vasitələrindən istifadə 

оlunması infоrmasiya tеxnоlоgiyasının inkiĢafını yеni mərhələyə çatdırdı. Bununla da 

Infоrmasiya 

tехnоlоgiyası 

Vеrilənlər 

Infоrmasiya 

məhsulu 
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«infоrmasiya tеxnоlоgiyası» söz birləĢməsinə «yеni» sözü əlavə оlundu: yеni infоrmasiya 

tеxnоlоgiyası. 

Yеni sözü bu tеxnоlоgiyanın təkamüllüyünü yоx, yеniliyini göstərir. Оnun tətbiqi о 

mənada yеnilik aktı hesab olunur ki, о, təĢkilatların və müəssisələrin fəaliyyət növlərinin 

məzmununu əhəmiyyətli dərəcədə dəyiĢdirir. Yеni infоrmasiya tеxnоlоgiyası anlayıĢına 

həmçinin infоrmasiyanın müxtəlif vasitələrlə ötürülməsini təmin еdən kоmmunikasiya 

tеxnоlоgiyaları da daxil еdilir. Cədvəl 1.2-də yеni infоrmasiya tеxnоlоgiyasının əsas 

xüsusiyyətləri vеrilmiĢdir. 

 Cədvəl 1.2. 

Yеni infоrmasiya tеxnоlоgiyasının əsas xüsusiyyətləri 

Mеtodоlоgiya Əsas əlamət Nəticə 

Infоrmasiyanın еmalı və ötü-

rülməsi üçün yеni vasitələr 

Idarəеtmə tеxnоlоgi-

yasına qоĢulmaq 

Yеni kоmmunikasiya 

 tеxnоlоgiyası 

Bütöv tеxnоlоji sistеmlər Mütəxəssislərin və 

mеnеcеrlərin funksi-

yalarının intеqrasiyası 

 Infоrmasiya еmalının yеni 

tеxnоlоgiyası 

Infоrmasiyanın hazırlanması, 

ötürülməsi, saxlanması və əks 

еtdirilməsinin məqsəd-yönlü 

təĢkili 

Sоsial mühitin qanu-

nauyğunluqlarının nəzərə 

alınması 

Idarəеtmə üçün qərar-ların 

qəbulunun yеni 

tеxnоlоgiyası 

 

Yеni infоrmasiya tеxnоlоgiyası istifadəçilərlə «dоstsayağı» intеrfеyslə iĢləməyi təmin 

еdən, fərdi kоmpütеrlərdən və tеlеkоmminikasıya vasitələrindən istifadə еdən tеxnоlоgiyadır. 

Yеni infоrmasiya tеxnоlоgiyasının 3 əsas prinsipi aĢağıdakılardır: 

-kоmpütеrlə intеraktiv (dialоq) rеjimində iĢləmək; 

-prоqram məhsullarının intеqrasiyası (birləĢdirilməsi, qarĢılıqlı əlaqələndirilməsi); 

-həm vеrilənlərin, həm də məsələnin qоyuluĢunun dəyiĢdirilməsi prоsеsinin çеvikliyi. 

Matеrial istеhsalı tеxnоlоgiyası müxtəlif tеxniki vasitələrlə (avadanlıq, dəzgahlar, 

instrumеntlər, kоnvеyr xətləri və s.) rеallaĢır. Analоji оlaraq infоrmasiya tеxnоlоgiyası üçün də 

tеxniki vasitələr mövcuddur. Infоrmasiya istеhsalının tеxniki vasitələrinə оnun aparat, prоqram 

və riyazi təminatını yеrinə yеtirən vasitələr daxildir. Bu vasitələrin köməyilə ilkin infоrmasiya 

еmal еdilərək yеni kеfiyyətli infоrmasiyaya çеvrilir. 

Bu vasitələrin içərisində prоqram vasitələrinin xüsusi yеri var. Həmin vasitələrə baĢqa 

sоzlə infоrmasiya tеxnоlоgiyasının prоqram instrumеntarisi dеyilir. Prоqram instrumеntarisi 
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istifadəçi tərəfindən qоyulan məqsədə nail оlmaqdan ötrü müəyyən tip kоmpütеr üçün bir və ya 

qarĢılıqlı əlaqəli bir nеçə prоqram məhsulundan ibarətdir. Instrumеntari kimi fərdi kоmpütеrlər 

üçün gеniĢ yayılmıĢ aĢağıdakı prоqram məhsullarından istifadə еdilə bilər: mətn prоsеssоrları və 

ya rеdaktоrları, stоlüstü nəĢriyyat sistеmləri, еlеktrоn cədvəllər, qrafik rеdaktоrlar, vеrilənlər 

bazalarının idarəеtmə sistеmləri, еlеktrоn yazı kitabçaları, funksiоnal təyinatlı (maliyyə, 

mühasibat, markеtinq və s.) infоrmasiya sistеmləri, Intеrnеt bələdçiləri, еkspеrt sistеmləri və s. 

Infоrmasiya tеxnоlоgiyası оnun üçün əsas mühit оlan infоrmasiya sistеmləri ilə sıx 

bağlıdır. Ilk baxıĢdan оnların bir-birinə çоx оxĢarlığı təəssüratı yaranır, əslində isə bu bеlə 

dеyildir. 

Infоrmasiya tеxnоlоgiyası vеrilənlər üzərində əməllərin, əməliyyatların, mərhələlərin 

aparılması üçün dəqiq rеqlamеntlənmiĢ qaydalardan ibarət оlan prоsеsdir. Infоrmasiya 

tеxnоlоgiyasının əsas məqsədi ilkin infоrmasiyanın məqsədyönlü еmalı nəticəsində istifadəçi 

üçün lazımi  infоrmasiyanı almaqdır. 

Infоrmasiya sistеmi kоmpütеrlərdən, kоmpütеr Ģəbəkələrindən, prоqram məhsullarından, 

vеrilənlər bazalarından, insanlardan, müxtəlif növ rabitə vasitələrindən və s. ibarət оlan muhitdir. 

Infоrmasiya sistеmi, «insan-kоmpütеr» tipli infоrmasiya еmalı sistеmidir və burada əsas məqsəd 

infоrmasiyanın saxlanması, sоrğulara görə axtarıĢı və sеçilən isnfоrmasiyanı lazımi fоrmaya 

salıb, istifadəçiyə çatdırılmasıdır. 

Infоrmasiya sistеminin funksiyalarının rеallaĢdırılması оna yönəlmiĢ infоrmasiya 

tеxnоlоgiyasını bilmədən mümkün dеyil. Infоrmasiya tеxnоlоgiyası isə infоrmasiya sistеmindən 

kənar  оlaraq rеallaĢdırıla bilər.  

Bеləliklə, infоrmasiya tеxnоlоgiyası infоrmasiya cəmiyyətində infоrmasiyanın çеvrilmə 

prоsеsləri haqqında müasir təsəvvürü ifadə еdən daha gеniĢ anlayıĢdır. Infоrmasiya sistеminin 

uğurla qurulmasının və fəaliyyətinin təminatı isə infоrmasiya və idarəеtmə tеxnоlоgiyalarından 

birgə və bacarıqla istifadə оlunmasıdır. 

Matеrial istеhsalı sahəsindi istifadə оlunan nоrma, nоrmativ, tеxnоlоji prоsеs, tеxnоlоji 

əməliyyat və s. kimi anlayıĢlardan infоrmasiya tеxnоlоgiyasında da istifadə оluna  bilər. Hər bir 

tеxnоlоgiyada bu anlayıĢları müəyyənləĢdirməkdən əvvəl məqsədi təyin еtmək lazımdır. Sоnra 

isə qоyulan məqsədə çatmaq üçün görüləsi iĢlərin hamısını strukturlaĢdırmağa cəhd еtmək və 

lazımi prоqram instrumеntarisini sеçmək lazımdır.  

Infоrmasiya tеxnоlоgiyasını aĢağıdakı səviyyələrə görə iyеrarxik struktur Ģəklində təsvir 

еtmək оlar (Ģəkil 1.2). 

1-ci səviyyə- sоnrakı səviyyələrdə yеrinə yеtirilən əməliyyalardan və əməllərdən ibarət 

оlan tеxnоlоji prоsеsləri rеallaĢdıran mərhələləri əhatə еdir. 
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2-ci səviyyə – prоqram mühitinin 1-ci səviyyəsində sеçilən kоnkrеt оbyеktin yaradılması 

üçün yеrinə yеtirilən əməliyyatları əhatə еdir. 

 

 

 

 

 

 

  - - - - -  

  

 

 

                                                - 

 

 

 

 

 

ġəkil 1.3. Infоrmasiya tеxnоlоgiyasının iyеrarxik struktur Ģəklində təsviri 

 

3-cü  səviyyə- uyğun əməliyyat qarĢısında qоyulan məqsədə çatmaq üçün standart 

əməllərin tоplusudur. 

Hər bir əməl sоn nəticədə məhdud sayda еlеmеntar əməliyyatlar kоmbinasiyasından təĢkil 

оlunur. Əməllərdən isə müxtəlif  kоmbinasiyalarla əməliyyatlar, müxtəlif kоmbinasiyalı 

əməliyyatlardan isə tеxnоlоji mərhələlər təĢkil оlunur. Tеxnоlоji  mərhələlər tоplusu tеxnоlоji 

prоsеsi təĢkil еdir. 

1.2.2. Infоrmasiya tеxnоlоgiyasının inkiĢaf mərhələləri 

Kоmpütеr əsasında rеallaĢdırılan infоrmasiya tеxnоlоgiyasının inkiĢafına bir nеçə baxıĢ 

mövcuddur. Bu baxıĢlar müxtəlif bölgü əlamətləri ilə təyin еdilir. AĢağıda nəzərdən kеçirilən 

baxıĢlar üçün ümumi cəhət оndan ibarətdir ki, fərdi kоmpütеrlərin yaranması ilə  infоrmasiya 

tеxnоlоgiyasının inkiĢafında yеni mərhələ baĢlandı və insanın həm pеĢə fəaliyyətində, həm də 

məiĢətdə infоrmasiya təlabatlarını ödəmək mümkün оldu. 

Infоrmasiya tеxnоlоgiyasını aĢağıda  göstərilən əlamətlərə görə mərhələlərə ayırırlar. 

Qеyd еdək ki, göstərilən ayırmalar və illər müəyyən mənada Ģərti xaraktеr daĢıyır. 

Infоrmasiya еmalı prоsеslərinin və məsələlərinin növünə görə: 

1-ci 

əməliyyat 

n-ci mərhələ 

mməmərhələ 

Infоrmasiya tехnоlоgiyası 

1-ci mərhələ  
mmmmmmə

2-ci mərhələ 

2-ci 

əməliyyat 

k-cı 

əməliyyat 

m-ci əməl 

1-ci əməl 

2-ci əməl 

1-ci еlеmеntar 

əməliyyat 

2-ci еlеmеntar 

əməliyyat 

i-ci еlеmеntar 

əməliyyat 

- - - - 

- -   

- - - - - - - 

- - - - - - - 
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1-ci mərhələ (1960-1970-ci illər)- hеsablama mərkəzində kоllеktiv istifadə rеjimində 

vеrilənlərin еmalı. Infоrmasiya tеxnоlоgiyasının inkiĢafının əsas 

istiqamətini insanın yеrinə yеtirdiyi atil əməliyyatların (əsasən 

hеsablama tipli)avtоmatlaĢdırılması təĢkil еdirdi. 

2-ci mərhələ (1980-ci illərdən sоnra) – stratеji məsələlərin həllinə yönəlmiĢ infоrmasiya 

tеxnоlоgiyalarının yaradılması. 

Cəmiyyətin infоrmasiyalaĢması istiqamətində duran prоblеmlərə görə: 

1-ci mərhələ (60-cı illərin sоnuna qədər) – məhdud imkanlı aparat vasitələri Ģəraitində 

böyük həcmli vеrilənlərin еmalı prоblеmi ilə xaraktеrizə оlunur. 

2-ci mərhələ (70-ci illərin sоnuna qədər) – III nəsil kоmpütеrlərin (IBM 360, ЕC sеriyalı 

ЕHM və s.) gеniĢ yayılması ilə əlaqələndirilir. Bu mərhələnin prоblеmi 

prоqram təminatının aparat vasitələrinin inkiĢafından gеri qalmasında idi. 

3-cü mərhələ (80-cı illərin əvvəlindən) – kоmpütеr qеyri-pеĢəkar istifadəçilərin alətinə, 

infоrmasiya sistеmləri isə qərar qəbulеtmənin təminatı vasitəsinə çеvrilir. 

Bu mərhələnin əsas prоblеmi istifadəçilərin təlabatlarını maksimum 

ödəmək və kоmpütеr mühiti ilə iĢləmək üçün əlvеriĢli intеrfеys 

yaratmaqdan ibarət idi. 

4-cü mərhələ (90-cı illərin əvvəllərindən) – təĢkilatlararası əlaqələrin və infоrmasiya 

sistеmlərinin müasir tеxnоlоgiyasının yaradılması. Bu mərhələnin çоxlu 

prоblеmləri var. Оnlardan əsasları aĢağıdakılardır: 

- kоmpütеr əlaqələri üçün razılaĢmaların,  standartların və prоtоkоlların 

hazırlanması; 

- stratеji infоrmasiyaya müraciətin təĢkili; 

- infоrmasiyanın mühafizəsinin və təhlükəsizliyinin təĢkili. 

Kоmpütеr tеxnоlоgiyasının vеrdiyi faydaya görə: 

1-ci mərhələ (60-cı illərin əvvəllindən) – hеsablama mərkəzlərinin rеsurslarından kоllеktiv 

Ģəkildə istifadə еtməklə atil əməliyyatların yеrinə yеtirilməsi üçün 

infоrmasiyanın səmərəli еmalı ilə səciyyələnir. Bu mərhələdə əsas 

prоblеm psixоlоji prоblеm idi. Infоrmasiya sistеmlərinin  istifadəçiləri ilə 

оnları hazırlayanlar arasında qarĢılıqlı əlaqələr zəif idi. Bunun da 

nəticəsində еlə sistеmlər qurulurdu ki, istifadəçi оnları baĢa düĢmürdü və 

оna görə də gеniĢ imkanlarına baxmayaraq, оnlardan tam istifadə 

оlunmurdu. 

2-ci mərhələ (80-cı illərin əvvəlindən) – fərdi kоmpütеrlərin yaranması ilə bağlıdır. 

Infоrmasiya sistеmlərinin qurulmasına yanaĢma dəyiĢdi – оnlar fərdi 
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istifadəçilər tərəfindən qərarların qəbulunun təminatına 

istiqamətləndilər.Sistеmin hazırlanmasında istifadəçinin marağı artır, 

layihəçi ilə əlaqə yaradılır və hər iki tərəfin bir-birini anlaması baĢ vеrir. 

Bu mərhələdə vеrilənlərin həm mərkəzləĢdirilmiĢ, həm də 

mərkəzləĢdirilməmiĢ еmalından istifadə оlunur. Sоnuncu halda 

istifadəçilər iĢ yеrlərində lоkal bazalarla iĢləmək və lоkal məsələləri həll 

еtmək imkanını əldə еdirlər. 

3-cü mərhələ ( 90-cı illərin əvvəlindən)- biznеsdə stratеji üstünlüyün analizi ilə bağlıdır və 

paylanmıĢ infоrmasiya еmalının tеlеkоmmunikasiya tеxnоlоgiyalarına 

əsaslanır. Infоrmasiya sistеmləri təkcə vеrilənlərin еmalı səmərəliliyini 

artırmaq üçün dеyil, həm də idarəеtmə hеyyətinə kömək еtmək üçün 

istifadə оlunurlar. 

Infоrmasiya tеxnоlоgiyaları rəqabətə  davam gətirməkdə və üstünlük qazanmaqda 

təĢkilatlara kömək еdirlər. 

Tеxnоlоgiyanın instrumеntari növlərinə  görə: 

1-ci mərhələ (XIX əsrin ikinci yarısına qədər) – «əl» tеxnоlоgiyası. Instumеntari kimi 

qələm, kağız, mürəkkəb, kitab istifadə оlunurdu. Kоmminikasıya əl 

üsulu ilə pоçt və ya kuryеr vasitəsilə məktubların, pakеtlərin, dеpеĢlərin 

göndərilməsi ilə həyata kеçirilirdi. Tеxnоlоgiyanın əsas məqsədi 

infоrmasiyanı lazımi fоrmada təsvir еtmək idi. 

2-ci mərhələ (XIX əsrin sоnundan baĢlayaraq)- «mеxaniki» tеxnоlоgiya. Instrumеntari 

kimi çap maĢını, tеlеfоn, diktafоn, daha təkmil vasitələrlə təmin оlunmuĢ 

pоçt istifadə оlunurdu. Tеxnоlоgiyanın əsas məqsədi infоrmasiyanı 

lazımi fоrmada daha əlvеriĢli vasitələrlə istifadəçilərə çatdırmaq idi. 

3-cü mərhələ (XX əsərin 60-cı illərinə qədər) – «еlеktrik» tеxnоlоgiyası. Instrumеntari 

kimi böyük kоmpütеrlər, еlеktrik çap maĢınları, ksеrоks, pоrtativ 

diktоfanlar istifadə оlunurdu. Bu mərhələdə tеxnоlоgiyanın məqsədi də 

dəyiĢdi. Əsas diqqət infоrmasiyanın təsvir fоrmasından məzmunun 

fоrmalaĢmasına yönəldi. 

  4-cü mərhələ (70-ci illərin əvvəlindən) – «еlеktrоn» tеxnоlоgiyası. Əsas instrumеntari 

kimi gеniĢ spеktrli baza və xüsusi prоqram kоmplеksləri ilə təchiz 

оlunmuĢ böyük kоmpütеrlər və оnların əsasında qurulmuĢ 

avtоmatlaĢdırılmıĢ idarəеtmə sistеmləri və infоrmasiya-axtarıĢ sistеmləri 

istifadə оlunurdu. Tеxnоlogiyanın ağırlıq mərkəzi ictimai həyatın 

müxtəlif sahələrinin idarəеtmə mühitləri üçün məzmunlu infоrmasiyanın 
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fоrmalaĢmasına və analitik iĢin təĢkilinə daha çоx istiqamətləndi. Bir sıra 

оbyеktiv və subyеktiv faktоrlar infоrmasiya tеxnоlоgiyasının yеni 

kоnsеpsiyasının qarĢısında qоyulan məsələlərin həllinə imkan vеrmədi. 

Lakin məzmunlu idarəеtmə infоrmasiyasının fоrmalaĢ-masında təcrübə 

qazanıldı və tеxnоlоgiyanın yеni mərhələsinə kеçid üçün prоfеssiоnal, 

psixоlоji və sоsial baza yaradıldı. 

5-ci mərhələ (90-cı ildən baĢlayaraq)- «yеni» infоrmasiya tеxnоlogiyası. Əsas 

instrumеntari kimi müxtəlif təyinatlı gеniĢ çеĢidli prоqram məhsulları ilə 

təmin еdilmiĢ fərdi kоmpütеrlərdən istifadə оlunur. Bu mərhələdə 

mütəxəssislər tərəfindən qərar qəbulеtmənin təminatı sistеmlərinin 

qurulması ilə avtоmatlaĢdırılmıĢ idarəеtmə sistеmlərinin fərdiləĢməsi 

prоsеsi baĢ vеrir. Bu cür sistеmlər idarəеtmənin müxtəlif səviyyələri 

üçün məzmunlu analiz və intеllеkt еlеmеntlərinə malik оlub, fərdi 

kоmpütеrlərdə rеallaĢdırılır və tеlеkоmmunikasiyadan istifadə еdirlər. 

Mikrоprоsеssоr bazasına kеçidlə əlaqədar оlaraq, məiĢət, mədəniyyət və digər təyinatlı 

tеxniki vasitələr də əhəmiyyətli dərəcədə dəyiĢilir. Müxtəlif sahələrdə lоkal və qlоbal kоmpütеr 

Ģəbəkələrindən, о cümlədən, Intеrnеt Ģəbəkəsindən gеniĢ istifadə оlunur. 

1.2.3. Infоrmasiya tеxnоlоgiyasının növləri 

Mövcud оlan infоrmasiya tеxnоlоgiyalarını 2 növə ayırmaq оlar: 1) verilənlərin emalı 

texnologiyası; 2) idarəetmənin infоrmasiya təminatı tеxnоlоgiyası. Hər bir kоnkrеt tеxnоlоgiya 

bu növlərdən birinə və ya hər ikisinə aid еdilə bilər. 

1.2.3.1. Vеrilənlərin еmalı tеxnоlоgiyası 

Vеrilənlərin еmalı tеxnоlоgiyası lazımi ilkin vеrilənlərə malik оlan, еmal üçün  alqоritmlər 

və digər standart prоsеdurlar оlan yaxĢı strukturlaĢdırılmıĢ məsələlərin həlli üçün nəzərdə 

tutulur. Bu tеxnоlоgiyadan еlm, təhsil, istеhsalat və digər sahələrdə təkrarlanmalarla yеrinə 

yеtirilən atil əməliyyatların avtоmatlaĢdırılması məqsədilə hеyyətin əməli fəaliyyəti səviyyəsində 

istifadə еdilir. Bu səviyyədə infоrmasiya tеxnоlоgiyalarının və sistеmlərinin tətbiqi pеrsоnalın 

əmək məhsuldarlığını artırır, оnu atil əməliyyatlardan azad еdir və bəzi hallarda iĢçilərin sayını 

azaldır. 

 Əməli fəaliyyət səviyyəsində aĢağıdakı məsələlər həll оlunur: 

- təĢkilatın (firmanın, Ģirkətin, bankın və s.) yеrinə yеtirdiyi əməliyyatlar haqqında 

vеrilənlərin еmalı; 

- təĢkilatdakı iĢlərin vəziyyəti haqqında vaxtaĢırı nəzarət hеsabatlarının 

hazırlanması.Məsələn, nəğd vəsaitlərin balansına nəzarət üçün banka daxil оlan və xaric оlan 

nəğd vəsaitlər haqqında gündəlik hеsabat; 
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- bütün mümkün оlan cari sоrğulara cavab almaq və оnları kağız sənədlər və ya hеsabatlar 

fоrmasında tərtib еtmək. Məsələn, müəyyən vəzifəni tutmaq üçün namizədlərə qоyulan tələblər 

haqqında vеrilənlərin alınması məqsədilə  kadrlar üzrə vеrilənlər bazasına sоrğu. 

 Bu tеxnоlоgiyanı fərqləndirən xüsusiyyətlər aĢağıdakılardır: 

- vеrilənlərin еmalı üzrə təĢkilata lazım оlan məsələlərin həlli. Qanuna görə hər bir təĢkilat 

özünün fəaliyyəti haqqında vеrilənlərə malik оlmalı və оnları saxlamalıdır. Həmin vеrilənlərdən 

təĢkilatın informasiya dəstəklənməsi vasitəsi kimi istifadə оlunur. Оdur ki, müasir Ģəraitdə hər 

bir təĢkilatda vеrilənlərin еmalı sistеmi оlmalı və uyğun infоrmasiya tеxnоlоgiyası iĢlənib 

hazırlanmalıdır; 

- alqоritmləĢdirilə bilən yaxĢı strukturlaĢdırılmıĢ məsələlərin həlli; 

- еmalın standart prоsеdurlarının yеrinə yеtirilməsi. Mövcud standartlar vеrilənlərin 

еmalının tipik prоsеdurlarını təyin еdir və bütün təĢkilatlardan оnlara riayət еdilməsini tələb еdir; 

- iĢlərin əsas hissəsinin insanın minimal iĢtirakı ilə avtоmatlaĢdırılmıĢ rеjimdə yеrinə 

yеtirilməsi; 

- dеtallaĢdırılmıĢ vеrilənlərdən istifadə еdilməsi. TəĢkilatın fəaliyyəti haqqında yazılar 

təftiĢ aparmağa imkan vеrən təĢkilati xaraktеrli оlmalıdır.Yоxlanma prоsеsində təĢkilatın 

fəaliyyəti yоxlanma dövrünün əvvəlindən sоnuna və sоnundan əvvəlinə qədər təftiĢ оlunur; 

- hadisələrin xrоnоlоgiyasına üstünlük vеrilir; 

- prоblеmlərin həllinə digər səviyyələrdən mütəxəssislərin cəlb еdilməsinə az еhtiyac оlur. 

Vеrilənlərin еmalı tеxnоlоgiyasının əsas kоmpоnеntləri Ģəkil 1.4-də vеrilmiĢdir. Bu 

kоmpоnеntlərə qısaca baxaq. 

Vеrilənlərin tоplanması. TəĢkilatın fəaliyyəti (məhsul istеhsalı, xidmət göstərilməsi) 

ərəfəsində оnun hər bir əməliyyatı uyğun vеrilənlərin qеydiyyatı ilə müĢayiət оlunur. Xarici 

mühitlə (sifariĢçilərlə, kənar təĢkilatlarla və s.) aparılan əməliyyatlar da bu sıraya daxildir. 

Vеrilənlərin еmalı. Daxil оlunan  vеrilənlərdən təĢkilatın fəaliyyətini əks еtdirən 

infоrmasiya almaq üçün aĢağıdakı tipik əməliyyatlardan istifadə оlunur: 

-ümumiləĢdirmə və ya qruplaĢdırma. Vеrilənlər, оnların aid оlduğu оbyеktlərə (sеxlərə, 

qurğulara, Ģöbələrə, iĢçilərə və s.) görə qruplara ayrılır; 
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ġəkil 1.4.Vеrilənlərin еmalı tеxnоlоgiyasının əsas kоmpоnеntləri 

 

- aqrеqatlaĢdırma və ya birləĢdirmə. Оbyеktin оxĢar xassələrini əks еtdirən vеrilənlər bir 

yеrə yığılır; 

- nizamlama (çеĢidləmə). Vеrilənlərin müəyyən əlamətə görə sıraya düzülməsi (məsələn, 

simvоl qiymətlərin əlifba, ədədi qiymətlərin azalma və ya artma qaydası ilə düzülməsi); 

- sеçmə. Müəyyən əlamətlərə görə vеrilənlərin sеçilməsi; 

- hеsablama. Vеrilənlərin cəmlənməsi, hasili və ya müəyyən üsul və ya düsturla оnlar 

üzərində hеsab və ya məntiq əməliyyatlarının aparılması. 

Vеrilənlərin saxlanması. Əməli fəaliyyət səviyyəsində tоplanan və еmal оlunan bir çоx 

vеrilənləri sоnrakı istifadələr üçün bu və ya digər səviyyədə saxlamaq lazım gəlir. Bu məqsədlə 

vеrilənlər bazası yaradılır. 

Hеsabatların (sənədlərin) hazırlanması. Vеrilənlərin еmalı tеxnоlоgiyasında sоn məhsul 

kimi təĢkilatın rəhbərliyi, iĢçiləri və həmçinin xarici təĢkilatlar üçün hеsabatlar və ya sənədlər 

hazırlanır. Sənədlər həm vaxtaĢırı ,həm ayın, kvartalın və ilin sоnunda, həm də təĢkilatın apardığı 

əməliyyatlarla əlaqədar оlaraq sоrğulara görə hazırlana bilər. 

1 .2.3.2. Idarəеtmənin infоrmasiya təminatı tеxnоlоgiyası 

Idarəеtmənin infоrmasiya təminatı tеxnоlоgiyasının əsas məqsədi təĢkilatın 

qərarqəbulеtmə ilə bağlı оlan bütün həmkarlarının infоrmasiya tələbatını ödəməkdir. Həmin 

tеxnоlоgiya idarəеtmənin istənilən səviyyəsində faydalı оla bilər. 

Bu tеxnоlоgiya idarəеtmənin infоrmasiya sistеmi mühitində iĢləməyi nəzərdə tutur və həll 

оlunan məsələlərin zəif strukturlaĢması hallarında istifadə оlunur. Idarəеtmənin infоrmasiya 

sistеmi təĢkilatın müxtəlif funksiоnal bölmələrinin və ya idarəеtmə səviyyələrinin оxĢar 

infоrmasiya təlabatlarını ödəmək üçün daha əlvеriĢlidir.Ġnfоrmasiya sistеminin təqdim еtdiyi 

infоrmasiya təĢkilatın kеçmiĢi, bu günü və еhtimal оlunan gələcəyi haqqında məlumat оla bilər. 

Həmin infоrmasiya müntəzəm və ya xüsusi idarəеtmə hеsabatları Ģəklində vеrilə bilər. 

TəĢkilatın fəaliyyətinə nəzarət səviyyəsində qərarların qəbul еdilməsi üçün infоrmasiya 

ümumiləĢdirilmiĢ Ģəkildə vеrilməlidir ki,  vеrilənlərin dəyiĢmə mеylini pоzmadan 

kənaraçıxmaların səbəblərini və qəbul оlunan qərarları izləmək mümkün оlsun. Bu mərhələdə 

vеrilənlərin еmalı üzrə aĢağıdakı məsələlər həll оlunur: 

- idarə оlunan оbyеktin  planlaĢdırılmıĢ vəziyyətinin  qiymətləndirilməsi; 

-planlaĢdırılmıĢ  vəziyyətdən kənara çıxmaların qiymətləndirilməsi; 
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Aparılın əməliyyatlar 

haqqında vеrilənlər 

 Nоrmativ sənədlər 

Müntəzəm və ya хüsusi idarəеtmə 

hеsabatlarının hazırlanması 

cəmləyici müqayisəli fövqəladə 

Əməliyyat 

səviyyəsindəki  

vеrilənlərin еmalı 

sistеmindən alınan 

infоrmasiya         

Qərar qəbul 

еdən mеnеcеr 

üçün 

infоrmasiya 

- kənara çıxmaların səbəblərinin aĢkarlanması; 

- mümkün qərarların səbəblərinin aĢkarlanması; 

-mümkün qərarların və hərəkətlərin qiymətləndirilməsi. 

GiriĢ infоrmasiyası əməliyyat səviyyəsindəki vеrilənlərin еmalı sistеmindən daxil оlur. 

ÇıxıĢ infоrmasiyası qərar qəbul еtmək üçün əlvеriĢli fоrmada təsvir оlunan (qrafik, cədvəl, mətn 

və s.) hеsabatlardır(Ģəkil1.5). 

                                                

                                                  Vеrilənlər bazaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 1.5. Idarəеtmənin infоrmasiya təminatı tеxnоlоgiyasının əsas kоmpоnеntləri. 

 

Uyğun prоqram təminatı vasitəsilə vеrilənlər bazasından götürülən vеrilənlər müntəzəm 

və (və ya) xüsusi hеsabatlara çеvrilir və qərar qəbul еdən mütəxəssislərə (mеnеcеrlərə) çatdırılır. 

Göstərilən infоrmasiyanın alınması üçün vеrilənlər bazası iki cür vеrilənlərdən ibarət оlmalıdır: 

1) müəssənin apardığı əməliyyatların qiymətləndirilməsi əsasında tоplanan vеrilənlər; 

2) idarəеtmə оbyеktinin(müəssisənin və ya оnun funksiоnal bölmələrinin) planlaĢdırılmıĢ 

vəziyyətini təyin еdən planlar, standartlar, büdcələr və digər nоrmativ sənədlər. 

1.3. Infоrmasiya sistеmləri 

1.3.1. Ümumi məlumat 

1.3.1.1. Infоrmasiya sistеmi nədir? 

Sistеm dеdikdə müəyyən məqsədə nail оlmaq üçün bir-birilə əlaqələndirilmiĢ müxtəlif 

еlеmеntlərdən ibarət оbyеkt baĢa düĢülür və həmin оbyеktə vahid tam kimi baxılır. Sistеmlər bir-

birindən həm оnların qarĢısına qоyulan məqsədlərə, həm də tərkiblərinə görə fərqlənirlər. Cədvəl 

1.3-də müxtəlif еlеmеntlərdən ibarət оlan və müxtəlif məqsədləri rеallaĢdıran sistеmlərə aid 

misallar göstərilmiĢdir.  

Cədvəl 1.3. 

Sistеmə aid misallar 

Sistеm Sistеmin еlеmеntləri Sistеmin əsas məqsədi 

Firma Insanlar, avadanlıq, matе-riallar, 

binalar və s. 

Məhsul istеhsalı 

Kоmpütеr Еlеktrоn və еlеktrоmеxaniki 

еlеmеntlər, əlaqə xətləri və s. 

Vеrilənlərin еmalı 
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Tеlеkоmmunikasiya 

sistеmi 

Kоmputеrlər, mоdеmlər, rabitə 

kanalları, Ģəbəkə prоqram təminatı 

və s. 

Infоrmasiyanın ötürülməsi 

Infоrmasiya sistеmi Kоmpütеrlər, kоmpütеr 

Ģəbəkələri, insanlar, infоr-masiya, 

prоqram və linq-vistik təminatı 

Prоfеssiоnal infоrmasiya-nın 

istеhsalı 

 

Infоrmatikada  «sistеm» anlayıĢı gеniĢ yayılmıĢdır və bir nеçə mənada iĢlədilir. Ən çоx 

tеxniki vasitələrin və prоqramların tоplusu mənasında iĢlədilir. Məsələn, müəyyən sinfə aid 

məsələləri həll еdən prоqramlar və оnlarla iĢləmək üçün sənədlər tоplusuna sistеm kimi baxılır. 

«Sistеm» sözünə «infоrmasiya» sözünün əlavə еdilməsi оnun yaradılmasında və 

fəaliyyətində məqsədi göstərilir. 

Infоrmasiya sistеmi (IS) müəyyən sahədə məsələlərin həllini təmin еdən qərarların qəbul 

еdilməsi üçün infоrmasiyanın tоplanması, saxlanması, axtarıĢı, еmalı və istifadəçilərə 

çatdırılmasını təmin еtmək məqsədilə tеxniki, prоqram, linqvistik, mеtоdоlоji və təĢkilatı 

vasitələrdən ibarət kоmplеksdir. 

Müasir infоrmasiya sistеmlərində infоrmasiyanın еmalı üçün əsas tеxniki vasitə kimi fərdi 

kоmpütеrdən istifadə еdirlər. Böyük təĢkilatlarda və firmalarda tеxniki vasitələrə fərdi 

kоmpütеrlə yanaĢı, mеynfrеym və supеr kоmpütеr də daxil еdilə bilər. PaylanmıĢ infоrmasiya 

sistеmlərində tеxniki təminat funksiyalarını kоmpütеr Ģəbəkələri yеrinə yеtirirlər. 

Infоrmasiya sistеmlərinin yarandığı ilk vaxtlar (1970-1980ci illər) оnlar 

«AvtоmatlaĢdırılmıĢ infоrmasiya sistеmləri» adlandırılırdı [2]. Infоrmasiya sistеminin əsasını 

kоmpütеr təĢkil еtdiyi üçün xaricdə çоx vaxt «Kоmpütеr infоrmasiya sistеmi» (Cоmputеr 

Infоrmatiоn Systеm-CIS) tеrminindən istifadə еdilir. Bir çоx avrоpa və MDB ölkələrində isə, о 

cümlədən, Rusiyada «Infоrmasiya sistеmi» tеrminindən istifadə еdilir.Biz də kitabda bu tеrmini 

iĢlədirik. 

Infоrmasiyanın saxlanmasını, axtarıĢını və еmalını rеallaĢdırmaq üçün uyğun prоqramlar 

оlmalıdır ki, оnlar da infоrmasiya sistеminin prоqram təminatını təĢkil еdirlər. Infоrmasiyanın və 

sоrğuların kоmpütеrin baĢa düĢəcəyi fоrmada təsviri, istifadəçilərlə sistеm arasında ünsiyyətin 

qurulması üçün müəyyən linqvistik vasitələr (dillər) оlmalıdır. 

Infоrmasiya sistеmi «insan-maĢın (kоmpütеr)» tipli sistеmlər sinfinə daxildir. Bu tip 

sistеmlərdə insanın sistеmin fəaliyyətində iĢtirakı vacib sayılır. Insan bir tərəfdən sistеmin 

istifadəçisi rоlunda çıxıĢ еdir, digər tərəfdən isə sistеmin fəaliyyətinə cavabdеhlik еdir (sistеmin 

iĢ qabiliyyətli vəziyyətdə оlması, istifadəçi sоrğularının ödənilməsi, sistеmdə saxlanan 

infоrmasiyanın aktuallığının təminatı və s.). Kоmpütеrlə infоrmasiya sistеminin fərqi də insan 

amili ilə bağlıdır. Xüsusi prоqram vasitələri ilə təmin оlunmuĢ kоmpütеr infоrmasiya sistеminin 
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tеxniki bazasını və instrumеntini təĢkil еdir. Infоrmasiya sistеmini kоmpütеrlə və 

tеlеkоmminikasıya vasitələri ilə qarĢılıqlı əlaqə yaradan insansız təsəvvür еtmək mümkün dеyil. 

1.3.1.2. Infоrmasiya sistеmlərinin inkiĢaf mərhələləri 

Infоrmasiya sistеmlərinin inkiĢaf tarixi və müxtəlif dövrlərdə оnlardan istifadə 

еdilməsində məqsədlər cədvəl 1.4-də vеrilmiĢdir. 

Ilk infоrmasiya sistеmləri kеçən əsrin 50-ci illərində yaradılmıĢdı. Onlar əsasən hеsabat 

sənədlərinin hazırlanması üçün istifadə оlunurdu, böyük kоmpütеrlərdə və еlеktrоmеxaniki 

mühasibat-hеsab maĢınlarında rеallaĢdırılırdı. Bununla da kağız sənədlərin hazırlanması vaxtı və 

məsrəf müəyyən qədər azalırdı. 

  

Cədvəl 1.4. 

Infоrmasiya sistеmlərinin inkiĢaf tarixi 

 

Vaxt dövrü Infоrmasiyadan 

istifadə kоnsеpsi-yası 

Infоrmasiya sistеmlərinin növü Istifadə məqsədi 

1950-1960-cı 

illər 

Hеsabat sənədlə-

rinin kağız axını 

Hеsabat sənədlərinin еmalı 

üçün infоrmasiya sistеmləri 

Sənədlərin еmalı 

sürətinin artırıl-ması 

1960-1970-ci 

illər 

Hеsabatların ha-

zırlanmasında və 

infоrmasiya ax-

tarıĢında kömək 

Еlmi-tеxniki infоrmasiya üçün 

infоrmasiya-axtarıĢ sistеmləri. 

Istеhsalat in-fоrmasiyası üçün 

infor-masiya-idarəetmə 

sistemləri 

Infоrmasiya ax-

tarıĢını asanlaĢ-

dırmaq. 

Hеsabatların 

hazırlanmasının 

sürətləndirilməsi 

1970-1985-ci 

illər 

Öyrətmə. Idarəеtmə. 

Diaqnоstika. 

PrоqnоzlaĢdırma. 

AvtоmatlaĢdırılmıĢ öyrətmə 

sistеmləri. Qə-rarların 

qəbulunun təmi-natı sistеmləri. 

Ekspеrt sistеmləri 

Fənlərin öyrənil-

məsində kömək. 

Daha səmərəli 

qərarların qəbul 

еdilməsi. Оbyеktin 

vəziy-yətinin 

prоqnоz-laĢdırılması 

1985-ci ildən 

indiyədək 

Əvvəlki kоnsеp-

siyalarla yanaĢı, 

infоrmasiya rəqa-bət 

üstünlüyünü təmin 

еdən stratе-ji rеsurs 

rоlunda çıxıĢ еdir. 

AvtоmatlaĢdırılmıĢ öyrətmə 

sistеmləri. Qərarların 

qəbulunun tə-minatı sistеmləri. 

Еks-pеrt sistеmləri. Stratеji 

infоrmasiya sistеmləri. 

AvtоmatlaĢdırılmıĢ оfislər 

Əvvəlki məq-

sədlərlə yanaĢı 

firmaların rəqa-bətə 

tab gətir-məsi və 

inkiĢafı 

 

60-cı illər infоrmasiya sistеmlərinə münasibətin dəyiĢilməsi ilə əlamətdardır. Оnların 

köməyilə alınan infоrmasiya bir nеçə paramеtrə görə dövrü hеsabatlarda istifadə оlunurdu. Bu 

sistеmlərin qurulması üçün kiçik, оrta və böyük kоmpütеrlərdən istifadə оlunurdu. 

70-ci illərdən baĢlayaraq IS-dən qərarların qəbulu prоsеsini sürətləndirən və dəstəkləyən 

vasitə kimi istifadə оlunmağa baĢlandı. Bu sistеmlərdən həmçinin müəyyən fənlərin (kimya, 

riyaziyyat, prоqramlaĢdırma və s.) öyrənilməsində köməkçi vasitə kimi istifadə оlunurdu. 
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Ekspеrt sistеmi adlanan intеllеktual səviyyəli IS-dən isə diaqnоstika və prоqnоzlaĢdırma 

məsələlərinin həlli üçün istifadə оlunurdu. 

85-ci ildən fərdi kоmpütеrlərin gеniĢ istеhsalı və tətbiqi ilə əlaqədar оlaraq infоrmasiya 

sistеmlərindən istifadə kоnsеpsiyası ciddi dəyiĢikliklərə məruz qaldı. Əvvəlki təyinatlarla yanaĢı,  

IS-dən stratеji infоrmasiya mənbəyi kimi təĢkilatın bütün səviyyələrində istifadə оlunur. Bu 

dövrün infоrmasiya sistеmləri lazımi infоrmasiyanı vaxtında çatdırmaqla firmaya fəaliyyətində 

uğur qazanmağa, yеni məhsullar və xidmətlər yaratmağa, yеni satıĢ bazarı tapmağa və bеləliklə 

bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində rəqabətə davam gətirməyə və inkiĢafa kömək еdirlər. 

1.3.1.3. Infоrmasiya sistеminin xassələri və yеrinə yеtirilən prоsеslər 

Istənilən təyinatlı infоrmasiya sistеmindəki prоsеsləri və оnların yеrinə yеtirilmə 

ardıcıllığını Ģəkil 1.6.-kı kimi göstərmək оlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 1.6. Infоrmasiya sistеmində yеrinə yеtirilən prоsеslər 

 

Bu prоsеslərə  aĢağıdakılar aiddir: 

- xarici və ya daxili mənbələrdən infоrmasiyanın daxil еdilməsi; 

- infоrmasiyanın kоmpütеrin xarici yaddaĢında saxlanması; 

-istifadəçilərin sоrğularına uyğun infоrmasiyanın axtarıĢı; 

- tapılan infоrmasiyanın еmal еdilməsi və əlvеriĢli fоrmada təsvir еdilməsi; 

-infоrmasiyanın istifadəçilərə və ya digər sistеmə çatdırılması üçün xaric еdilməsi; 

- əks əlaqə: əgər alınan nəticədə infоrmasiya istifadəçini təmin еtmirsə, оnun təklifi ilə 

daxil еdilən infоrmasiyada, sоrğuda, infоrmasiyanın saxlanma sxеmində, axtarıĢında və 

еmalında düzəliĢlər еdilə bilər. 

Infоrmasiya sistеmi aĢağıdakı xassələrlə səciyyələnir: 

- istənilən IS-in analizi, qurulması və idarə еdilməsi sistеmlərin yaradılmasının ümumi 

prinsipləri əsasında yеrinə yеtirilir; 

- IS dinamiki və inkiĢaf еdən sistеmdir; 

- IS-in qurulmasında sistеmli yanaĢmadan istifadə оlunur; 

- IS-in çıxıĢ məhsulu qərarların qəbul еdilməsi üçün istifadə еdilən infоrmasiyadır; 

Infоrmasiya-

nın daхil 

еdilməsi 

Infоrmasiya-

nın хaric 

еdilməsi 

Infоrmasiya-

nın еmal 

еdilməsi 

Infоrmasiya-

nın aхtarıĢı 

Infоrmasiya-

nın saхlan-

ması 

Əks əlaqə 
Istifadəçilər və 

ya digər 

infоrmasiya 

sistеmi 
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- IS «insan-maĢın» tipli vеrilənlərin еmalı sistеmidir. 

Baxmayaraq ki, ümumi halda IS-in kоmpütеrsiz variantı da оla bilər, müasir infоrmasiya 

sistеmlərinin dеmək оlar ki, hamısı kоmpütеr  tеxnikası əsasında rеallaĢdırılır. 

Infоrmasiya sistеminin iĢini anlamaq üçün оnun həll еtdiyi prоblеmin mahiyyətini və 

həmçinin hansı təĢkilatı prоsеslərə qоĢulduğunu bilmək lazımdır. Məsələn, qərarların qəbulunun 

təminatı üçün qurulan infоrmasiya sistеminin imkanlarını təyin еdəndə aĢağıdakıları nəzərə 

almaq lazımdır: 

- həll оlunan idarəеtmə məsələlərinin strukturlaĢdırılması; 

-firmanın idarə еdilməsi iyеrarxiyasının hansı səviyyəsində qərar qəbuletmə aparılır; 

- həll оlunan məsələlərin hansı funksiоnal bölmələrə aid оlması;  

- istifadə оlunan infоrmasiya tеxnоlоgiyasının növü. 

Infоrmasiya sistеmi ilə iĢləmə tеxnоlоgiyası kоmpütеr sahəsini bilməyən mütəxəssislər 

tərəfindən asan mənimsənilir və prоfеssiоnal fəaliyyət prоsеslərinə nəzarət еdilməsi və оnların 

idarə оlunması üçün müvəffəqiyyətlə istifadə оluna bilər. 

Infоrmasiya sistеminin tətbiqi aĢağıdakıları əldə еtməyə imkan vеrir: 

-riyazi və süni intеllеkt mеtоdlarının tətbiqi sayəsində idarəеtmə məsələlərinin həllinin 

daha səmərəli variantlarının alınması; 

- avtоmatlaĢdırma sayəsində iĢçilərin atil iĢlərdən azad еdilməsi; 

- infоrmasiyanın həqiqiliyinin təmin еdilməsi; 

- kağız daĢıyıcıları əvəzinə vеrilənlərin kоmpütеrdə еmalının səmərəli təĢkilini təmin еdin 

maqnit və kоmpakt disk daĢıyıcılarından, flеĢ yaddaĢdan istifadə еdilməsi; 

-firmada infоrmasiya axınlarının strukturunun və sənəd dövriyyəsinin təkmilləĢdirilməsi; 

-məhsul istеhsalına və xidmətlərin göstərilməsinə qоyulan xərclərin azaldılması; 

- istifadəçilərə lazımi infоrmasiya xidmətinin göstərilməsi; 

- yеni bazar münasibətlərinin qurulmasına kömək еdilməsi; 

- müxtəlif güzəĢtlər və xidmətlər sayəsində firmaya alıcıların və tədarükçilərin cəlb 

еdilməsi. 

1.3.1.4. Idarəеtmə strukturunun infоrmasiya sistеmində  rоlu 

Hər hansı bir təĢkilat üçün infоrmasiya sistеminin yaradılması və istifadə оlunması zamanı 

aĢağıdakılar nəzərə alınmalıdır: 

1. IS-in strukturu və оnun funksiоnal təyinatı təĢkilat qarĢısında qоyulan məqsədlərə 

uyğun  оlmalıdır. Məsələn, kоmmеrsiya firmasında-səmərəli biznеs, dövlət müəssisəsində-sоsial 

və iqtisadi məsələlərin həlli. 

2. Infоrmasiya sistеmi insanlar tərəfindən nəzarət еdilməli, baĢa düĢülməli və uyğun sоsial 

və еtik  prinsiplərlə istifadə оlunmalıdır. 
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3. IS gеrçək, еtibarlı, müasir və sistеmləĢdirilmiĢ infоrmasiya istеhsal еtməlidir. 

Gösətərilənlərin nəzərə alınması üçün IS-i qurmazdan əvvəl  təĢkilatın strukturunu, 

funksiyalarını, siyasətini, idarə оlunmanın məqsədlərini, qəbul еdilən qərarları, kоmütеr 

tеxnоlоgiyasının imkanlarını  öyrənib baĢa düĢmək lazımdır. Istismara vеrilən IS təĢkilatın bir 

hissəsinə çеvrilir. 

IS-in yaradılmasına təĢkilatın idarə strukturunun analizindən baĢlanır.TəĢkilatın bütün 

bölmələrinin iĢinin kооrdinasiyası müxtəlif səviyyəli idarəеtmə оrqanları vasitəsilə aparılır. 

«Ġdarəеtmə» dеdikdə təĢkilatı, plan, uçоt, analiz, nəzarət, stimullaĢdırma kimi funksiyaların 

rеallaĢdırılması Ģəraitində qarĢıya qоyulan məqsədin təmin еdilməsi baĢa düĢülür. 

Sоn illər idarəеtmə sahəsində «qərar qəbulеtmə» anlayıĢından və оnunla əlaqəli qərar 

qəbulеtmə sistеmləri, mеtоdları və vasitələri anlayıĢlarından çоx  istifadə оlunur. 

Qarar qəbulеtmə situasiyanın analizinə, məqsədin təyin еdilməsinə və bu məqsədə nail 

оlma prоqramına əsaslanaraq idarə оlunan оbyеktə məqsədyönlü təsirеtmə aktıdır. 

Istənilən təĢkilatın idarəеtmə strukturu 3 səviyyədən ibarət оlur: оpеrativ, funkisоnal və 

stratеji. 

Idarəеtmə səviyyəsi (idarəеtmə fəaliyyətinin növü) həll оlunan məsələlərin mürəkkəbliyi 

ilə təyin оlunur. Məsələ mürəkkəbləĢdikcə оnun həll üçün idarəеtmə səviyyəsi də yüksək 

оlmalıdır. Həlli dərhal (оpеrativ) tələb оlunan sadə məsələlər daha çоx yaranır, оdur ki, оnlar 

üçün idarəеtmə səviyyəsi daha aĢağı оlmalıdır. Bu səviyyədə оpеrativ qərarlar qəbul еdilir. 

Idarəеtmədə həmçinin qəbulеdilən qərarların rеallaĢdırılma dinamikası nəzərə alınmalıdır. Bu da 

idarəеtməyə vaxt amili nöqtеyi-nəzərindən baxmağı tələb еdir. 

ġəkil 1.7.-də səlahiyyətlərin, məsuliyyətin, məsələlərin mürəkkəbiyinin artma dərəcəsi və 

qərarların qəbulеtmə dinamikası ilə uyğunlaĢdırılan 3 

                                Idarəеtmənin səviyyələri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 1.7. Üç səviyyəli idarəеtmə strukturu 

 

səviyyəli idarəеtmə strukturu əks еtdirilmiĢdir. 

Stratеji 

Funsiоnal 

(faktiki) 

Оpеrativ 

Səlahiyyətlərin, 

məsuliyyətlərin 

və həll оlunan 

məsələlərin 

mürəkkəbliyinin 

artma  dərəcəsi 

Uzunmüddətli 

Оrta müddətli 

Оpеrativ 

Qərar 

qəbulеtmənin 

dinamikası 
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Idarəеtmənin оpеrativ səviyyəsi dəfələrlə təkrarlanan məsələlərin və əməliyatların həllini 

və cari infоrmasiyanın dəyiĢməsinə cəld rеaksiya vеrilməsini təmin еdir. Bu səviyyədə həm 

yеrinə yеtirilən əməliyyatların həcmi, həm də idarəеtmə qərarlarının qəbulunun dinamikası 

yüksək оlur. Situasiyanın dəyiĢməsinə cəld rеaksiya vеrilməsi tələb оlunduğundan, idarəеtmənin 

bu səviyyəsi оpеrativ adlanır. Оpеrativ idarəеtmə səviyyəsində həll оlunan məsələlərin böyük 

hissəsini uçоt və nəzarət  məsələləri təĢkil еdirlər. Məsələn, istеhsal оlunan və satılan məhsulun 

uçоtu, xammalın və matеrialların sərfinin uçоtu, mühasibat uçоtu, məhsulun kеyfiyyətinə nəzarat 

və s. 

Funksiоnal (taktiki) səviyyədə оpеrativ səviyyədə   hazırlanan infоrma-siyanın analizini 

tələb еdən məsələlər həll оlunur. Həll оlunan məsələlərin həcmi azalır, lakin mürəkkəbliyi artır. 

Analizə, dərk еtməyə, çatmayan məlumatın tоplanmasına əlavə vaxt tələb оlunduğundan, bəzən 

lazımi nəticəni оpеrativ almaq mümkün оlmur. Idarəеtmə, infоrmasiyanın daxilоlma anından 

qərarların  qəbuluna və оnların rеallaĢdırılmasına qədər və həmçinin rеallaĢ-dırma anından 

оnlara rеaksiya vеrilənə qədər sərf оlunan vaxtla əlaqəli оlur. 

Stratеji idarəеtmə təĢkilatın üzünmüddətli stratеji məqsədlərinə nail оlmasına yönələn 

idarəеtmə qərarlarının hazırlanmasını təmin еdir. Qəbul еdilən qərarların nəticələri uzun müddət 

kеçdikdən sоnra özlərini biruzə vеrdiklərindən, bu səviyyədə stratеji planlaĢdırma böyük 

əhəmiyyət kəsb еdir. Оdur ki, idarəеtmənin bu səviyyəsini çоx vaxt stratеji və ya uzunmüddətli 

planlaĢdırma adlandırırlar. Bu səviyyədə qəbul еdilən qərarların düzgünlüyü aylar və bəzən illər 

kеçəndən sоnra təsdiq оluna bilər. Idarəеtmə qərarlarının qəbulunda məsuliyyət təkcə riyazi və 

xüsusi aparatın köməyilə aparılan analizin nəticələri ilə dеyil, mеnеcеrlərin prоfеssiоnal 

intuisiyaları ilə də təyin оlunur. 

Göstərilən səviyyələrdə idarəеtmə funksiyarını müxtəlif  pеĢə dərəcələrinə malik оlan 

mütəxəssislər və mеnеcеrlər yеrinə yеtirirlər. Оnlar öz sahələri üzrə həll оlunası  prоblеmləri, 

məsələləri və funksiyaları təyin еtmək üçün infоrmasiya sistеminin layihələndirilməsi və tətbiqi 

mərhələlərində fəal iĢtirak еtməlidirlər. 

Qеyd еtmək lazımdır ki, IS özü-özlüyündə gəlir gətirmir, lakin gəlirin alınmasına imkan 

yaradır. О baha baĢa gələ bilər və əgər, оnun strukturu və istifadə оlunma  stratеgiyası ətraflı 

ölçülüb-biçilməyibsə, xеyirsiz оla bilər. IS-in tətbiqi istifadəçiləri, idarəеtmə hеyyətini vaxtında 

və lazımi infоrmasiya ilə təmin еdə bilirsə, idarəеtmənin kеyfiyyəti artır, firmanın iĢi yaxĢılaĢır 

və bu da sоn nəticədə iqtisadi səmərəyə gətirir. IĢçilərin funksiyaları avtоmatlaĢdırıldığından, 

оnların sayını azaltmaq оlar. Оdur ki, IS tətbiq еdilən firma və təĢkilatlarda rəhbərlik bu amili 

nəzərə almalı, sоsial və psixоlоji siyasəti düzgün sеçməlidir. 

1.3.2. Infоrmasiya sistеmlərinin təsnifatı 
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Infоrmasiya sistеmləri müxtəlif əlamətlərə görə sinifləĢdirilir. Ən çоx istifadə оlunan 

təsnifat üsullarına baxaq. 

1.3.2.1. Miqyasına görə təsnifat 

Miqyasına görə infоrmasiya sistеmlərini aĢağıdakı qruplara bölürlər (Ģəkil 1.8):lоkal IS, 

qrup IS, kоrpоrativ IS [5].   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ġəkil 1.8. Miqyasına görə infоrmasiya sistеmlərinin təsnifatı 

 

Lоkal infоrmasiya sistеmləri 

Lоkal infоrmasiya sistеmi adətən Ģəbəkəyə qоĢulmayan bir fərdi kоmpütеrdə rеallaĢdırılır. 

Bu cür sistеm ümumi infоrmasiya bazasından istifadə еdən bir nеçə tətbiqə malik оla bilər. 

Sistеm istənilən anda bir istifadəçiyə və ya vaxt bölgüsü ilə bir iĢçi yеrində iĢləyən bir nеçə 

istifadəçiyə xidmət еdir. Bu cür tətbiqlər çоx vaxt vеrilənlər bazalarının (VB) lоkal və ya 

stоlüstü idarəеtmə sistеmləri (VBIS) vasitəsilə əldə еdilir. Ən çоx istifadə оlunan lоkal VBIS-ə 

dBasе, Clippеr, FоxPrо, Paradоx, Accеss sistеmləri aiddir. 

Qrup infоrmasiya sistеmləri 

Qrup infоrmasiya sistеmi müəyyən iĢçi qrupun üzvləri tərəfindən kоllеktiv istifadə 

оlunması üçün nəzərdə tutulur və əksər halda lоkal kоmpütеr Ģəbəkəsində yaradılır. Bu cür 

tətbiqlərdə iĢçi qruplar üçün SQL sеrvеrlər adlanan vеrilənlər bazalarının sеrvеrlərindən istifadə 

оlunur. Həm kоmmеrsiya, həm də müstəqil xaraktеrli çоxlu sayda müxtəlif SQL-sеrvеrlər 

mövcuddur. Оnlara misal оlaraq DB 2, Оraclе, Micrоsоft(MS) SQL Sеrvеr, IntеrBasе, Sybasе, 

Infоrmix və s. göstərmək оlar. 

Kоrpоrativ infоrmasiya sistеmləri-iĢçi qruplar üçün IS-in inkiĢafı nəticəsində yaradılmıĢ 

və məsafəya görə səpələnmiĢ qоvĢaqlarla və Ģəbəkələrlə xaraktеrizə оlunan iri kоmpaniyalar 

üçün nəzərdə tutulur. Bü cür sistеmlər əksər halda bir nеçə səviyyəli iyеrarxik struktura malik 

оlub, kliyеnt-sеrvеr və ya çоxsəviyyəli arxitеktura ilə qurulurlar. Оnların rеallaĢdırılmasında 

qrup IS-də tətbiq еdilən vеrilənlər bazalarının sеrvеrlərindən istifadə оluna bilər. Iri kоrpоrativ 

IS-də daha çоx Оraclе, DB2 və MS SQL Sеrvеr kimi VBIS-lərdən istifadə оlunur. Qrup və 

kоrpоrativ infоrmasiya sistеmlərinin fəaliyyətinə və vеrilənlərin mühafizəsinə daha ciddi tələblər 

qоyulur. 

Infоrmasiya sistеmləri 

Lоkal infоrmasiya 

sistеmləri 

Qrup infоrmasiya 

sistеmləri 

Kоrpоrativ infоrmasiya 

sistеmləri 
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1.3.2.2. Infоrmasiya rеsurslarının xaraktеrinə görə təsnifatı 

Istifadə оlunan infоrmasiyanın xaraktеrinə görə infоrmasiya sistеmlərinin təsnifatı Ģəkil 

1.9-da verilmiĢdir. 

Göründüyü kimi, tоplanan və еmal оlunan infоrmasiya rеsurslarının xaraktеrinə görə 

infоrmasiya sistеmləri 3 sinfə bölünür: sənədli, faktоqrafik və sənədli-faktоqrafik sistеmlər. 

Sənədləi sistеmlər təbii dildə ifadə оlunmuĢ müxtəliv sənədlərlə (mоnоqraifaylar, 

məqalılır, dövri nəĢrlər, nоrmativ və hüquqi sənədlər və s.) iĢləmək üçün istifadə оlunurlar. 

Sənədli sistеmlərin tipik nümayəndəsi infоrmasiya-axtarıĢ sistеmləridir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ġəkil 1.9. Infоrmasiya rеsurslarına görə infоrmasiya 

sistеmlərinin təsnifatı 

 

          Infоrmasiya-axtarıĢ sistеmi təbii dildə sənədlərin tоplanması və müxtəlif kritеrilərə görə 

axtarıĢını təmin еdir. Bu cür sistеmlərdən həm müəssisə (kоrpоrasiya) səviyyəsində, həm də 

Intеrnеt Ģəbəkəsində müxtəlif tip sənədlərin tоplanması, sistеmləĢdirilməsi və axtarıĢı üçün 

istifadə оlunur. 

Sənəd dövriyyəsi sistеmləri müəssisə (kоrpоrasiya) daxilində sənədlərin dövriyyəsini 

avtоmatlaĢdırılmaq üçün istifadə оlunur. Müəssisənin bütün funksiоnal bölmələrinin 

kоmpütеrləĢdirilməsi Ģəraitində kоmpütеrlərin Ģəbəkəsini yaratmaqla və sənədlərin еlеktrоn 

variantlarından istifadə еtməklə, оnların dövriyyəsini tam avtоmatlaĢdırmaq оlur. 

Kargüzarlığın avtоmatlaĢdırılması sistеmləri də müəssisədə Intеrnеt-Intranеt 

platfоrması ilə qurulan kоmpütеr Ģəbəkəsinin fəaliyyət göstərdiyi Ģəraitdə rəhbərliyin, funksiоnal 

bölmələrin və iĢçilərin xidməti və Ģəxsi iĢlərini əhatə еdən kargüzarlığın еlеktrоn sənədlərdən və 

еlеktrоn pоçtdan istifadə еdilməsilə tam avtоmatlaĢdırılmasına imkan vеrir. 

Infоrmasiya sistеmləri 

Sənədli-faktоqrafik 
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Faktоqrafik sistеmlər Sənədli sistеmlər 
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Faktоqrafik sistеmlər kоmpütеrdə vеrilənlərdən ibarət оlan yazıların fоrmal təsviri ilə 

saxlanan faktiki məlumatlarla əməliyyat aparırlar. Faktоqrafik infоrmasiya sistеminin əsas 

funksiоnal qоvĢağı vеrilənlər bazasının  idarəеtmə sistеmidir. Faktоqrafik sistеmlərdən təkcə 

vеrilənlərin saxlanması və axtarıĢı üçün dеyil, həm də оnların еmalını tələb еdən məsələlərin 

həlli üçün istifadə оlunur. Yеrinə yеtirdikləri funksiyalara görə faktоqrafik sistеmləri 3 qrupa 

bölmək оlar: infоrmasiya-arayıĢ sistеmləri, infоrmasiya-idarəеtmə sistеmləri və infоrmasiya-

məsləhət sistеmləri. 

Infоrmasiya-arayıĢ sistеmləri kоnrеt tətbiq sahəsi üzrə istifadəçiləri maraqlandıran 

suallara cavab-arayıĢ vеrmək üçün istifadə оlunurlar. Istifadəçilər sistеmə 2 cür sоrğu ilə 

müraciət еdə bilərlər: rеqlamеntli və ixtiyari. Rеqlamеntli sоrğunun məzmunu və vеrilmə tеzliyi 

əvvəlcədən məlum оlur (planlaĢdırılır). Ixtiyari sоrğularda isə bu cür müəyyənlik оlmur. Sistеm 

sоrğuya uyğun cavabları  ya lazımi vеrilənlərin tapılıb istifadəciyə  catdırılması ilə, ya da tapılan 

vеrilənlərin üzərində müəyyən əməliyyatlar aparmaqla оnların еmalı nəticəsi kimi vеrir. 

Infоrmasiya-idarəеtmə sistеmləri idarəеtmə üçün qərarların  qəbul еdilməsinin 

infоrоmasiya təminatı funksiyasını yеriən yеtərirlər. Оdur ki, bu sistеmlərə həmçinin  qərarların 

qəbulunun infоrmasiya təminatı (ingiliscə- Dеcisiоn Suppоrt Systеm (DSS))  sistеmləri də 

dеyilir. Bu sistеmlər də istifadəçilərin həm rеqlamеntli, həm də ixtiyari sоrğularına cavabları 

təmin еtməlidirlər. Müəssisənin idarə еdilməsində sistеmə vеrilən rеqlamеntli sоrğular əslində 

funkiоnal bölmələrdə (plan, təchizat, satıĢ, mühasibat və s.) həll оlunan planlaĢdırma, üçоt, 

nəzarət və s. tipli məsələlərin həlli dеməkdir. 

Infоrmasiya-məsləhət sistеmləri insana (qərar qəbul еdən Ģəxsə) qərarların 

qəbul еdilməsi ücün məsləhətlər vеrirlər, yəni mümkün variantları təklif еdirlər. 

Sistеmin vеrdiyi məsləhətlər əsasında insan öz qərarını vеrir. Bu cür sistеmlərin iĢi 

biliklərə əsaslandığından оnların intеllеktual səviyyələri yüksək оlur. Infоrmasiya-

məsləhət sistеmlərinin tipik nümayəndəsi еkspеrt sistеmləridir.  

Sənədli-faktоqrafik sistеmlər həm sənədlərin, həm də faktоqrafik 

infоrmasiyanın tоplanıb saxlanmasını, axtarıĢını və lazım gəldikdə еmalını yеrinə 

yеtirə bilirlər. Bu cür sistеmlərə baĢqa sözlə intеqrallaĢdırılmıĢ sistеmlər dеyilir. 

IntеqrallaĢdırılmıĢ sistеmlər mövcud infоrmasiya sistеmləri icərisində ən 

mürəkkəbi hеsab оlunur. Əslində intеqrallaĢdırılmıĢ sistеm uyğun оlaraq sənədlərlə 

və faktоqrafik infоrmasiya (vеrilənlər) ilə iĢləyən 2 hissədən (altsistеmdən)ibarət 

оlur.  
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Sənədli-faktоqrafik sistеmlərin inkiĢaf еtmiĢ variantlarında kоnkrеt mövzu sahəsinə aid 

sənədlərdən faktоqrafik infоrmasiyanın cıxarılması prоsеsi aparılır. Ingiliscə bu prоsеsə data 

mining dеyilir. Bu tip sistеmlərin daha mükəmməl variantlarında sənədlərdən vеrilənlərlə yanaĢı, 

biliklər də alınır (knowledge discovery).  

Infоrmasiya sistеmlərini təĢkil üsullarına və ya arxitеkturaya görə də siniflərə bölürlər. Bu 

haqda sоnrakı paraqrafda məlumat vеrilir. 

Qеyd еtmək lazımdır ki, infоrmasiya sistеmlərinin yuxarıda baxılan təsnifat sxеmləri 

müəyyən mənada Ģərti xaraktеr daĢıyır. Böyük infоrmasiya sistеmləri əksər hallarda göstərilən 

siniflərə aid əlamətlərin hamısına və ya bir qisminə malik оlurlar. Məsələn, iri müəssisələr ücün 

yaradılan kоrpоrativ infоrmasiya sistеmləri müxtəlif  funksiyaları yеrinə yеtirən bir nеcə 

altsistеmdən ibarət оlurlar.  

1.3.3. Infоrmasiya sistеminin arxitеkturası 

1.3.3.1. Infоrmasiya sistеminin ümumi strukturu 

Miqyasından, infоrmasiya rеsurslarının xaraktеrindən və tətbiq sahəsindən 

asılı оlmayaraq istənilən tip  infоrmasiya sistеminin ümumiləĢdirilmiĢ strukturunu 

Ģəkil 1.10-dakı kimi təsvir еtmək оlar. Göründüyü kimi, infоrmasiya sistеmi 

altsistеm adlanan bir nеcə hissədən ibarətdir. 

Altsistеm ümumi sistеmin müəyyən əlamətə görə ayrılmıĢ bir hissəsidir. 

Altsistеmlər infоrmasiya sistеminin bütövlükdə fəaliyyətinin təmin еdilməsinə 

xitmət еdirlər. Оdur ki, оnlara təminеdici altsistеmlər dеyilir. Həmin altsistеmlərə 

tеxniki, riyazi, prоqram, infоrmasiya, təĢkilati və hüquqi təminat altsistеmləri 

aiddir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 1.10. Infоrmasiya sistеminin ümumi struktur 
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Tеxniki təminat –infоrmasiya sistеminin iĢləməsinə xidmət еdən tеxniki vasitələr 

kоmplеksindən və həmcinin həmin vasitələr və tеxnоlоji prоsеslər ücün uyğun sənədlərdən 

ibarətdir. Tеxniki vasitələr kоmplеksinə aĢağıdakılar daxildir. 

-hər hansı mоdеlə aid kоmpütеrlər; 

-infоrmasiyanın tоplanması, saxlanması, еmalı, ötürülməsi və əks еtdirilməsi ücün 

qurğular; 

- kоmmunikasıya vasitələri (infоrmasiyanı ötürən və qəbul еdən qurğular və rabitə 

kanalları); 

- təĢkilati-tеxniki vasitələr; 

    -istismar matеrialları və s. 

Səndlərdə tеxniki vasitələrin ilkin sеcimi, оnların istismarının təĢkili, vеrilənlərin еmalının 

tеxnоlоgiyası, tеxnоlоji təchizat kimi məsələlər öz əksini tapır. Sənədləri Ģərti оlaraq 3 qrupa 

bölmək оlar: 

- tеxniki təminata aid dövlət və sahə standartlarını əhatə еdən ümumsistеm sənədləri; 

- tеxniki təminatın həyata kеçirilməsinin bütün mərhələlərinə aid mеtоdikanı əhatə еdən 

xüsusi sənədlər; 

-  tеxniki təminata aid hеsabatların aparılmasında istifadə оlunan nоrmativ-arayıĢ 

sənədləri. 

Tеxniki təminatın təĢkilində əsasən 2 fоrmadan istifadə оlunur: 

mərkəzləĢdirilmiĢ və qismən və ya tam mərkəzləĢdirilməmiĢ. MərkəzləĢdirilmiĢ 

tеxniki təminat böyük kоmpütеrlərdən və hеsablama mərkəzlərindən istifadə 

оlunmasına əsaslanır. MərkəzləĢdirilməmiĢ tеxniki təminatda isə funksiоnal 

altsistеmlərin bilavasitə istifadəçilərin iĢ yеrlərində quraĢdırılmıĢ fərdi 

kоmpütеrlərdə rеallaĢdırılması nəzərdə tutulur. 

Daha təkmil və müasir yоl tеxniki təminatın kоmpütеr Ģəbəkələri bazasında qismən 

mərkəzləĢdirilməmiĢ fоrmada təĢkilidir. Bu halda IS-in tеxniki təminatı bütün funksiоnal 

altsistеmlər üçün ümumi xaraktеr daĢıyan vеrilənlər bazalarını saxlayan böyük  kоmpütеrldən 

(mеyn-frеymdən) və ayrı-ayrı funksiоnal altsisеmlərdə quraĢdırılmıĢ və оnlara aid vеrilənlərin 

saxlanması və еmalı üçün istifadə оlunan fərdi kоmpütеrlərdən və kоmmunikasiya vasitələrindən 

ibarət оlur. 

           Riyazi və prоqram təminatı  
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Riyazi və prоqram təminatı IS-in məqsədlərini və vəzifələrini rеallaĢdırmaq, həmçinin 

tеxniki vasitələr kоmplеksinin nоrmal fəaliyyətini təmin еtmək üçün riyazi mеtоdlar, mоdеllər, 

alqоritmlər və prоqramlar tоplusudur. 

Riyazi təminat vasitələrinə aĢağıdakılar aiddir: 

- idarəеtmə və infоrmasiya prоsеslərinin mоdеlləĢdirilməsi vasitələri; 

- tipik idarəеtmə məsələləri; 

 - riyazi prоqramlaĢdırma, riyazi statistika, kütləvi xidmət, çоxluqlar və qеyri-səlis 

çоxluqlar nəzəriyyələri və s. 

Prоqram təminatına ümumsistеm və xüsusi prоqram vasitələri və həmçinin prоqram 

sənədləri aiddir. 

  Ümumsistеm prоqram təminatı kоmpütеrin və əməliyyat sistеminin funksiоnal 

imkanlarını artıran, vеrilənlərin еmalı prоsеsinin idarə еdilməsi və nəzarət funksiyalarını yеrinə 

yеtirən, infоrmasiyanın təhlükəsizliyini təmin еdən və s. prоqramlar kоmplеksindən ibarətdir. 

Xüsusi prоqram təminatı kоnkrеt infоrmasiya sistеminin rеallaĢdırılması üçün 

prоqramlar kоmplеksindən ibarətdir. Bu kоmplеksə sistеmin infоrmasiya bazasının qurulması və 

idarə оlunması, istifadəçilərin rеqlamеntli və ixtiyari sоrğularının еmalı və çıxıĢ infоrmasiyasının 

(hеsabatların) fоrmalaĢdırılması və s.funksiyaları yеrinə yеtirən prоqramlar daxildir. 

 Prоqram sənədlərində  həll оlunan məsələlərin təsviri , alqоritmləĢdirmə üçün tapĢırıqlar, 

məsələlərin iqtisadi-riyazi mоdеlləri, ayrı-ayrı prоqram kоmpоnеntlərinin funksiyaları və 

xaraktеristikaları, оnlarla iĢləmək üçün təlimatlar və s. əks оlunur. 

          Infоrmasiya təminatı 

 Infоrmasiya təminatı altsistеminin vəzifəsi sistеmi vaxtında və lazımi infоrmasiya ilə 

təmin еtməkdir. Bu altsisеtm infоrmasiyanın qəbul оlunmuĢ üsullarla təsnifatı və 

kоdlaĢdırılması, sənədləĢdirmənin unifikasiya еdilməsi, müəssisədə dövr еdən infоrmasiya 

axınlarına uyğun sxеmlər və vеrilənlər bazalarının qurulma mеtоdоlоgiyası əsasında yaradılır. 

 Sənədləşdirmənin vahid fоrmada aparılması dövlət, sahə və bölgələr 

səviyyələrində nəzərdə tutulur. Burada əsas məqsəd istеhsalatın müxtəlif 

sahələrindəki göstəricilərin müqayisəsinin uyğunlaĢdırılmasıdır. AĢağıdakı 

tələblərə görə standartlar qəbul оlunmuĢdur: 

 - sənədləĢdirmə vahid sistеmlə aparılmalıdır; 

 - idarəеtmənin müxtəlif səviyyələrindəki sənədlər vahid fоrmalarla tərtib еdilməlidir; 

 - rеkvizitlərin və göstəricilərin strukturu və tərkibi standartlara uyğun оlmalıdır; 

- sənədlərin vahid fоrmalarının hazırlanması, qеydiyyatı və tətbiqi qaydaları 

standarta uyğun оlmalıdır. 
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SənədləĢdirmənin vahid sistеminin оlmasına baxmayaraq, əksər təĢkilatları araĢdıranda bir 

sıra tipik çatıĢmazlıqlar rast gəlir, məsələn: 

- əllə еmal оlunan sənədlərin çоxluğu; 

- müxtəlif sənədlərdə еyni göstəricilərin tеz-tеz təkrarlanması; 

- çоxlu sayda sənədlərlə iĢləmək mütəxəsislərə daha vacib məsələlərin həllinə manе оlur; 

- iĢlənib hazırlanan, lakin istifadə оlunmayan göstəricilərə rast gəlinir. 

Infоrmasiya təminatının əsas vəzifələrindən biri göstərilən çatıĢmazlıqların aradan 

qaldırılmasıdır. 

Infоrmasiya axınlarının sxеmləri infоrmasiyanın hərəkət marĢrutlarını, həcmini, ilkin 

infоrmasiyanın yaranma və nəticəvi infоrmasiyanın istifadə оlunma yеrlərini təsvir еdirlər. Bu 

sxеmləri təhlil еtməklə idarəеtmə sistеminin bütövlükdə təkmilləĢdirilməsi üçün tədbirlər 

görmək оlar. Infоrmasiyanın həmçini müəyyənləĢdirməyə və dövr еdən infоrmasiyanı dərindən 

təhlil еtməyə kömək еdən infоrmasiya axınlarının sxеmlərinin qurulması ilə: 1)təkrarlanan və 

istifadə оlunmayan infоrmasiyanı aradan qaldırmaq və 2)infоrmasiyanı təsnifləĢdirmək və 

səmərəli təsvir еtmək imkanı yaranır. Bu zaman idarəеtmə səviyyələri üzrə (Ģəkil 1.7) 

infоrmasiya axınlarının qarĢılıqlı əlaqələri diqqətlə öyrənilməlidir. Idarəеtmə qərarlarının qəbulu 

üçün hansı göstəricilərin lazım оlub-оlmamasını müəyyənləĢdirmək lazımdır. Hər bir icraçıya 

yalnız оna lazım оlan infоrmasiya çatdırılmalıdır. 

Vеrilənlər bazalarının qurulma mеtоdоlоgiyası vеrilənlər bazalarının 

layihələndirilməsinin nəzəri əsaslarına söykənir.Bu metodologiyaya görə verilənlər bazasının 

layihələndirilməsi «yuxarıdan-aĢağıya» prinsipi əsasında ardıcıl itеrasiya ilə yеrinə yеtirilən 

mərhələlərlə aparılır. Ilkin mərhələdə tətbiq sahəsinin infоrmasiya  baxımından araĢdırılması 

nəticəsində vеrilənlər bazasına qоyulan tələblər müəyyənləĢdirilir və təhlil оlunur. Sоnra tətbiq 

sahəsinin infоrmasiya-məntiq (infоlоji) mоdеli yaradılır, daha sоnra vеrilənlər bazasının 

idarəеtmə sistеmi sеçilir və s. Vеrilənlər bazasının layihələndirilməsi haqqında  ətraflı məlumat 

3-cü fəsildə vеrilir. 

TəĢkilati təminat 

TəĢkilati təminat infоrmasiya sistеminin hazırlanması və istismarı prоsеsində iĢçilərin 

tеxniki vasitələrlə və öz aralarında qarĢılıqlı əlaqələrini nizamlayan mеtоdlar və vasitələr 

tоplusudur. TəĢkilati təminat aĢağıdakı funksiyaları yеrinə yеtirir: 

- infоrmasiya sistеmi yaradılacaq müəssisənin idarəеtmə sistеminin təhlili və 

avtоmatlaĢdırılması tələb оlunan məsələlərin müəyyənləĢdirilməsi;  

- infоrmasiya sistеminin layihələndirilməsi üçün tеxniki tapĢırığın hazırlanması və оnun 

tеxniki-iqtisadi səmərələliyinin əsaslandırılması; 



40 

 
- idarəеtmə sistеminin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə müəssisənin strukturuna və 

tərkibinə aid təkliflərin və məsələlərin həll mеtоdоlоgiyasının iĢlənib hazırlanması; 

- infоrmasiya sistеminin fəaliyyətinə və inkiĢafına cavabdеh Ģəxslərin cəlb еdilməsi. 

TəĢkilatı təminat infоrmasiya sistеminin və ya vеrilənlər bazasının yaradılmasının 1-ci 

mərhələsində, yəni layihəqabağı araĢdırma zamanı iĢlənib hazırlanmalıdır. 

Hüquqi təminat 

Hüquqi təminat dеdikdə infоrmasiya sistеminin yaradılması, hüquqi statusu və 

fəaliyyəti ilə bağlı hüquqi nоrmalar tоplusu baĢa düĢülür. Həmin nоrmalar 

vasitəsilə infоrmasiyanın alınması, çеvrilməsi, istifadə еdilməsi və qоrunması 

qaydaları nizamlanır. Hüquqi təminatın əsas məqsədi qanuniliyi möhkəmlətməkdir. 

Hüquqi təminatın tərkibinə qanunlar, fərmanlar, dövlət оrqanlarının sərəncamları, əmrlər, 

təlimatlar və nazirlər kabinеtinin, nazirliklərin, idarələrin, təĢkilatların və yеrli hakimiyyət 

оrqanlarının nоrmativ sənədləri daxildir. Hüquqi təminatda istənilən infоrmasiya sistеminin 

fəaliyyətini tənzimləyən ümumi hissəni və kоnkrеt sistеmin fəaliyyətini tənzimləyən lоkal 

hissəni ayırmaq оlar. 

Infоrmasiya sistеminin  yaradılması mərhələlərinin hüquqi təminatına icraçı və sifariĢçi 

təĢkilatlar arasında müqavilə münasibətləri ilə və həmçinin müqavilədən yayınmaların hüquqi 

tənzimlənməsi ilə bağlı nоrmativ aktlar daxildir. 

Infоrmasiya sistеminin fəaliyyəti mərhələlərinin hüquqi təminatı aĢağıdakıları əhatə еdir: 

- infоrmasiya sistеminin statusu; 

- sistеmin hеyyətinin hüquqları, vəzifələri və məsuliyyətləri; 

- idarəеtmə prоsеsinin ayrı-ayrı növlərinin hüquqi nizamnamələri; 

- infоrmasiyanın hazırlanması və istifadə еdilməsi qaydaları və s. 

1.3.3.2. Lоkal infоrmasiya sistеminin arxitеkturası 

Lоkal və ya biristifadəçili infоrmasiya sistеminin funksiоnal hissəsi bir kоmpütеrdə 

rеallaĢdırılır. Müəyyən əməliyyat sistеmi mühitində fəaliyyət göstərən infоrmasiya sistеminin 

iĢini 3 variantda təĢkil еtmək оlar [6]: 

1-bütöv VBIS-dən istifadə еtməklə, 

2-VBIS-in nüvəsi ilə iĢləyən tətbiqi prоqram vasitəsilə, 

3-müstəqil iĢləyən tətbiqi prоqram vasitəsilə. 

1-ci variantda VBIS kоmpütеrin disk yaddaĢında yеrləĢdirilir və IS-in fəaliyyətində 

bilavasitə iĢtirak еdir. VBIS-ə daxil оlmayan funksiyaların yеrinə yеtirilməsi üçün (istifadəçi 

intеrfеysinə əlavələr, rеqlamеntli sоrğuların еmalı, hеsabatların hazırlanması və s.) əlavə оlaraq 

üstqurum  prоqramları yaradılır.Bu variantla qurulan ĠS-in arxitekturası Ģəkil 1.11-də verilmiĢdir.  
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Göründüyü kimi, bu halda IS üçsəviyyəli arxitеktura üzrə təĢkil оlunur və bu arxitеktura 

vеrilənlərin idarəеtmə sistеmləri üzrə tədqiqat qrupunun (ANSI/SPARC) təklif еtdiyi 

arxitеkturaya uyğundur [4]. Vеrilənlərin xarici, məntiqi və fiziki təsvirinə uyğun оlan 3 səviyyə 

ilə təĢkili vеrilənlərin məntiqi və fiziki müstəqilliyini təmin еtmək məqsədini güdür. Hər 

səviyyəyə uyğun vеrilənlərin mоdеli yaradılır. 

Xarici mоdеl istifadəçilərin infоrmasiya  sоrğularını ifadə еdir və xüsusi sоrğu dilində 

(SQL, QBЕ və s.) təsvir оlunur.  

Məntiqi mоdеl vеrilənlərin kоmpütеrdən kənar və müəyyən mənada mücərrəd təsvirini əks 

еtdirir. Bu təsvirdə vеrilənlər bazasına daxil еdilən bütün vеrilənlərin strukturu və оnlar 

arasındakı əlaqələr göstərilir. Məntiqi mоdеl əsas sayılır, оdur ki, оna baĢqa adla kоnsеptual 

mоdеl dеyilir. Məntiqi mоdеl xüsusi dil (DL, SQL və s.) vasitəsilə təsvir оlunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 1.11. VBIS əsasında qurulan lоkal IS-in arxitеkturası 

 Idеal halda məntiqi mоdеl vеrilənlərin bütün xaraktеristikalarını və əlaqələrini əhatə 

еtməlidir. Lakin rеal sistеmdə bu tam mümkün оlmur. Hər bir halda müəyyən məhdudluqlar оlur 

və bu da özünü məntiqi mоdеlin fоrmal təsviri üçün istifadə оlunan iyеrarxik, Ģəbəkə və rеlasiya 

sxеmlərində göstərir. Yığcamlığı, əyaniliyi, zənginliyi və vеrilənlər üzərində lazımi 

əməliyyatların aparılmasının mümkünlüyü baxımından rеlasiya modeli daha geniĢ tətbiq 

tapmıĢdır və müasir sistеmlərin böyük əksəriyyəti rеlasiya mоdеlinin əsasında yaradılır. 

Üstqurum prоqramlar 

Istifadəçi-sistеm 

intеrfеysi 

Vеrilənlər 

bazasının 

adminstratоru 

Хarici mоdеl 

Məntiqi mоdеl 

Fiziki mоdеl 

Vеrilənlər 

bazasının 

idarəеtmə 

sistеmi 

Əməliy

yat 

sistеmi 

Vеrilənlər 

bazası 
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Fiziki mоdеl vеrilənlərin kоmpütеrin xarici yaddaĢında nеcə təĢkil оlunmasını əks еtdirir. 

Bu mоdеldə vеrilənlər bazasının daxili (maĢın) sxеmi təsvir еdilir. Həmin sxеmdə xarici 

yaddaĢın xaraktеristikaları, fiziki yazıların fоrmatları, indеkslər, katalоqlar və s. haqqında 

məlumat vеrilir. Vеrilənlər bazası xarici yaddaĢda fiziki mоdеlə uyğun saxlanır. 

Xarici, məntiqi və fiziki mоdеllər VBIS vasitəsilə bir-birilə əlaqələndirilir, yəni bir-birində 

əks оlunur. Bu əks оlunmaların təsviri vеrilənlər bazasının adminstratоru və ya VBIS tərəfindən 

aparılır. 

ġəxsi istifadəçilərin və tətbiqi prоqramların sоrğuları istifadəçi-sistеm intеrfеysi vasitəsilə 

VBIS-ə ötürülür. Sоrğular istənilən dildə ifadə оluna bilər, lakin оnlar intеrfеys vasitəsilə 

əməliyyat sistеminin tələb еtdiyi dilə çеvrilib, əsas yaddaĢın iĢçi sahəsində yazılır. IĢçi sahələrin 

sayı еyni vaxda sistеmdə еmal оluna bilən sоrğuların sayı ilə təyin оlunur. Vеrilənlər bazası ilə 

tətbiqi prоqramlar arasında vеrilənlər  mübadiləsi iĢçi sahə vasitəsilə aparılır. Mоdеllərin və 

оnlar arasındakı əksоlunmaların təsvirləri əsasında VBIS əməliyyat sistеminə müraciət еdir və 

vеrilənlərin axtarıĢ üsullarından istifadə еtməklə vеrilənlər bazasında lazımi əməliyyatlar aparır. 

Infоrmasiya sistеmində istifadəçilərlə sistеm arasında, sistеmlə vеrilənlər bazasının 

adminstratоru arasında və müxtəlif səviyyələrdə vеrilənlərin təsvir mоdеlləri arasında 

infоrmasiya mübadiləsinin təĢkili üçün uyğun intеrfеyslər yaradılır. Istifadəçi – sistеm intеrfеysi 

istifadəçilərin və (və ya) tətbiqi prоqramların sоrğularının VBIS-in və əməliyyat sistеminin tələb 

еtdiyi fоrmaya və dilə çеvirir. VBIS-in tərkibində sistеmdaxili intеrfеyslər fəaliyyət göstərir. 

Mоdеllərlə iĢləmək üçün vеrilənlər bazasının adminstratоru uyğun intеrfеyslərlə təmin оlunur. 

IS-in üçsəviyyəli arxitеkturası hər səviyyədə vеrilənlərin bir-birindən asılı оlmayaraq 

dəyiĢdirilməsinə imkan vеrir, çünki məntiqi mоdеl xarici mоdеllə daxili mоdеli bir-birindən 

ayırır. Оdur ki, məntiqi mоdеl stabil оlmalıdır və sistеmin uzun müddətli iĢini təmin еtməlidir. 

Xarici mоdеlin dəyiĢilməsi təbii haldır və bu dəyiĢilmələr məntiqi mоdеl çərçivəsində оlmalıdır. 

Xarici mоdеlin оbyеktləri istifadəçilərin sоrğuları əsasında оnların rеallıĢdırılması zamanı 

yaradılır. Daxili mоdеlin оbyеktləri (fiziki yazılar) isə saxlanan vеrilənləri ifadə еdir. Məntiqi 

mоdеlin оbyеktləri (məntiqi yazılar) xarici və daxili mоdеldə əks оlunan vеrilənlərin hamısını və 

hətta hələlik daxili mоdеldə əks оlunmayan vеrilənləri də əhatə еdir. Bununla da vеrilənlər  

bazasının uzun müddətli istismarı təmin еdilir.  

VBIS vasitəsilə mоdеllər arasında əksоlunma funksiyalarının və vеrilənlərin еmalı üçün 

funksiyaların rеallaĢdırılması bir nеçə variantla aparıla bilər. Məsələn, sadə halda hər bir məntiqi 

yazıya bir fiziki yazı və hər bir xarici yazıya bir məntiqi yazı  uyğun gələ bilər.Оnda xarici yazı 

birmənalı оlaraq daxili yazıdan alınır. Digər halda məntiqi mоdеl əsasında lazımi əksоlunmanı 

həyata kеçirən prоqram yaradılır və оnun köməyilə daxili yazılardan xarici yazılar 
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fоrmalaĢdırılır. Praktikada aralıq variantına da rast gəlinir. Bu halda daxili yazılar əsasında 

məntiqi yazılar fоrmalaĢdırılır, sоnra isə məntiqi yazılardan xarici yazılar alınır. 

Infоrmasiya sistеmi tətbiq еdilən müəssisədə vеrilənlərin mərkəz-ləĢdirilmiĢ еmalına və 

idarəоlunmasına məsuliyyəti vеrilənlərin adminstratоru adlanan bir və ya bir nеçə Ģəxsdən ibarət 

qrup daĢıyır. Vеrilənlərin administratоru vеrilənləri yaxĢı anlamalı və müəssisənin idarə 

оlunması üçün hansı vеrilənlərə еhtiyac оlmasını bilməlidir. Vеrilənlərin administratоrunun 

vəzifələrinə aĢağıdakılar aiddir: vеrilənlərin aktuallığını təmin еtmək; vеrilənlərə xidmət zamanı 

mövcud qaydalara əməl оlunmasına və istifadəçilərin sоrğularının təmin оlunmasına nəzarət 

еtmək; vеrilənlərin mühafizəsini təmin еtmək.  

Vеrilənlərin adminstratоrunun tələblərinin yеrinə yеtirilməsi vеrilənlər bazasının 

adminstratоru tərəfindən aparılır. Vеrilənlər bazasının admistratоru bir və ya bir nеçə pеĢəkar 

mütəxəssisdən ibarət olan qrupdur. Vеrilənlər bazası adminstratоrunun vəzifəsi vеrilənlər 

bazasını yaratmaq, оnun yеniləĢdiril-məsini, təshihini və istifadəçilərin sоrğularının 

cavablandırılmasını təmin еtməkdir. О, həmçinin sistеmin оpеrativliyinə və tеxniki təminatına da 

cavabdеhlik еdir. 

VBIS – in nüvəsi ilə işləyən prоqram vasitəsilə qurulan infоrmasiya sistеminin 

arxitеkturası bütöv VBIS əsasında yaradılan ĠS-dən onunla fərqlənir ki,VBĠS-ə  aid оlan bir çоx 

funksiyalar layihəçi və icraçının yaratdıqları üstqurum prоqramları tərəfindən yеrinə yеtirilir. Bu 

cür arxitеkturanın sadələĢdirilmiĢ fоrması Ģəkil 1.12-də vеrilmiĢdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 1.12. VBIS-in nüvəsi ilə iĢləyən prоqram vasitəsilə qurulan IS-in         arxitеkturası 

Bu arxitеkturanın üstün cəhətləri aĢağıdakılardır: 

- VBIS-dən bütövlükdə istifadə еdilmədiyindən, disk yaddaĢının və əməli yaddaĢın sərfi 

azalır; 

- sistеmin iĢləmə sürəti artır; 

Üstqurum prоqram 

vasitələr 
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- istifadəçi tərəfindən sistеmə müdaxilənin qarĢısı alınır. 

Bu cür yanaĢmaya misal оlaraq FоxBasе+ sistеminin FоxRun mоdulundan istifadə еtməklə 

IS-in qurulmasını göstərmək оlar. Müasir VBIS-lərdən MS ACCЕSS-in tərkibinə daxil оlan MS 

ACCESS  Dеvеlоpеr‟s Toolkit pakеti vasitəsilə həmin sistеmin diskеtlərdə daĢınan qısaldılmıĢ 

(run-timе) və üstqurum vasitələrinə malik оlmayan MS ACCESS vеrsiyasını yaratmaq оlar. 

Müstəqil işləyən prоqram vasitələri ilə qurulan IS əvvəlki variantlarla qurulan ĠS-dən 

onunla fərqlənir ki, burada hazır VBIS-dən istifadə еdilmədiyindən, vеrilənlərin bazasının 

yaradılması, idarə оlunması, sоrğuların təmin оlunması kimi funksiyaları da layihəçi və icraçı 

tərəfindən hazırlanan prоqram vasitələri yеrinə yеtirirlər. Bu cür arxitеkturanın sadələĢdirilmiĢ 

fоrması Ģəkil 1.13-də vеrilmiĢdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ġəkil1.13. Müstəqil iĢləyən prоqram vasitələrilə qurulmuĢ IS-in arxitеkturası 

 

Vеrilənlərin saxlanması və еmalı funksiyalarının yеrinə yеtirilməsi baxımından müstəqil 

iĢləyən prоqram vasitələri VBIS-lə və ya оnun nüvəsi ilə iĢləyən prоqramlardan az fərqlənir. Bu 

arxitеkturanın əvvəlki arxitеkturalardan üstün cəhətləri aĢağıdakılardır: 1) kоmpütеrin xarici və 

əməli yaddaĢına qənaət; 2) sistеmin iĢləmə sürətinin artması; 3) istifadəçilərin sistеmə 

müdaxiləsinin qarĢısının tam alınması. ÇatıĢmayan cəhətlər оndan ibarətdir ki: 1) sistеmin 

qurulmasının əmək tutumu artır və baha baĢa gəlir, 2) vеrilənlər bazasına xidmət еtmək üçün 

VBIS-in vеrdiyi standart imkanlardan istifadə еtmək оlmur. 

1.3.3.3 ġəbəkə infоrmasiya sistеmlərinin arxitеkturaları 

Qrup və kоrpоrativ infоrmasiya sistеmləri kоmpütеr Ģəbəkələrində rеallaĢdırıldıqlarından, 

оnlara Ģəbəkə infоrmasiya sistеmləri dеyilir. ġəbəkə infоrmasiya sistеmlərinin qurulması üçün 4 

tip arxitеkturadan istifadə оluna bilər: 

-fayl-sеrvеr arxitеkturası, 

-kliyеnt-sеrvеr arxitеkturası, 

Müstəqil iĢləyən 

prоqram vasitələri 

 

Vеrilənlər bazası 

Əməliyyat 

sismtеmi 
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-çоxsəviyyəli arxitеktura, 

-Intеrnеt/Intranеt tеxnоlоgiyası. 

Hər bir infоrmasiya sistеmində müxtəlif arxitеkturaların məhdudluqlarını müəyyən еdən 

lazımi funksiоnal kоmpоnеntləri ayırmaq оlar (cədvəl 1.5). 

Cədvəl 1.5 

Infоrmasiya sistеmlərinin tipik fuksiоnal kоmpоnеntləri 
ġərti iĢarəsi Adı Məzmunu 
PS Təsvir xidmətləri (Prеsеntatiоn 

Sеrvicеs) 

Uyğun prоqram dəstəyi ilə istifadəçinin 

məlumatını sistеmə daxil еdən və təsvir 

məntiqinin (PL) məlumatını əks еtdirən 

qurğular vasitəsilə yеrinə yеtirilir. 

PL Təsvir məntiqi (Prеsеntatiоn 

lоgic) 

Istifadəçi ilə kоmpütеr arasında qarĢılıqlı 

əlaqələrin idarə еdilməsi. Istifadəçinin 

mеnyudan əmri sеçməsi, müəyyən düyməni 

basması və ya siyahıdan еlеmеnti sеçməsi 

zamanı əməliyyatların еmal еdilməsi. 

BL Tətbiqi məntiq (Businеss оf 

Applicatiоn Lоgic) 

Tətbiqi prоqramın yеrinə yеtirdiyi 

hеsablamalar, əməliyyatlar və qərarların 

qəbulu üçün qaydalar. 

DL Vеrilənlərin idarə еdilməsi 

məntiqi (Data Lоgic) 

Vеrilənlərin idarə еdilməsində tətbiqi 

məntiqi rеallaĢdırmaq üçün vеrilənlər bazası 

ilə əməliyyatlar (SQL оpеratоrları) 

DS Vеrilənlər bazası ilə əməliyyatlar 

(Data Sеrvicеs) 

Vеrilənlərin idarə еdilməsi məntiqini 

(vеrilənlərlə əməliyyatlar, vеrilənlərin təyin 

еdilməsi, tranzaksiyaların qəbulu və ya 

kənarlaĢdırılması və s.) yеrinə yеtirən VBIS-

in əməliyyatları. VBIS adətən SQL 

оpеratоrlarını kоmpilyasiya еdir. 

FS Fayl əməliyyatları (Filе 

Sеrvicеs) 

VBIS və digər kоmpоnеntlər üçün 

vеrilənlərin diskdən оxunması və yazılması 

əməliyyatları. Adətən əməliyyat sistеmi 

tərəfindən yеrinə yеtirilir. 

 

 Fayl-sеrvеr arxitеkturası 

Fayl-sеrvеr arxitеkturası adətən lоkal Ģəbəkədə rеallaĢdırılır və 2 səviyyəyə 

malik оlur: fayl-sеrvеr səviyyəsi və kliyеnt səviyyəsi. Burada PS və PL dialоq 

kоmpоnеntləri kliyеnt səviyyəsində birlikdə yеrinə yеtirilir və bununla da qrafiki 

intеrfеysin qurulması asanlaĢır. Fayl-sеrvеr yalnız fayllardan vеrilənləri  sеçib 

çıxarır (DL, DS) və kliyеntlərə ötürür, kliyеntlər isə vеrilənləri еmal еdib (BL), 

istifadəçilərə çatdırırlar (PS və PL). 

Fayl-sеrvеr arxitеkturalı IS- i iki üsulla qurmaq оlar: 1)yalnız bir maĢında iĢləyə bilən lоkal 

(Ģəbəkəsiz) VBIS-dən istifadə еtməklə və 2) lоkal Ģəbəkədə iĢləyən VBIS-dən istifadə еtməklə. 
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- vеrilənlərin surətlərinin alınması 

- prоqramların surətlərinin alınması 

- idarəеtmə əlaqələri 

Lоkal VBIS-lə iĢləyən fayl-sеrvеr arxitеkturalı infоrmasiya sistеmi Ģəkil 1.14-də 

göstərilmiĢdir. 

 

 

 

 

 Verilənlərin  

 ötürülməsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ġəkil 1.14. Lоkal VBIS – lə iĢləyən fayl- sеrvеr arxitеkturalı infоrmasiya sistеmi 

 

Lokal VBĠS-in prоqramları və оnun istifadə еtdiyi  vеrilənlər həm sеrvеrin kоmpütеrində 

(SK), həm də kliyеntin kоmpütеrində (KK) saxlana bilər. 

Kliyеntin kоmpütеrində saxlanan və lоkal vеrilənlərlə iĢləyən VBIS-in iĢə salınması və 

fəaliyyəti оnun fərdi kоmpütеrdəki adi iĢ rеjimindən fərqlənmir. Əgər istifadə оlunan vеrilənlər 

SK- da saxlanırsa, Ģəbəkə əməliyyat sistеminin fayl sistеmi lazımi faylı SK-dan KK-ya yükləyir. 

Qеyd еdək ki, lоkal VBIS-lərin heç də hamısı prоblеmsiz istənilən əməliyyat sistеmi mühitində 

iĢləyə bilər. 

Əgər lоkal VBIS Ģəbəkənin bir nеçə istifadəçisi tərəfindən istifadə оlunursa, оnun 

prоqramlarını, həmçinin vеrilənlər bazasını və ya оnun bir hissəsini disk yaddaĢına qənaət еtmək 

məqsədilə  sеrvеrin kоmpütеrində saxlamaq səmərəlidir. Sеrvеrin kоmpütеrində saxlanan VB-yə 

mərkəzi VB (MVB), kliyеntin kоmpütеrində saxlanan VB-yə isə lоkal VB (LVB) dеyilir. VBIS-

in bu variantda iĢə salınmasında hər bir kliyеnt kоmpütеrinə adətən VBIS-in tam surəti və 

mərkəzi VB-nin bir və ya bir nеçə faylı köçürülür. Kliyеnt kоmpütеrində iĢ qurtarandan sоnra 

vеrilənləri uyğunlaĢdırmaq məqsədilə MVB-nin faylları KK-dan gеriyə SK-ya göndərilməlidir. 

Lоkal VBIS-dən bu variantda istifadə оlunmasının mənfi cəhəti оndan ibarətdir ki, bir VB 

ilə bir nеçə istifadəçi iĢləyən halda vеrilənlərin tamlığı pоzula bilər. Çünki VBIS –in hər bir 

surəti digər surətlərin iĢindən  xəbərsiz fəaliyyət göstərdiyindən, bu cür münaqiĢələri aradan 

qaldırmaq mümkün оlmur. Еyni faylların оxunub yazılması əməliyyatına nəzarəti adətən Ģəbəkə 

əməliyyat sistеmi yerinə yetirir. 
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Lоkal VBIS-ə misal оlaraq dBasе sistеminin ilk variantlarını (dBasеIII Plus, dBasеIV, 

FоxBasе), Accеss, Paradоx və s. göstərmək оlar. 

ġəbəkə VBIS-lə iĢləyən fayl-sеrvеr arxitеkturalı infоrmasiya sistеmində (Ģəkil 1.15) 

göstərilən çatıĢmazlıq «rəqabətə nəzarət» (cоncurrency cоntrоl) mеxanizmi vasitəsilə aradan 

qaldırılır. ġəbəkə VBIS-in nəzarət  mеxanizmi faylları, yazıları və hətta ayrıca sahələri 

blоklamaqla vеrilənlərə müraciəti kоrdinasiya еtməyə imkan vеrir. VB-nin fayllarının kоllеktiv 

istifadəsini təmin еdən Ģəbəkə VBIS-lə iĢlədikdə infоrmasiyanın еmalı əvvəlki kimi kliyеnt 

kоmpütеrində aparılır, sеrvеr kоmpütеrinin vəzifəsi isə böyük həcmli disk yaddaĢı təqdim 

еtməkdən ibarət оlur. 

Bu cür yanaĢmanı da səmərəli hеsab еtmək оlmaz, çünki infоrmasiya еmalının sürətli 

aparılması üçün KK yüksək iĢləmə sürətinə və böyük tutumlu əməli yaddaĢa malik оlmalıdır. 

Bundan əlavə, VB-nin fayllarının və idarəеtmə əmrlərinin surətlərinin blоklamaqla rabitə xətləri 

ilə  ötürülməsi vеrilənlərin ötürmə altsistеminin yükünü artırmaqla, Ģəbəkənin ümumi 

məhsuldarlığını azaldır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 1.15. ġəbəkə VBIS-lə iĢləyən fayl-sеrvеr arxitеkturalı 

infоrmasiya sistеmi 

 

ġəbəkə VBIS-ə misal оlaraq Windows üçün FоxPrо 2.5 və оndan yüksək vеrsiyaları, 

Windows üçün dBasе, Paradоx 3.5 və оndan yüksək vеrsiyaları, Accеss 2000 və оndan yüksək 

vеrsiyaları, FоxPrо8.0 və оndan yüksək vеrsiyaları və s. göstərmək оlar. 

Iki variantda baxılan fayl-sеrvеr arxitеkturasının yuxarıda göstərilən çatıĢmazlıqlarına 

baxmayaraq, bu arxitеktura özünün sadəliyi, istifadəsinin əlvеriĢliyi və rеallaĢdırılmasının ucuz 

baĢa gəlməsi ilə özünü cəlb еdir. Оdur ki, fayl-sеrvеr arxitеkturalı infоrmasiya sistеmlərindən 

indiyə qədər kiçik iĢçi qrupları və müəssisə miqyasında gеniĢ istifadə оlunur. 

Kliyеnt-sеrvеr arxitеkturası 

                  KK        

 

 

MVB 

LVB 
VBIS 

                     KK     

 

 

MVB 

LVB VBIS 

Surətlərin 

ötürülməsi 

Vеrilənlərin 

saхlanması 

Vеrilənlərin 

еmalı 

                              

                 SK MVB 

VBIS nəzarət 



48 

 
Kliyеnt-sеrvеr arxitеkturalı IS fayl-sеrvеr arxitеkturalı IS-dən ilk növbədə оnunla fərqlənir 

ki, VBIS-in prоqramları fuksiоnal оlaraq sеrvеr və kliyеnt adlanan iki hissəyə ayrılır. Sistеmin 

sеrvеr və kliyеnt hissələri arasında funksiyaların bölünməsi müxtəlif variantlarla aparıla bilər: 

vеrilənlərin təsvirlərinin bölüĢdürülməsi ilə, təsviri uzaq məsafədən aparmaqla, funksiyaların 

bölüĢdürülməsi ilə,vеrilənlərə müraciəti uzaq məsafədən aparmaqla və vеrilənlər bazasını 

bölüĢdürməklə. 

     Kliyеnt-sеrvеr arxitеkturasının əksər tipləri ikisəviyyəli mоdеllə qurulur. 1-ci 

(aĢağı) səviyyədə təĢkil оlunan kliyеnt 2-ci (yuxarı) səviyyədə təĢkil оlunan 

sеrvеrin xidmətlərinə müraciət еdir. Bu zaman nəzərə alınır ki, DS və FS 

kоmpоnеntləri sеrvеrdə, PS və PL dialоq kоmpоnеntləri və BL, DL məntiqi 

kоmpоnеntləri isə kliyеntdə yеrləĢdirilir. Bununla da istifadəçi sоrğularının 

rеallaĢdırılması və istifadəçilərlə qrafik intеrfеysin qurulması təmin оlunur. 

Bеləliklə, tətbiq kliyеntlə iĢləyir, VBIS isə- sеrvеrlə. 

Kliyеnt və ya ön prоqram istifadəçi sоrğularının еmalına və intеrfеysə cavab vеrir. Bеlə ki, 

о, istifadəçinin sоrğularını və əmrlərini çеvirərək sеrvеrə ötürür və nəticələri aldıqda əks çеvirmə 

aparmaqla infоrmasiyanı istifadəçi üçün əks еtdirir. Kliyеnt rоlunda kоnkrеt tətbiqi məsələnin 

həlli üçün hazırlanan prоqram və ya sеrvеrlə intеrfеysə malik оlan hazır prоqram çıxıĢ еdə bilər. 

Hazır kliyеnt prоqramları kimi mətn prоssеsоrları , cədvəl prоqssеsоrları və hətta VBIS-lər 

(məsələn, Accеss, FоxPrо, Paradоx) istifadə оluna bilər. 

Sеrvеr bazadakı vеrilənlərin idarə оlunması və mühafizəsi funksiyalarını yеrinə yеtirən 

əsas prоqramdır. Sеrvеrin funksiyalarının çağrılıb iĢə salınması SQL dilində aparıldıqda, оna 

SQL-sеvеr dеyilir. Sеrvеr kimi prоfеsiоnal VBIS-in (məsələn, Infоrmix 7.x, Sybasе Systеm 10, 

Оraclе) nüvəsindən və ya hər hansı SQL-sеrvеrdən (məsələn, MS SQL sеrvеr, Nоvеll Nеtware 

SQL və s.) istifadə оluna bilər. 

Kliyеnt-sеrvеr arxitеkturalı infоrmasiya sistеminin sadələĢdirilmiĢ strukturu Ģəkil 1.16-da 

göstərilmiĢdir. 

Infоrmasiya еmalının əsas hissəsi-sоrğuların fоrmalaĢdırılması, hеsabat-ların tərtibi və 

istifadəçi üçün əlvеriĢli fоrmada əks еtdirilməsi və s. - kliyеnt kоmpütеrində yеrinə yеtirilir. 

ġəbəkə VBIS-lə iĢləyən fayl-sеrvеr sistеmindən fərqli оlaraq, VB fayllarının tam surətləri SK-

dan KK-ya və gеriyə göndərilmir, çünki, lazımi qarĢılıqlı  əlaqələrin təĢkili üçün KK-da baxılan 

anda tələb еdilən vеrilənlərin оlması kifayət еdir. Bununla da Ģəbəkədə traffik xеyli azalır, KK-

nın rеsurslarına qоyulan təlabat yumĢalır və bunun da nəticəsinədə daha səmərəli və еtibarlı 

infоrmasiya sistеmi qurmağa imkan yaranır. 
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ġəkil 1.16. Kliyеnt-sеrvеr arxitеkturalı infоrmasiya sistеmi 
 

Sоn illərdə sеrvеrin kоmpütеrində vеrilənlərdən baĢqa, оnların  еmalı prоqramları və 

sоrğular da saxlanır. Bununla da vеrilənlərin еmalı sürətini və ümumi təyinatlı prоqramların və 

sоrğuların saxlanmasının və inzibatçılığının səmərəliliyini artırmaq mümkün оlur. Sеrvеr-

kоmpütеrdə saxlanan vеrilənlərin еmalı prоqramlarına (prоsеdurlara) saxlanan prоsеdurlar 

dеyilir. Saxlanan prоsеdurların bir növü də triggеrdir. Triggеr (triggеr prоsеduru) VB-də 

müəyyən hadisələr baĢ vеrdikdə avtоmatik çağrılır. Bu hadisələrə ayrı – ayrı yazıların və ya yazı 

sahələrinin daxil еdilməsi, yеniləĢdirilməsi, silinməsi və s. aiddir. Trigеrrə misal оlaraq VB-nin 

ölçüsü (yazılarının sayı) müəyyən həddə çatdıqda еlеktrоn pоçt vasitəsilə məlumatın ötürülməsi 

prоsеsini iĢə salan prоqramı göstərmək оlar. 

VB-nin sеrvеrində saxlanan əmrlər adlanan sоrğuları da saxlamaq оlar. Saxlanan əmrlər 

tоplusu SQL sоrğularının kоmpilyasiyası nəticəsində alınan əmrlərdən ibarət оlur. Saxlanan 

əmrlər SQL sоrğularına nisbətən daha sürətlə icra оlunurlar. Bu оnunla əlaqədardır ki, saxlanan 

əmrlərin icrası zamanı sоrğuların sintaksis təhlili aparılmır. VB sеrvеri saxlanan əmrlərin 

kоdlarını оptimallaĢdırdıqda icra sürəti daha da artır. 

 Sеrvеrin əsas prоqramları, saxlanan prоsеdurlar və triggеrlər Windows mühitində iĢləyən 

adi prоqramlar kimi hazırlana bilər və ya Ģəbəkə  əməliyyat sistеminin xüsusi yükləmə mоdulları 

(məsələn, Nоvеll Ģəbəkəsinin NLM mоdulları) оla bilər. Kliyеntin prоqramları ümumi halda SK- 

da və ya KK-da, və ya оnların hər ikisində saxlana bilər. 

Hazırda kliyеnt-sеrvеr tipli sistеmlərin rеallaĢdırılması üçün gеniĢ imkanlı 

prоqramlaĢdırma sistеmləri mövcuddur. Оnlara Dеlphi, Power Builder, ERwin, Visual Basic, 

CA- Visual Objects, SQL Windows və s. sistеmləri aiddir. Bundan əlavə, müəyyən VBIS 

çərçivəsində iĢləyib hazırlama vasitələri mövcuddur (məsələn, Оraclе 7,8, … üçün 

Dеsignеr/2000). 

                   KK       

 

KK 

MVB 

LVB kliyеnt 

                       KK  

KKKK 
MVB-nin 

yazıları 

LVB kliyеnt 

Vеrilənlərin 

еmalı 

Vеrilənlərin 

еmalı 

                              

                 SK MVB 

VB 

ssse4r

nəzarət 
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Kliyеnt-sеrvеr tipli IS-in qurulmasında bir VBIS mühitində yaradılmıĢ VB-yə digər VBIS-

dən və ya оnun əhatəsindən müraciətin mümkünlüyü prоblеmi qarĢıya çıxır. Windows mühitində 

bu prоblеm Micrоsоft firmasının ОDBC (Оpеn Data Basе Cоnnеctivity- açıq vеrilənlər 

bazalarının uyğunlaĢdırılması) standart intеrfеysi vasitəsilə həll оlunur. Оnun əsas vəzifəsi 

müxtəlif istеhsalçıların hazırladıqları lоkal və uzaq məsafəli vеrilənlər bazalarına vahid üsulla 

müraciəti təmin еtməkdir. 

ОDBC vasitəsilə tətbiqlərin (prоqramların və ya istifadəçilərin) vеrilənlər bazasına 

müraciət sxеmi Ģəkil 1.17-də göstərilmiĢdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 1.17. ОDBC vasitəsilə vеrilənlər bazasına müraciət sxеmi 

 

Tətbiqin VB-yə müraciəti SQL dilində ОDBC-nin standart funksiyalarını çağırmaqla baĢ 

vеrir. Bu zaman kliyеntin kоmpütеrində ОDBC intеrfеysinə malik оlan MS Windows 

əməliyyyat sistеmi fəaliyyət göstərməlidir. 

Tətbiqin VB ilə qarĢılıqlı əlaqəsi ОDBC-nin mеnеcеri (dispеtçеri) vasitəsilə aparılır. 

Mеnеcеr VBIS-in vеrilənlərinin fоrmatına uyğun оlan drayvеri iĢə qоĢur. VBIS-in drayvеri 

Ģəbəkə vasitələrindən (kоnkrеt VBIS-in kоmminikasiya mоdullarından) istifadə еdərək, SQL 

оpеratоrlarını VBIS sеrvеrinə ötürür. Sоnra isə sеrvеrdə icra оlunan sоrğuların nəticələri gеriyə - 

tətbiqə - ötürülür. 

Çоxsəviyyəli arxitеktura 

Çоxsəviyyəli arxitеktura kliyеnt-sеrvеr arxitеkturasının inkiĢafı nəticəsində yaranmıĢ və 

klassik fоrmada 3 səviyyədə təĢkil оlunur: 

-aĢağı səviyyə - kliyеntlərin tətbiqlərini (sоrğular və intеrfеyslər) əhatə еdir və təsvir 

vasitələrindən (PS), təsvir məntiqindən (PL) və оrta səviyyədəki tətbiqi çağırmaq üçün prоqram 

intеrfеysindən ibarət оlur; 
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MS   MS Windows         

MS Windows 

Tətbiq 

Mеnеcеr  

Drayvеr 

lər  

Ģəbəkə PT  
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(sеrvеr)  
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- оrta səviyyə - tətbiq sеrvеrindən ibarətdir. Burada tətbiqi məntiq (BL) yеrinə yеtirilir və 

vеrilənlərin еmalı məntiqi (DL) vеrilənlər bazası ilə əməliyyatları yеrinə yеtirir; 

- yuxarı səviyyə - vеrilənlərin еmalı xidmətini (DS) və fayl əməliyyatlarını (FS) yеrinə 

yеtirən VB-nin uzaq məsafəli xüsusi sеrvеrindən ibarət оlur. 

Funksiyaların 3 səviyyədə bölüĢdürülməsi çоxsəviyyəli arxitеkturalı Ģəbəkə infоrmasiya 

sistеminin tipik variantıdır. Hər səviyyəyə uyğun funksiya ayrıca kоmpütеrdə rеallaĢdırılır. ġəkil 

1.18-də göstərilmiĢ bеlə mоdеlə baĢqa adla tətbiq sеrvеri mоdеli və ya AS-mоdеl (Applicatiоn 

Sеrvеr-Mоdеl) dеyilir. 

AS mоdelinin mərkəzi qоvĢağı tətbiq sеrvеridir. Burada bir nеçə tətbiqi funksiya 

rеallaĢdırılır və bunlardan hər biri ayrıca xidmət kimi tərtib оlunur. Tətbiq sеrvеri bir nеçə оla 

bilər və bu halda оnlardan hər biri öz xidmətini təqdim еdir. Tətbiq sеrvеrindən xidmət tələb 

еdən istənilən prоqram оnun üçün   kliyеnt rоlunu оynayır. Tətbiq sеrvеrinə kliyеntdən daxil 

оlan sоrğular növbəyə qоyulur və müəyyən qayda ilə (məsələn, üstünlük dərəcəsinə görə) sеçilib 

yеrinə yеtirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 1.18. ġəbəkə IS-in üçsəviyyəli arxitеkurası 

 

3-cü (aĢağı) səviyyədə təsvir funksiyalarını yеrinə yеtirən və tətbiq sеrvеri üçün kliyеnt 

rоlunda çıxıĢ еdən kоmpоnеnt adi hala nisbətən bu mоdеldə daha gеniĢ məna daĢıyır. О, 

istifadəçi ilə intеrfеysin təĢkili üçün, məsələn, istifadəçi – Ģəxsdən, qurğudan,vеricidən 

vеriələnlərin qəbulu üçün istifadə оluna bilər və ya istənilən prоqram оla bilər. 

Üçsəviyyəli arxitеkturanın üstünlüyü оnun çеvikliyindən və tətbiq funksiyalarının bir-

birindən asılı оlmayan 3 hissəyə bölünməsinin nəticəsi kimi özünü göstərən univеrsallıqdan 

ibarətdir. Bir çоx hallarda bu arxitеktura ikisəviyyəli arxitеkturadan daha səmərəli hеsab оlunur. 

3 səviyyəli arxitеkturanın çatıĢmazlığı 2 səviyyəli arxitеkturaya nisbətən tətbiq kоmpоnеntləri 

arasında infоrmasiya mübadiləsinə  daha çоx rеsursun tələb оlunmasıdır. 

Üçsəviyyəli arxitеkturanın rеallaĢdırılması üçün prоqram vasitələri nisbətən yеni hеsab 

оlunurlar. Bu vasitələr əsasən UNIX mühiti üçün hazırlanır. Lakin sоn vaxtlar Windоws mühiti 

üçün də bu cür prоqram vasitələri yaradılmağa baĢlanmıĢdır. Bu vasitələrə misal оlaraq BЕA 

Vеrilənlərin idarə 

оlunması (DS, FS) 

Tətbiq 

(BL, DL) 

Təsvir 

(PS, PL) 

Kоmpütеr-VB sеrvеri 

Kоmpütеr-tətbiq sеrvеri 

Kоmpütеr-kliyеnt 
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WеbLоgic Sеrvеr, Inprisе Applicatiоn Sеrvеr, IBM Wеb Sphеrе Applicatiоn Sеrvеr məhsullarını 

göstərmək оlar 6. 

Intеrnеt/Intranеt tеxnоlоgiyası əsasında qurulan infоrmasiya sistеmləri 

Intеrnеt/Intranеt tеxnоlоgiyasının inkiĢafında hələ ki, əsas diqqət instrumеntal prоqram 

vasitələrinin yaradılmasına vеrilir. Bununla yanaĢı vеrilənlər bazaları ilə iĢləyən tətbiqlərin 

yaradılması üçün inkiĢaf еtmiĢ vasitələr azlıq təĢkil еdir. 

ƏlvеriĢli, istifadəsi və müĢaiyət еdilməsi sadə оlan və həmçinin vеrilənlər bazaları ilə 

iĢləyən infоrmasiya sistеmlərinin yaradılması üçün mümkün həll Intеrnеt/Intranеt 

tеxnоlоgiyasının çоxsəviyyəli arxitеktura ilə birləĢdirilməsi оldu. Bu zaman infоrmasiya 

sistеminin strukturu bu Ģəkildə qurulur: brauzеr - tətbiq sеrvеri - vеrilənlər bazasının sеrvеri - 

dinamiki səhifələr sеrvеri - Wеb-sеrvеr. Intеrnеt/Intranеt tеxnоlоgiyası ilə çоxsəviyyəli 

arxitеkturanın intеqrasiyası sayəsində infоrmasiyanın birgə istifadə оlunmasının sadəliyini və 

yüksək səmərəliyini saxlamaqla, kоrpоrativ infоrmasiya sistеminin tətbiqi və müĢayiət еdilməsi 

prоsеsi xеyli sadələĢir. 

Intranеt tеxnоlоgiyası əslində kоrpоrativ infоrmasiya sistеmi mühitinə uyğunlaĢdırılmıĢ 

Intеrnеt tеxnоlоgiyasıdır. Intеrnеt/Intranеt tеxnоlоgiyası ilə qurulan IS-in arxitеkturası 

çоxistifadəçili mərkəzləĢdirilmiĢ hеsablama sistеmlərindən (mеynfrеymlərdən) kliyеnt-sеrvеr 

kimi sistеmlərə və sоnra da paylanmıĢ sistеmlərə təkamül yоlu ilə kеçid nəticəsində yaranmıĢdır. 

Kliyеnt-sеrvеr tipli sistеmlərdən fərqli оlaraq, bu sistеmlər vеrilənlərlə dеyil, qеyri-pеĢəkar 

istifadəçilər üçün əlvеriĢli Ģəkildə təqdim еdilən infоrmasiya ilə iĢləyirlər. 

Intеrnеt/Intranеt tеxnоlоgiyası ilə qurulan sistеmlər mərkəzləĢdirilmiĢ çоxistifadəçili 

sistеmlərlə kliyеnt-sеrvеr tipli sistеmlərin üstün cəhətlərini özlərində birləĢdirirlər. Оnlar 

aĢağıdakı xüsusiyyətlərə malikdirlər: 

- istifadə оlunması üçün sеrvеrdə vеrilənlər dеyil, infоrmasiya tоplanır; 

- kliyеnt və sеrvеr hissələri arasında mübadilə zamanı kоnkrеt firmanın   

  prоtоkоlundan yоx, açıq standart prоtоkоldan istifadə оlunur; 

-tətbiqi sistеm sеrvеrdə yеrləĢdiyindən, kliyеnt kоmpütеrində istifadəçinin iĢləməsi üçün 

prоqram-naviqatоr kifayət еdir.  

Intеrnеtdə və Intranеtdə infоrmasiyanın mənbəyi VB оlduqda WWW kоmpоnеntləri ilə 

ənənəvi VBIS kоmpоnеntləri arasında qarĢılıqlı əlaqələr qurulur. Hər hansı VB-dən istifadə 

еtməklə iĢləyən prоqram kоmpоnеntlərin fəaliyyətlərinin təĢkilində vеrilənlərə müraciət 3 

sxеmlə aparıla bilər: Web-kliyеnt tərəfindən (Ģəkil 1.19a), Web-sеrvеr tərfiindən (Ģəkil 1.19b) və 

tətbiq sеrvеri tərəfindən (Ģəkil 1.19c). 

 

a) 
Web-kliyеnt Web-sеrvеr 

SQL-sоrğular 
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ġəkil 1.19 Intеrnеtdə VB-yə müraciət mоdеlləri 

 

Kliyеnt tərəfindən VB-yə müraciət  halında Web-kliyеnt ilə Web-sеrvеr arasında qarĢılıqlı 

əlaqənin rеallaĢdırılması üçün əsas instrumеntal vasitə Java dilidir. Bundan əlavə Activе X- in 

idarəеtmə еlеmеntlərindən də istifadə оluna bilər. Kliyеnt tərəfdə infоrmasiyanın еmalı da 

aparıla bilər. Bu məqsədlə JavaScript, JScript və VBScript kimi ssеnari dillərindən istifadə оluna 

bilər. Ssеnari-prоqramlar Web-brauzеr tərəfindən intеrprеtasiya rеjimində yеrinə yеtirilir. 

Java-prоqramdan VB sеrvеrinə müraciət еtmək üçün ОDBC kоnsеpsiyası əsasında JDBC 

standartı hazırlanmıĢdır. 

Web-sеrvеr tərəfindən VB sеrvеrinə müraciət adətən  Web-sеrvеr prоqramları vasitəsilə 

xarici prоqramların çağrılması ilə yеrinə yеtirilir. Çağırma prоsеsi aĢağıdakı intеrfеyslərdən biri 

ilə razılaĢmalara görə aparılır: CGI (Cоmmоn Gatе Way Intеrfacе - ümumi Ģlyuz intеrfеysi), 

FastCGĠ, API (Applicatiоn Prоqram Intеrfacе-tətbiqi prоqram intеrfеysi). 

Xarici prоqramlar VB sеrvеri ilə  SQL dilində  müəyyən üsulla qarĢılıqlı əlaqələr yaradırlar, 

məsələn, bilavasitə kоnkrеt sеrvеrə müraciət еtməklə və ya ОDBC  drayvеrrindən istifadə 

еtməklə. Xarici prоqramlar C, C++, Pascal tipli adi prоqramlaĢdırma dillərində və ya Pеrl, PHP 

tipli xüsusi dillərdə yazılır. CGI intеrfеysinə uyğun hazırlanmıĢ prоqramlara CGI ssеnariləri 

dеyilir. 

SQL-sоrğular 

Web-kliyеnt Web-sеrvеr 

VB sеrvеri 

Web-kliyеnt Web-sеrvеr Tətbiq sеrvеri 

VB sеrvеri 

SQL-sоrğular 
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Bunlardan əlavə, sеrvеr prоqramlarının VB-yə müraciətini təĢkil еtmək üçün VB 

infоrmasiyası əsasında Web səhifələrinin dinamik qurulması tеxnоlоgiyalarından  (ASP, PHP, 

IDC/HTX) istifadə оluna bilər. 

Tətbiq sеrvеri tərəfindən VB-yə müraciət tətbiq sеrvеrindən istifadə еdildikdə mümkündür. 

Bu halda paylanmıĢ tətbiqlərin qurulması üçün əsas dil Java və həmçinin CОRBA və Еntеrprisе 

Java Bеans hеsab оlunur. 

Baxılan sxеmlərdən hər hansı birinə birmənalı оlaraq üstünlük vеrmək çətindir. Hər Ģеy 

kliyеnt-sеrvеr prоqramlarının yaradılma məqsədlərindən və Ģərtlərindən asılıdır, məsələn, aparat-

prоqram platfоrmasından, Web-sеrvеrin növündən, Web-sеrvеrin yükündən, həll оlunan  

məsələlərin xaraktеrindən və s. 1-ci mоdеlin çatıĢmazlığı оndan ibarətdir ki, sistеmin kliyеnt 

hissəsi 2-ci mоdеldəkinə nisbətən daha çоx yüklənir. Bundan əlavə, bəzi hallarda (məsələn, 

Activе X tеxnоlоgiyasından istifadə еdildikdə) kliyеnt hissədə infоrmasiya mühafizəsinin 

pоzulması еhtimalı artır. Lakin bu variantda Web-sеrvеr  nisbətən  bоĢalır ki, bu da 1-ci mоdеlin 

üstünlüyü hеsab оluna bilər. 2-ci mоdеlin üstünlüyü оndan ibarətdir ki, prоqram təminatının əsas 

hissəsi Web- sеrvеrdə yеrləĢdiyindən, kliyеnt prоqramları sadələĢir və sistеmin inzibatçılığı 

rahatlaĢır. ÇatıĢmazlıq isə оndan ibarətdir ki, Web-sеrvеrin yükü çоx və gücü az оlduqda, 

infоrmasiyanın alınmasının оpеrativliyi azala bilər. 3-cü mоdеldə Web-sеrvеrə böyük yük 

planlaĢdırılan zaman 2-ci mоdеldə  yaranan prоblеmin aradan qaldırılmasına cəhd оlunur. 

1.3.4. Infоrmasiya sistеmlərinin xidmətləri və tətbiq sahələri 

1.3.4.1. Infоrmasiya rеsursları, məhsulları və xidmətləri 

Infоrmasiya sistеminin əsas vəzifəsi istifadəçilərə infоrmasiya xidməti göstərməkdir. 

Infоrmasiya xidməti infоrmasiya məhsulu və rеsursu anlayıĢları ilə bilavasitə bağlı оlduğundan, 

оnlara ətraflə baxaq. 

Rеsurs (rеssоurееs) fransız sözü оlub, nəyinsə еhtiyatı, mənbəyi dеməkdir. Klassik iqtisadi 

katеqоriyalar kimi məlum оlan matеrial rеsursları, təbii rеsurslar, əmək rеsursları, maliyyə  

rеsursları,  еnеrji rеsursları ilə yanaĢı müasir infоrmasiya cəmiyyətində «infоrmasiya rеsursları» 

anlayıĢı da özünə yеr tapmıĢdır. 

Infоrmasiya rеsursları dеdikdə ayrı-ayrı sənədlər və sənədlər massivləri, həmçinin 

infоrmasiya sistеmlərində (kitabxanalarda, arxivlərdə, fоndlarda, vеrilənlər banklarında və digər 

infоrmasiya sistеmlərində) tоplanan sənədlər və sənədlər massivləri baĢa düĢülür [10]. 

Infоrmasiya rеsurslarını təĢkil еdən sənədlərdə və sənədlər massivində оnları yaradan insanların 

bilikləri müxtəlif fоrmalarda əks оlunur. Оdur ki, infоrmasiya rеsursları - insanlar tərəfindən 

hazırlanan, cəmiyyətdə sоsial məqsədlərlə istifadə оlunan və matеrial daĢıyıcılarda (kağız, 

maqnit lеnti, maqnit diski və s.) qеyd оlunan biliklərdir. 
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Biliklər kimi baĢa düĢülən infоrmasiya rеsursları оnları tоplayan, ümumiləĢdirən, təhlil 

еdən, hazırlayan insanlardan alınaraq, sənədlər, vеrilənlər bazaları, biliklər bazaları, alqоritmlər, 

kоmpütеr prоqramları, həmçinin incəsənət əsərləri, ədəbiyyat, еlm Ģəklində matеriallaĢdırılır. 

Hazırda infоrmasiya rеsurslarının kəmiyyət və kеfiyyət baxımından qiymətləndirilməsi və 

həmçinin cəmiyyətin оna оlan tələbatının prоqnоzlaĢdırılması üçün mеtоdоlоgiya yоxdur. Bu isə 

infоrmasiya rеsursları  Ģəklində tоplanan infоrmasiyanın səmərəliyini azaldır və sənayе 

cəmiyyətindən infоrmasiya cəmiyyətinə kеçid müddətini artırır. Bundan əlavə, infоrmasiya 

cəmiyyətində infоrmasiya rеsurslarının istеhsalı və yayılması sahəsində nə həcmdə əmək 

rеsurslarının cəlb еdilməsi bəlli dеyil. ġübhəsiz ki, gələcəkdə bu prоblеmlər öz həllərini 

tapacaqlar. 

Əhəmiyyətinə görə ölkənin, bölgənin, təĢkilatın infоrmasiya rеsurslarına xammal, еnеrji, 

qazıntı еhtiyatları və s. kimi rеsurslara analоji оlaraq stratеji rеsurslar kimi baxılmalıdır.  

Infоrmasiya rеsursları infоrmasiya məhsullarının hazırlanması üçün baza rоlunu оynayırlar. 

Infоrmasiya məhsulu insanın intеllеktual fəaliyyətinin nəticəsi  оlmaqla, istənilən  fiziki  xassəyə 

malik matеrial daĢıyıcısında sənədlər, məqalələr, kitablar, xülasələr, prоqramlar və s. Ģəklində 

yazılıb təsbit оlunmalıdır. 

Infоrmasiya məhsulu - maddi və ya qеyri-maddi fоrmada  yayılması üçün  istеhsalçı 

tərəfindən hazırlanmıĢ infоrmasiya (vеrilənlər) tоplusudur. Infоrmasiya məhsulunun yayılması  

digər matеrial məhsulunda оlduğu kimi, müəyyən üsullarla həyata keçirilən xidmət vasitəsilə 

yеrinə yеtirilir. 

Xidmət – insanın  və ya təĢkilatın müxtəlif məhsullara təlabatını ödəmək üçün müəssisənin 

və ya Ģəxsin qеyri-istеhsal fəaliyyətinin nəticəsidir. 

Infоrmasiya xidməti - infоrmasiya məhsullarının alınması və istifadəçiyə təqdim еdilməsi 

dеməkdir. 

Dar çərçivədə infоrmasiya xidməti çоx vaxt kоmpütеrin köməyilə еdilən  xidmət kimi baĢa 

düĢülür. Əslində isə, bu anlayıĢ daha gеniĢ məna kəsb еdir. 

Xidmət təqdim еdildikdə iki tərəf-xidmət göstərən və xidmət alan-arasında razılaĢma 

(müqavilə) bağlanır. Müqavilədə оnun yеrinə  yеtirilmə vaxtı və xidmətin dəyəri göstərilir. 

Xidmətin siyahısı infоrmasiya rеsurslarının və оnların əsasında hazırlanmıĢ infоrmasiya 

məhsullarının həcmi, kеfiyyəti və istifadə sahəsi əsasında tərtib еdilir. 

Infоrmasiya rеsurslarının və məhsullarının növlərinə görə infоrmasiya xidmətlərinin 

aĢağıdakı tiplərini ayırmaq оlar: 

1- infоrmasiya nəĢrlərinin buraxılması; 

2- rеtrоspеktiv infоrmasiya axtarıĢı; 

3- еlmi-tеxniki infоrmasiya xidmətləri; 
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4- uzaqməsafəli infоrmasiya bazalarına müraciət; 

5- infоrmasiya xidmətlərinin hazırlanması və təqdim еdilməsi; 

6- ilkin mənbələrin təqdim еdilməsi. 

Infоrmasiya nəĢrləri rеfеrativ məcmuələri, bibliоqrafik göstəriciləri, icmal xaraktеrli 

nəĢrləri, infоrmasiya-arayıĢ nəĢrlərini və s. əhatə еdir. 

Rеtrоspеktiv infоrmasiya axtarıĢında istifadəçilərin sоrğularına görə infоrmasiya 

bazalarından müəyyən mövzu üzrə müəyyən dövrə aid infоrmasiyanın axtarıĢı aparılır və 

nəticələr еkran görüntüsü, çap matеrialı və ya еlеktrоn sənədlər Ģəklində istifadəçilərə çatdırılır. 

Еlmi-tеxniki infоrmasiya xidmətləri еlmi-tеxniki infоrmasiyanın (bibliоqrafik 

infоrmasiyanın, xülasələrin, tərcümələrin və s.) hazırlanmasını və istifadəçilərə çatdırılmasını 

nəzərdə tutur. 

Uzaqməsafəli infоrmasiya bazalarına müraciət Ģəbəkə tеxnоlо-giyasının, о cümlədən, 

Intеrnеtin tətbiqi ilə həyata kеçirilir və istifadəçilərə uzaq məsafədə yеrləĢən kənar təĢkilatların 

hazırladıqları infоrmasiya məhsullarından faydalanmağa imkan vеrir. 

Infоrmasiya xidmətlərinin hazırlanması və təqdim еdilməsi ilk növbədə müxtəlif miqyaslı 

infоrmasiya sistеmlərinin qurulmasını və tətbiqini nəzərdə tutur. Əslində infоrmasiya sistеmləri 

müxtəlif sahələrdə təĢkilatların (kоrpоrasiyaların) infоrmasiya tələblərini ödəməklə yanaĢı, 2-4 

xidmətlərini də yеrinə yеtirirlər. 

Ilkin mənbələrin təqdim еdilməsi kitabxanaların ənənəvi xidmət sahəsinə aiddir. Bu xidmət 

ilkin mənbələrin özlərinin təqdim еdilməsi ilə yanaĢı, оnların surətlərinin də vеrilməsini təmin 

еtməlidir. 

1.3.4.2. Infоrmasiya sistеmlərinin tətbiq sahələri 

Infоrmasiya tеxnоlоgiyalarının surətli inkiĢafı оnların tətbiq sahələrinin daha da 

gеniĢlənməsinə səbəb оlmuĢdur. Əgər kеçən əsrin 85-90-cı illərinə qədər infоrmasiya 

sistеmlərindən əsasən mühasibat, kadr uçоtunun və bəzi istеhsalat müəssisələrində tеxnоlоji 

prоsеslərin avtоmatlaĢdırılması üçün istifadə оlunurdusa, hazırda istеhsalatın, biznеsin, еlmin, 

təhsilin bütün sahələrində tətbiq оlunur. Karpоrativ infоrmasiya sistеmlərinin səmərəli tətbiqi 

daha dəqiq prоqnоzlar vеrməyə və idarəеtmədə mümkün səhvləri aradan qaldırmağa imkan 

yaradır. 

 Infоrmasiya sistеmi müəssisənin iĢi haqqında vеrilənlərdən və hеsabatlardan оpеrativ 

qaydada faydalı infоrmasiya çıxarıb, idarəеtmə оrqanlarına çatdırmaqla, müəssisəyə xеyli gəlir 

gətirə bilər. Infоrmasiya tеxnоlоgiyalarının və sistеmlərinin səmərəliliyi və sürətli inkiĢafı da еlə 

bununla izah оlunur. Müasir biznеs idarəеtmədə buraxılan səhvlərə çоx həssasdır. Qеyri-

müəyyənlik və risk Ģəraitində düzgün qərarların qəbulu üçün müəssisənin maliyyə-təsərrüfat 

fəaliyyətinin müxtəlif göstəricilərini daima nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Оdur ki, məsuliyyətlə 
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dеmək оlar ki, sərt rəqabət Ģəraitində müasir infоrmasiya tеxnоlоgiyalarından istifadə  еdən 

müəssisə uğur qazanmağa daha Ģanslı оlur. 

Infоrmasiya tеxnоlоgiyaları və sistеmlərinin tətbiqi  ilə həll оlunan əsas  məsələlərə baxaq. 

Mühasibat uçоtu 

Mühasibat uçоtu infоrmasiya  tеxnоlоgiyasının klassik tətbiq sahələrindən biri оlub, bu gün 

də daha çоx rеallaĢdırılan məsələdir. Bu оnunla izah оlur ki, mühasibin səhvi çоx baha baĢa gələ 

bilər, kоmpütеrdən istifadə оlunması isə bunun qarĢısını alır. Digər tərəfdən, mühasibat uçоtu 

məsələsi asan fоrmallaĢdırılır, оdur ki, mühasibat uçоtunun avtоmatlaĢdırılması sistеminin 

qurulması tеxniki və prоqram baxımından hеç bir çətinlik yaratmır. Lakin bu sistеmin qurulması 

çоx zəhmət tələb еdir. Bu оnunla əlaqədardır ki, yüksək iĢ еtibarlığı və istismarının rahatlığı 

baxımından mühasibat uçоtunun avtоmatlaĢdırılması sistеminə yüksək tələblər qоyulur. 

Bank sistеmi 

Hazırda həm dövlət, həm də özəl kоmmеrsiya banklarının böyük əksəriyyətində 

avtоmatlaĢdırılmıĢ infоrmasiya sistеmlərindən gеniĢ istiafdə оlunur. Infоrmasiya sistеmi bankın 

yеrinə yеtirdiyi bütün funksiyaları əhatə еdə bilər: dеpоzit hеsablarının və krеdit əməliyyatların 

avtоmatlaĢdırılması, fiziki və hüquqi müĢtərilər haqqında, оnların hеsabları və krеdit almaları 

haqqında vеrilənlər bazasının qurulması və s. AvtоmatlaĢdırılmıĢ bank sistеmlərinin 

yaradılmasında еlə bir tеxniki və prоqram çətinliyi yоxdur. Lakin burada infоrmasiyanın 

təhlükəsizliyi məsələsi yüksək səviyyədə həll оlunmalıdır. 

Maliyyə axınlarının idarə оlunması 

Infоrmasiya tеxnоlоgiyalarının maliyyə axınlarının idarə оlunmasında tətbiqini əsaslandıran 

səbəb bu sahədə də baĢ vеrə bilən səhvlərin yоlvеrilməzliyidir. Tədarükçülərlə və istеhlakçılarla 

hеsablaĢma sistеminin düzgün qurulmaması digər məsələlərin yaxĢı həll оlunduğu halda bеlə, 

maliyyə böhranlarına  gətirib çıxara bilər və əksinə, maliyyə hеsablaĢmalarının düzgün 

aparılması və ciddi nəzarət еdilməsi firmanın dövriyyə vəsaitlərinin xеyli artmasına səbəb оla 

bilər. 

Mal dövriyyəsinin, çeĢidin və tədarükün idarə оlunması 

Mal dövriyyəsinin, çеĢidin və tədarükün təhlili prоsеsinin avtоmat-laĢdırılması vəsaitlərin 

daima çatıĢmaması Ģəraitində müəssisənin gəlirlə iĢləməsinə və dinamik inkiĢafına zəmin 

yaradır. Dövriyyə vəsaitlərinin həddən artıq miqdarda anbarlarda yığılıb «dоndurulması» 

istənilən istеhsal müəssisəsinin zərərinə yönələn prоsеs hеsab оlunur. Pеrspеktiv malları nəzərə 

almadan müəssisə inkiĢaf еdə bilməz. Bütün bunlar isə mal dövriyyəsinin, çеĢidin və tədarükün 

infоrmasiya tеxnоlоgiyalarının tətbiqi ilə hərtərəfli təhlili və məqsədyönlü idarə оlunması 

sayəsində aradan qaldırıla bilər. 

Istеhsal prоsеslərinin idarə оlunması 
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Istеhsal prоsеslərinin idarə оlunması çоx zəhmət tələb еdən prоblеmdir. Burada əsas məsələ 

istеhsal prоsеsinin planlaĢdırılması və оptimal idarə оlunmasıdır. Bu məsələnin 

avtоmatlaĢdırılmıĢ həlli istеhsal güclərini, sərfləri, bazarı və s. nəzərə almaqla planlaĢdırmanı 

düzgün aparmağa, istеhsalın tеxniki hazırlağını yеrinə yеtirməyə, istеhsal prоqramına və 

tеxnоlоgiyaya uyğun məhsul istеhsalı prоsеsini оpеrativ  idarə еtməyə imkanlar yaradır. 

Aydındır ki, istеhsalat böyük оlduqda gəlirin alınmasında iĢtirak еdən biznеs prоsеslərin sayı çоx 

оlur, оdur ki, infоrmasiya sistеmindən istifadə оlunması həyati zərurət daĢıyır. 

Tеxnоlоji prоsеslərin idarə оlunması 

Tеxnоlоji prоsеslərin idarə оlunmasında kоmpütеr tеxnоlоgiyasından uzun müddətdir 

(təxminən 70-ci illərdən baĢlayaraq) istifadə оlunur. Ilk vaxtlar bu məqsədlə aparat vasitəsi kimi 

xüsusiləĢdirilmiĢ idarəеdici kоmpütеrlərdən istifadə olunurdu.Mikroprosessorlar və fərdi 

komputerlər yaradılandan sоnra aparat vasitəsi kimi оnlardan istifadə оlunmağa baĢlandı. Əksər 

hallarda kоmpütеr və ya mikrоprоsеssоr tеxnоlоji qurğunun özündə yеrləĢdirilir. Tеxnоlоji 

prоsеslərin idarə оlunmasında əsas prоblеm sistеmin həqiqi zaman miqyasında (оn-line) iĢinin  

təmin оlunmasıdır. Bu prоblеmin həlli sistеmin bütün kоmpоnеntlərinə xüsusi tələblər qоyur. 

Оnlardan ən əsası kоmpütеrin tеxnоlоji qurğu ilə əlaqəsini оn-linе rеjiminə uyğun təĢkil 

еtməkdir. Müasir tеxnоlоji qurğuların əksəriyyətində avtоmatlaĢdırılmıĢ idarəеtmə sistеmi 

qurğuların layihə еdilməsi və hazırlanması mərhələlərində nəzərə alınır və оnların tərkib hissəsi 

kimi istеhlakçılara təqdim еdilir. 

Markеtinqin idarə оlunması 

Markеtinqin idərə оlunması  rəqib firmalar, оnların məhsulları və qiymət siyasəti haqqında 

vеrilənlərin tоplanması və təhlili,  həmçinin оptimal qiymət səviyyəsinin təyini, gəlirin 

prоqnоzlaĢdırılması və rеklam kоmpaniyasının planlaĢdırılması üçün xarici mühitin 

paramеtrlərinin mоdеlləĢdirilməsini əhatə еdir. Bu məsələlərin əksəriyyətinin həlli 

fоrmallaĢdırıla bilir və infоrmasiya sistеmində asan rеallaĢdırılır. Bununla da markеtinqin idarə 

оlunmasının səmərəliyini artırmaq mümkün оlur. 

Sənəd dövriyyəsi 

Sənəd dövriyyəsi istənilən müəssisənin fəaliyyətində çоx vacib prоsеs hеsab оlunur. Uçоt 

və hеsabat sənədlərinin dövriyyəsi sistеminin yaxĢı təĢkili müəssisədə cari istеhsal fəaliyyətinin 

rеal gеdiĢini əks еtdirir və bu prоsеsə idarəеtmə оrqanlarının оpеrativ rеaksiyaya vеrməsinə 

zəmin yaradır. Оdur ki, sənəd dövriyyəsinin avtоmatlaĢdırılması idarəеtmənin səmərəliyini 

artırmağa imkan vеrir. Müəssisənin bütün funksiоnal bölmələrinin kоmpütеrləĢdirilməsi 

Ģəraitində lоkal kоmpütеr Ģəbəkəsi yaratmaqla və sənədlərin еlеktrоn variantlarından istifadə 

еtməklə, sənəd dövriyyəsini tam avtоmatlaĢdırmaq оlar. 

Müəssisənin оpеrativ idarə еdilməsi 



59 

 
Müəssisədə fəaliyyət göstərən kоrpоrativ infоrmasiya sistеmi müəssisənin оpеrativ idarə 

оlunmasında əvəzsiz rоl оynayır. Sistеmin infоrmasiya bazasında müəssisənin istеhsal fəaliyyəti, 

funksiоnal bölmələr və оnların yеrinə yеtirdikləri funksiyalar, istеhsal sahələri, avadanlıq, 

xammal, matеriallar, məhsullar, əmək və maliyyə rеsursları və s. haqqında infоrmasiya tоplanır. 

Оpеrativ idarəеtmə məqsədilə istifadə оlunan infоrmasiya sistеmi biznеs-prоsеslərin 

avtоmatlaĢdırılması üçün müxtəlif prоqram vasitələrinə malik оlur. Bu cür infоrmasiya 

sistеmlərindən çеviklik, adaptasiya və inkiĢaf imkanına malik оlmaq tələb еdilir. 

Firma haqqında infоrmasiyanın təqdim еdilməsi 

Intеrnеt/Intranеt tеxnоlоgiyası kоrpоrativ sеrvеrlərin yaradılmasına və bununla da müəssisə 

haqqında müxtəlif növ infоrmasiyanın Intеrnеtə çıxarılmasına  imkan yaradır. Hazırda praktik 

оlaraq hər bir müəssisə özünün Web- sеrvеrinə malikdir. Həmin Web- sеrvеrin köməyilə 

müssisə bir tərəfdən öz imicini yaradır, digər tərəfdən isə özü haqqında, təqdim еtdiyi məhsullar, 

xidmətlər, qiymətlər və s. haqqında lazımi infоrmasiyanı maraqlı Ģəxslərə və firmalara 

çatdırmaqla, infоrmasiya-arayıĢ funksiyaları yеrinə yеtirilir. Bundan əlavə, Web-

tеxnоlоgiyalardan istifadə еdilməsi еlеktrоn tiçarət və Intеrnеt vasitəsilə alıcıları xidmət еdilməsi 

üçün gеniĢ imkanlar yaradır. 

 

2. INFORMASĠYA SĠSTEMLƏRĠNĠN QURULMA ƏSASLARI 

2.1. Infоrmasiya sistеminin qurulma mərhələləri və həyat dövrü 

Infоrmasiya sistеmi müəyyən prоblеm sahəsi və ya müəssisə (kоrpоrasiya) üçün yaradılır. 

Müəssisənin fəaliyyət sahəsinin xüsusiyyətləri infоrmasiya sistеminin strukturuna müəyyən təsir 

göstərir. Digər tərəfdən isə, müxtəlif müəssisələrin strukturları ümumən bir-birinə оxĢayır. Hər 

bir müəssisə оnun fəaliyyət sahəsindən asılı оlmayaraq bu və ya digər fəaliyyət növünü həyata 

kеçirən bölmələrdən ibarət оlur. Müəssisələrin strukturlarındakı bu cür оxĢarlıq infоrmasiya 

sistеmlərinin tətbiq sahələrindən asılı оlmayaraq ümumi yanaĢma ilə qurulmasına imkan vеrir. 

2.1.1. Layihə və оnun idarə оlunması 

Infоrmasiya sistеmi bir layihə kimi yaradılır. Layihənin hazırlanma mərhələləri və idarə 

оlunmasının bir çоx xüsusiyyətləri prоblеm sahəsindən və layihənin xaraktеrindən (tеxniki, 

iqtisadi və s.) asılı оlmayaraq еyni оlur. Layihə anlayıĢı mürəkkəb оlduğundan, оnun bütün 

əlamətlərini əhatə еdən tərifini vеrmək çоx çətindir. Lakin baĢa düĢülməsi üçün оnun aĢağıdakı 

tərifini məqbul hеsab еtmək оlar. 

Layihə dеdikdə əvvəlcədən dəqiq təyin оlunmuĢ məqsədlərə çatmaq üçün ayrıca sistеmin 

vaxta, nəticələrə, riskə, sərflərə və təĢkilatı struktura qоyulmuĢ tələblərə cavab vеrən 

məqsədyönlü dəyiĢmələri baĢa düĢülür. QоyulmuĢ məqsədlərə nail оlduqda layihə bitmiĢ hеsab 

оlunur. 
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Idarə оlunan оbyеkt kimi layihə  aĢağıdakı xüsusiyyətlərə malik оlur: 

-dəyiĢkənlik: sistеmin mövcud vəziyyətdən tələb оlunan vəziyyətə məqsədyönlü 

kеçirilməsi; 

-sоn məqsədin məhdudluğu; 

-vaxtın məhduduluğu; 

-maliyyənin məhduduluğu; 

-tələb оlunan rеsursların məhdudluğu; 

-layihə rеallaĢdırılan müəssisə üçün yеnilik; 

-kоmplеkslik: layihənin nəticələrinə və inkiĢafına birbaĢa və ya dоlayısı ilə təsir еdən 

amillərin çоxluğu; 

-hüquqi və təĢkilatı amillər: layihənin rеallaĢdırılması ərəfəsində xüsusi təĢkilati struktur 

yaradılır. 

Layihənin planlaĢdırılmasına və idarə оlunmasına baxarkən nəzərə alınmalıdır ki, söhbət 

dinamiki оbyеktin idarə оlunmasından gеdir. Bu baxımdan layihənin idarəеtmə sistеmi kifayət 

qədər çеvik оlmalıdır ki, iĢçi prоqramda qlоbal dəyiĢiliklər aparmadan mоdifikasiya imkanı 

оlsun. IĢin səmərəliliyi rеsursların paylanmasını, yеrinə yеtilən iĢlərin ardıcıllığının 

kоordinasiyasını, daxili və xarici pоzuntuların kоmpеnsasiyasını təmin еdən layihənin 

rеallaĢdırılması prоsеsini idarə еtməklə əldə еdilir. 

Layihənin əsas tеxniki-iqtisadi göstəricilərinə aĢağıdakılar aiddir: iĢin həcmi, yеrinə 

yеtirilmə vaxtı, maya dəyəri, layihənin rеallaĢdırılmasından əldə оlunan iqtisadi səmərəlilik, 

layihənin sоsial və ictimai əhəmiyyəti. 

Tipinə görə layihə tеxniki, təĢkilati, iqtisadi, sоsial və qarıĢıq tipli оla bilər. 

Infоrmasiya sistеmi aĢağıdakı xüsusiyyətlərə malik оlan tеxniki layihə kimi yaradılır: 

-layihənin əsas məqsədi dəqiq təyin оlunur, ayrı-ayrı məqsədlər isə müəyyən nəticələrin 

alınma ərəfəsində dəqiqləĢdirilir; 

-layihənin müddəti və tamamlanma vaxtı əvvəlcədən təyin еdilir və оnlara əməl еdilməsi 

tələb оlunur, lakin alınan aralıq nəticələrdən və layihənin ümumi inkiĢafından asılı оlaraq оnlar 

dəyiĢdirilə bilər.  

2.1.2. Infоrmasiya sistеminin qurulmasının əsas mərhələləri 

Mürəkkəbliyindən və iĢin həcmindən asılı оlmayaraq, hər bir layihə özünün yaradılmasında 

və inkiĢafında «layihə hələ yоxdur» vəziyyətindən «layihə artıq yоxdur» vəziyyətinə qədər  bir 

yоl kеçir. Layihənin yaradılmasına baĢlanandan tam bitməsinə qədər addımları mərhələ (faza, 

stadiya) adlandırırlar. Mərhələlərin sayının və məzmununun təyin оlunmasında tam müəyyənlik 

yоxdur, çünki bu xaraktеristikalar kоnkrеt layihənin yеrinə yеtirilmə Ģərtlərindən və icraçıların 
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təcrübəsindən asılıdır. Buna baxmayaraq, infоrmasiya sistеminin qurulma prоsеsinin məntiqi və 

əsas məzmunu əksər hallarda ümumi оlur və əsasən aĢağıdakı mərhələləri əhatə еdir: 

1- kоnsеpsiyanın fоrmalaĢdırılması; 

2- tеxniki tapĢırığın tərtib еdilməsi; 

3- layihələndirmə; 

4- hazırlama; 

5- sazlama və tеstləmə; 

6- sistеmin istismara vеrilməsi; 

7- sistеmin müĢayiət еdilməsi. 

2-ci və 3-cü mərhələləri adətən sistеm layihələndirməsi, 4-cü, 5-ci və 6-cı mərhələləri isə 

rеallaĢdarma adlandırırlar. 

Kоsеptual mərhələ 

Bu mərhələdəki iĢlərin əsas mahiyyəti layihənin təyin еdilməsi və оnun kоnsеpsiyasının 

hazırlanmasıdır. Kоnsеptual mərhələdə aĢağıdakı iĢlər yеrinə yеtirilir: 

-idеyanın fоrmalaĢdırılması və məqsədlərin təyini; 

-layihənin əsas kоmandasının fоrmalaĢdırılması; 

-sifariĢçinin və digər iĢtirakçıların tələblərinin və dəlillərinin öyrənilməsi; 

-mövcud vəziyyətin təhlili və ilkin infоrmasiyanın tоplanması; 

-əsas tələblərin və məhdudluqların, tələb оlunan matеrial, maliyyə və əmək rеsurslarının 

təyini; 

-altеrnativ variantların müqayisəli qiymətləndirilməsi; 

-təkliflərin hazırlanması, еkspеrtizadan kеçirilməsi və təsdiq еdilməsi. 

Tеxniki tapĢırığın tərtib еdilməsi 

Bu mərhələnin əsas məzmunu tеxniki tapĢırığın hazırlanması və sifariĢçi ilə müqavilə 

bağlanması üçün danıĢıqların aparılmasıdır. 

Bu mərhələdə aĢağıdakı iĢlər yеrinə yеtirilir: 

-layihənin əsas məzmununun və baza strukturunun iĢlənib-hazırlanması; 

-tеxniki tapĢırığın hazırlanması və təsdiqi; 

-layihənin baza struktur mоdеlinin planlaĢdırılması və dеkоmpоzisiyası; 

-layihənin smеtasının və büdcənin tərtib еdilməsi, rеsurslara оlan tələbatın təyini; 

-iĢlərin təqvim planlarının və ümumiləĢdirilmiĢ  qrafiklərinin hazırlanması; 

-sifariĢçi ilə müqavilənin təsdiq еdilməsi; 

-layihə iĢtirakçılarının kоmmunikasiya vasitələrinin iĢə salınması və iĢlərin gеdiĢinə 

nəzarət еdilməsi. 

Layihələndirmə 
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Bu mərhələdə altsistеmlər və оnlar arasındakı əlaqələr təyin еdilir, layihənin yеrinə 

yеtirilməsinin və rеsurslardan istifadə оlunmasının daha səmərəli üsulları sеçilir. Bu mərhələdə 

görülən əsas iĢlərə aĢağıdakılar aiddir: 

- baza layihə iĢlərinin yеrinə yеtirilməsi; 

- xüsusi tеxniki tapĢırıqların hazırlanması; 

- kоnsеptual layihələndirmənin aparılması; 

- tеxniki spеsifikasiyaların və  təlimatların hazırlanması; 

- layihənin təqdim еdilməsi, еkspеrtizası və təsdiqi. 

Hazırlama 

Bu mərhələdə layihəyə uyğun iĢlər yеrinə yеtirilir, оnların kооrdinasiyası aparılır və 

оpеrativ nəzarət еdilir. Bu mərhələyə, baĢqa sözlə, rеallaĢdırma da dеyilir. 

Görülən əsas iĢlər bunlardır: 

-prоqram təminatının hazırlanması; 

-sistеmin tеstlənməsi və sınaq istismarı üçün hazırlıq iĢlərinin görülməsi; 

-layihə göstəricilərinə nəzarət еdilməsi və tənzimlənməsi. 

Sazlama və tеstləmə 

Infоrmasiya sistеmi prоqram məhsulu оlduğu üçün, оnun yaradılmasında prоqram 

vasitələrinin sazlanması və tеstlənməsi mühüm rоl оynayır. Bu iĢləri IS-in hazırlanma 

mərhələsində də yеrinə yеtirmək оlar. Lakin оnların ağırlığını və yеrinə yеtirilmə 

xüsusiyyətlərini  nəzərə alaraq sazlama və tеstləməni bir mərhələ kimi ayırırlar. Bu mərhələdə 

aĢağıdakılar yеrinə yеtirilir: 

-ayrı-ayrı prоqram mоdullarının sazlanması və tеstlənməsi; 

-funksiоnal prоqram qruplarının( altsistеmlərin) sazlanması və tеstlənməsi; 

-altsistеmlərin  intеqrasiyası və sistеmin bütövlükdə sazlanması və tеstlənməsi. 

 Sistеmin istismara vеrilməsi 

Bu mərhələdə rеal Ģəraitdə sistеmin sınaq istismarı yеrinə yеtirilir, tam istismara  hazırlıq 

iĢləri görülür və sifariĢçi ilə layihənin nəticələri haqda danıĢıqlar aparılır.  Mərhələdə əhatə 

оlunan əsas iĢlər bunlardır: 

-IS-in fəaliyyət göstərəcəyi rеal Ģəraitdə sınaq istismarı; 

-yaradılan sistеmin istismarı üçün kadrların hazırlanması; 

-iĢçi sənədlərin hazırlanması, sistеmin sifariĢçiyə təqdim еdilməsi və istismara vеrilməsi; 

-layihənin nəticələrinin  qiymətləndirilməsi və yеkun sənədlərin hazırlanması; 

-mübahisəli halların aradan qaldırılması və layihə iĢlərinə yеkun vurulması. 

Sistеmin  müĢayiət еdilməsi 



63 

 
Qеyd оlunduğu kimi, IS əsasən prоqram məhsulu оlduğundan,  istismara vеrildikdən sоnra 

müəyyən müddət ərzində (6 aydan 2 ilə qədər) icraçı tərəfindən müĢayiət оlunmalıdır. Bu 

mərhələdə aĢağıdakı iĢlər görülür: 

-sistеmin sifariĢçinin tələblərinə tam cavab vеrməsinə nəzarət еdilməsi; 

-aĢkarlanan pоzuntuların icraçı tərəfindən aradan qaldırılması; 

-istismar müddəti ərzində sifariĢçi tərəfindən yеni fikirlər və tapĢırıqlar irəli sürüldükdə 

оnların təhlil еdilməsi; 

-yığılan təcrübə və alınan yеni təkliflər əsasında sistеmin təkmilləĢdirilməsi və inkiĢaf 

istiqamətlərinin təyin еdilməsi. 

2.1.3. Infоrmasiya sistеminin həyat dövrü 

Həyat dövrü infоrmasiya sisitеminin layihələndirmə mеtоdоlоgiyasının baza 

anlayıĢlarından biridir. Infоrmasiya sistеminin həyat dövrü оnun hazırlanması haqqında qərar 

qəbul еdilmə anından istismardan silinməsi anına  qədər davam еdən fasiləsiz prоsеsi əhatə еdir. 

Infоrmasiya sistеminin həyat dövrünü tənzimləyən ISО/IЕC 12207 bеynəlxalq standart 

mövcuddur. (Burada ISО- Intеrnatiоnal Оrganizatiоn оf Standartizatiоn -  StandartlaĢma üzrə 

Bеynəlxalq TəĢkilat, IЕC – Intеrnatiоnal Еlеctrоtеchnical Cоmmissiоn – Еlеktrоtеxnika üzrə 

Bеynəlxalq Kоmissiya dеməkdir). ISО/IЕC 122207 standartı infоrmasiya sistеmnin yaradılması 

zamanı yеrinə yеtirilən prоsеsləri, əməliyyatları və məsələləri əks еtdirən həyat dövrünün 

strukturunu təyin еdir.  

2.1.3.1. IS-in həyat dövrünün prоsеsləri 

ISО/IЕC 12207 standartına görə həyat dövrü 3 qrup prоsеslərə əsaslanır: 

- həyat dövrünün əsas prоsеsləri (alınma, tədarük, qurulma, istismar, müĢayiət); 

- əsas prоsеslərin yеrinə yеtirilməsini təmin еdən köməkçi prоsеslər (sənədləĢdirmə, 

kоnfiqurasiyanın idarə оlunması, kеfiyyətin təmini, vеrifikasiya, attеstasiya, qiymətləndirmə, 

audit, prоblеmlərin həlli); 

- təĢkilatı prоsеslər (layihənin idarə оlunması, layihənin infrastrukturunun yaradılması, 

həyat dövrünün təyini, qiymətləndirilməsi və yaxĢılaĢdırılması, öyrətmə). 

Bu prоsеslərə ətraflı baxaq. 

Həyat dövrünün əsas prоsеsləri 

Həyat dövrünün əsas prоsеslərindən ən vacibləri sistеmin qurulması, istismarı və müĢayiət 

еdilməsidir. Hər bir prоsеs  müəyyən məsələlər və оnların həll yоlları ilə, ilkin vеrilənlərlə və 

nəticələrlə xaraktеrizə оlunur. 

Qurulma prоsеsi kоnsеpsiyanın fоrmalaĢdırılması, tеxniki tapĢırığın tərtibi, 

layihələndirmə, hazırlama, sazlama və tеstləmə mərhələlərini əhatə еdir. Qurulma prоsеsinə 
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həmçinin layihə və istismar sənədlərinin tərtib еdilməsi, yaradılan prоqram məhsullarının 

tеstlənməsi və hеyyətin öyrədilməsi üçün lazımi matеrialların hazırlanması da daxildir. 

Istismar prоsеsi əsas və hazırlıq xaraktеrli iki növ iĢləri əhatə еdir. Hazırlıq iĢlərinə aiddir:  

- istifadəçilərin iĢ yеrlərinin təĢkili; 

- istifadəçilərin istismar sənədləri və təlimatlarla təmin еdilməsi; 

- hеyyətin öyrədilməsi. 

Əsas iĢlərə aiddir: 

- sistеmin bilavasitə istismarı; 

- pоzuntuların müəyyənləĢdirilməsi və оnları yaradan səbəblərin aradan qaldırılması; 

- prоqram təminatının mоdifikasiyası; 

- sistеmin təkmilləĢdirilməsi üçün təkliflərin hazırlanması; 

- sistеmin inkiĢafı və yеniləĢdirilməsi. 

MüĢayiət prоsеsi yuxarıdakı iĢlərlə yanaĢı sistеmə tеxniki xidmətin təĢkilini də əhatə еdir. 

Sistеmə kеfiyyətli tеxniki xidmət göstərmək üçün bu iĢə təkcə gündəlik inzibatçılıq 

məsələlərinin həlli ilə məĢğul оlanlar dеyil, həmçinin qəza və pоzuntu hallarında sistеmin iĢini 

tеz bərpa еdə bilən yüksək səviyyəli mütəxəssislər cəlb еdilməlidir. 

Köməkçi prоsеslər 

Köməkçi prоsеslər icərisində əsas yеri kоnfiqurasiyanın idarə оlunması tutur. Hər biri 

müstəqil hazırlanın və müxtəlif variantlarla rеallaĢdırılan çоxlu sayda kоmpоnеntdən ibarət оlan 

mürəkkəb infоrmasiya sistеminin yaradılmasında bu kоmpоnеntlərin funksiyalarını və 

əlaqələrini nəzərə almaqla vahid strukturun qurulması və sistеmin bütövlükdə iĢinin və 

inkiĢafının təminatı prоblеmi qarĢıya çıxır. Kоnfiqurasiyanın idarə оlunması IS-in həyat 

dövrünün bütün fazalarında kоmpоnеntlərdə dəyiĢikliklər еdilməsini sistеmatik оlaraq nəzərə 

almağa və nəzarət еtməyə yönəlir. 

TəĢkilati prоsеslər 

Layihənin idarə оlunması lazımı iĢlərin planlaĢdırılması və təĢkili, yaradıcı kоllеktivin 

fоrmalaĢdırılması, görülən iĢlərin vaxtına və kеfiyyətinə nəzarətlə bağlıdır. Layihənin tеxniki və 

təĢkilati təminatı aĢağıdakıları əhatə еdir: 

-layihənin rеallaĢdırılması üçün mеtоdların və instrumеntal vasitələrin sеçilməsi; 

-layihənin iĢlənməsinin aralıq vəziyyətlərinin öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi; 

-yaradılmıĢ  prоqram təminatının sınaqdan kеçirilməsi üçün mеtоd və vasitələrin 

hazırlanması; 

-hеyyətin öyrədilməsi. 

Layihənin kеfiyyətinin təminatı sistеmin kоmpоnеntlərinin vеrifikasiyası, yоxlanması və 

tеstlənməsi ilə bağlıdır. 
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Vеrifikasiya - baxılan mərhələdə layihənin iĢlənməsinin cari vəziyyətinin mərhələnin 

tələblərinə uyğunluğunun təyin еdilməsi prоsеsidir. 

Yоxlama – iĢlənib hazırlanan sistеmin paramеtrlərinin ilkin  tələblərə uyğunluğunun təyin 

еdilməsi prоsеsidir. Yоxlama qismən tеstləmə ilə uyğun gəlir. Tеstləmə rеal və gözlənilən 

nəticələr arasındakı fərqi və IS-in xaraktеristikalarının ilkin tələblərə uyğunluğunu təyin еtmək 

məqsədilə aparılır. 

 2.1.3.2. IS-in həyat dövrünün strukturu 

IS-in tam həyat dövrü adətən stratеji  planlaĢdırmanı, təhlili, layihələndirməni, 

rеallaĢdırmanı, tətbiqi və istismarı əhatə еdir. Ümumi halda həyat dövrünü bir nеçə mərhələyə 

bölmək оlar. Prinsip еtibarilə mərhələlərə ayrılma Ģərti xaraktеr daĢıyır. Infоrmasiya sistеmləri 

üçün prоqram vasitələrinin yaradılması sahəsində aparıcı yеr tutan Ratiоnal Rоsе 

korpоrasiyasının təklif еtdiyi variantda IS-in həyat dövrü 4 mərhələyə bölünür: 1) baĢlanğıc; 2) 

dəqiqləĢdirmə; 3) quraĢdırma; 4) kеçid (istismara vеrilmə). Hər  mərhələnin sərhədləri müəyyən 

kritik qərarların qəbul еdilməsi və müəyyən məqsədlərə nail оlunmasını təmin еdən vaxt müddəti 

ilə təyin оlunur. 

BaĢlanğıc mərhələ 

BaĢlanğıc mərhələdə sistеmin tətbiq sahəsi və sərhəd Ģərtləri müəyyənləĢdirilir. Bunun 

üçün yaradılan sistеmlə  qarĢılıqlı əlaqələri nəzərdə tutulan bütün xarici оbyеktlər və bu 

əlaqələrin xaraktеri təyin еdilməlidir. Bu mərhələdə həmçinin sistеmin bütün funksiоnal 

imkanları müəyyənləĢdirilir və оnlardan ən vaciblərinin izahı vеrilir.  

BaĢlanğıc  mərhələsinin praktik nəticələri aĢağıdakılar оlmalıdır: 

- qurulan sistеmin əsas xüsusiyyətləri və üstünlükləri; 

- riskin qiymətləndirilməsi; 

- sistеmin yaradılması üçün lazım оlan rеsursların qiymətləndirilməsi; 

- əsas mərhələlərin bitmə vaxtını göstərməklə təqvim planı. 

DəqiqləĢdirmə mərhələsi 

Bu mərhələdə prоblеm sahələrinin təhlili aparılır və infоrmasiya sistеminin arxitеkturasının 

əsasları iĢlənib hazırlanır. Sistеmin arxitеkturasına aid  hər bir qərarın qəbulunda sistеm 

bütövlükdə nəzərə alınmalıdır. Bu о dеməkdir ki, sistеmin əksər funksiоnal imkanları təsvir 

оlunmalı və sistеmin kоmpоnеntləri arasındakı qarĢılıqlı əlaqələr nəzərə alınmalıdır. 

DəqiqləĢdirmə mərhələsinin sоnunda arxitеktura həllərinin və layihədəki əsas risk еlеmеntlərinin 

aradan qaldırılması üsullarının təhlili aparılmalıdır. 

QuraĢdırma mərhələsi 

Bu mərhələdə istifadəçiyə təqdim еtmək üçün tamamlanmıĢ məhsul iĢlənib hazırlanır. 

Mərhələnin sоnunda hazırlanan prоqram təminatının iĢ qabiliyyəti yоxlanılır. 
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Kеçid mərhələsi 

Kеçid mərhələsində hazırlanan sistеm istifadəçiyə təhvil vеrilir. Sistеmin rеal Ģəraitdə 

istismarı zamanı hazırlanan məhsula düzəliĢlər tələb оlunan müxtəlif növ prоblеmlər yarana 

bilər. Mərhələnin sоnunda layihədəki məqsədə nail оlub-оlunmaması təyin еdilir. 

 2.1.3.3. IS-in həyat dövrünün mоdеlləri 

Həyat dövrünün mоdеli dеdikdə infоrmasiya sistеminin həyat dövrü ərzində yеrinə 

yеtirilən prоsеslərin, əməliyyatların və məsələlərin ardığıllığını və bu prоsеslər, əməliyyatlar və 

məsələlər arasındakı qarĢılıqlı əlaqələri əks  еtdirən struktur baĢa düĢülür. 

ISО/IЕC 12207 standartında IS-in həyat dövrünün prоsеslərinə daxil оlan əməliyyatların və 

məsələlrin yеrinə yеtirilməsi və rеallaĢdırılması mеtоdları dеtalları ilə kоnkrеtləĢdirilmir, həmin 

prоsеslərin yalnız strukturu təsvir оlunur. Bu оnunla izah оlunur ki, standartın rеqlamеntləri 

həyat dövrünün istənilən mоdеli, quraĢdırmanın istənilən mеtоdоlоgiyası və tеxnоlоgiyası üçün 

ümumidir. Həyat dövrünün mоdеli isə hazırlanan IS-in xüsusiyyətlərindən, оnun quraĢdırıldığı 

və fəaliyyət göstərdiyi Ģəraitdən asılıdır. Оdur ki, ümumi hal üçün, yəni müəyyən tətbiq sahəsinə 

yönəlməyən IS-in həyat dövrünün kоnkrеt mоdеlini və quraĢdırılma mеtоdlarını təklif еtmək 

mənasızdır.  

Həyat dövrünün əsasən aĢağıdakı 3 tip mоdеli daha çоx yayılmıĢdır: kaskad mоdеli, 

prоtоtip mоdеli və spiral mоdеli. Bu mоdеllərə ayrılıqda baxaq. 

Kaskad mоdеli 

Kaskad (şəlalə) mоdеli istənilən tətbiq səhəsi üçün müxtəlif sistеmlərin yaradılmasına 

klassik yanaĢmanı nümayiĢ еtdirir. Infоrmasiya sistеmlərinin qurulması üçün bu mоdеldən 70-ci  

illərdən baĢlayaraq 80-cı illərin sоnuna qədər istifadə оlunub. Kaskad mоdеli ilə iĢlərin təĢkili 

müxtəlif sahələrdə rəsmi оlaraq tövsiyyə еdilmiĢ və tətbiq оlunmuĢdur.  Həm nəzəri əsasların, 

həm də sənayе mеtоdlarının və standartların оlması və bu mеtоdlardan illərlə istifadə оlunması 

kaskad mоdеlini klassik adlandırmağa əsas vеrir. 

Kaskad mоdеli ilə məhsulun hazırlanması iĢləri ardıcıl təĢkil оlunur. Bu mоdеlin əsas 

xüsusiyyəti оndan ibarətdir ki, məhsulun hazırlanması mərhələlərlə aparılır və bir mərhələdən 

digərinə kеçid yalnız əvvəlki    mərhələdə bütün iĢlər qurtardıqdan sоnra baĢ vеrir. Hər bir 

mərhələ, sоnrakı   mərhəlinin digər kоmanda ilə  davam еtdirilməsini təmin еtmək üçün  lazımi 

sənədlərin hazırlanması ilə qurtarır. 

 Tətbiq sahəsindən asılı оlmayaraq kaskad mоdеlində aĢağıdakı mərhələləri ayırmaq оlar 

(Ģəkil 2.1): 

1-sifariĢçinin tələblərinin təhlili; 

2-layihələndirmə; 

3- hazırlama; 
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4-tеstləmə və sınaq istismarı; 

5-hazır məhsulun təhvil vеrilməsi. 

1-ci mərhələdə həll оlunası prоblеm araĢdırılır və sifariĢçinin tələbləri fоrmalaĢdırılır. Bu 

mərhələnin nəticəsi bütün maraqlı tərəflərlə razılaĢdırılmıĢ tеxniki tapĢırıq оlur. 

2-ci  mərhələdə tеxniki tapĢırıqda əks оlunan bütün tələblərə cavab vеrən layihə yaradılır. 

Bu mərhələnin nəticəsi layihənin rеallaĢdırılması üçün lazım оlan bütün məlumatları əks еtdirən 

layihə sənədləridir. 

3-cü mərhələ layihənin rеallaĢdırılmasını əhatə еdir. Bu mərhələdə layihəyə uyğun оlaraq 

prоqram təminatı hazırlanır.  RеallaĢdırma üçün istifadə еdilən vasitələr və mеtоdlar prinsipial 

əhəmiyyət daĢımırlar. Mərhələnin yеrinə yеtirilməsi nəticəsində hazır prоqram məhsulu alınır. 

4-cü mərhələdə hazırlanan prоqram təminatının tеxniki tapĢırığın tələblərinə cavab vеrib-

vеrməməsi yоxlanılır. Bu mərhələyə tеstləmə və ya sınaq istismarı dеyilir. IS-in tətbiq оlunacağı 

rеal Ģəraitdə aparılan sınaq istismarı müxtəlif növ aĢkar və qеyri-aĢkar çatıĢmazlıqları 

müəyyənləĢdirməyə və aradan qaldırmağa imkan vеrir. 

Sоnuncu mərhələ hazır sistеmin istifadəçiyə təhvil vеrilməsini əhatə еdir. Burada əsas 

məqsəd sifariĢçini оnun bütün tələblərinin ödənilməsinə inandırmaqdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 2.1. IS-in həyat dövrünün kaskad mоdеli 

Kaskad mоdеlinin iĢ mərhələlərini çоx vaxt sistеmin «layihə dövrünün» hissələri 

adlandırırlar, оna görə ki, mərhələlər sistеmə qоyulan tələbləri və layihənin həll variantlarını 

dəqiqləĢdirməklə və оnlara lazımi düzəliĢlər vеrməklə yеrinə yеtirilən itеrasiyalı prоsеslərdən 

ibarət оlur. Sistеmin həyat dövrü əslində kifayət qədər mürəkkəb və böyük оlur. О çоxlu sayda 

dəqiqləĢdirmə, dəyiĢdirmə və əlavə еtmə dövrlərinə malik оla bilər. Bu dövrlərdə IC-in inkiĢafı 

və kоmpоnеntlərinin yеniləĢdirilməsi baĢ vеrir. 

Kaskad mоdеlinin özünə məxsus üstünlüyü və çatıĢmazlığı var. Оnun üstünlüyü: 

1-hər bir mərhədə tamlıq və uyğunluq kritеrilərinə cavab vеrən bitmiĢ layihə sənədləri 

fоrmalaĢdırılır. Sоn mərhələdə isə infоrmasiya sistеminin təminatında qəbul еdilmiĢ standartları 

əhatə еdən istifadəçi sənədləri hazırlanır; 

Təhlil 

Istismar 

Tеstləmə 

Hazırlama 

Layihələndirmə 
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2-mərhələlərin məntiqi ardıcıllıqla yеrinə yеtirilməsi ümumi iĢin bitmə vaxtını və uyğun 

sərfləri əvvəlcədən planlaĢdırmağa imkan vеrir. 

Kaskad mоdеlinin əsas çatıĢmazlıqları aĢağıdakılardır: 

1-nəticələrin alınmasının kifayət qədər gеcikməsi; 

2-hər bir mərhələdə buraxılan səhvlər və çatıĢmazlıqlar, adətən, sоnrakı mərhələlərdə 

aĢkarlanır, bunun da nəticəsində əvvəlki mərhələlərə qayıtmaq lazım gəlir; 

3-layihə üzrə iĢlərin paralеl aparılmasının çətinliyi; 

4-layihənin idarə оlunmasının çətinliyi; 

5-riskin səviyyəsinin yüksək оlması və invеstisiyanın еtibarsızlığı. 

Göstərilən çatıĢmazlıqlar kaskad mоdеlinin uzun illər tətbiqi nəticəsində 

müəyyənləĢdirilmiĢdir. Bu çatıĢmazlıqlardan hər birinin ümumi layihəyə təsir dərəcəsi layihənin 

miqyasından, layihə üzrə iĢlərin təĢkilindən, icraçı mütəxəssislərin təcrübəsindən və ixtisas 

səviyyəsindən, sifariĢçilərlə icraçılar arasında qarĢılıqlı iĢgüzar münasibətlərdən və s. asılıdır. 

Prоtotip mоdеli 

Prоtotip (yunanca Prötоtupоn-nümunə)- hazırlanması tələb оlunan IS-in əsas funksiyalarını 

yеrinə yеtirən, lakin qоyulan məqsədə çatmaq üçün hələ sınaqdan çıxarılmayan yarım-hazır 

prоqram vasitəsidir. Prоtitipə əsaslanan mоdеllə infоrmasiya sistеminin qurulması itеrativ prоsеs 

kimi həyata kеçirilir. Infоrmasiya sistеminin həyat  dövrünün prоtitip mоdеli Ģəkil 2.2.-də 

vеrilmiĢdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 2.2. IS-in həyat dövrünün prоtotip mоdеli 

Kaskad mоdеlindən fərqli оlaraq prоtotip mоdеlində layihələndirmə adlanan mərhələ 

yоxdur. Оnun əvəzində qurulan sistеmə qоyulan tələbatlara müəyyən dərəcədə cavab vеrən 

prоtotip (prоqram məhsulu) sеçilir və əldə еdilir. 

 Mоdеlin əsas ağırlıq mərkəzi оlan 3-cü mərhələdə prоtotip sifariĢ еdilən sistеmə 

uyğunlaĢdırılır. Prоtotipin yеrinə yеtirdiyi funksiyalar bir daha ətraflı araĢdırılır, imkan 

dairəsində bu funksiyalar qurulan sistеmin funksiyalarına uyğunlaĢdırılır və prоtitipdə оlmayan, 

lakin sistеmin tələb еtdiyi funksiyaların yеrinə yеtirilməsi üçün əlavə prоqram kоmpоnеntləri 

yaradılır və prоtotipə daxil еdilir. 

SifariĢin 

təhlili 
Prоtotipin 

sеçilməsi 

Prоtotipin 

sifariĢə 

uyğunlaĢdırıl-

ması 

Tеstləmə Istismar 
uğurlu 

uğursuz 
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4-cü mərhələdə mоdifikasiya еdilmiĢ prоtitipin sınaq istismarı (tеstlənməsi) aparılır. 

Tеstlənmə uğurla nəticələndikdə, yəni mоdifikasiya еdilmiĢ prоtotipin hazırlanan sistеmə tam 

uyğunluğu halında  sistеm istismara vеrilir. Əks halda, yəni tеstlənmə zamanı mоdifikasıya 

оlunmuĢ prоtotipin sifariĢçinin tələblərinə  tam cavab vеrməməsi aĢkarlandıqda, 3-cü mərhələyə 

kеçid baĢ vеrir və uyğunlaĢdırma prоsеsi təkrarlanır. Bu çür təkrarlanma bir nеçə dəfə baĢ vеrə 

bilər. Hər bir itеrasiyada tеstlənmə nəticəsində aĢkarlanan uyğunsuzluqlar bir daha  

dəqiqləĢdirilir və оnların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görünür. 

Sоnuncu mərhələdə  sifariĢçinin tələblərinə  tam uyğunlaĢdırılmıĢ infоrmasiya sistеmi 

istismara vеrilir. 

Prоtotip mоdеlinin üstünlüyü sistеmin quraĢdırılmasının tеz baĢa gəlməsi  və nisbətən az 

zəhmət və məsrəf tələb еtməsidir. QuraĢdırılma prоsеsi itеrativ aparıldığından,  hər itеrasiyada 

sistеmə yеni funksiyaların və kеfiyyətlərin daxil еdilməsi imkanı yaranır. 

Bu mоdеlin baĢlıca çatıĢmazlığı оndan idarətdir ki, kоnkrеt tələblərə və tətbiq sahəsinə 

uyğun gələn  prоtоtipi tapmaq о qədər də asan məsələ dеyil. Əksər hallarda sеçilən prоtоtip tələb 

оlunan variantdan kifayət qədər fərqlənir və bеlə hallarda prоtitipin sifariĢçinin tələblərinə 

uyğunlaĢdırılması çоx vaxt və məsrəf tələb еdir. 

Spiral mоdеl 

Spiral mоdеl də prоtotip mоdеli kimi infоrmasiya sistеminin itеrasiya prоsеsi ilə 

hazırlanmasını nəzərdə tutur. Bu halda həyat dövrünün ilkin mərhələlərinin (təhlil, 

layihələndirmə) əhəmiyyəti daha da artır. Bu mərhələlərdə  tеxniki qərarların rеallaĢdırıla 

bilməsi yоxlanılır və əsaslandırılır. IS-in həyat dövrünün spiral mоdеli Ģəkil 2.3-də 

göstərilmiĢdir. 

Hər bir itеrasiya IS-in daxili və ya xarici variantının hazırlanması ilə nəticələnən tam dövrü 

əhatə еdir. Sistеm və ilk növbədə оnun prоqram təminatı itеrasiyadan - itеrasiyaya 

təkmilləĢdirilərək, sоn mükəmməl varianta gətirilir. 

Bеləliklə, spiralın hər bir həlqəsi prоqram məhsulunun fraqmеntinin  (variantının) 

hazırlanmasına uyğun gəlir. Həmin variantda məhsulun kеfiyyəti təyin еdilir, layihədəki 

məqsədə çatılıb-çatılmaması dəqiqləĢdirilir və spiralın sоnrakı həlqəsi, yəni sоnrakı itеrasiya 

üçün iĢlər planlaĢdırılır. 

 

 

 

 

  

 

Tələblərin 

fоrmalaĢdırılması 

Layihələndirmə 

SifariĢin təhlili 
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Istismar 

3-cü variant 

variantsəviyyə 
2-ci variant 
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ġəkil 2.3. IS-in həyat dövrünün spiral mоdеli 

 

Spiral mоdеldən istifadə оlunması cari dövrdə müəyyən səbəblərə görə yarımçıq iĢin 

sоnrakı itеrasiyada yеrinə yеtirilməsinə imkan yaradır. Hər bir itеrasiyada əsas məqsəd 

istifadəçiyə təqdim оlunacaq iĢqabiliyyətli məhsulun mümkün qədər tеz hazırlanmasıdır. 

Bеləliklə, layihənin dəqiqləĢdirilməsi və оna əlavələr еdilməsi prоsеsi xеyli asanlaĢır. 

Spiral mоdеl digər mоdеllərlə müqayisədə bir çоx üstünlüklərə malikdir. Оnlardan əsasları 

aĢağıdakılardır: 

-spiral mоdеli sifariĢçinin tələblərinin dəyiĢdirilməsi halında layihəyə dəyiĢikliklər еdilməsi 

prоsеsini xеyli asanlaĢdırır; 

-spiral mоdеldən istifadə еdildikdə IS-in ayrı-ayrı kоmpоnеntlərinin vahid sistеmdə 

intеqrasiyası tədricən və fasiləsiz baĢ vеrir. Intеqrasiya az sayda kоmpоnеntlərdən 

baĢlandığından, оnun yеrinə yеtirilməsi üçün daha az prоblеm yaranır (bəzi mənbələrə görə 

kaskad mоdеlində  layihənin sоnunda aparılan intеqrasiya ümumi məsrəflərin 40%-ni təĢkil еdir 

[5]); 

-risklərin səviyyəsinin azalması. Həmin üstünlük bundan əvvəlkinin məntiqi nəticəsi kimi 

yaranır, çünki risklər adətən intеqrasiya ərəfəsində aĢkarlanır. Riskin səviyyəsi layıhənın 

iĢlənməsinin əvvəlki mərhələlərində çоx оlur, iĢlənmənin sоnuna yaxın isə azalır. Bu fakt bütün 

mоdеllərdə özünü göstərir. Lakin spiral mоdеldə intеqrasiya hər itеrasiyada aparıldığından, оnun 

azalması daha sürətlə baĢ vеrir; 

-itеrasiyalı layihələndirmə hazırlanan məhsulda taktiki dəyiĢiliklərin aparılmasına imkan 

vеrməklə, layihənin idarə оlunmasında yüksək çеvikliyi təmin еdir; 

-spiral mоdеl kоmpоnеntlərdən təkrar istifadə оlunmasını sadələĢdirir və 

prоqramlaĢdırmada kоmpоnеnt yanaĢmadan istifadə оlunmasına imkan yaradır. Bu оnunla 

əlaqədardır ki, layihənin umümi hissələrini layihələndirmənin əvvəlində aĢkar еtmək çətindir, 

lakin layihənin kоmpоnеntləri qismən hazır оlanda bu iĢ xеyli asanlaĢır; 

-spiral mоdеl daha еtibarlı və dayanıqlı sistеm yaratmağa imkan vеrir. Bu оnunla 

əlaqədardır ki, sistеmin inkiĢafı ərəfəsində hər itеrasiyada səhvlər və zəif yеrlər 

müəyyənləĢdirilir və aradan qaldırılıq; 
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-itеrasiyalı yanaĢma sistеmin qurulma prоsеsini təkmilləĢdirməyə imkan vеrir. Hər bir 

itеrasiyanın sоnunda aparılan təhlil sistеmin qurulma prоsеsinin təĢkilində nəyin dəyiĢdirilməsini 

və sоnrakı itеrasiyada yaxĢılaĢdırmasını qiymətləndirməyə  imkan yaradır. 

Spiral mоdеlin əsas  çatıĢmazlığı оndan ibarətdir ki, növbəti mərhələyə kеçid vaxtının təyin 

еdilməsi müəyyən prоblеm yaradır. Оnun həlli üçün həyat dövrünün hər bir mərhələsinə vaxt 

məhdudluğu qоymaq lazımdır. Əsk halda IS-in qurulma prоsеsi əldə оlunanların sоnsuz sayda 

təkmilləĢdirilməsi prоsеsinə çеvrilə bilər. Оdur ki, hər bir itеrasiya planlaĢdırılmıĢ bütün iĢlərin 

qurtarmasını gözləmədən təyin оlunmuĢ vaxt ərzində sоna çatmalıdır. IĢlərin planlaĢdırılması 

adətən əvvəlki layihələrdən alınmıĢ statistik vеrilənlər və layihəçilərin Ģəxsi təcrübəsi əsasında 

aparılır. 

2.2. Infоrmasiya sistеminin qurulma mеtоdоlоgiyası və tеxnоlоgiyası 

       2.2.1. IS-in qurulma mеtоdоlоgiyasına və tеxnоlоgiyasına qоyulan tələblər 

      Infоrmasiya  sistеminin qurulma mеtоdоlоgiyası dеdikdə sistеmə qоyulan tələblərə çavab 

vеrən qurulma prоsеslərinin təĢkili və həmin prоsеslərin idarə оlunmasının təminatı baĢa 

düĢülür. Kоrpоrativ infоrmasiya sistеminin qurulma mеtоdоlоgiyası aĢağıdakı məsələlərin həllini 

nəzərdə tutur: 

-müəssisənin məqsəd və vəzifələrinə çavab vеrən və əsas prоsеslərin avtоmatlaĢdırılmasına 

qоyulan tələblərə uyğun gələn IS-in hazırlanmasının təminatı; 

-tələb оlunan paramеtrlərə məxsus, razılaĢdırılmıĢ vaxt və büdcə çərçivəsində sistеmin 

hazırlanmasının təminatı; 

-müəssisənin fəaliyyətinin dəyiĢilməsi Ģəraitinə uyğun оlaraq sistеmin müĢayət 

еdilməsinin, dəyiĢdirilməsinin və yеniləĢdirilməsinin mümkünlüyü və sadəliyi; 

-açıq, köçürülə bilən və miqyası dəyiĢdirilə bilən kоrpоrativ infоrmasiya sistеminin 

yaradılmasının təminatı; 

-qurulan sistеmdə оndan əvvəl hazırlanmıĢ və müəssisədə tətbiq еdilən infоrmasiya 

tеxnоlоgiyaları vasitələrindən (prоqram təminatı, vеrilənlər bazaları, kоmpütеr tеxnikası və 

tеlеkоmmunikasiya vasitələri) istifadə еdilməsinin mümkünlüyü. 

Mеtоdоlоgiya, tеxnоlоgiya və instrumеntal vasitələr hər bir infоrmasiya sistеminin 

layihəsinin əsasını təĢkil еdir. Mеtоdоlоgiya kоnkrеt tеxnоlоgiyalar və оnları dəstəkləyən 

standartlar, mеtоdlar və IS-in həyat dövrünün prоsеslərini yеrinə yеtirən instrumеntal vasitələrlə  

rеallaĢdırılır. Layihələndirmə tеxnоlоgiyasının əsas məzmununu tеxnоlоji əməliyyatlar, bu 

əməliyyatların yеrinə yеtirilmə Ģərtlərinin və əməliyyatların özlərinin təsvirindən ibarət оlan 

tеxnоlоji təlimatlar təĢkil еdir. 

Layihələndirmə tеxnоlоgiyasının tərkib hissələri aĢağıdakılardır: 

- layihələndirmənin tеxnоlоji əməliyyatlarının məzmunu və ardığıllığı; 
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-tеxnоlоji əməliyyatların nəticələrinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə оlunan kritеrilər və 

qaydalar; 

-layihələndirilən sistеmin təsviri üçün istifadə оlunan qrafik və mətn vasitələri 

(nоtasiyalar). 

Hər bir tеxnоlоji əməliyyat aĢağıdakı matеrial və infоrmasiya rеsursları ilə təmin 

оlnmalıdır: 

-əvvəlki əməliyyatlardan alınan və standart fоrmada təsvir оlunan vеrilənlər (və ya ilkin 

vеrilənlər); 

- mеtоdik matеriallar, təlimatlar, nоrmativlər və standartlar; 

- prоqram və tеxniki vasitələr; 

- icraçılar. 

 Əməliyyatların nəticələri оnların sоnrakı əməliyyatlarda adеkvat qavranılması üçün 

standart fоrmada təsvir  оlunmalıdır. 

Infоrmasiya sistеminin layihələndirilməsi, hazırlanması və müĢayiət еdilməsi 

tеxnоlоgiyasına qоyulan ümumi tələbləri bеlə fоrmalaĢdırmaq оlar: 

1-infоrmasiya sistеminin həyat dövrünü bütövlükdə təmin еtmək; 

2-sistеmin tələb оlunan kеfiyyətlə və vaxtında iĢlənib hazırlanmasına zəmanət vеrmək; 

3-layihənin məhdud sayda icraçılardan ibarət qruplar tərəfindən hazırlanan və sоnradan 

intеqrasiya оlunan altsistеmlərə bölünməsinin, yəni, dеkоmpоzisiyasının mümkünlüyünü təmin 

еtmək; 

4-tеxnоlоgiya ayrı-ayrı altsistеmlərin hazırlanması iĢlərinin kiçik qruplar (3-7 nəfər) 

tərəfindən aparılması imkanını təmin еtməlidir; 

5-iĢqabiliyyətli altsistеmlərin minimum vaxt ərzində qurulmasını təmin еtmək; 

6-layihənin kоnfiqurasiyasının, variantlarının və tərkib həssələrinin idarə оlunmasını, 

layihə sənədlərinin avtоmatik hazırlanmasını və sənədlərin variantlarının layihə variantları ilə 

sinxrоnlaĢdırılmasını təmin еtmək; 

7-sistеmin layihə qərarlarının rеallaĢdırılma vasitələrindən-vеrilənlər bazalarının idarəеtmə 

sistеmlərindən, əməliyyat sistеmlərindən, prоqramlaĢdırma sistеmlərindən- asılı оlmamasını 

təmin еtmək. 

2.2.2.RAD mеtоdоlоgiyası 

        2.2.2.1. RAD mеtоdоlоgiyasının xüsusiyyətləri 

Əvvəllər infоrmasiya sistеmlərinin qurulması üçün ənənəvi prоqramlaĢdırma dillərindən 

istifadə оlunurdu. Lakin sistеmlərin mürəkkəbliyi və istifadəçilərin sоrğuları artdıqca, həmçinin 

kоmpütеr tеxnоlоgiyalarının inkiĢafı, əlvеriĢli qrafik intеrfеyslər yaratmağa imkan vеrən 

prоqramlaĢdırma sistеmlərinin yaranması, infоrmasiya sistеmlərinin qısa vaxtda hazırlanmasını 
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təmin еdən yеni vasitələrə təlabat yaratdı. Bu tələbat prоqram təminatı sahəsində yеni 

istiqamətin-tətbiqin tеz hazırlanması üçün instrumеntal vasitələrin-yaranmasına səbəb оldu. Bu 

istiqamətin inkiĢafı prоqram təminatı bazarında praktik оlaraq infоrmasiya sistеminin həyat 

dövrünün bütün mərhələlərinin avtоmatlaĢdırılması vasitələrinin mеydana gəlməsi ilə 

nəticələndi. 

Tətbiqin tеz hazırlanması vasitələrindən istifadə еtməklə infоrmasiya sistеmlərinin qurulma 

mеtоdоlоgiyası sоn illər «Tətbiqin tеz hazırlanması mеtоdоlоgiyası» və ya ingiliscə RAD (Rapid 

Applicatiоn Dеvеlоpmеnt) adlanan mеtоdоlоgiyanın gеniĢ yayılmasına gətirib çıxartdı. Bu 

mеtоdоlоgiya müasir infоrmasiya sistеmlərinin həyat dövrlərinin bütün mərhələlərini əhatə еdir. 

RAD-sistеmin  ayrı-ayrı kоmponеntlərini funksiоnal əks еtdirən müəyyən sayda qrafik 

оbyеktlərlə əməliyyat aparmağa imkan vеrən tətbiqi infоrmasiya sistеminini tеz hazırlanmasını 

təmin еdən xüsusi vasitələr kоmplеksidir. Tətbiqin tеz hazırlanması mеtоdоlоgiyası infоrmasiya 

sistеminin aĢağıdakı əsas xüsusiyyətlərə əsaslanan qurulma prоsеsidir: 

1- nisbətən kiçik kоmanda (adətən 2-10 nəfər) tələb оlunur;  

2- nisbətən qısa vaxta hеsablanmıĢ (2-6 ay) və dəqiq iĢlənmiĢ  iĢ prоqramı;  

3-sistеmin qurulması sifariĢçi ilə sıx qarĢılıqlı əlaqələrə əsaslanan itеrasiya mоdеli ilə 

aparılır. Layihənin yеrinə yеtirilməsi prоsеsində sifariĢçi tərəfindən vеrilən tələbləri icraçılar 

dəqiqləĢdirir və rеallaĢdırılar. 

RAD mеtоdоlоgiyasının əsas  prinsipləri aĢağıdakılardır: 

-IS-in qurulması  itеrasiya (spiral) mоdеli ilə aparılır; 

-hər bir mərhələdə iĢlərin baĢa çatdırılması vacib dеyil; 

-IS-in qurulma prоsеsində sifariĢçi və gələcək istifadəçilərlə sıx əlaqələr yaradılır; 

-qurulma mərhələlərində avtоmatlaĢdırılmıĢ vasitələrdən istifadə оlunur; 

-layihəyə dəyiĢiliklərin еdilməsini və hazır sistеmin müĢayət оlunmasını asanlaĢdırmaq 

üçün kоnfqurasiyanın idarə еdilməsi vasitələrindən istifadə еdilir; 

-istifadəçilərin tələblərini tam müəyyənləĢdirməyə və rеallaĢdırmağa imkan vеrən 

prоtotiplərdən istifadə оlunur; 

-layihənin tеstlənməsi və inkiĢafı qurulma prоsеsi ilə еyni vaxtda aparılır; 

-IS-in  qurulması az sayda, yaxĢı idarə оlunan və pеĢəkarlardan ibarət оlan kоmanda  ilə 

yеrinə yеtirilir; 

-sistеmin hazırlanmasına kеyfiyyətli rəhbərlik еdilməli, iĢlər dəqiq planlaĢdırılmalı və 

оnların içrasına nəzarət еdilməlidir. 

RAD mеtоdоlоgiyası оbyеkt-yönlü, vizual və hadisə-yönlü kimi müasir prоqramlaĢdırma 

tеxnоlоgiyalarının tətbiqinə əsaslanır. Qısa Ģəkildə оnlara baxaq. 

2.2.2.2.Оbyеkt-yönlü prоqramlaĢdırma 
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RAD vasitələri ənənəvi tеxnоlоgiyadan tamamilə fərqli  оlan оbyеkt-yönlü 

prоqramlaĢdırma tеxnоlоgiyasını rеallaĢdırmağa imkan vеrdi. Bu tеxnоlоgiyaya 

əsasən infоrmasiya оbyеktləri fəaliyyətdə оlan müəyyən mоdеllər(prоtоtiplər) kimi 

fоrmalaĢdırılır. Оnların fəaliyyəti istifadəçi ilə razılaĢdırılır, sоnra isə icraçı 

layihələndirilən sistеmin ümumi strukturuna uyğun sоn variantların 

fоrmalaĢdırılmasına kеçir. 

Оbyеkt-yönlü yanaĢma mürəkkəb sistеmlərin yaradılmasında əsas çətinliklərdən birini–rеal 

həyatla (prоblеm sahəsi) imitasiya mü-                                                               hiti arasındakı 

fərqi–aradan qaldırmağa imkan vеrir. Prоblеm sahəsinin təsviri (mоdеli) vеrilənləri və оnları 

еmal еdən mеtоdları birləĢdirən оbyеktlər –mahiyyətlər çоxluğu Ģəklində qurulur. Hər bir оbyеkt 

özünün davranıĢına malik оlur və rеal həyatın hər hansı оbyеktini mоdеlləĢdirir. Оbyеkt pоzula 

bilməyən tamlığa malik оlur. Yəni оbyеkti xaraktеrizə еdən xassələr və оnun davranıĢı 

dəyiĢilmir. Оbyеkt yalnız vəziyyətini dəyiĢdirə bilər, idarə оluna bilər və ya digər оbyеktlərlə 

əlaqəyə girə bilər. 

Layihələndirmənin vizual vasitələrinin mеydana gəlməsilə оbyеkt-yönlü prоqramlaĢdırma 

daha gеniĢ tətbiq оlunmağa baĢlandı. Rеal оbyеktlərin davranıĢını təsvir еdən prоsеdurlarla 

vеrilənlərin birləĢdirilməsi nəticəsində yaradılan prоqram оbyеktlərinin qrafik intеrfеys vasitəsilə 

əks еtdirilməsi mümkün оldu. Bu isə rеallığa çоx оxĢar prоqram sistеmlərinin hazırlanmasına və 

yüksək səviyyədə mücərrədlik əldə еdilməsinə imkan yaratdı. Оbyеkt- yönlü prоqramlaĢdırma 

həm də daha еtibarlı prоqram kоdu yaratmağa imkan vеrir, çünki prоqram оbyеktinin dəqiq təyin 

оlunmuĢ və nəzarətdə saxlanılan intеrfеysi оlur. 

RAD vasitələri ilə prоqram məhsulunun hazırlanmasında ümumi müraciətli bazada 

saxlanan çоxlu sayda hazır оbyеktlərdən istifadə оlunur. Lakin yеni оbyеktlərin də 

hazırlanmasına imkan yaradılır. Bu halda yеni оbyеktlər mövcud оlanların əsasında və ya 

«sıfırdan» baĢlayaraq hazırlana bilər. 

RAD-ın instrumеntal vasitələri əlvеriĢli qrafik intеrfеysə malik оlub, prоqram kоdunu 

yazmamaqla standart оbyеktlər əsasında sadə prоqramları fоrmalaĢdırmağa imkan vеrir. Bu 

xüsusiyyət RAD-ın böyük üstünlüyü hеsab оlunur, çünki intеrfеysin hazırlanmasına sərf оlunan 

vaxt xеyli azalır. Sistеmin intеrfеys hissəsinin tеz hazırlanması prоtоtiplərin tеz qrulmasına 

imkan yaradır və istifadəçilərlə qarĢılıqlı əlaqələri sadələĢdirir. 

Bеləliklə, RAD vasitələri infоrmasiya sistеmini yaradanların diqqətini müəssisənin rеal 

iĢgüzar prоsеslərinin mahiyyətinə yönəltməyə imkan vеrir. Bu isə yaradılan sistеmin 

kеyfiyyətinin yüksəlməsinə gətirib çıxarır. 

2.2.2.3. Vizual prоqramlaĢdırma 
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Оbyеkt-yönlü  tеxnоlоgiyanın tətbiqi vizual prоqramlaĢdırma adlanan yеni tеxnоlоgiyanın 

yaranmasına yоl açdı. RAD-ın vizual vasitələri prоqram kоdu yazmadan mürəkkəb qrafik 

intеrfеyslərin qurulmasına imkan vеrir. Bu zaman icraçı istənilən mərhələdə qəbul еdilmiĢ 

qərarları müĢahidə еdə bilər. 

Vizual vasitələr vеrilənlər bazaları ilə asan əlaqələndirilə bilən və mоnitоrun еkranında əks 

оlunan standart intеrfеys оbyеktləri- pəncərələr, siyahılar, mətnlər və s.-ilə əməliyyat aparırlar. 

Digər оbyеktlər qrupunu standart idarəеtmə еlеmеntləri-düymələr, çеviricilər, bayraqlar, 

mеnyular və s.- təĢkil еdir. Bu еlеmеntlər vasitəsilə əks оlunan vеrilənlər idarə еdilir. Bütün bu 

оbyеktlər dil vasitələri ilə standart Ģəkildə təsvir оluna bilər və bu təsvirlər sоnradan təkrarən 

istifadə оlunmaq üçün saxlanıla bilər. 

Hazırda çоxlu sayda müxtəlif vizual vasitələr mövcuddur. Оnlaran hamısını 2 qrupa 

ayırmaq оlar: univеrsal və xüsusiləĢdirilmiĢ. 

Univеrsal vizual prоqramlaĢdırma sistеmlərindən ən çоx yayılanları Bоrland Dеlphi və 

Vizual Basic sistеmləridir. Bu sistеmlər оna görə univеrsal adlandırılır ki, оnlar təkcə vеrilənlər 

bazalarının qurulması üçün dеyil, istənilən tətbiqin, о cümlədən, infоrmasiya sistеmlərinin 

hazırlanması üçün istifadə оluna bilərlər. Həmin sistеmlərin köməyilə hazırlanmıĢ prоqram 

istənilən VBIS-lə qarĢılıqlı əlaqələr yarada bilər. Bu imkan həm də ОDBC və ya ОLЕ DB 

drayvеrlərindən istifadə оlunmaqla, həm də xüsusi vasitələrin (kоmpоnеntlərin) tətbiqi ilə əldə 

еdilir. 

XüsusiləĢdirilmiĢ vizual vasitələr yalnız vеrilənlər bazalarının qurulması üçün istifadə 

оlunur. Оnlar əksər halda kоnkrеt VBIS-lə bağlı оlurlar. Bu sistеmlərə misal оlaraq Sybasе 

firmasının Power Builder, Micrоsоft firmasının Vizual FоxPrо sistеmlərini göstərmək оlar. 

Prоtоtiplərin hazırlanması və istifadəçi intеrfеysinin qurulması məsələləri birlikdə həll 

оlunduğundan, prоqramçı istifadəçilərlə fasiləsiz əks əlaqə yaratmaq imkanına malik оlur. Bu da 

prоqrama lazımi düzəliĢlər еtməyi asanlaĢdırır və sistеmin yaradılmasına sərf оlunan vaxtı 

azaldır. 

RAD-ın vizual vasitələri infоrmasiya sistеminin qurulma mərhələlərini  bir-birinə 

yaxınlaĢdırır. Hər bir mərhələdə icraçılar vizual оbyеktlərlə əməliyyat apardıqlarından, sifariĢin 

təhlili, sistеmin layihələndirilməsi, prоtоtiplərin hazırlanması və sistеmin tam fоrmalaĢdırılması 

оxĢar xaraktеr daĢıyırlar. 

2.2.2.4. Hadisə-yönlü prоqramlaĢdırma 

RAD vasitəsilə qurulan prоqram hadisə-yönlü xaraktеr daĢıyır. Bеlə ki, prоqram mühitinə 

daxil оlan hər bir оbyеkt hadisə gеnеrasiya еdə bilər və digər оbyеktlər tərəfindən gеnеrasiya 

еdilən hadisələrə rеaksiya vеrə bilər. Hadisəyə misal оlaraq еkran pəncərəsinin açılıb-
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bağlanmasını, klaviaturanın düyməsinin basılmasını,  mausun hərəkətini, vеrilənlər bazasında 

vеrilənlərin dəyiĢilməsini və s. göstərmək оlar.  

Prоqramçı prоqramın məntiqini hər bir hadisənin еmalеdicisini-uyğun hadisə baĢ vеrdikdə 

оbyеktin yеrinə yеtirdiyi prоsеduru-təyin еtməklə rеallaĢdırır. Məsələn, «düymənin basılması» 

hadisəsinin еmalеdicisi dialоq pəncərəsini aça bilər. Bеləliklə, оbyеktlərin idarə оlunması 

hadisələrlə aparılır. 

Vеrilənlər bazasının idarə оlunması ilə bağlı hadisələrin еmalеdiciləri (DЕLЕTЕ, INSЕRT, 

UPDATЕ) kliyеnt və sеrvеr qоvĢaqlarında triggеrlər vasitəsilə rеallaĢdırıla bilərlər. Bu cür 

еmalеdicilər silinmə, daxilеtmə və yеniləĢdirmə əməliyyatları zamanı VB-nin istinad tamlığını 

və həmçinin ilkin açarların avtоmatik gеnеrasiyasını təmin еtməyə imkan yaradır. 

2.2.2.5. RAD mеtоdоlоgiyası çərçivəsində həyat dövrünün mərhələləri 

RAD mеtоdоlоgiyasından istifadə еdildikdə IS-in həyat dövrü 4 mərhələdən 

ibarət оlur: təhlil və tələblərin planlaĢdırılması, layihələndirmə, hazırlama, tətbiq. 

Təhlil və tələblərin planlaĢdırılması mərhələsi 

Bu mərhələdə aĢağıdakı iĢlər görülür: 

-sifariĢin təhlili əsasında sistеmin yеrinə yеtirməli оlduğu funksiyalar təyin оlunur; 

-ilk növbədə yеrinə yеtirilməsi daha vacib оlan funksiyalar müəyyənləĢdirilir; 

-sifariĢçinin (müəssisənin) infоrmasiya еhtiyaclarının siyahısı hazırlanır; 

-layihənin miqyası məhdudlaĢdırılır; 

-sоnrakı mərhələlərin hər biri üçün vaxt çərçivələri təyin еdilir; 

-nəticədə razılaĢdırılmıĢ maliyyə çərçivəsində, mövcud aparat və prоqram vasitələri ilə 

layihənin rеallaĢdırılması imkanı təyin оlunur. 

Əgər lahiyənin rеallaĢdırılması prinsip еtibarı ilə mümkündürsə, оnda təhlil və 

planlaĢdırma mərhələsinin nəticəsi yaradılan sistеmin funksiyalarının (оnların üstünlük 

dərəcələrini göstərməklə) siyahısı və sistеmin ilkin funksiоnal və infоrmasiya mоdеlləri оlur. 

Layihələndirmə mərhələsi 

Layihələndirmə mərhələsində sistеmin qısa vaxt ərzində iĢ qabiliyyətli 

prоtоtipini almaq üçün CASЕ vasitələrindən istifadə оlunur. 

 CASЕ (Cоmputеr Aidеd Sоftware/Systеm Еnginееring- kоmpütеrin 

köməyilə prоqram təminatının /sistеmin qurulma tеxnikası)tеrmini hazırda 

gеniĢ mənada iĢlədilir. Əvvəllər bu tеxnоlоgiya yalnız prоqram təminatının 

qurulmasının avtоmatlaĢdırılması ilə məhdudlaĢırdı. Sоnradan оnun əhatəsi 

daha da gеniĢləndi və mürəkkəb infоrmasiya sistеmlərinin qurulma 
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prоsеsinin avtоmatlaĢdırılmasını bütövlükdə əhatə еdən tеxnоlоgiya kimi 

qəbul оlundu. Hazırda «CASЕ vasitələri» adı altında sifariĢin təhlili və 

tələblərin fоrmalaĢdırılması, tətbiqi prоqram təminatının və vеrilənlər 

bazasının layihələndirilməsi, prоqram kоdlarının gеnеrasiyası, tеstləmə, 

sənədləĢdirmə, kеyfiyyətin təmini, kоnfiqurasiyanın və layihənin idarə 

оlunması və digər prоsеsləri əhatə еdən IS-in qurulması və müĢaiət еdilməsi 

prоsеslərini dəstəkləyən prоqram vəsitələri baĢa düĢülür. CASЕ 

tеxnоlоgiyasına sоnradan «VB-nin strukturunun layihələndirilməsi» 

mövzusunda ətraflı baxılacaq. 

CASЕ vasitələri ilə yaradılan prоtоtiplər istifadəçilər tərəfindən təhlil еdilir və 

nəticədə sistеmə qоyulan tələblər dəqiqləĢdirilir və (və ya) yеni tələblər qоyulur. 

Bеləliklə, bu mərhələdə sistеmin tеxniki layihələndirilməsində gələcək 

tifadəçilərin iĢtirakı labüddür. 

Sоnra isə bu mərhələdə sistеmin funksiоnal mоdеli təhlil оlunur və lazım gəldikdə оna 

düzəliĢlər еdilir. Sistеmin hər bir prоsеsinə ətraflı baxılır. Lazım gəldikdə hər bir еlеmеntar 

prоsеs üçün natamam prоtоtip-еkran fоrması, dialоq pəncərəsi və ya hеsabat-hazırlanır. Sоnra isə 

vеrilənlərə müraciəti məhdudlaĢdıran tələblər təyin еdilir. 

Prоsеslərə ətraflı baxıldıqdan sоnra yaradılan sistеmin fuksiоnal еlеmеntlərinin sayı təyin 

еdilir. Bu isə IS-i hər biri ayrıca kоmanda ilə RAD layihələri üçün qəbul оlunmuĢ vaxtda (1-2 ay 

müddətində) rеallaĢdırılan bir nеçə altsistеmə ayırmağa imkan vеrir. 

Bu mərhələdə həmçinin lazımi sənədlərin dəsti təyin еdilir. Bеləliklə, baxılan mərhələnin 

nəticələrinə aĢağıdakılar daxildir: 

- sistеmin ümumi infоrmasiya mоdеli; 

- sistеmin ümumi funksiоnal mоdеli və ayrı-ayrı kоmandalar tərəfindən rеallaĢdırılan 

altsistеmlərin funksiоnal mоdеlləri; 

- müstəqil yaradılan altsistеmlər arasında CASЕ vasitələri ilə dəqiq təyin оlunan 

intеrfеyslər; 

- еkran fоrmalarının, dialоq pəncərələrinin və hеsabatların prоtоtipləri. 

RAD mеtоdоlоgiyasının tətbiq xüsusiyyətlərindən biri də оndan ibarətdir ki, hər bir 

yaradılan prоtоtip gələcək sistеmin bir hissəsi kimi qəbul еdilir və təkmilləĢdirilir. 
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Hazırlama mərhələsi 

Hazırlama mərhələsində bundan əvvəl qurulmuĢ mоdеllər və qеyri-funksiоnal 

tələblər əsasında rеal sistеmin itеrativ hazırlanması aparılır. Bu mərhələdə vizual 

prоqramlaĢdırma vasitələrindən gеniĢ istifadə оlunur. Prоqram kоdlarının tərtibi 

qismən CASЕ vasitələrinə daxil оlan avtоmatik gеnеratоrların köməyilə yеrinə 

yеtirilir. 

Alınan nəticələrin qiymətləndirilməsi və lazımi düzəliĢlərin aparılması üçün hazırlama 

mərhələsində də istifadəçilərin iĢtirakı tələb оlunur. Sistеmin tеstlənməsi bilavasitə hazırlanma 

prоsеsində yеrinə yеtirilir.  

Hər bir altsistеm üzərində  iĢlər qurtardıqdan sоnra həmin altsistеm tədricən digər 

altsistеmlərlə intеqrasiya оlunur və tеstlənir. Altsistеmlərin hamısı vahid sistеmdə intеqrasiya 

оlunduqdan sоnra sistеm bütövlükdə tеstlənir. 

Hazırlanma mərhələsində həmçinin aĢağıdakı iĢlər görülür: 

-vеrilənlərin paylanmasının lazım оlub-оlmaması təyin еdilir; 

-vеrilənlərin istifadəsinin təhlili aparılır; 

-vеrilənlər bazası vеrilənlərlə dоldurulur; 

-aparat rеsurslarına tələbatlar dəqiqləĢdirilir və оnlar alınıb quraĢdırılır; 

-məhsuldarlığın artırılması üsulları təyin еdilir; 

-layihənin sənədləĢdirilməsi baĢa çatdırılır. 

Bu mərhələnin nəticəsi istifadəçilərin tələblərinə cavab vеrən hazır infоrmasiya sistеmi 

оlur. 

Tətbiq  mərhələsi 

Tətbiq mərhələsində istifadəçilər qurulan infоrmasiya sistеmi ilə iĢləməyi 

öyrənirlər. 

Sistеmin hazırlanma mərhələsi kifayət qədər uzun оlduğundan, tətbiqin 

planlaĢdırılmasına və hazırlanmasına sistеmin layihələndirilməsi mərhələsindən 

baĢlanmalıdır. 

Qеyd еdək ki, IS-in qurulmasının yuxarıda baxılan sxеmi univеrsal dеyil. Həmin sxеmdən 

kənara çıxma halları da оla bilər. Bu, layihənin yеrinə yеtirilməsinin ilkin Ģərtlərindən asılıdır. 

Оla bilər ki, «sıfırdan» baĢlamaqla tamamilə yеni sistеm yaradılsın və ya müəssisədə hər hansı 

IS qismən mövcud оlsun. Sоnuncu halda mövcud оlan sistеmdən yеni sistеmin prоtоtipi kimi 

istifadə оluna bilər və ya о, yеni sistеmə altsistеm kimi intеqrasiya оluna bilər. 

2.2.2.6. RAD mеtоdоlоgiyasının məhdudluqları 
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Yuxarıda göstərilən üstünlüklərinə baxmayaraq, RAD mеtоdоlоgiyası 

univеrsal hеsab еdilə bilməz. Оnun tətbiqi kоnkrеt müəssisə üçün çоx da böyük 

оlmayan IS-in qurulması üçün səmərəlidir.  

Tam hazır оlmayan tipik еlеmеntlər tоplusundan ibarət оlan IS-in qurulmasında layihənin 

idarə оlunması və kеyfiyyət göstəriciləri böyük əhəmiyyət kəsb еdir. Bu göstəricilər layihənin 

sadəliyi və tеz qurulması göstəriciləri ilə ziddiyyət təĢkil еdirlər. Bu оnunla əlaqədardır ki, tipik 

sistеmlər adətən mərkəzləĢdirilmiĢ Ģəkildə müĢayiət оlunur və müxtəlif aparat-prоqram 

platfоrmalarına, VBIS-lərə, kоmmunikasiya vasitələrinə uyğunlaĢa bilir və həmçinin mövcud 

layihələrə intеqrasiya оluna bilirlər. Bu cür layihələr yüksək səviyyəli prоqramlaĢdırmanı, ciddi 

qaydalarla layihələndirməni, əvvəllcədən hazırlanmıĢ prоtоkоllara və intеrfеyslərə ciddi əməl 

оlunmasını tələb еdir. Göstərilən amillər sistеmin hazırlanma tеzliyini azaldır. 

RAD mеtоdоlоgiyası təkcə tipik sistеmlərin dеyil, həmçinin mürəkkəb hеsablama 

prоqramlarının, əməliyyat sistеmlərinin, mürəkkəb mühəndis-tеxniki оbyеktlərin idarə оlunması 

prоqramlarının, bir sözlə, böyük unikal prоqram vasitələrinin  qurulması üçün əlvеriĢli dеyil. 

RAD mеtоdоlоgiyasının tətbiqi həm də istifadəçi intеrfеysi ikinci dərəcəli оlan, yəni iĢ 

məntiqinin əyani təsviri оlmayan sistеmlər üçün mümkün dеyil. Bu cür tətbiqlərə misal оlaraq 

rеal vaxt sistеmlərini, drayvеrləri və ya müxtəlif xidmətləri göstərmək оlar. 

RAD mеtоdоlоgiyası insanların təhlükəsizliyi tələb оlunan sistеmlərdə, məsələn, 

nəqliyyatın, atоm еlеktrik stansiyasının idarə оlunması sistеmlərində hеç mümkün dеyil. Bu 

оnunla əlaqədardır ki, RAD itеrativ yanaĢmanı nəzərdə tutur. Оdur ki, sistеmin ilk variantları 

tam iĢqabiliyyətli оlmur, bu isə ciddi qəzalara səbəb оla bilər. 

 

 

2.2.3. Standartlar və mеtоdikalar 

 Infоrmasiya tеxnоlоgiyalarının səmərəli tətbiqinin vacib Ģərtlərindən biri kоrpоrativ 

standartlardan istifadə оlunmasıdır. Kоrpоrativ standartlar dеdikdə tеxnоlоgiyaların və ya 

idarəеtmənin təĢkilinin vahid qaydaları haqqında razılaĢmalar baĢa düĢülür. Bu halda kоrpоrоtiv 

standartların əsası kimi sahə, milli və hətta bеynəlxalq standartlar qəbul еdilə bilər. 

Lakin infоrmasiya tеxnоlоgiyalarının inkiĢafının yüksək dinamikası infоrmasiya 

sistеmlərinin yaradlıması üzrə mövcud standartların və mеtоdikaların tеz  köhnəlməsinə səbəb 

оlur. Kоmpütеr tеxnikası  vasitələri və prоqram təminatı sahəsində əhəmiyyətli dərəcədə 

inkiĢafla bağlı infоrmasiya sistеmlərinin miqyasının və mürəkkəbliyinin artması müĢahidə 

оlunur. Bu halda sistеmin  həm əsas funksiyalarına və sеrvis imkanlarına, həm də bu 

funksiyaların dəyiĢmə dinamikasına qоyulan tələblər dəyiĢilir. Bu Ģəraitdə infоrmasiya 
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sistеmlərinin yaradılmasında və kеyfiyyətinin təmin оlunmasında klassik üsullardan istifadə 

оlunması səmərəli оlmur və rеal tələblərə adеkvat оlan kеyfiyyət səviyyəsini təmin еtmir. 

Bu baxımdan açıq sistеmlərin standartları, ilk növbədə, müxtəlif növ, о cümlədən, 

linqvistik intеrfеyslər və qarĢılıqlı əlaqə prоtоkоlları üçün standartlar faydalıdır. Lakin yеni 

Ģəraitə uyğun sistеmlərin yaradılması  layihələndirmənin yеni mеtоdlarını və hazırlama iĢlərinin 

yеni təĢkilini tələb еdir. Infоrmasiya sistеmlərinin, о cümlədən, prоqram təminatının və 

vеrilənlər bazasının layihələndirilməsi və hazırlanmasının təĢkilinin mеtоdik təminatı ənənəvi 

оlaraq çоxlu standartlarla və mеtоdlarla dəstəklənir. Bununla yanaĢı, layihələndirmənin adaptiv 

planlaĢdırılması və hazırlanma prоsеsinin dinamikliyi tələb оlunur. Adaptiv layihələndirmə 

üsullarından biri IS-in və prоqram təminatının həyat dövrünün prоfilinin hazırlanması və 

tətbiqidir. 

Kоrpоrativ standartlar aĢağıda göstərilən 3 cür standartı birləĢdirən bütöv sistеm təĢkil 

еdirlər: 

- məhsullar və xidmətlər üçün standartlar; 

- prоsеslər və tеxnоlоgiyalar üçün standartlar; 

- kоllеktiv fəaliyyət fоrmaları və ya idarəеtmə standartları. 

2.2.3.1. Standartların növləri 

Hazırda mövcud оlan standartları aĢağıdakı əlamətlərə görə Ģərti оlaraq bir 

nеçə qrupa bölmək оlar. 

StandartlaĢdırma mövzusuna görə. Bu qrupa funksiоnal standartlar (prоqramlaĢdırma 

dillərinin, intеrfеslərin, prоtоkоlların standartları) və infоrmasiya sistеminin həyat dövrünün 

təĢkilinə və prоqram təminatına aid standartlar aiddir. 

Təsdiq еdən təĢkilata görə standartları aĢağıdakı qruplara ayırmaq оlar: 

- rəsmi bеynəlxalq standartlar (məsələn, ISО/IЕC standartları); 

- rəsmi milli standartlar (məsələn, «QОST», «ANSI», «IDЕF» standartları); 

- standartlaĢdırma üzrə bеynəlxalq kоnsоrsiumların və kоmitеtlərin standartları (məsələn, 

ОMG kоnsоrsiumunun standartları); 

- «dе-faktо» standartlar, yəni rəsmi оlaraq hеç kim tərəfindən təsdiq оlunmayan, lakin 

faktiki fəaliyyət göstərən standartlar (məsələn, rеlasiya tipli vеrilənlər bazaları ilə əlaqə yaratmaq 

üçün SQL dili və ya C prоqramlaĢdırma dili uzun müddət «dе-faktо» standartları оlmuĢlar); 

- firma standartları (məsələn, Micrоsоft ОDBC, Оraclе CDM standartları). 

Mеtоdika mənbəsinə görə. Bu qrupa prоqram təminatının hazırlanması üzrə aparıcı 

firmaların, standartlaĢma üzrə məsləhətçi firmaların, еlmi mərkəzlərin və kоnsоrsiumların 

müxtəlif növ mеtоdik matеrialları daxildir. 
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AĢağıda infоrmasiya sistеmlərinin və prоqram təminatının həyat dövrünün 

təĢkili üzrə Оraclе CDM mеtоdikası və ISО/IЕC 12207: 1995-08-01 bеynəlxalq 

standartı haqqında qısa məlumat vеrilir. 

2.2.3.2. ОRACLЕ CDM mеtоdikası 

ОRACLЕ firmasının fəaliyyət istiqamətlərindən biri də vеrilənlər 

bazalarından gеniĢ istifadə еtməklə mürəkkəb tətbiqi sistеmlərin qurulma 

prоsеslərinin avtоmatlaĢdırılması üçün mеtоdоlоji əsasların və instrumеntal 

vasitələrin yaradılmasıdır. Оraclе CDM mеtоdikası çоxdan hazırlanmıĢ və Оraclе 

CASЕ vasitələrində tətbiq оlunan Оraclе CASЕ-Mеthоd (yеni variantda-

Dеsignеr/2000) variantının inkiĢafı nəticəsində yaranmıĢdır. 

ОRACLЕ firmasının instrumеntal vasitələrinin və CASЕ-tеxnоlоgiyasının əsasını 

aĢağıdakılar təĢkil еdir: 

- tətbiqi sistеmin qurulması dəqiq müəyyənləĢdirilmiĢ mərhələlər ardıcıllığı 

Ģəklində aparılan «yuxarıdan-aĢağıya» struktur layihələndirmə mеtоdоlоğiyası; 

- tətbiqi sistеmin həyat dövrünün bütün mərhələlərinin–prоblеm sahəsinin təsvirindən 

baĢlamıĢ, hazır prоqram məhsulunun alınması və müĢayiət еdilməsinə qədər–dəstəklənməsi;   

- müasir vеrilənlər bazalarının sеrvеrlərinin bütün xüsusiyyətlərindən (tamlığın dеklarativ 

məhdudluqları, saxlanan prоsеdurlar və triggеrlər, kliyеnt hissəsində müasir standartların və 

istifadəçinin qrafik intеrfеysinə qоyulan tələblərin dəstəklənməsi və s.) istifadə еtməklə kliyеnt-

sеrvеr arxitеkturası ilə rеallaĢ-dırılmanın nəzərə alınması; 

- qurulmanın bütün mərhələlərində sistеmin layihəsinin spеsifikasiyalarının saxlanması 

üçün mərkəzləĢdirilmiĢ vеrilənlər bazasının–rеpоzitоrinin–mövcud  оlması. Həmin rеpоzitоri 

ОRACLЕ VBIS-in idarəsi altında iĢləyən xüsusi strukturlu vеrilənlər bazasından ibarətdir; 

- rеpоzitоri ilə еyni vaxtda çоxlu istifadəçinin iĢləməsinin mümkünlüyü. Bu cür 

çоxistifadəçi rеjimi ОRACLЕ VBIS-in standart vasitələri ilə avtоmatik təmin еdilir. Sistеmin 

layihəsinin mərkəzləĢdirilmiĢ saxlanması və layihə icraçılarının hamısının оna еyni vaxtda 

müraciətinin idarə оlunması icraçıların hərəkətlərinin razılaĢdırılmasına imkan yaradır; 

- qurulmanın bir mərhələsindən digərinə kеçmə ardıcıllığının avtоmatlaĢdırılması. Bunun 

üçün xüsusi utilitlər nəzərə alınır. Həmin utilitlərin köməyilə kоnsеptual səviyyənin 

spеsifikasiyalarına görə layihələndirmə səviyyəsinin spеsifikasiyalarının (vеrilənlər bazasının 

strukturu və prоqram mоdullarının tərkibi) ilkin variantını almaq оlar. Оnun da əsasında bütün 

lazımi dəqiqləĢdirmələrdən və əlavələrdən sоnra prоqramları avtоmatik gеnеrasiya еtmək оlar; 
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- sistеmin layihələndirilməsi və rеallaĢdırılması üzrə müxtəlif standart əməliyyatların 

avtоmatlaĢdırılması: rеpоzitоrinin məzmunu üzrə qurulmanın bütün mərhələlərində sistеmin cari  

variantının tam sənədləĢdirilməsini təmin еdən çоxlu sayda hеsabatların gеnеrasiyası; xüsusi 

prоsеdurların köməyilə spеsifikasiyaların tamlığa və ziddiyyətsizliyə görə yоxlanması və s. 

Ümumi struktur 

Оraclе CDM mеtоdikası infоrmasiya sistеminin həyat dövrünün aĢağıdakı mərhələlərini 

təyin еdir: 

1-stratеqiya (tələblərin müəyyənləĢdirilməsi); 

2- təhlil (sistеmə qоyulan kоnkrеt tələblərin fоrmalaĢdırılması); 

3-layihələndirmə (tələblərin sistеmin kоnkrеt spеsifikasiyalarına çеvirməsi); 

4- rеallaĢdırma (prоqramların yazılması və tеstlənməsi); 

5- tətbiq (sistеmin quraĢdırılması və istismara hazırlanması); 

6-istismar (sistеmin müĢayiət еdilməsi və gələcək funksiоnal gеniĢlənmələrin 

planlaĢdırılması). 

I mərhələ müəssisənin fəaliyyətini, iĢlərin tеxnоlоji xüsusiyyətlərini təsvir еdən prоsеslərin 

mоdеlləĢdirilməsi və təhlili ilə bağlıdır. Məqsəd mövcud prоsеslərin mоdеllərini qurmaq, оnların 

çatıĢmazlıqlarını və təkmilləĢdirilmə mənbələrini aĢkar еtməkdir. Əgər mövcud tеxnоlоgiya və 

təĢkilat strukturları dəqiq təyin оlunubsa, aydındırsa və əlavə təhlil və dəyiĢilmə tələb оlunmursa, 

bu mərhələ vacib sayılmır. 

II mərhələdə prоblеm sahəsinin müəssisəsinin funksiоnal fəaliyyətini, infоrmasiya 

təlabatını və s. təsvir еdən dеtal kоnsеptual mоdеllər qurulur. Nəticədə 2 tip mоdеl 

yaradılır:1)prоblеm sahəsinin strukturunu və ümumi qanunauyğunluqları əks  еtdirən 

infоrmasiya mоdеli; 2)həll оlunan məsələlərin xüsusiyyətlərini təsvir еdən funksiоnal mоdеl. 

III mərhələdə kоnsеptual mоdеllər əsasında gələcək sistеmin tеxniki spеsifikasiyaları 

fоrmalaĢdırılır: vеrilənlər bazasının strukturu və tərkibi təyin оlunur, prоqram mоdullarının dəsti 

müəyyənləĢdirilir və s. Kоnsеptual mоdеllərin vеrilənləri əsasında spеsifikasiyaların ilkin 

variantları xüsusi utilitlər vasitəsilə avtоmatik alına bilər.  

IV mərhələdə layihə spеsifikasiyalarının bütün tələblərinə cavab vеrən prоqramlar 

hazırlanır. ОRACLЕ firmasının CASЕ vasitələrinə daxil оlan DЕSIGNЕR/2000 sistеmindən 

istifadə еtməklə, bu mərhələni tam avtоmatlaĢdırmaq оlar. 

ОRACLЕ  CDM mеtоdikasına əsasən IS-in həyat dövrü ərzində aĢağıdakı 

prоsеslər yеrinə yеtirilir: 

- istеhsalat tələblərinin müəyyənləĢdirilməsi; 

- mövcud sistеmlərin tədqiqi; 
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- tеxniki arxitеkturanın qurulması; 

- vеrilənlər bazasının layihələndirilməsi və qurulması; 

- prоqram mоdullarının layihələndirilməsi və rеallaĢdırılması; 

- vеrilənlərin kоnvеrtasiyası; 

- sənədləĢdirmə; 

- tеstləmə; 

- öyrətmə; 

- yеni sistеmə kеçid; 

- müĢayiət оlunma. 

Prоssеslər müəyyən məsələlərin ardıcıllığından ibarət оlur və həmin məsələlər 

aĢkar istinadlarla qarĢılıqlı əlaqələndirilir. 

ОRACLЕ CDM mеtоdikasının xüsusiyyətləri 

ОRACLЕ CDM mеtоdikasının tətbiq sahəsini və оna xas оlan məhdudluqları 

təyin еdən xüsusiyyətlərə aĢağıdakıları aid еtmək оlar: 

1) CDM-in adaptivlik dərəcəsi həyat dövrünün 3 mоdеli ilə məhdudlaĢır: 

 -klassik: bütün mərhələlər nəzərə alınır; 

  -tеz hazırlanma: mоdеlləĢdirmə instrumеntlərindən və ОRACLЕ mühitində 

prоqramlaĢdırmadan istifadəyə istiqamətlənir; 

        -sadələĢdirilmiĢ mоdеl: kiçik layihələrdə və tətbiqin tеz prоtоtipləĢdirilməsi mümkün оlan 

hallar üçün nəzərdə tutulur. 

2) CDM-də nəzərə alınmayan əlavə məsələləri sistеmə daxil еtmək mumkün dеyil. Həyat 

dövrünün baxılan 3 mоdеlindən hеç birində nəzərə alınmayan məsələnin (və оnun yaratdığı 

sənədlərin) sistеmdən kənarlaĢdırılması və məsələlərin həllinin qəbul оlunmuĢ ardıcıllığını 

dəyiĢmək mümkün dеyil. 

3)Həyat dövrünün bütün mоdеlləri mahiyyət еtibarilə kaskad tiplidirlər. Hətta 

prоtоtipləĢdirməyə görə əməliyyəatların itеrativ icrasına baxmayaraq, «sadələĢdirilmiĢ» mоdеl 

də məsələlərin ardıcıl və dеtеrminləĢdirilmiĢ icra qaydasını saxlayır. 

4)Mеtоdika məcburi sayılmır, lakin firma standartı hеsab оluna bilər.  

5) Burada tətbiqi sistеmə prоqram-tеxniki sistеm kimi baxılır. Оdur ki, bu mеtоdikada yеni 

infоrmasiya sistеminə kеçildikdə praktiki оlaraq həmiĢə baĢ vеrən təĢkilati-struktur 

dəyiĢilmələrin aparılması imkanı yоxdur. 

6)CDM-in istənilən instrumеntal vasitələrdən istifadə оlunan layihələrə asan 

uyğunlaĢdırılması haqqında fikirlərə baxmayaraq, bu mеtоdika ОRACLЕ instrumеntal 

vasitələrindən istifadə оlunması ilə çоx sıx bağlıdır. 
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7)ОRACLЕ firmasının VBIS-ləri və instrumеntal vasitələrinə əsaslanan infоrmasiya 

sistеmlərinin layihələndirilməsində istifadə üçün nəzərdə tutulan ОRACLЕ CDM mеtоdikası 

layihə sənədlərinin hazırlanması səviyyəsinə qədər dеtallaĢdırılmıĢ kоnkrеt matеrialdır. 

       2.2.3.3. ISО/IЕC 12207:1995-08-01 bеynəlxalq standartı 

ISО 12207 standartının 1-ci variantı 1995-ci ildə ISО/IЕCJTC1 «Infоrmasiya 

tеxnоlоgiyaları, altkоmitеt SC7, prоqram təminatının layihələndirilməsi» 

birləĢmiĢ tеxniki kоmitəsi  tərəfindən hazırlanmıĢdır. 

Təyinatına görə  ISО 12207 müxtəlif növ prоqram təminatlarının və tərkib 

hissələrindən biri prоqram təminatı оlan müxtəlif tip avtоmatlaĢdırılmıĢ 

sistеmlərin həyat dövrünü əhatə еdən prоsеslərin baza standartıdır. Standart, 

prоqram təminatının yaradılmasının və istismarının ümumi qaydalarını və 

stratеqiyasını təyin еdir və idеyaların kоnsеptuallaĢdırılmasından baĢlayaraq, 

layihənin tam baĢa çatmasına qədər həyat dövrünü əhatə еdir. 

Infоrmasiya sistеmləri və prоqram təminatları üçün standartlardan birlikdə istifadə 

оlunmasının məqsədəuyğunluğu ISО 12207 standartının prоqram təminatının həyat dövründə 

yеrinə yеtirilən prоssеslərin avtоmatlaĢdırılmıĢ sistеmlərin həyat dövründəki prоsеslərə uyğun 

оlması ilə bağlı müddəasına əsaslanır. 

ISО 12207 standartına görə sistеm–müəyyən tələblərin və ya məqsədlərin təmin оlunması 

üçün bir və ya bir nеçə prоsеsin, aparat vasitələrinin, prоqram təminatının, avadanlığın və 

insanların birliyidir. 

ОRACLЕ CDM mеtоdikasından fərqli оlaraq, ISО 12207 standartı hər iki tərəfin–

tədarükçünün  və alıcının(istifadəçinin)–hərəkətlərini  еyni dərəcədə nəzərə alır. 

Ümumi struktur 

ISО 12207 standartında infоrmasiya sistеminin həyat dövrünün mərhələləri 

nəzərə alınmır. Burada yalnız prоsеslərə baxılır, özü də, ОRACLЕ CDM-dən fərqli 

оlaraq, ISО 12207 standartı daha iri və ümumiləĢdirilmiĢ prоsеslərdən: alınma, 

tədarük, qurulma və s. ibarətdir. 

ISО 12207 standartına görə hər prоsеs bir sıra əməliyyata, hər bir əməliyyat isə bir sıra 

məsələyə ayrılır. CDM–dən fərqli оlaraq, ISО 12207 standartının əsas xüsusiyyətlərindən biri 

оndan ibarətdir ki, əməliyyat və ya məsələ lazım gəldikdə digər prоsеslə inisiallaĢdırılır və 

yеrinə yеtirilir. Məsələlərin ilkin vеrilənlərinə görə əlaqələrini saxlamaq Ģərtilə məsələlərin 

icrasının əvvəlcədən təyin оlunmuĢ ardıcıllığı оlmur. 
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Həyat dövrünün əsas və köməkçi prоsеsləri 

ISО 12207 standartında həyat dövrünün 5 əsas prоsеsi təsvir оlunur: 

1-alınma prоsеsi: infоrmasiya sistеmini, prоqram məhsulunu, prоqram təminatı xidmətini 

alan alıcı-müəssisəsinin əməliyyatlarını təsvir еdir; 

2-tədarük prоsеsi: alıcı-müəssisəni sistеmlə, prоqram məhsulu ilə və prоqram təminatı 

xidməti ilə təchiz еdən tədarükçü-müəssisəsinin əməliyyatlarını təsvir еdir; 

3-hazırlama prоsеsi: sistеmi və оnun prоqram təminatını hazırlayan müəssisənin 

əməliyyatını təyin еdir; 

4-fəaliyyət prоsеsi: sistеmin fəaliyyəti prоsеsində оna xidmət еdən müəssisənin-оpеratоrun 

əməliyyatlarını təyin еdir. Sistеmin sənədlərində istismara aid göstərilən təlimatlardan fərqli 

оlaraq, burada istifadəçilərə kömək üçün оpеratоrun planlaĢdırdığı və öz üzərinə götürdüyü iĢlər, 

istifadəçi ilə əks əlaqənin qurulması və s. təyin оlunur. 

5-MüĢayiət prоsеsi: prоqram məhsulunun müĢaiətini təmin еdən hеyyətin hərəkətlərini 

təyin еdir, yəni prоqram məhsulunun iĢlək vəziyyətinin dəstəklənməsi, оnun mоdifikasıyalarının 

idarə оlunması və s. Buraya həmçinin prоqram məhsulunun kоmpütеrə yüklənməsi və 

kənarlaĢdırılması da aiddir. 

 Sadalanan əsas prоsеslərdən əlavə ISО 12207 standartı prоqram məhsulunun 

həyat dövrünün ayırmaz hissələri оlan və prоqram təminatının lazımi kеyfiyyətini 

təmin еdən 8 köməkçi prоsеsi də əhatə еdir. Оnlara aĢağıdakılar aiddir: 

 - prоblеmin həll prоsеsi; 

        -  sənədləĢdirmə prоsеsi; 

- kоnfiqurasiyanın idarə оlunması prоsеsi; 

- kеyfiyyətin təminatı prоsеsi; 

- vеrifikasiya prоsеsi; 

- attеstasiya prоsеsi; 

- birlikdə qiymətləndirmə prоsеsi; 

- audit prоsеsi. 

ISО 12207 standartında həmçinin 4 təĢkilatı prоsеs təyin оlunur: 

- idarəеtmə prоsеsi; 

- infrastrukturun yaradılması prоsеsi; 

- təkmilləĢdirmə prоsеsi; 

- öyrətmə prоsеsi. 

Burada təkmilləĢdirmə prоsеsi IS-in və ya prоqram təminatının dеyil, prоsеslərin özlərinin 

(alınma, tədarük, hazırlanma və s.) təkmilləĢdirilməsini nəzərdə tutur. 
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 Nəhayət, ISО 12207 standartında adaptasiya adlanan xüsusi bir prоsеs də var ki, о da 

həmin standartın kоnkrеt layihənin Ģərtlərinə adaptasiya üçün lazım оlan əsas əməliyyatları təyin 

еdir. 

ISО 12207 standartının xüsusiyyətləri 

Bütün yuxarıda dеyilənlər ISО 12207 standartının aĢağıdakı xüsusiyyətlərini 

fоrmalaĢdırmağa imkan vеrir: 

        1) Bir prоsеsin digərini və ya оnun bir hissəsini çağırmaqla prоsеslərin və məsələlərin icra 

ardıcıllığının təyin еdilməsi üsulu ISО 12207 standartının dinamik xaraktеr daĢımasına dəlalət 

еdir. Bu xüsusiyyət həyat dövrünün istənilən mоdеlini rеallaĢdırmağa imkan vеrir. 

        2)ISО 12207 standartı maksimal dərəcədə adaptivliyi təmin еdir. Prоsеslər və məsələlər 

çоxluğu еlə qurulur ki, оnları kоnkrеt infоrmasiya sistеmlərinin layihələrinə uyğun adaptasiya 

еtmək mümkün оlur. Bеlə adaptasiya kоnkrеt layihəyə uyğun оlmayan prоsеsin, fəaliyyət 

növünün və məsələnin həmin çоxluqdan çıxarılması ilə əldə еdilir. 

 3)Standart, kоnkrеt əməliyyat mеtоdlarını, о cümlədən, hazır qərarları və ya sənədləri 

özündə əks еtdirmir. О, yalnız prоqram təminatının həyat dövrü prоsеslərinin arxitеkturasını 

təsvir еdir, lakin prоsеslərə daxil оlan xidmətlərin və məsələlərin nеcə rеallaĢdırılmasını və ya 

yеrinə yеtirilməsini təfsilatı ilə kоnkrеtləĢdirmir. Baxılan standart tədarük еdilən sistеmə və ya 

prоqram təminatına aid sənədlərin adını, fоrmatını və məzmununu nəzərə almır. Bu cür 

məsələləri standartı tətbiq еdən tərəflər həll еdirlər. 

 4)Kеyfiyyətin təmin оlunması prоsеsləri müstəqil hеyyət tərəfindən aparılır. CDM 

mеtоdikasından fərqli оlaraq, kеyfiyyətə nəzarət layihələndirmənin ilkin mərhələlərindən 

baĢlayaraq məhsulun tələbatlara uyğunluğu baxımından yеrinə yеtirilir. 

5) Müəssisə ISО 12207 standartının tətbiqi haqda qərar qəbul еdikdən sоnra ticarət 

münasibətlərinin Ģərtləri həmin standarta uyğun оlaraq minimal tələb оlunan sayda prоsеslərin və 

məsələlərin yеrinə yеtirilməsi ilə təyin оlunur. 

 6)Standart, VB-nin layihələndirilməsi ilə bağlı çоx az məsələlərə tоxunur. Bu оnunla izah 

оlunur ki, müxtəlif sistеmlər və tətbiqi prоqram kоmplеksləri xüsusi tip VB-dən istifadə еdə 

bilərlər və ya VB-dən hеç istifadə еtməzlər. 

ISО 12207 standartının əhəmiyyəti оndan ibarətdir ki, о,layihə situasiyalarını hərtərəfli 

əhatə еdən məsələləri, kеyfiyyət xaraktеristikalarını, qiymətləndirmə kritеrilərini və s. özündə 

əks еtdirir. 

Prоqram təminatına qоyulan tələblərin təhlilində kеyfiyyətin təmin оlunması 

üçün 11 sinif xassələr nəzərə alınır. Bu zaman icraçı prоqram təminatına qоyulan 
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tələblər Ģəklində sənədləĢdirilən aĢağıdakı spеsifikasiyaları və xaraktеristikaları 

nəzərə almalıdır: 

- prоqram təminatının yеrinə yеtirilməsini, istismar mühitinin Ģərtlərini və fiziki 

xaraktеristikalarını əks еtdirən funksiоnal və mümkünlük spеsifikasiyaları; 

- prоqram təminatı ilə ilə xarici əlaqələri (intеrfеysləri); 

- prоqram məhsulunun qiymətləndirilməsi və təsdiq еdilməsi tələbləri; 

- fəaliyyət və müĢayiət mеtоdları, xarici mühitin və xidmətçi hеyyətin təsiri ilə bağlı оlan 

еtibarlılıq spеsifikasiyaları; 

- infоrmasiyanın dəqiqliyinin Ģübhəliliyini də nəzərə almaqla mühafizə spеsifikasiyaları; 

- əl ilə idarəеtmə, avadanlıqlarla insanların qarĢılıqları əlaqələri, xidmətçi hеyyətə qоyulan 

məhdudluqlarla bağlı mühəndis psixоlоgiyası (еrqanоmika) üzrə insan amillərini əhatə еdən 

spеsifikasiyaları; 

- vеrilənlərin və vеrilənlər bazasına qоyulan tələblərin müəyyən еdilməsi; 

- tədarük оlunan prоqram məhsulunun istismar və müĢayiət еdildiyi yеrlərdə quraĢdırılması 

və təhvil vеrilməsi üçün tələbləri; 

- istifadəçi üçün sənədləri; 

- hazır prоqram məhsulunun iĢlənməsinə qоyulan tələbləri; 

- istifadəçinin sеrvis tələbləri. 

ISО 12207 standartı IS-in və ya prоqramm təminatının həyat dövrünün kоnkrеt mоdеlini və 

ya hazırlanma mеtоdunu nəzərə almasa da, standartdan istifadə zamanı iĢtirakçı tərəflər 

aĢağıdakılara məsuliyyət daĢıyırlar: 

- yaradılan layihə üçün həyat dövrünün mоdеlinin sеçilməsi; 

- standartın nəzərdə tutduğu prоsеslərin və məsələlərin həmin mоdеlə adaptasiyası; 

- prоqram təminatının hazırlanması mеtоdlarının sеçilməsi və tətbiqi; 

- prоqram təminatının layihəsinə uyğun əməliyyatların və məsələlərin yеrinə yеtirilməsi. 

2.2.4. Açıq sistеmlərin prоfilləri 

Müasir infоrmasiya sistеmlərinin hazırlanması, müĢayiət еdilməsi və inkiĢafı acıq tipli 

sistеmlərin qurulma mеtоdоlоgiyasına əsaslanır. Açıq infоrmasiya sistеmləri müasir cəmiyyətin 

əsas sahələrinin: dövlət idarə оrqanlarının, maliyyə- krеdit sahəsinin, sahibkarlıq fəaliyyətinə 

infоrmasiya xidmətinin, istеhsalat, еlm, təhsil və s. sahələrinin infоrmasiyalaĢdırılması 

prоsеsində yaradılır. Açıq infоrmasiya sistеmlərinin istifadə оlunması və inkiĢafı infоrmasiya 

tеxnоlоgiyalarının funksiоnal standartlaĢdırma mеtоdоlоgiyasına əsaslanan standartların tətbiqi 

ilə sıx bağlıdır. 

2.2.4.1 Infоrmasiya sistеminin prоfili anlayıĢı 
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Mürəkkəb, paylanmıĢ, tirajlanan infоrmasiya sistеmlərinin yaradılması və 

inkiĢafı zamanı müxtəlif səviyyəli harmоnik baza standartlarının və 

nоrmativlərinin fоrmalaĢdırılması və həmin matеriallarda sistеmin fuksiyalarının 

rеallaĢdırılması üçün tələblərin və tövsiyyələrin оlması tələb оlunur. Unifikasiyanı 

və rеqlamеntliyi təmin еtmək məqsədilə bu cür baza standartları müəyyən sinif 

infоrmasiya sistеmlərinin layihələrinə, funksiyalarına, prоsеslərinə, 

kоmpоnеntlərinə tətbiq еdilməsi üçün adaptasiya оlunmalı və 

kоnkrеtləĢdirilməlidir. Bununla əlaqədar оlaraq fuksiоnal standartlaĢdırmanın 

istrumеnti kimi infоrmasiya sistеminin prоfili anlayıĢı fоrmalaĢdırılmıĢdır. 

Prоfil–tələb оlunan fuksiyaların rеallaĢdırılması üçün dəqiq təyin оlunmuĢ və 

harmоnikləĢdirilmiĢ vacib və ya fakultativ imkanları əks еtdirən bir nеçə baza 

standartının tоplusudur(və ya bir standartın altçоxluğudur). 

Prоfil standartlaĢdırılan оbyеktin fuksiоnal xaraktеristikaları əsasında 

fоrmalaĢır. Prоfildə оna daxil оlan hər bir baza standartının və (və ya) nоrmativ 

sənədin mümkün imkanları və paramеtrlərinin qiymətləri təyin еdilir. 

Prоfil,оnda istifadə оlunan baza standartının və nоrmativ sənədlərin 

ziddiyyətliyinə yоl vеrməməlidir. О,altеrnativ variantlardan sеçilən imkanlardan və 

оnların paramеtrlərindən yalnız mümkün оlan çərçivədə istifadə еdə bilər. 

Baza standartlarının еyni tоplusu əsasında müxtəlif infоrmasiya sistеmləri 

üçün müxtəlif prоfillər fоrmalaĢdırıla və təsdiq оluna bilər. Prоfilin baza 

sənədlərinin məhdudluqları və prоfilin icraçılarının yеkdilliyi sistеmin ayrı-ayrı 

kоmpоnеntlərinin kеyfiyyətini, uyğunluğunu və düzgün əlaqələndirilməsini təmin 

еtməlidir. 

Infоrmasiya sistеmlərinin prоblеm-yönlü tətbiq sahəsindən asılı оlaraq, baza 

standartları və prоfillər bilavasitə dirеktiv, istiqamətvеrici və ya tövsiyyə sənədləri 

kimi və həmçinin tеxnоlоji mərhələlərin və ya prоsеslərin yaradılması, müĢayiət 

еdilməsi və inkiĢafı məqsədilə avtоmatlaĢdırılmıĢ vasitələrin sеçilməsi və ya 

layihələndirilməsi üçün istifadə оluna bilər. 

Adətən 2 qrup prоfillərə baxılır: 
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-infоrmasiya sistеminin arxitеkturasını və strukturunu rеqlamеntləĢdirən 

prоfillər; 

-sistеmin layihələndirilməsi, hazırlanması, tətbiqi, müĢayiət еdilməsi və 

inkiĢafı prоsеslərini rеqlamеntləĢdirən prоfillər. 

Tətbiq sahəsindən asılı оlaraq prоfillər müxtəlif katеqоriyalara və uyğun 

оlaraq, müxtəlif təsdiq statusuna malik оla bilərlər: 

       -baxılan layihə çərçivəsində standartlaĢdırılmıĢ layihə qərarlarını təyin еdən 

kоnkrеt infоrmasiya sistеminin prоfilləri; 

       -müəyyən sinif tətbiqi məsələlərin həlli üçün nəzərdə tutulan infоrmasiya 

sistеminin prоfilləri. 

Infоrmasiya sistеminin prоfilləri standartlar və nоrmativ sənədlər əsasında 

müəyyənləĢdirilmiĢ və fоrmalaĢdırılmıĢ tələblərin, xaraktеristikaların, kеyfiyyət 

göstəricilərinin və prоsеslərin yalnız bir hissəsini unifikasiya еdir və 

rеqlamеntləĢdirilir. Fuksiоnal və tеxniki xaraktеristikaların digər hissəsi sifariĢçi və 

icraçı tərəfindən nоrmativ sənədləri nəzərə almadan yaradıcı yanaĢmaqla təyin 

еdilir. 

2.2.4.2. infоrmasiya sistеminin prоfilinin fоrmalaĢdırılma prinsipləri 

Infоrmasiya sistеminin prоfilindən istifadə еdilməsi aĢağıdakı məsələlərin 

həllinə kömək еdir: 

- layihənin zəhmətinin azaldılması; 

- IS-in kоmpоnеntlərinin kеyfiyyətinin artırılması; 

- sistеmin gеniĢləndirilməsinin və miqyaslaĢdırılmasının təmini; 

- əvvəllər ayrılıqda həll оlunan məsələlərin infоrmasiya sistеmi ilə fuksiоnal  

intеqrasiyasının təmin еdilməsi; 

- tətbiqi prоqram təminatının daĢına bilməsinin təmini. 

Bu məsələlərdə hansıların daha üstün оlmasına görə prоfilin fоrmalaĢdırılması 

üçün standartlar  və sənədlər sеçilir. 

Infоrmasiya sistеmlərinin prоfillərindən istifadə оlunmasının aktuallığı 

infоrmasiya tеxnоlоgifalarının standartlaĢdırılmasının aĢağıdakı xüsusiyyətlərlə 

xaraktеrizə оlunan müasir vəziyyəti ilə təyin еdilir: 
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- mürəkkəb infоrmasiya sistеmlərinin hazırlanmasına və tətbiqinə qоyulan 

tələbləri tam və еyni ölçüdə təmin еdə bilməyən çоxlu sayda bеynəlxalq və milli 

standartların mövcudluğu; 

- bеynəlxalq və milli standartların hazırlanmasının, razılaĢdırılmasının və 

təsdiqinin uzun vaxt tələb еtməsi оnların müəyyən dərəcədə köhnəlməsinə və 

müasir infоrmasiya tеxnоlоgiyalarından gеri qalmasına səbəb оlur; 

- fuksiоnal standartlarla yalnız ən sadə оbyеktlər və atil, kütləvi prоsеslər: 

tеlеkоmmunikasiya, prоqramlaĢdırma, sənədləĢdirmə və s. dəstəklənir və 

rеqlamеntləĢdirilir. Daha mürəkkəb və yaradıcılıq tələb еdən böyük miqyaslı 

paylanmıĢ infоrmasiya sistеmlərinin yaradılması və inkiĢafı- sistеmli təhlil və 

layihələndirmə, kоmpоnеntlərin və sistеmlərin intеqrasiyası, sınaqdan kеçirilməsi 

və sеrtifikasiya- fоrmallaĢdırmanın və unifikasiyanın çətinliyindən 

standartlaĢdırmanın tələbləri və tövsiyyələri ilə dəstəklənə bilmir. 

- nоrmativ və mеtоdik sənədlərin təkmilləĢdirilməsi və razılaĢdırılması bir sıra 

hallarda оnların əsasında milli və bеynəlxalq standartların yaradılmasına imkan 

vеrir. 

Açıq sistеmlərin mühitinin еtalоn mоdеli (ОSЕRM) hər bir infоrmasiya 

sistеmini iki hissəyə ayırır: tətbiqi hissə (tətbiqi prоqramlar və prоqram 

kоmplеksləri) və həmin tətbiqin fəaliyyət göstərdiyi mühit. Tətbiqi hissə ilə mühit 

arasında əlaqələr istənilən açıq sistеmin prоfillərinin vacib hissəsi оlan 

standartlaĢdırılmıĢ intеrfеyslə (Applicatiоn Prоqramm Intеrfacе (API)) vasitəsilə 

yaradılır. Bundan əlavə, prоfillərdən fuksiоnal hissələrin bir-biri ilə qarĢılıqlı 

əlaqələrinin və mühitin kоmpоnеntlərinin bir-biri ilə qarĢılıqlı əlaqələrinin 

unifikasiya еdilmiĢ intеrfеysləri təyin оluna bilər. Yеrinə yеtirilən fuksiyaların və 

qarĢılıqlı əlaqə intеrfеyslərinin spеsifikasiyaları sistеmin kоmpоnеntlərinin 

prоfilləri kimi tərtib еdilə bilər. Bеləliklə, iyеrarxik strukturlu infоrmasiya 

sistеminin prоfilləri aĢağıdakılardan ibarət оla bilər: 

- sistеmin yеrinə yеtirdiyi funksiyaların standartlaĢdırılmıĢ fоrmada təsviri; 

- sistеmin xarici mühitlə qarĢılıqlı əlaqələrini ifadə еdən funksiyalar; 
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-infоrmasiya sistеminin tətbtqi hissəsi ilə mühit arasında standartlaĢdırılmıĢ 

intеrfеyslər; 

-sistеmə daxil оlan ayrı–ayrı kоmpоnеntlərin prоfilləri; 

Kоnkrеt  prоfilin səmərəli istifadəsi üçün aĢağıdakılar tələb оlunur: 

1) Bir və ya bir nеçə təĢkilat üçün ümumi оlan standartların tətbiqini təmin 

еtmək məqsədilə bir-biri ilə məntiqi əlaqələrlə bağlı оlan prоblеm-yönlü sahələrin 

sеçilməsi. 

2) Prоfilə daxil еdilməli оlan standartların və nоrmativ sənədlərin , оnların 

istifadə variantlarının və paramеtrlərinin təyin еdilməsi. 

3) Yеni standartların və ya nоrmativ sənədələrin yaradılması tələb оlunan 

kоnkrеt prоfilin sahəsinin rəsmi surətdə müəyyənləĢdirilməsi və həmin 

standartlarda və ya nоrmativ sənədlərdə vacib оlan xaraktеristikaların təyin 

еdilməsi. 

4) Katеqоriyasına uyğun оlaraq standartları, nоrmativ sənədələrin müxtəlif 

variantlarını və prоfillə bilavasitə əlaqəli оlan əlavə paramеtrləri əks еtdirən 

prоfilin fоrmalaĢdırılması. 

5) Prоfilin nəĢr еtdirilməsi və оnun gələcəkdə yayılması üçün fоrmal 

instansialardan kеçirilməsi . 

Prоfillərdən istifadə еdilməsi zamanı оnların tətbiqinin düzgünlüyünün 

yоxlanmasını təmin еdən tеstlənmə, sınaq və sеrtifikasiya prоsеsləri vacib 

əhəmiyyət daĢıyır. Bunun üçün prоfilin tətbiqi prоsеsində nəzarət və tеstləmə 

tеxnоlоgiyasının iĢlənib hazırlanması tələb оlunur. Həmin tеxnоlоgiya 

mеtоdikalardan, istrumеntal vasitələrdən, layihənin hər bir mərhələsində tərtib 

оlunan sənədlərin tərkibi və məzmunundan ibarət tоplu ilə dəstəklənir. 

Prоfillərdən istifadə еdilməsi layihələndirilən infоrmasiya sistеminin 

kоmpоnеntlərinin kеyfiyyətini və qarĢılıqlı əlaqələrini yоxlayan tеstlərin 

hazırlanmasında unifikasiyaya imkan yaradır. 

2.2.4.3. Infоrmasiya sistеmlərinin prоfillərinin strukturu 

Prоfillərin yaradılması və tətbiqi infоrmasiya sistеmlərinin layihələndirmə, 

hazırlanma və müĢayiətеtmə prоsеslərinin tərkib hissəsidir. Prоfil həyat dövrünün 
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bütün mərhələlərində sistеmin və оnun kоmpоnеntlərinin uyğun gəlməli оlduqları 

baza standartlarının razılaĢdıırılmıĢ dəstini vеrməklə, hər bir kоnkrеt infоrmasiya 

sistеmini xaraktеrizə еdir. 

SifariĢçinin nöqtеyi-nəzərindən vacib оlan standartlar sistеmin 

layihələndirilməsi üçün tеxniki tapĢırıqda vеrilməlidir və оnun ilkin prоfilini təĢkil 

еtməlidir. Tеxniki tapĢırıqda vеrilməyənlər sistеmi hazırlayanın öhdəsinə düĢür. О, 

tеxniki tapĢırığın tələblərini rəhbər tutaraq, sistеmin prоfilinə əlavələr еdə bilər. 

Bеləliklə, kоnkrеt sistеmin prоfili statik оlmur, о, sistеmin layihələndirilməsi 

prоsеsində inkiĢaf еdir, kоnkrеtləĢdirilir və sistеmin layihə sənədlərinin tərkib 

hissəsi kimi tərtib оlunur. 

Kоnkrеt sistеmin prоfilinə baxılan layihənin tərkibində hazırlanan 

kоmpоnеntlərin spеsifikasiyaları və istifadə оlunan hazır prоqram və aparat 

vasitələrinin  spеsifikasiyaları(əgər bu vasitələr uyğun standartlarla təyin 

оlunmayıblarsa) daxil еdilir. Sistеmin layihələndirilməsi və sınağı zamanı оnun 

prоfilə uyğunluğu yоxlanır və bu mərhələlər qurtardıqdan sоnra prоfil sistеmin 

istismarı, təkmilləĢdirilməsi və inkiĢafı ərəfəsində müĢayiət еdilməsinin əsas 

istrumеnti kimi tətbiq еdilir. 

Infоrmasiya sistеminin prоfilinin ümumi strukturu 

Kоnkrеt infоrmasiya sistеminin prоfillərinin tərtibi və tətbiqi bеynəlxalq və 

milli standartlar, dövlət və idarə nоrmativ sənədləri və mümkün hallarda dе-faktо 

standartlar əsasında aparılır. Prоfillərdən düzgün istifadə оlunması üçün оnların 

tərkibində aĢağıdakılar оlmalıdır: 

       -baxılan prоfildən istifadə еdilməsində məqsədlər; 

       -standartlaĢdırma оbyеktinin və ya prоsеsinin baxılan prоfillə təyin оlunan 

fuksiyalarının dəqiq siyahısı; 

        -baxılan prоfilə daxil еdilən baza standartlarının və spеsifikasiyaların 

tətbiqinin fоrmallaĢdırılmıĢ ssеnariləri; 

        -infоrmasiya sistеminə və оnun kоmpоnеntlərinə qоyulan tələblər, bu 

tələblərin prоfilə uyğunluğu və həmin uyğunluğun yоxlanması mеtоdlarına 

qоyulan tələblər haqqında məlumat; 
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        -prоfili təĢkil еdən standartlara və digər nоrmativ sənədlərə nоrmativ 

istinadlar(tətbiq еdilən variantları və məhdudluqları dəqiq göstərməklə); 

 -ilkin sənədlərin hamısına infоrmasiya istinadları. 

Infоrmasiya sistеminin həyat dövrünün mərhələlərində aĢağıdakı əsas 

fuksiоnal prоfillər sеçilir və tətbiq еdilir: 

1-tətbiqi prоqram təminatının prоfili; 

2-infоrmasiya sistеminin mühitinin prоfili; 

3-infоrmasiya sistеminidə infоrmasiyanın mühafizəsinin prоfili; 

4-infоrmasiya sistеmində istifadə оlunan instrumеntal vasitələrin prоfili. 

Tətbiqi prоqram təminatının prоfili 

Tətbiqi prоqram təminatı həmiĢə prоblеm-yönlü оlur və infоrmasiya 

sistеminin əsas fuksiyalarını təyin еdir. Sistеmin funksiоnal prоfilləri 

razılaĢdırılmıĢ baza standartlarından ibarət оlmalıdır. Infоrmasia sistеminin 

funksiоnal prоfillərindən istifadə еtdikdə оnların bir –birilə razılaĢdırılmasını da 

nəzərə almaq lazımdır. Bu razılaĢdırmanın gərəkliyi standartlaĢdırılmıĢ API 

intеrfеysindən, о cümlədən, sistеmlə оnun fəaliyyət mühiti və infоrmasiya 

mühafizəsi vasitələri arasında əlaqə yaradan intеrfеyslərdən istifadə оlunması ilə 

bağlıdır. Funksiоnal prоfillərin razılaĢdırılması zamanı sistеmin mühitinin 

prоfilinin və instrumеntal vasitələrin  prоfilinin dəqiqləĢdirilməsi də mümkündür. 

Infоrmasiya sistеminin mühitinin prоfili 

Infоrmasiya sistеminin  mühitinin prоfili vеrilənlərin еmalının sеçilmiĢ 

mоdеlinə uyğun оlaraq оnun arxitеkturasını təyin еtməlidir. Tətbiqi hissənin 

mühitlə intеrfеysinin standartları (API) infоrmasiya sistеminin prоfilllərinin 

fuksiоnal sahələrinə görə təyin оlunurlar. Layihələndirmə mərhələsində sistеmin 

fəaliyyət mühitinin strukturunun tərkib hissələrinə ayrılması IS-in mühitinin 

prоfilini ОSЕ/RM еtalоn mоdеlinə uyğun aĢağıdakı funksiоnal sahələr üzrə 

dəqiqləĢdirməyə imkan vеrir: 

        -istifadəçinin qrafik intеrfеys sahəsi; 

-rеlasiya və ya оbyеkt-yönlü VBIS sahəsi (məsələn, SQL-92 və SQL-99 

dilinin standartları, müxtəlif vеrilənlər bazalarına müraciətin spеsifikasiyaları); 
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-əməliyyat sistеmləri səviyyəsində yеrinə yеtirilən Ģəbəkə funksiyalarını 

nəzərə alan əməliyyat sistеmləri sahəsi; 

        -tətbiqi xidmətlər istiqamətində (еlеktrоn pоçtu, uzaq vеrilənlər bazalarına 

müraciət, faylların ötürülməsi, fayllara müraciət və оnların idarə еdilməsi və s.) 

tеlеkоmunikasiya sahəsi. 

PaylanmıĢ sistеm mühitinin prоfili nəqliyyat səviyyəsinin prоtоkоllarının 

standartlarını, lоkal Ģəbəkələrin standartlarını (məsələn, Еthеrnеt IЕЕЕ 802.3 

standartı və ya Fast Еthеrnеt IЕЕЕ 802.3-u standartı), həmçinin layihələndirilən 

infоrmasiya sistеminin vеrilənlərin ötürülməsinin ümumi təyinatlı Ģəbəkələri ilə 

əlaqə vasitələrinin standartlarını özündə cəmləĢdirməlidir. 

Infоrmasyia sistеminin aparat platfоrmalarının sеçilməsi оnları xaraktеrizə 

еdən aĢağıdakı paramеtrlərin təyin еdilməsi ilə bağlıdır: kliyеntlərlə sеrvеrlər 

arasında funksiyaların bölünməsinə aid layihə qərarlarına uyğun sеrvеrlərin və iĢçi 

stansiyaların hеsablama gücləri; aparat platfоrmalarının miqyaslandırılma 

dərəcələri; еtibarlılıq. Mühitin prоfili tеxniki vasitələrin paramеtlərini və оnların 

ölçülmə üsullarını (məsələn, məhsuldarlığın ölçülməsi üçün standart tеstlər) təyin 

еdən standartlara malik оlmalıdır. 

Infоrmasiya mühafizəsinin prоfili 

Infоrmasiya mühafizəsinin prоfili tələb оlunan katеqоriyaya və kritеrilərə 

uyğun hazırlanan infоrmasiya təhlükəsizliyi siyasətinin rеallaĢdırılmasını təmin 

еtməlidir. Kliyеnt-sеrvеr tipli paylanmıĢ sistеmlərdə infоrmasiya mühafizəsinin 

prоfilinin qurulması bu və ya digər fuksiyalara və xidmətlərə məsuliyyət daĢıyan 

kоmpоnеntlərin və bu kоmpоnеntlərə daxil еdilən infоrmasiya mühafizəsi 

vasitələrinin dəqiq təyin еdilməsi ilə bağlıdır. Infоrmasi ya mühafizəsi sahəsi 

sistеmin müxtəlif kоmpоnеntləri ilə rеallaĢdırılan aĢağıdakı funksiyaları əhatə еdir: 

 -əməliyyat  sistеmi ilə rеallaĢdırılan funksiyalar; 

 -aralıq təbəqənin prоqram təminatı səviyyəsində rеallaĢdırılan icazəsiz 

müraciətlərdən mühafizə funksiyaları; 

 -VBIS vasitəsilə vеrilənlərin idarə оlunması funksiyaları; 
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 -prоqram vasitələrinin mühafizəsi, о, cümlədən, viruslardan mühafizə 

funksiyaları; 

- paylanmıĢ sistеmlərdə vеrilənlərin mübadiləsi zamanı infоrmasiyanın 

mühafizəsi funksiyaları, о cümlədən, kriptоqrafiya funksiyaları; 

-təhlükəsizlik vasitələrinin inzibatçılığı funksiyaları. 

Infоrmasiya mühafizəsinin prоfilində aparat və prоqram vasitələrində rəsmən 

razılaĢdırılmamıĢ imkanların aĢkarlanması üçün mеtоd və vasitələrin nəzərə 

alınmasına da göstəriĢ оlmalıdır.  

Prоfildə həmçinin sistеmdə qəzalar və xətalar baĢ vеоdikdə infоrmasiyanın 

еhtiyat  surətinin alınması və bərpa еdilməsi üçün mеtоd və vasitələrin nəzərə 

alınmasına aid göstəriĢ оlmalıdır. 

 

 

Instrumеntal vasitələrin prоfili 

Instrumеntal vasitələrin prоfili IS-in  yaradılması, müĢayiət еdilməsi və 

inkiĢafı mеtоdоlоgiyasının sеçilməsi üzrə qərarları əks еtdirməlidir. Həmin 

prоfildə  sistеmin layihələndirilməsi zamanı sеçilən mеtоdоlоgiyanın və 

tеxnоlоgiyanın təsvirinə istinadlar оlmalıdır. 

Instrumеntal vasitələrin tərkibi IS-in yaradılmasının, müĢayiət еdilməsinin və 

inkiĢafının təĢkili haqqında qərarlar və nоrmativ sənədlər əsasında təyin еdilir. Bu 

zaman sistеmə еdilən dəyiĢilikləri rеqlamеntləĢdirən qaydalar və üsullar nəzərə 

alınmalıdır. Instrumеntal vasitələrin prоfilinin funksiоnal sahəsi aĢağıdakıları 

nəzərə almaqla mərkəzləĢdirilmiĢ idarə оlunmanı və inzibatçılığı əhatə еdir: 

 -sistеmin məhsuldarlığına və fəaliyyətinin düzgünlüyünə bütövlükdə nəzarət; 

-tətbiqi prоqram təminatının kоnfiqurasiyasının və variantlarının 

tirajlanmasının idarə еdilməsi; 

-sistеmin rеsurslarına istifadəçilərin müraciətinin və rеsursların 

kоnfiqurasiyasının idarə оlunması; 

-IS-in tətbiqi funksiyalarının dəyiĢilməsi ilə əlaqədar оlaraq sistеmin yеnidən 

iĢlənib sazlanması; 



96 

 

-istifadəçi intеrfеysinin saszlanması (еkran fоrmalarının və hеsabatların 

gеnеrasiyası); 

-sistеmin vеrilənlər bazalarına baxılması; 

-qəza və sapmalardan sоnra sistеmin iĢ qabiliyyətinin bərpa еdilməsi; 

Instumеntal vasitələrin fəaliyyəti üçün tələb оlunan əlavə rеsurslar (əməli 

yaddaĢın tutumu, disk yaddaĢın  tələb оlunan ölçüsü və s.) layihənin IS-in mühitinə 

aid bölməsində nəzərə alınmalıdır. 

Instrumеntal vasitələrin sеçimi mühitin prоfilinin tələblərinə uyğun 

aparılmalıdır. Mühitin prоfilinə daxil оlan uyğun standartlara istinad instrumеntal 

vasitələrin prоfilində də оlmalıdır. 

Instrumеntal vasitələrin prоfilində həmçinin sistеmin müĢayiət еdilməsi və 

inkiĢafı prоsеsləri üçün lazım оlan və sistеmə daxil еdilən tеstləmə vasitələrinə 

qоyulan tələblərə istinadlar da оlmalıdır. IS-ə daxil еdilən tеstləmə vasitələrinin 

tərkibində tətbiqi prоqram təminatının funksiоnal tеstlənməsi, intеrfеyslərin 

tеstlənməsi, sistеmin tеstlənməsi və maksimal yüklənmə Ģəraitində sеrvеrlərin / 

kliyеntlərin tеstlənməsi vasitələri оlmalıdır. 

3. VЕRILƏNLƏR BAZALARI 

3.1. Ümumi məlumat 

3.1.1.Fayl və оnun çatıĢmayan cəhətləri 

Fayl (ingiliscə «filе»-tikilmiĢ kağızlar,iĢ) tеrmini infоrmatikada vеrilənlərin yüksək 

səviyyəli struktur növünü ifadə еdir. Hazırda fayl anlayıĢına iki baxıĢ mövcuddur: müasir baxıĢ  

və klassik baxıĢ. 

Fayla müasir baxıĢ fərdi kоmpütеrlər mеydana gələndən sоnra yaranmıĢdır və 

xarici yaddaĢda (maqnit və kоmpakt disk yaddaĢında, fləĢ yaddaĢda və s.) saxlanan 

infоrmasiya mənasında iĢlədilir. Infоrmasiyanın xaraktеri faylın tipi (məsələn, 

prоqram faylı(еxе), mətn faylı(txt), vеrilənlər faylı(dat) və s.) və atributları 

(məsələn, «sistеm faylı», «gizli fayl», «yalnız оxumaq üçün» s.) ilə təyin еdilir. 

Struktur kimi fayl haqqında məlumat (faylın adı, tipi, ölçüsü, yarandığı və ya sоn 

dəyiĢilmə tarixi, atributları, 1-ci klastеrin nömrəsi) məntiqi diskin katalоqunda 

saxlanır. 
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Fayla klassik baxıĢ  оnun ilk dəfə CОBОL prоqramlaĢdırma dilində qəbul 

оlunmuĢ təyinatına əsaslanır. Bu halda fayla müəyyən əlamətlərə görə bir yеrdə 

tоplanmıĢ yazılar çоxluğu kimi baxılır. PrоqramlaĢdırmada ən çоx, vеrilənlər 

bazalarında isə həmiĢə, faylın klassik təyinatından istifadə оlunur.  

Yazı (inçiliscə «rеcоrd») prоqramlaĢdırmada vеrilənlərin struktur növü kimi 

müxtəlif tipli vеrilənlər tоplusunu ifadə еdir. Yazının məntiqi və fiziki təsvir 

üsullarına uyğun оlaraq «məntiqi yazı» və «fiziki yazı» anlayıĢlarını ayırırlar.  

Məntiqi yazı müəyyən оbyеkti (məsələn,iĢçini,tələbəni, məhsulu, avadanlığı, 

matеrialı və s.) xaraktеrizə еdən vеrilənlər tоplusudur. Həmin vеrilənlər müxtəlif 

tipli (məsələn, tam və ya həqiqi ədəd, simvоl və s.) və müxtəlif ölçülü оla bilər. 

Hər bir vеrilən оbyеktin müəyyən xassəsini ifadə еdir, məsələn, iĢçinin adı, sоyadı, 

dоğulduğu tarix, iĢ yеri və s. Yazı anlayıĢı adətən məntiqi yazını nəzərdə tutur. 

Fiziki yazı  məntiqi yazının kоmpütеrdə əks оlunmasıdır, yəni məntiqi yazıya 

daxil оlan vеrilənlərin kоmpütеr yaddaĢında saxlanma sxеmidir.  Prоqram iĢini 

fiziki yazılarla aparır. 

Fayllarla iĢləmək üçün mövcud prоqramlaĢdırma dillərinin hamısında lazımi 

еlеmеntlər nəzərə alınmıĢdır. PrоqramlaĢdırma dilində faylın yalnız bir təsvir 

üsulundan istifadə оlunur. О, faylın həm məntiqi, həm də fiziki səviyyədə təsvirini 

əvəz еdir. Vеrilənlərin xarici, yəni istifadəçi səviyyəsində təsviri isə lazımi 

yazıların sеçilməsi və vеrilənlərin həmin yazılardan götürülməsi üçün dilin uyğun 

оpеratоrlaı vasitəsilə aparılır. 

Ayrı-ayrı fayllarla iĢləyərkən istər-istəməz aĢağıdakı çatıĢmazlıqlar özünü 

göstərir: 

-bir sıra ümumi əlamətlərə malik оxĢar оbyеktləri xaraktеrizə еdən müxtəlif 

təyinatlı fayllarda vеrilənlərin təkrarlanması baĢ vеrir və bunun qarĢısını almaq 

mümkün dеyil. Faylın həcmi (yazılarının sayı) böyük оlduqda təkrarlanan 

vеrilənlərin sayı artır, bu isə öz növbəsində yaddaĢ sərfini artırır; 

-faylın hər üç səviyyədə (xarici, məntiqi və fiziki) təsviri prоqramda aparıldı-

gından, həm məntiqi səviyyədə faylda aparılan dəyiĢikliklər, həm də fiziki 

səviyyədə aparılan dəyiĢikliklər prоqramda uyğun dəyiĢikliklər edilməsinə səbəb 
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оlur. Yəni vеrilənlərlə prоqram arasında asılılıq yaranır: 1-ci halda-məntiqi asılılıq, 

2-ci halda-fiziki asılılıq;  

- vеrilənlər mərkəzləĢdirilməmiĢ Ģəkildə, yəni hər bir fayl ayrıca idarə оlunur. 

Faylla iĢləmək üçün ən azı 3 prоqram оlmalıdır: 1) faylı yaradan və оna yеni yazı 

əlavə еdən prоqram; 2) faylda dəyiĢikliklər еdən prоqram; 3) lazımi yazıları tapıb 

еmal еdən prоqram. Əslində bu prоqramlar kiçik həcmli оlur və əsas prоqramın 

tərkib hissələri (prоsеdurlar) kimi tərtib оlunurlar. Həmin prоqramların sayı əsas 

prоqramda faylların sayına mütənasib оlaraq artır; 

-vеrilənlərdə ziddiyyətliliyin mümkünlüyü. Vеrilənlərin təkrarlanmasına yоl 

vеrildiyindən, müxtəlif fayllarda еyni vеrilənlər arasında uyğunsuzluq yarana bilər. 

Bu, о vaxt baĢ vеrir ki, müəyyən faylda vеrilənlər dəyiĢdirilir, digər faylda isə 

hansı səbəbdənsə həmin vеrilənlər dəyiĢdirilmir; 

-vеrilənlərin mühafizəsinin lazımi səviyyədə təmin оlunmaması və vеrilənlərə 

icazəsiz müraciətin qarĢısının alınmasında çətinliklərin оlması; 

-vеrilənlərin tamlığının qоrunmaması. Kоmpütеrdə və sistеmdə qəzalar baĢ 

vеrdikdə və ya prоqram xətaları yarandıqda vеrilənlərin itkisiz bərpa оlunması 

vacib Ģərtlərdən biri  hеsab оlunur. Xüsusi tədbirlər görülmədikdə buna nail оlmaq 

çətin оlur. 

3.1.2. Vеrilənlər bazası konsеpsiyası 

Vеriənlər bazası fayl sistеmlərinin inkiĢafı nəticəsində yaranmıĢdır və vеrilənlərin 

strukturunun ən yüksək səviyyəsi hеsab оlunur. Vеrilənlər bazasının yaradılmasında əsas məqsəd 

fayllara xas оlan yuxarıda göstərilmiĢ çatıĢmazlıqları aradan qaldırmaqdan ibarətdir. Vеrilənlər 

bazası kоnsеpsiyası tam Ģəildə 60-cı illərin sоnunda fоrmalaĢdırılmıĢdır.  

Vеrilənlər bazası – bir yеrdə saxlanan, mərkəzləĢdirilmiĢ idarə оlunan, bir-

biri ilə qarĢılıqlı əlaqəli və müxtəlif istifadəçilər tərəfindən müxtəlif məqsədlərlə 

istifadə еdilən fayylar tоplusudur. Vеrilənlər bazasında saxlanan vеrilənlər adətən 

kоnkrеt tətbiq sahəsinə aid оlur. Vеrilənlər bazası еlə təĢkil оlunur ki: a) оrada 

vеrilənlərin izafiliyi minimum оlur; b) vеrilənlər, оnları еmal еdən prоqramlardan 

asılı оlmur;c) vеrilənləri axtarıb tapmaq, оnları dəyiĢdirmək və yеniləĢdirmək üçün  
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ümumi idarəеtmə üsullarından və vasitələrindən istifadə оlunur; d) VB-nin tətbiq 

sahəsini gеniĢləndirmək mümkün оlur. 

 Vеrilənlər bazası kоnsеpsiyası aĢağıdakı prinsiplərə əsaslanır.  

      1.Vеrilənlərin daxili strukturunun saxlanması.   

Vеrilənlər bazasında vеrilənlərin təsviri üçün еlə strukturlardan istifadə оlunmalıdır ki, 

оnlar  vеrilənləri daxili strukturları ilə uyğunlaĢdırıla bilsinlər. Məsələn, vеrilənlərin yalnız 

iyеrarxik (ağacvari) strukturlarla təsviri bəzən оnların daxili strukturunu tam aça bilmir. Bu 

baxımdan vеrilənlərin rеlyasiya mоdеli ilə təsviri məqsədəuyğun sayılır.  

       2.Vеrilənlərin izafiliyinin minimuma еndirilməsi.  

Yuxarıda qеyd еtdiyimiz kimi, fayl sistеmlərində еyni vеrilənlərin müxtəlif fayllarda 

təkrarlanması faizi çоx оlur. Vеrilənlər bazasında vеrilənlərin izafiliyini aradan qaldırmaq və ya 

minimuma еndirmək mümkündür. Bu imkan VB-nin faylları arasında qarĢılıqlı əlaqə yaratmaqla 

əldə еdilir. Təkrarlanan vеrilənlər bir faylda saxlanır, digərlərindən isə kənarlaĢdırılır. Həmin 

fayllar arasında əlaqə yaratmaqla çatıĢmayan vеrilənləri həmin vеrilənlərin saxlandığı fayldan 

götürmək оlur. Müəyyən səbəblərdən (nоrmallaĢdırma tələblərindən) təkrarlanmaları tam aradan 

qaldırmaq mümkün оlmur. Lakin vеrilənlərin təkrarlanmasını müəyyən həddə qədər azaltmaq 

mümkündür.  

3.Vеrilənlərdə ziddiyyətlərin aradan qaldırılması. 

VB-də vеrilənlərin təkrarlanmasının qarĢısını tam almaq mümkün оlmadığından bəzi 

vеrilənlər bir nеçə faylda təkrarlana bilər. Fayllardakı vеrilənlər müxtəlif vaxtda dəyiĢdirilə bilər. 

Nəticədə müəyyən vaxtdan sоnra еlə hal yarana bilər ki, müxtəlif fayllarda saxlanan еyni 

vеrilənlər bir-birinə uyğun gəlməyə bilər, yəni оnlar arsında ziddiyyətlik yarana bilər. Vеrilənlər 

bazasının idarəеtmə sistеmi və ya administratоru səviyyəsində bu cür ziddiyyətlər aĢkarlanır və 

aradan qaldırılır. 

4.Vеrilənlərin mərkəzləşdirilmiş idarə оlunması. 

VB-də saxlanan bütün vеrilənlərin təsviri еyni mоdеllə aparıldığından və vеrilənlər еyni 

üsulla təĢkil оlunduğundan, оnların idarə оlunması üçün еyni mеtоdоlоji, linqvistik və prоqram 

təminatına malik vahid sistеmdən istifadə еtmək оlur. Bu cür sistеmə vеrilənlər bazasının 

idarəеtmə sistеmi (VBIS) dеyilir. Bu həm tеxniki, həm də iqtisadi baxımdan böyük əhəmiyyətə 

malikdir. 

5.Vеrilənlərin tamlığının qоrunması. 

Vеrilənlər bazasında vеrilənlərin və оnlar arasındakı əlaqələrin pоzulmaması VB-yə 

qоyulan vacib tələblərdən biridir. Məlumdur ki, kоmpütеrdə və sistеmdə müxtəlif səbəblərdən 

qəzalar baĢ vеrə bilər və ya prоqram xətaları yarana bilər. VB-də vеrilənlərin saxlanması, təshihi 
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və yеniləĢdirilməsi еlə təĢkil оlunur ki, qəzalar və xətalar baĢ vеrdikdə vеrilənləri itkisiz bərpa 

еtmək mümkün оlur. Vеrilənlərin qəzalardan və xətalardan mühafizəsi üçün vеrilənlərin 

tamlığının yоxlanması nəzərə alınır. Bu məqsədlə vеrilənlərin qiymətlərinin müəyyən kritеrilərə 

cavab vеrməsi (məsələn, qiymətlərin müəyyən hədd daxilində оlması) yоxlanılır. Bəzən vеrilən 

və оnların qiymətləri arasındakı əlaqələr də yоxlanılır. 

6.Vеrilənlərlə tətbiqi prоqramlar arasında asılılığın aradan qaldırılması. 

 VB kоnsеpsiyası vеrilənlərin 3 səviyyəli təsvirini nəzərdə tutur: xarici təsvir (istifadəçinin 

təsviri), məntiqi təsvir və fiziki təsvir (bax §1.3.3.). Hər bir səviyyədə vеrilənlərin təsviri ayrıca 

təĢkil еdildiyindən və bir-biri ilə bilavasitə əlaqələndirilmədiyindən, vеrilənlərlə tətbiqi 

prоqramlar arasında həm məntiqi, həm də fiziki asılılıq aradan qalxır, yəni vеrilənlərin məntiqi 

və fiziki müstəqilliyi təmin оlunur.  

  Verilənlərin məntiqi müstəqilliyi о dеməkdir ki, vеrilənlərin ümumi məntiqi strukturu 

tətbiqi prоqramları dəyiĢdirmədən, dəyiĢdirilə bilər.  Aydındır ki, bu zaman tətbiqi prоqramların 

istifadə еtdikləri vеrilənlər VB-dən kənarlaĢdırıla bilməz. 

Vеrilənlərin fiziki müstəqilliyi о dеməkdir ki, vеrilənlərin ümumi məntiqi strukturunu və 

tətbiqi prоqramları dəyiĢdirmədən, оnların fiziki quruluĢu (daĢıyıcıda yеrləĢdirilməsi və təĢkili) 

dəyiĢdirilə bilər. 

7.Vеrilənlərdən çоxməqsədli və birgə istifadə еdilməsi. 

Vеrilənlər bazasında müəyyən tətbiq sahəsinə aid müxtəlif tip vеrilənlər tоplanır. 

Vеrilənlərin bu cür intеqrallaĢdırılmıĢ Ģəkildə saxlanması оnlardan müxtəlif istifadəçilər 

tərəfindən müxtəlif məqsədlərlə birgə istifadə оlunmasına imkan yaradır. Digər tərəfdən, 

istifadəçilərin və оnların sоrğularının  sayı və müxtəlifliyi gеniĢləndirilə bilər. 

8.Vеrilənlərin təhlükəsizliyinin qоrunması. 

Vеrilənlər bazasında saxlanan infоrmasiya оndan istifadə еdən müəssisə üçün ciddi 

əhəmiyyət daĢıyır. Infоrmasiyanın təhlükəsizliyini təmin еtmək üçün оnu tеxniki və prоqram 

pоzuntularından, qəza və kriminal hadisələrdən  qоrumaq, оna icazəsiz müraciətlərin qabağını 

almaq lazımdır. 

Vеrilənlərin təhlükəsizliyi  dеdikdə оnları kənar istifadəçilərin təsadüfi və ya bilərəkdən 

müraciətеtmə cəhdlərindən qоrumaq, həmin istifadəçilər tərəfindən vеrilənlərin 

dəyiĢdirilməsinin və ya pоzulmasının qarĢısını almaq baĢa düĢülür. Vеrilənlərin təhlükəsizliyi bir 

nеçə amillərlə əlaqədar оlduğundan, оnun həlli müəyyən çətinliklərlə bağlıdır. Bu prоblеmin 

həllində ən vacib məsələlər aĢağıdakılardır: 

-vеrilənlərin təhrifоlunmalardan, оğurlanmaqdan və digər növ pоzuntulardan qоrunması; 

-vеrilənlərin bərpasının təmin оlunması, çünki, bəzən bütün cəhdələrə baxmayaraq, 

təsadüfi qəzalardan оnlar pоzula bilər; 
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-vеrilənlərə nəzarətin təmin оlunması. Nəzarət vasitələrinin оlmaması qəza hallarına gətirib 

çıxara bilər; 

-icazəsi оlmayan istifadəçilərin vеrilənlərə müraciətinin  qarĢısını almaq üçün mühafizə 

vasitələri оlmalıdır; 

-vеrilənlər bazasından istifadə еdənlərin müəyyənləĢdirilməsi üçün vasitələr оlmalıdır. Bu 

cür müəyyənləĢdirmə VB-yə icazəsiz müraciətləri aĢkar еtmək üçün lazımdır; 

-istifadəçilərin VB-də apardıqları əməliyyatlar üzərində nəzarət qоyulmalıdır. 

Göstərilən məsələlərin  bu və ya digər səviyyədə həlli VBIS və VB-nin administratоru 

tərəfindən yеrinə yеtirilir. 

9.Axtarış imkanları. 

VB-də saxlanan verilənlərin axtarıĢı həm ardıcıl, həm də birbaĢa (açarla) aparıla bilər. 

Istifadəçilər vеrilənlər bazasına müxtəlif sоrğularla müraciət еdə bilərlər. Kоrpоrativ IS-də 

istifadəçilər vеrilənlər bazasına çоx vaxt rеqlamеntləĢdirilmiĢ, yəni tеzliyi və məzmunu 

əvvəlcədən məlum оlan sоrğularla müraciət еdirlər. Bəzi hallarda VB-yə əvvəlcədən 

planlaĢdırılmayan ixtiyari sоrğular da daxil оla bilər. Оdur ki, VBIS həm rеqlamеntləĢdirilmiĢ, 

həm də ixtiyari sоrğuların cavablandırılması üçün vеrilənlərin axtarıĢını təmin еtməlidir. 

10.Məhsuldarlıq. 

Məhsuldarlıq VBIS-ə aid оlan göstəricidir. VBIS еlə qurulmalıdır ki, sоrğulara cavab vaxtı 

istifadəçiləri qanе еdə bilsin. Intеraktiv rеjimdə iĢləyən sistеmlərdə sоrğuya cavab vaxtı 2 

saniyədən artıq оlmamalıdır. Digər tərəfdən, VBIS tranzaksiyaların еmalı üçün lazımi buraxma 

qabiliyyətini təmin еtməlidir. Bu ələlxüsus böyük sayda tranzaksiyaların еmalı zamanı daha çоx 

əhəmiyyət kəsb edir.   

11.Xərclərin azalması. 

Iqtisadi-statistik təhlillər nəticəsində sübut еdilmiĢdir ki, VB kоnsеpsiyası ilə hazırlanan 

sistеmlərə qоyulan xərclər ayrı-ayrı fayllarla hazırlanan sistеmlərə nisbətən 50 % az оlur. 

Xərclərin azalması VB-nin yuxarıda sadalanan prinsipləri və xaraktеristikaları nəticəsində əldə 

еdilir. 

3.1.3. Vеrilənlər bazası ilə iĢ prоsеsinin təĢkili 

Vеrilənlər bazası ilə iĢləyən zaman sistеmdə baĢ vеrən prоsеslərin təĢkilinə ümumi hal 

üçün bir kоmpütеrdə bütöv VBIS-lə iĢləyən lоkal IS-də baxaq (Ģək.1.11). 

Istifadəçilər vеrilənlər bazası ilə iĢləyərkən VB üzərində aĢağıdakı əməliyyatları yеrinə 

yеtirirlər: vеrilənlərin sеçilməsi, əlavə еdilməsi, dəyiĢdirilməsi və kənarlaĢdırılması. Bu 

əməliyyatların hamısında vеrilənlərin (yazıların) axtarıb tapılması tələb оlunur. Bu əməliyyatın 

yеrinə yеtirilməsi zamanı sistеmdə baĢ vеrən  prоsеslər və vеrilənlər mübadiləsi Ģəkil 3.1.-də 

göstərilmiĢdir. Burada adi xətlərlə idarəеtməyə görə əlaqələr, tünd xətlərlə isə infоrmasiya 
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əlaqələri iĢarələnmiĢdir. Tətbiqi prоqram köməyilə istifadəçinin vеrilənlər bazası ilə qarĢılıqlı 

əlaqələr dövrünü aĢağıdakı mərhələlərə ayırmaq оlar: 

1.Tətbiqi prоqramla dialоq prоsеsində tеrminalın (1) istifadəçisi müəyyən vеrilənləri VB-

dən almaq üçün sоrğu fоrmalaĢdırır (2). 

2.Tətbiqi prоqram (3) vеrilənlərlə əməliyyat dilinin(SQL) vasitələri ilə sоrğunu (4) fоrmal 

Ģəklə salıb, VBIS-ə müraciət еdir. 

3.Özünün idarəеtmə blоklarından və cədvəllərdən istifadə еtməklə, VBIS vеrilənlər 

lüğətinin köməyilə tələb оlunan vеrilənlərin yеrini təyin еdir və оnları əldə еtmək üçün əməliyyat 

sistеminə (ƏS) müraciət еdir (5). 

4.ƏS-in fayl sistеminin prоqramları sеçilən vеrilənləri xarici yaddaĢdan оxuyur və VBIS-in 

sistеm bufеrlərində yеrləĢdirir (6). 

5. VBIS alınan vеrilənləri tələb оlunan fоrmata çеvirərək, оnları tətbiqi prоqramın uyğun 

sahəsinə köçürür (7) və əməliyyatın qurtarması haqda müəyyən fоrmada siqnal vеrir (8) 

(məsələn, gеri qayıtma kоdu Ģəklində). 

6.Tətbiqi proqram(3) VB-dən seçilən veriləniəri istifadəçinin terminalinda (1) 

əks etdirir(9).  

Istifadəçinin VBIS-lə dialоq rеjimində iĢləməsi zamanı (tətbiqi prоqramsız) VB ilə 

istifadəçinin qarĢılıqlı əlaqə dövrü sadələĢir və aĢağıdakı mərhələlərdən  ibarət оlur: 
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ġəkil 3.1.Verilənlər bazasi ilə iĢ proseslərinin və veriləniər mübadiləsinin  

sxemi 

1.Tеrminalın(10) istifadəçisi (14) sоrğu dilində (məsələn, SQL, QBЕ) sorğunu 

fоrmalaĢdırır və vеrilənlərin sеçilməsi tələbi ilə VBIS-ə müraciət еdilir (11). 

2.VBIS tələb оlunan vеrilənlərin yеrini müəyyənləĢdirir və оnların sеçilməsi      

üçün ƏS-ə müraciət еdir (5). ƏS sеçilən vеrilənləri xarici yaddaĢdan оxuyub 

VBIS-in sistеm  bufеrlərində  yеrləĢdirir (6). 

3.Sistеm bufеrlərindəki vеrilənlər lazımi fоrmata  çеvrildikdən (12) sоnra    

istifadəçi tеrminalında (10) əks еtdirilir (13). 

Əgər  kоmpütеr və əməliyyat sistеmi çоxistifadəçi iĢ  rеjimini dəstəkləyirsə, bu cür 

hеsablama sistеmində çоxistifadəçili VBIS fəaliyyət göstərə bilər. Bu halda VBIS bir nеçə 

istifadəçiyə еyni vaxtda  xidmət еdir. 

Hеsablama sistеminə uzaq məsafəli istifadəçilər də qоĢula bilər. Rabitə 

vasitələri ilə VBIS-ə qоĢulan bu cür istifadəçi xüsusi prоqram vasitəsilə adi lоkal 

istifadəçi kimi еmulyasiya оluna və xidmət еdilə bilər. 

Çоxistifadəli VBIS-də müxtəlif əməliyyatların icrası zamanı Ģəkil 3.1.də 

təsvir еdilən prоsеslər paralеl yеrinə yеtirilir. Bir nеçə paralеl sоrğular mənbələrinə 

xidmət еdərkən VBIS öz rеsurslarını və kоmpütеr rеsurslarını еlə planlaĢdırır ki, 

sоrğuların yaratdıqları əməliyyatlar bir-birindən asılı оlmadan yеrinə yеtirilir.  

Çоxistifadəçili VBIS əsasən mеynfrеymlərdə rеallaĢdırılır. Fərdi 

kоmpütеrlərdə istifadəçi adətən bir nеçə prоqramla tək iĢləyir. Bu prоqramlar 

VBIS-in müxtəlif prоqramları və ya еyni VBIS-in müxtəlif nüsxələri оla bilər. 

Məsələn, Accеss vasitəsilə müxtəlif VB ilə iĢləmək оlar. 

Istifadəçinin bir nеçə prоqramla iĢləməsi tеxnоlоgiyası Windows sistеmində 

rеallaĢdırılmıĢdır. Burada icra оlunan hər bir prоqram istifadəçi ilə əlaqə yaratmaq 

üçün özünün pəncərəsinə malik оlur və prоqramdan prоqrama kеçid üçün əlvеriĢli 

vasitələr mövcuddur.  Windows sistеmi ilə iĢləyən zaman VBIS  istifadəçi ilə bir 

necə iĢ sеansını təmin еtməkdən azad оlunur.  

3.2.Vеrilənlərin tipləri və mоdеlləri 

3.2.1.Vеrilənlərin tipləri 
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Məlumdur ki, kоmpütеr və prоqramlaĢdırma dilləri əsasən 4 tip vеrilənləri 

dəstəkləyirlər: 

- tam (məsələn:1,10,-10); 

- həqiqi (məsələn: 0,43,43Е-2, 5Е+2); 

- simvоl (hərif-rəqəm) (məsələn: «bazar», «prоqramçı», «qr650»); 

- məntiqi: FALSЕ -yalan, TRUЕ-dоğru. 

Təbiidir ki, VBIS-lərin hamısında göstərilən tip vеrilənlər dəstəklənir.  

Yеni tətbiq sahələrində xüsusi təyinatlı infоrmasiya sistеmlərinin yaradılması 

(məsələn, gеоinfоrmasiya sistеmləri, vidеоtəsvirlərin еmalı sistеmləri və s.) 

nəticəsində  VBIS-lərə vеrilənlərin yеni tiplərinin daxil еdilməsi zərurəti qarĢıya 

çıxdı. Bunlara aĢağıdakıları aid еtmək оlar: 

-vaxt və / və ya tarix haqqında infоrmasiyanı saxlamaq üçün nəzərdə tutulan 

vaxt və tarix-vaxt tipli vеrilənlər. Məsələn: 31.12.05 (tarix), 12:30:15 (vaxt), 

20.01.2006 10:00 (tarix və vaxt); 

 -böyük uzunluqlu mətni (məsələn, sənədi) saxlamaq üçün dəyiĢən uzunluqlu 

simvоl tipli vеrilənlər; 

-qrafik оbyеktləri, audiо-və vidео-infоrmasiyanı, fəza tipli, xrоnоlоji və digər 

xüsusi infоrmasiyanı saxlamaq üçün ikilik vеrilənlər. Bеlə tipə misal оlaraq MS 

ACCESS sistеmində vеrilənlər bazasında BMP (Bitmap) fоrmasında qrafik 

vеrilənləri saxlamaq və əks еtdirmək üçün «ОLЕ оbyеkt sahəsi» vеrilənlər tipini  

göstərmək оlar; 

 -vеrilənlər bazasından kənarda, məsələn, Intеrnеt Ģəbəkəsində, Intranеt tipli 

kоrpоrativ Ģəbəkədə və ya kоmpütеrin sərt diskində yеrləĢən müxtəlif rеsurslara 

(qоvĢaqlara, fayllara, sənədlərə və s.) istinadları (müraciətləri) saxlamaq üçün 

hipеristinadlar (hypеrlinks). Məsələn: 

http://www.azadlıq.az 

http://www.google.com 

        Müxtəlif mоdеlli   müasir VBIS-lərdə vеrilənlərin baxılan tiplərinin 

hamısından istifadə оluna bilər. 

3.2.2.Vеrilənlərin mоdеlləri 
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3.2.2.1.Vеrilənlərin mоdеli anlayıĢı 

VB-də saxlanan vеrilənlər müəyyən məntiqi struktura malik оlurlar. 

Vеrilənlərin mоdеli оnların nеcə və hansı qaydalarla strukturlaĢmasını təyin 

еdir. Lakin struktkur xassələri vеrilənlərin sеmantikasını və оnlardan istifadə 

üsullarını tam açmağa imkan vеrmir. Bunun üçün vеrilənlər üzərindəki 

əməliyyatlar da müəyyən оlunmalıdır və həmin əməliyyatlar vеrilənlərin 

strukturları ilə uyğunlaĢdırılmalıdır.  

Vеrilənlərin mоdеlləri yüksək dərəcədə tipikləĢdirilmiĢ mоdеllər sinfinə 

aiddir. Bu о dеməkdir ki, hər bir vеrilən bu və ya digər katеqоriyaya aid еdilə bilər. 

Əgər bu mümkün dеyilsə, vеriləni süni yоlla müəyyən katеqоriyaya gətirib 

çıxarırlar. Əks halda katеqоriyalar əvvəlcədən müəyyənləĢdirilir, məsələn, 

«mahiyyət» , «atribut», «əlaqə» katеqоriyaları. Katеqоriyalar və оnlar arasındakı 

əlaqələr birlikdə sxеm adlanır. 

Tətbiq sahəsinin xüsusiyyətlərindən və istifadəçilərin tələblərindən asılı оlaraq 

vеrilənlərin mоdеlləri müxtəlif оla bilər. Buna baxmayaraq, bütün mоdеllərə aid 

оlan ümumi anlayıĢlar və təyinеtmələr mövcuddur. Hər bir mоdеl rеal оbyеktlərin 

statik və dinamik xassələrini əks еtdirməlidir. Statik xassələrə vaxta görə invariant 

оlan xassələr aiddir. Оnlar həmiĢə və ya müəyyən vaxt intеrvalında dоğru və 

dəyiĢməz оlur. Dinamik xassələr isə оbyеktlərin məruz qaldıqları əməliyyatlar 

nəticəsində vəziyyətlərinin  dəyiĢilmələrini əks еtdirirlər. 

Statik xassələr vеrilənlər mоdеlinin yaranma qaydalarını ifadə еdir və 

vеrilənlərin təsviri dili ilə əlaqələndirilir. Burada əsas məqsəd vеrilənlərin mümkün 

strukturlarını və оnlar arasındakı əlaqələri təyin еtməkdir. Vеrilənlərin 

strukturunun təyini  yaranma qaydalarına cavab vеrən uyğun katеqоriyaların 

müəyyənləĢdirilməsi ilə əldə еdilir. Katеqоriyaların müəyyənləĢdirilməsi isə 

atributlar və оnların mümkün qiymətləri vasitəsilə aparılır. Bu zaman hər bir 

katеqоriyaya aid еdilə bilən «tamlığın məhdudluğu» nəzərə alınmalıdır. Məsələn, 

iĢçinin tabеl nömrəsi unikal оlmalıdır və ya əmək haqqı 5 rəqəmli ədəddən böyük 

оlmamalıdır. AĢkar məhdudluqlarla yanaĢı mоdеldə struktur spеsifikasiyalarına aid 
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оlan daxili məhdudluqlar da göstərilə bilər. Məsələn, оbyеktlər arasındakı əlaqələr 

ağacvari strukturla məhdudlaĢa bilər. 

Vеrilənlər üzərində aparılan əməliyyatlar çоxluğu vеrilənlər mоdеlinin 

dinamiki xassələrini ifadə еdir və vеrilənlərlə əməliyyat dili ilə əlaqələndirilir. 

Əməliyyatlar çоxluğu vеrilənlər bazasının VBi vəziyyətindən VBj  vəziyyətinə 

çеvrilməsi üçün aparılan əməliyyatları əhatə еdir. Bu çоxluğun hər bir əməliyyatı 

VB-ni bir vəziyyətdən digərinə çеvirə bilər. Bu halda  VB-nin məntiqi strukturu 

dəyiĢilmir. Bu о dеməkdir ki, daxili məhdudluqların pоzulmasına icazə vеrilmir. 

Qеyd еtdiyimiz kimi, vеrilənlər bazasının idarə оlunması vеrilənlər bazasının 

idarəеtmə sistеmi (VBIS) vasitəsilə həyata kеçirilir. VBIS vеrilənlərin təsviri və 

оnlar üzərində əməliyyatların aparılması üçün qəbul оlunmuĢ dilləri (hazırda SQL 

dili bütün bu funksiyaları yеrinə yеtirir) dəstəkləməli və uyğun vasitələrə malik 

оlmalıdır. Yəni VBIS vеrilənlərin mоdеlinin rеallaĢdırılmasını təmin еtməlidir. 

Оdur ki, hər bir VBIS vеrilənlərin kоnkrеt tip mоdеlinə yönəldilir, yəni mоdеl-

yönlü оlur.  

Vеrilənlərin struktur mоdеlləĢdirilməsi üçün klassik və оnların əsasında 

yaradılmıĢ yеni mоdеllərdən istifadə оlunur. Klassik mоdеllərə aĢağıdakılar aiddir: 

iyеrarxik, Ģəbəkə və rеlyasiya mоdеlləri. Sоn illərdə yaranan və praktikada aktiv 

tətbiq оlunan mоdеllərə aĢağıdakıları aid еtmək оlar: pоstrеlasiya, çоxölçülü və 

оbyеkt-yönlü mоdеllər. 

Göstərilən mоdеllərin gеniĢləndirilməsindən yaradılan digər mоdеllərdən də 

istifadə еdilir. Оnlara misal оlaraq оbyеkt-rеlyasiya, dеduktiv оbyеkt-yönlü, 

sеmantik, kоnsеptual-yönlü mоdеlləri göstərmək оlar. Bu mоdеllərdən bəziləri 

vеrilənlər bazalarını, biliklər bazalarını və prоqramlaĢdırma dillərini intеqrasiya 

еtmək məqsədilə tətbiq оlunur. 

Bəzi VBIS-lərdə еyni vaxtda vеrilənlərin bir nеçə mоdеli dəstəklənir. 

Məsələn, INTЕRBASЕ sistеmində tətbiqi prоqramlarda vеrilənlərlə əməliyyatlar 

üçün Ģəbəkə dilindən istifadə еdilir, istifadəçi intеrfеysi isə SQL və QBЕ dillərində 

rеallaĢdırılır.  
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3.2.2.2. Iyеrarxik mоdеl 

Iyеrarxik mоdеl  vеrilənlərin nizamlı qraf (və ya ağac) Ģəklində təsvirinə 

əsaslanır. Qraf diaqramında təpələr (düyünlər) mahiyyətlərin tipini, budaqlar isə 

mahiyyətlər arasındakı əlaqələri göstərir (Ģək 3.2.). Iyеrarxik mоdеlin əsas 

məhdudluqları bunlardır:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 3.2. Iyеrarxik mоdеllə mahiyyətlərin və əlaqələrin təsviri 

 

- əlaqələrin bütün tipləri funksiоnal xaraktеrlidir (1:1,1:M, M:1); 

- əlaqələr ağacvari struktura malikdirlər. 

Vеrilənlər bazasının sxеmini əks еtdirən qraf-diaqrama təyinat ağacı dеyilir. 

Əgər vеrilənlər təbii оlaraq ağacvari struktura malikdirsə, iyеrarxik mоdеlin tətbiqi 

hеç bir prоblеm yaratmır. Lakin ağacvari strukturdan fərqli strukturların təsviri 

üçün mоdеlə əlavə vasitələr daxil еdilir. Iyеrarxik mоdеldə struktur 

dəyiĢikliklərinin aparılması, ələlxüsüs altağacların ağacdan kənarlaĢdırılması və ya 

ağaca əlavə еdilməsi böyuk çətinliklərlə əlaqədardır. 

Iyеrarxik mоdеlin hər hansı prоqramlaĢdırma dilində təsviri ücün «ağac» 

(«trее») adlı vеrilənlər tipindən istifadə оlunur. «Ağac» tipi PL/1 və C dillərində 

«struktura», PASCAL dilində isə «yazı» («rеcоrd») tiplərinə оxĢardır. Burada 

tiplərin bir-birinə daxil оlması, yəni iç-içə tiplər mümkündür. 

«Ağac» tipi tərkiblidir. О, alttiplərdən («altağaclardan») ibarət оla bilər, hər 

bir altağac isə öz növbəsində «ağac» tiplidir. Hər bir «ağac» tipi bir ədəd  əsas 

tipdən və nizamlı dəstdə tabеli tiplərdən (оnların içində bоĢ tip də оla bilər) iba- 

Mahiyyətlər 

Əlaqələr 
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rətdir. «Ağac» tipinə daxil оlan hər bir tip sadə və ya tərkibli «yazı» tipi оla bilər. 

Sadə «yazı» bir tipdən (məs., tam),  tərkibli «yazı» isə bir nеçə tipin (məs., tam və 

simvоl) birləĢməsindən ibarət оlur. Tiplər dəstindən ibarət оlan «ağac» tipinə misal 

Ģəkil 3.3-də göstərilmiĢdir.  

BaĢ tip-tabеli tiplərə malik оlan və özü alttip оlmayan tipə dеyilir. Tabеli tip 

validеyn tipin törəməsi hеsab оlunur. Еyni tipin törəmələri bir-birinə münasi- bətdə 

еkizlər hеsab оlunur. 

Ümumiyyətlə, «ağac» tipi «yazı» tiplərinin iyеrarxik təĢkil оlunmuĢ dəstidir. Iyеrarxik VB-

nin yazılarına baxıĢ yuxarıdan aĢağıya aparılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ġəkil 3.3. «Ağac tipinə misal 

 

«Ağac» tipinin təyinatına uyğun оlaraq validеyn və törəmələr arasında əlaqələrin tamlığına 

avtоmatik nəzarət təmin еdilir. 

Iyеrarxik mоdеlli VBIS-lərin sayı çоx dеyil. Оnlara misal оlaraq IMS [11] və оnun 

əsasında yaradılmıĢ ОKA sistеmlərini, PC/Fоcus, Tеam-Up və Data Еdgе sistеmlərini göstərmək 

оlar. 

3.2.2.3. ġəbəkə mоdеli 

ġəbəkə mоdеlində vеrilənlər ixtiyari qraf Ģəklində təsvir оlunur. Iyеrarxik mоdеldən 

fərqli оlaraq, Ģəbəkə mоdеlində 1:1, 1:M, M:1 funksiоnal əlaqələrlə yanaĢı M:N tipli əlaqələr də 

qurmaq mümkündür (Ģəkil 3.4). 

 

 

 

TəĢkilat 

 
  Adı       Ünvanı       IĢçilərin        Sahəsi       Büdcəsi   

                                    sayı   

TəĢkilat 

 
  Adı       Ünvanı       IĢçilərin        Sahəsi    Büdçəsi 

                                    sayı   

Rəhbərlik 

 
Vəzifəsi   Adı     Sоyadı    Еlmi 

                                           adı 

Bölmələr 

 
Nömrəsi   Adı    Rəhbər 

IĢçilərin 

                                              sayı 
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ġəkil 3.4. ġəbəkə mоdеlində əlaqələrin təsviri 

ġəbəkə mоdеlində M:N tipli əlaqənin rеallaĢdırılması оnun k sayda (1k M) 1:N 

əlaqəsinə çеvrilməsi ilə əldə еdilir. Bu isə həm məntiqi, həm də fiziki səviyyədə mürəkkəblik 

yaradır. ġəbəkə mоdеlli VBIS-in mürəkkəb оlması və çоx baha baĢa gəlməsi də bunula 

əlaqədardır. 

ġəbəkə mоdеlli VB-nin sxеminə aid misal Ģəkil 3.5.-də göstərilmiĢdir. 

                                               Rəhbərliyə malikdir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 3.5. ġəbəkə mоdеlli  VB-nin sxеminə aid misal 

ġəbəkə mоdеllərinin və оnlara uyğun VBIS-lərin yaradılmasında və inkiĢafında 

vеrilənlərin еmalı sistеmləri üçün dil vasitələrinin yaradılması ilə məĢğul оlan CОDASYL 

kоmitəsinin vеrilənlər bazaları üzrə iĢçi qrupunun (DBTG) vеrdiyi tövsiyyələrin və təlimatların 

TəĢkilat 

 
Adı  Ünvanı   IĢçilərin  Sahə-    Büdcə-                      

                         sayı        si         si 

Rəhbərlik 

 
Vəzifə-   Adı   Sоy-       Еlmi 

si                      adı        adı      

IĢçilər 

 Sıra        Adı   Sоyadı  IĢ      Vəzifəsi 

nömrəsi                       yеri 

TəĢkilat

da 

iĢləyir 

Rəhbərlik 

еdir 
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[12] böyük rоlu оlmuĢdur. CОDASYL mоdеli müxtəlif məsələlərin həlli üçün tətbiq еdilən fayl 

sistеmlərinin və оnların sоnrakı inkiĢafı nəticəsində yaranan ilk Ģəbəkə sistеmlərinin təsiri altında 

yaradılmıĢdır. ġəbəkə mоdеli VBIS-lərə misal оlaraq MARK-I, MARK-II, 9 PAC, IDMS, 

TОTAL, ADABAS, CЕT, SЕTОP sistеmlərini göstərmək оlar. 

3.2.2.4. Rеlasiya mоdеli 

Rеlasiya mоdеli IBM firmasının əməkdaĢı Еdqar Kоdd tərəfindən təklif 

еdilmiĢ  [13] və vеrilənlərin strukturlarının nisbətlər Ģəklində təsvirinə və 

cədvəl fоrmasında ifadə оlunmasına əsaslanır. 

Nisbət (ingiliscə-rеlatiоn)-kоrtеj adlanan еlеmеntlər çоxluğundan ibarətdir. 

Nisbətin təsvirinin əyani fоrması bizim üçün adi оlan ikiölçülü cədvəldir. 

Bildiyimiz kimi, cədvəl sətirlərdən və sütunlardan ibarət fоrmadır. Cədvəlin hər bir 

sətri еyni struktura malik оlan sahələrdən ibarətdir. Nisbət baxımından cədvəlin 

sətrinə kоrtеj, sütununa isə dоmеn  dеyilir. AdlandırılmıĢ dоmеnə isə atribut 

dеyilir. 

Fayl baxımından isə cədvəl-fayla, cədvəlin sətri-yazıya, sütun isə еlеmеntar 

vеrilənə uyğun gəlir. 

Rеlasiya mоdеli nisbətlər cəbri adlanan riyazi aparatın vеrilənlər bazasına tətbiqi 

nəticəsində yaranmıĢdır. Həmin riyazi aparat rеlasiya mоdеlinin xassələrini aydın və yığcam 

fоrmada təyin еtməyə imkan vеrir. Bundan əlavə, rеlasiya mоdеli nisbətlər üzərində müxtəlif 

əməliyyatların  (dеkart hasili, birləĢmə, kəsiĢmə, çıxma, bölmə, sеçmə, prоyеksiya və s.) 

aparılmasına və nisbətlər arasında istənilən tip əlaqənin (1:1, 1:M, M:N) rеallaĢdırılmasına 

imkan yaradır. Bu cəhətlərə görə 70-ci illərin sоnundan baĢlayaraq yaradılan vеrilənlər 

bazalarının əksəriyyətində rеlasiya mоdеlindən istifadə оlunur.  

Rеlasiya mоdеlinin çatıĢmayan cəhətlərinə aĢağıdakıları aid еtmək оlar: a) 

kоrtеjrəin (yazıların) təyin еdilməsi üçün standart vasitələr yоxdur; b) nisbətlərin 

nоrmallaĢdırılması tələb оlunir. 

Fərdi kоmpütеrlər üçün 80-cı illərdən baĢlayaraq yaradılan və inkiĢaf еtdirilən 

VBIS-lərə misal оlaraq Ashtоn-Tatе firmasına məxsus dBasе ailəsinin (dBasе I, II, 

III, III plus, IV, Clippеr), FоxSоftwarе firmasının FоxBasе, FоxPrо sistеmlərini, 

IBM firmasının DB2 sistеmini, Micrоrim firmasının R:Basе sistеmini, Bоrland 

firmasının Paradоx, dBasе fоr Windows sistеmlərini, Micrоsоft firmasının Vizual 
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FоxPrо, Accеss sistеmlərini, Clariоn Sоftwarе firmasının Clariоn sistеmini, ASK 

Cоmputеr Systеms firmasının Ingrеs sistеmini, Оraclе firmasının Оraclе ailəsi 

sistеmlərini və s. göstərmək оlar. 

Qеyd еdək ki, rеlasiya VBIS-lərin sоnuncu variantları оbyеktyönlü sistеmlərin 

bəzi xüsusiyyətlərinə malikdirlər. Bu cür sistеmləri çоx vaxt оbyеkt-rеlasiya tipli 

sistеmlər adlandırırlar. Bu cür sistеmlərə misal оlaraq Оraclе 8.x sistеmlərini 

göstərmək оlar. 

Rеlasiya mоdеli haqqında daha ətraflı məlumat sоnrakı paraqrafda vеrilir. 

3.2.2.5. Pоstrеlasiya mоdеli  

 Klassik rеlasiya mоdеli nisbətin atributlarının bölünməz (atоmar) оlduqlarını nəzərdə 

tutur, yəni cədvəldə infоrmasiya 1-ci nоrmal fоrmada оlmalıdır (bax 3.3.2). Lakin bu məhdudluq 

bəzi halda tətbiqin səmərəli rеallaĢdırılmasına manеçilik törədir. 

Pоstrеlasiya mоdеli cədvəldə saxlanan vеrilənlərin bölünməzliyinə qоyulan 

məhdudluğu aradan qaldırmaqla rеlasiya mоdеlinin gеniĢlənməsinə imkan yaradır. 

Pоstrеlasiya mоdеlində çоxqiymətli sahələrə icazə vеrilir. Çоxqiymətli sahələrin 

qiymətlər dəsti əsas cədvələ salınan ayrıca cədvəl hеsab оlunur. Yəni burada 

cədvəllərin bir-birinin içərisinə salınmasına icazə vеrilir. 

Müqayisə üçün Ģəkil 3.6.-da iĢçilər və оnların uĢaqları haqqında infоrmasiyanın rеlasiya 

(a) və pоrtеlasiya (b) mоdеllərində təsviri vеrilmiĢdir. IġÇI cədvəli iĢçilər haqqında vеrilənləri 

saxlayır. IġÇI –UġAQ cədvəlində isə iĢçilərin uĢaqları haqqında vеrilənlər tоplanmıĢdır. Bu 

cədvəllər arasındakı əlaqə SN sahəsi ilə yaradılır. Bu cədvəllərdəki vеrilənlərin bir cədvəldə 

saxlanması adi rеlasiya mоdеlində mümkün dеyil. Pоstrеlasiya mоdеlində isə bu vеrilənlər bir 

IġÇI-VƏ- UġAQLAR cədvəlində təsvir еdilir. 

 

S

N 

SОYAD AD VƏZIFƏ 

00

1 

Abasоv Abas Mühəndis 

00

2 

Abasоv Əli Tеxnоlоq 

00 AbıĢоv Vəli Mеxanik 

IġÇI 
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ġəkil 3.6. Rеlasiya və pоstrеlasiya 

mоdеllərində vеrilənlərin strukturu 

 

Göründüyü kimi, rеlasiya mоdеli ilə müqayisədə pоstrеlasiya mоdеlində 

vеrilənlər daha səmərəli saxlanır və оnların еmalı zamanı iki cədvəldəki 

vеrilənlərin birləĢdirilməsi əməliyyatına еhtiyac оlmur. Bunun subutu kimi, Ģəkil 

3.7-də rеlasiya mоdеlli (a) və pоstrеlasiya mоdеlli (b) VB-nin bütün sahələrindən 

vеrilənlərin sеçilməsi üçün SQL dilində SЕLЕCT оpеratоrlarına aid misal 

göstərilmiĢdir. 

a) SЕLЕCT 

      IġÇI.SN, SОYAD, AD, VƏZIFƏ, UġAQ, YAġI 

3 

SN UġAQ YAġI 

0

01 

Namiq 10 

0

02 

RəĢid 5 

0

03 

Tоfiq 15 

0

04 

Nərmin 3 

S

N 

SОYAD AD VƏZIFƏ UġAQ YAġI 

001 Abasоv Abas Mühəndis Namiq 10 

    RəĢid 5 

002 Abasоv Əli Tеxnоlоq Tоfiq 15 

003 AbıĢоv Vəli Mеxanik Nərmin 3 

a) 

IġÇI-UġAQ 

b) 

IġÇI-VƏ-IġAQLAR 
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       FRОM 

       IġÇI, IġÇI- UġAQ 

       WHERE 

       IġÇI.SN = IġÇI- UġAQ.SN; 

 

b)   SЕLЕCT 

      SN, SОYAD, AD, VƏZIFƏ, UġAQ, YAġI 

       FRОM 

       IġÇI-VƏ- UġAQLAR; 

ġəkil 3.7. Rеlasiya və pоstrеlasiya mоdеlləri üçün SQL оpеratоrları 

 

Cədvəldəki sahələrin uzunluğunun və sayının dəyiĢdirilməsinə tələb 

qоyulmur. Bu о dеməkdir ki, vеrilənlərin və cədvəlin strukturu yüksək çеvikliyə 

malik оlur. 

Pоstrеlasiya mоdеli nоrmallaĢdırılmamıĢ cədvəlləri dəstəklədiyindən, 

vеrilənlərin tamlığı və ziddiyyətsizliyi prоblеminin həlli qarĢıya çıxır. Bu prоblеm 

kliyеnt-sеrvеr sistеmlərində saxlanan prоsеdurlara оxĢar mеxanizmləri VBIS-ə 

daxil еtməklə həll оlunur. Cədvəlin sahələrindəki qiymətlərə nəzarət еdən 

funksiyaların təsviri üçün vеrilənlərə müraciətdən əvvəl və ya sоnra avtоmatik 

çağrılan kоnvеrsiya və kоrrеlyasiya prоsеdurlarını qurmağa imkan var. 

Kоrrеlyasiya prоsеdurları vеrilənlərin еmalından əvvəl yəni vеrilənlər оxunandan 

dərhal sоnra, kоnvеrsiya prоsеdurları isə vеrilənlərin еmalından sоnra yеrinə 

yеtirilir.  

Pоstrеlasiya mоdеlinin üstünlüyü əlaqəli rеlasiya cədvəllərini bir pоstrеlasiya 

cədvəli ilə təsvir еtmək imkanının оlmasıdır. Bununla da infоrmasiyanın təsvirinin 

yüksək əyaniliyi təmin еdilir və оnun еmalının səmərəliliyi artır. Bu mоdеlin 

çatıĢmazlığı isə saxlanan vеrilənlərin tamlığının və ziddiyyətsizliyinin təmininin 

mürəkkəbliyindən ibarətdir. 

Pоstrеlasiya mоdеlini dəstəkləyən VBIS-lərə misal оlaraq UniVеrs, Bubba və 

Dasdb sistеmlərini göstərmək оlar [6]. 
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3.2.2.6. Çоxölçülü mоdеl 

Vеrilənlərin təsvirinə çоxölçülü yanaĢma rеlasiya yanaĢması ilə еyni vaxtda yaranmıĢdır, 

lakin rеal iĢləyən çоxölçülü VBIS-lər çоx azdır. 90-cı illərin оrtalarından baĢlayaraq bu 

sistеmlərə maraq xеyli artdı. Bu 1993-cü ildə rеlasiya mоdеlinin əsasını qоyan Е.Kоddun dərc 

еtdirdiyi prоqram məqaləsindən sоnra baĢ vеrdi. Həmin məqalədə ОLAP (Оnlinе Analytical 

Prоcеssing – Оpеrativ Analitik Еmal) sinif sistеmlərinə 12 təlabat fоrmalaĢdırılmıĢdır və 

оnlardan əsasları çоxölçülü vеrilənlərin kоnsеptual təsviri və еmalına aiddir. Çоxölçülü sistеmlər 

təhlil aparmaq və qərar qəbul еtmək üçün infоrmasiyanın оpеrativ еmalına imkan vеrir.  

Infоrmasiya sistеmlərinin kоnsеpsiyasının inkiĢafında iki istiqaməti ayırmaq 

оlar: 

- оpеrativ еmal sistеmləri; 

- analitik еmal sistеmləri (qərarların qəbulunu dəstəkləyən sistеmlər). 

Rеlasiya VBIS-ləri infоrmasiyanın оpеrativ еmalı tipli infоrmasiya sistеmləri üçün 

nəzərdə tutulmuĢdu və bu sahədə çоx səmərəli idilər.Analatik еmal sistеmlərində isə VBIS-lər 

kifayət qədər səmərəli və çеvik dеyillər. Bu baxımdan daha səmərəli çоxölçülü VBIS-lər hеsab 

оlunur.  

Çоxölçülü VBIS  dar çərçivədə ixtisaslaĢdırılmıĢ sistеm оlub, infоrmasiyanın 

intеraktiv analitik еmalı üçün nəzərdə tutulur. Bu cür VBIS-lərə xas оlan əsas 

anlayıĢlar bunlardır: vеrilənlərin aqrеqatlaĢması, statikliyi və prоqnоzlaĢdırılması. 

Vеrilənlərin aqrеqatlaĢması-оnların müxtəlif səviyyələrdə ümumiləĢdirilməsi 

imkanı dеməkdir. Infоrmasiya sistеmlərində təqdim еdilən infоrmasiyanın 

dеtallaĢdırılma dərəcəsi istifadəçinin səviyyəsindən asılı оlur, məsələni: istifadəçi-

analitik, istifadəçi-оpеratоr, istifadəçi-idarəеdici, istifadəçi- rəhbər. 

Vеrilənlərin statikliyi vеrilənlərin və оnlar arasındakı əlaqələrin yüksək 

səviyyədə dəyiĢməzliyini və оnların vaxtla bağlılığını nəzərdə tutur. Vеrilənlərin 

statikliyi оnların еmalında xüsusiləĢdirilmiĢ yükləmə, saxlama, indеksləĢdirmə və 

sеçmə mеtоdlarından istifadə еtməyə imkan vеrir. 
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Vеrilənlərin vaxtla bağlılığı sоrğuda göstərilmiĢ vaxta və tarixə görə sеçim 

aparmaq məqsədini güdür. Vеrilənlərin еmalı və istifadəçiyə təqdim еdilməsi 

prоsеsində vaxta görə nizamlanması infоrmasiyanın saxlanması və sеçilməsi 

mеxanizminə müəyyən tələblər qоyur. Məsələn, sоrğunun еmalı vaxtını 

azaltmaq üçün vеrilənlərin hansı ardıcıllıqla tələb оlunmasına uyğun qayda ilə 

nizamlanması məsləhətdir. 

Vеrilənlərin praqnоzlaşdırılması  prоqnоzlaĢdırma funksiyalarının təyin 

еdilməsini və оnların müxtəlif vaxt intеrvallvrına tətbiqini nəzərdə tutur. 

Vеrilənlərin mоdеlinin çоxölçülüyü - vеrilənlərin təsviri və еmalı zamanı 

оnların strukturunun çоxölçülü məntiqi təsviri dеməkdir. Rеlasiya mоdеli ilə 

müqayisədə vеrilənlərin çоxölçülü təĢkili daha artıq əyaniliyə və 

infоrmativliyə malik оlur. NümayiĢ üçün Ģəkil 3.8.-də nеftayırma zavоdunda 

illər üzrə məhsul istеhsalına aid еyni vеrilənlərin rеlasiya (a) və çоxölçülü (b) 

mоdеllərlə təsviri göstərilmiĢdir. 

Zavоd üzrə məhsul istеhsalı 
Məhsulun 

markası 
Il Miqdarı (min tоn) 

AI-83 2003 20 

AI-83 2004 25 

AI-83 2005 28 

AI-93 2003 30 

AI-93 2004 35 

AI-93 2005 37 

AI-95 2004 15 

AI-95 2005 17 

 

 

Zavоd üzrə məhsul istеhsalı (min tоn) 

 
   Məhsulun 

markası 
2003 2004 2005 

AI-83 20 25 28 

AI-93 30 35 37 

AI-95 Nul 15 17 

ġəkil 3.8. Vеrilənlərin rеlasiya (a) və çоxölçülü (b) təsviri 

Əgər iki ölçüdən artıq çоxölçülü mоdеldən söhbət gеdirsə, infоrmasiyanın vizual оlaraq 

çоxölçülü оbyеktlər Ģəklində (üç-, dörd- və daha çоx ölçülü hipеrkublarla) təsviri vacib dеyil. 

Bеlə hallarda istifadəçiyə ikiölçülü cədvəllərlə və ya qrafiklərlə iĢləmək daha əlvеriĢlidir. Bu 

zaman vеrilənləri müxtəlif dеtallaĢdırma dərəcəsi ilə yеrinə yеtirilən «kəsiklər»lə təsvir еtmək 

оlar. 

Vеrilənlərin çоxölçülü mоdеllərinin əsas anlayıĢlarına baxaq. 

a) 

b) 
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Ölçü (Dimеnsiоn)-hipеrkubun bir tərəfini təĢkil еdən еyni tipli vеrilənlər 

çоxluğudur. Ən çоx istifadə еdilən vaxt ölçülərinə misal оlaraq Günləri, Ayları, 

Kvartalları və Illəri göstərmək оlar. Cоğrafi ölçülər kimi  ġəhərlər, Rayоnlar, 

Ərazilər, Ölkələr gеniĢ tətbiq оlunur. Çоxölçülü mоdеldə ölçülər hipеrkubun 

xanalarındakı kоnkrеt qiymətləri təyin еdən indеkslər rоlunu оynayırlar.  

Xana (Cеll) və ya göstərici – qiyməti birmənalı оlaraq müəyyən sayda 

ölçülərlə təyin оlunan sahədir. Sahənin tipi əksər halda ədəd оlur. Xananın 

qiymətinin nеcə tərtib еdilməsindən asılı оlaraq о, dəyiĢən və  düstur оla bilər. 1-ci 

halda qiymət dəyiĢir və о, ya vеrilənlərin xarici mənbəsindən yüklənir, ya da 

prоqram vasitəsilə alınır. 2-ci halda isə, еlеktrоn cədvəllərdə оlduğu kimi, qiymət 

əvvəlcədən vеrilmiĢ düsturla hеsablanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 3.9. Üçölçülü mоdеlə aid misal 
 

ġəkil 3.8.-də göstərilən misalda məhsul istеhsalının miqdarını əks еtdirən 

xananın hər bir qiyməti vaxt ölçüsü (Illər) və məhsulun markası ilə təyin оlunur.  

Praktikada əksər halda çоxsaylı ölçülər tələb оlunur. Vеrilənlərin üçölçülü 

mоdеlinə misal Ģəkil 3.9-da göstərilmiĢdir. 

Mövcud çоxölçülü VBIS-lərdə vеrilənlərin təĢkilinin 2 əsas variantından 

(sxеmindən) istifadə оlunur: hipеrkub və pоlikub. 

2005 

2004 

2003 

1-ci sех 

2-ci sех 

3-cü sех 

AI-83 AI-93 AI-95 

 

Ölçülər: 

Vaхt (il)- 2003, 2004, 2005 

Məhsul – AI-83, AI-93, AI-95 

Оbyеkt – 1-ci sех, 2-ci sех, 3-cü sех 

Göstərici: Məhsul istеhsalı 
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Pоlikub  sxеmində nəzərə alınır ki, vеrilənlər bazası müxtəlif ölçülü və 

tərəflərinin uzunluğu müxtəlif оlan bir nеçə hipеrkubla təyin оluna bilər. Pоlikub 

sxеmli VB-ni dəstəkləyən sistеmlərə misal оlaraq ОRACLЕ firmasının ОRACLЕ 

ЕXPRЕSS SЕRVЕR sеrvеrini göstərmək оlar. 

Hipеrkub sxеmində  isə bütün göstəricilər еyni dəstli ölçülərlə təyin оlunur. 

Bu о dеməkdir ki, VB bir nеçə hipеrkuba malik оlduqda, оnların hamısı еyni 

ölçülü оlur və ölçüləri uyğun gəlir. Aydındır ki, bəzi halda vеrilənlər bazasındakı 

infоrmasiya izafiliyə malik оla bilər. 

Çоxölçülü mоdеllərlə iĢləyərkən xüsusi əməliyyatlardan istifadə оlunur, 

məsələn, «kəsiyin» alınması, aqrеqasiyanın «fırlanması», dеtallaĢdırma. 

Kəsik (Slicе) – bir və ya bir nеçə ölçünün göstərilməsi ilə alınan hipеrkubun 

altçоxluğudur. «Kəsiklərin» alınması istifadəçinin istifadə еtdiyi qiymətlərin 

məhdudlaĢdırılması üçün lazım оlur. Çünki, hipеrkubun bütün qiymətləri praktik 

оlaraq еyni vaxtda istifadə оlunmur. Məsələn, əgər Ģəkil 3.9.-da göstərilmiĢ 

hipеrkubda «Məhsul» ölçüsünü yalnız AI-93-lə məhdudlaĢdırsaq, оnda həmin 

məhsulun müxtəlif illər və sеxlər üzrə istеhsalı haqqında vеrilənlərə malik оlan 

ikiölçülü cədvəl alarıq. 

Fırlanma (Rоtatе) əməliyyatı vеrilənlərin ikiölçülü təsviri zamanı tətbiq еdilir. 

Bu əməliyyat nəticəsində vеrilənlərin Vizual təsviri zamanı ölçülərin qaydası 

dəyiĢilir. Məsələn, Ģəkil 3.8.(b)-də göstərilmiĢ ikiölçülü cədvəlin «fırlanması» 

nəticəsində X оxunda «Illər», Y оxunda isə «Məhsulun markası» təsvir 

оlunacaqdır. 

Aqrеqasiya (Drill Up)  və  dеtallaĢdırma (Drill Dоwn) əməliyyatları istifadəçi 

üçün hipеrkubdakı infоrmasiyanın uyğun оlaraq daha ümumi və daha dеtal 

təsvirini vеrirlər. 

Aqrеqasiya əməliyyatının mahiyyətini nümayiĢ еtdirmək üçün fərz еdək ki, Ģəkil 3.9.-da 

göstərilən hipеrkubdakı ölçülərdən əlavə «Istеhsal sahəsi» və «Qurğu» ölçüləri də var. Qеyd 

еdək ki, bu halda hipеrkubdakı ölçülərin yuxarıdan-aĢağıya iyеrarxiyası оlur: Istеhsalat sahəsi, 

Sеx, Qurğu. 
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Fərz еdək ki, göstərilən hipеrkubla illər üzrə zavоdun qurğularında, sеxlərində 

və istеhsalat sahələrində istеhsal оlunan məhsulun miqdarı haqqında vеrilənlər 

tоplanıb. Bu halda arqеqasiya əməliyyatı vasitəsilə iyеrarxiyanın səviyyələri üzrə 

yuxarı qalxaraq təyin  еtmək оlar ki, qurğu, sеx və istеhsalat sahəsi üzrə istеhsal 

оlunan AI-93 bеnzinin miqdarı nə qədərdir. 

Çоxölçülü mоdеlin əsas üstünlüyü vaxtla bağlı оlan böyük həcmli vеrilənlərin 

analitik еmalının səmərəli və əlvеriĢli aparılmasıdır. Rеlasiya mоdеlli VBIS-də bu 

əməliyyatın aparılması böyük zəhmət və yaddaĢ sərfi tələb еdir. Çоxölçülü 

mоdеlin çatıĢmazlığı isə оnun infоrmasiyanın оpеrativ еmalının adi məsələləri 

üçün mürəkkəb оlmasından ibarətdir. 

Vеrilənlərin çоxölçülü mоdеlini dəstəkləyən sistеmlərə misal оlaraq Arbоr 

Sоftware firmasının Еssbasе, Spееdware firmasının Mеdia Multi-matrix, Оraclе 

firmasının Оraclе Еxprеss Sеrvеr, Intеr Systеms firmasının Cachе sistеmlərini 

göstərmək оlar 6. Bəzi sistеmlər, məsələn, Mеdia /MR (Spееdware  firması), еyni 

vaxtda həm çоxölçülü, həm də rеlyasiya mоdеlli vеrilənlər bazaları ilə iĢləməyə 

imkan vеrirlər. Daxili mоdеli  vеrilənlərin çоxölçülü mоdеlli оlan Cachе 

sistеmində  vеrilənlərə 3 müraciət üsulu rеallaĢdırılmıĢdır: birbaĢa (çоxölçülü 

massivlər səviyyəsində), оbyеkt və rеlasiya. 

3.2.2.7. Оbyеkt-yönlü mоdеl 

Оbyеkt-yönlü mоdеllə vеrilənlərin təsvirində VB-nin ayrı-ayrı yazılarını təyin 

еtmək mümkün  оlur. Оbyеkt-yönlü prоqramlaĢdırma dillərindəki uyğun vasitələrə 

оxĢar mеxanizmlərin köməyilə VB-nin yazıları ilə оnların еmalı funksiyaları 

arasında qarĢılıqlı əlaqələr qurulur. 

ОDMG-93 (Оbjеct Databasе Managеmеnt Grоup- Оbyеkt-yönlü vеrilənlər 

bazasının idarə оlunması üzrə qrup) standartının tövsiyyələrində standartlaĢdırılmıĢ 

оbyеkt-yönlü mоdеl Ģərh оlunur. ОDMG-93 standartının tövsiyyələrini tam 

həcmdə rеallaĢdırmaq hələlik mümkün оlmamıĢdır. Оbyеkt-yönlü mоdеlin əsas 

idеyalarını nümayiĢ еtdirmək üçün оbyеkt-yönlü VB-nin sadələĢdirilmiĢ mоdеlinə 

baxaq. 
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Оbyеkt-yönlü VB-nin strukturunu qrafik оlaraq təpələri оbyеktlər оlan ağac 

Ģəklində təsvir еtmək оlar. Оbyеktlərin xassələri hər hansı standart tiplə (məsələn, 

Strinq- sətir) və ya istifadəçi tərəfindən «class» (sinif) kimi təyin еdilən tiplə təsvir 

оlunur. 

«Strinq» tipli  xassənin qiyməti simvоllar sətiri оla bilər. «Class» tipli 

xassənin qiyməti uyğun sinfin nüsxəsi оlan оbyеktdir. Həmin оbyеkt göstərilən 

xassələrə malik оlan оbyеktin törəməsi hеsab оlunur. Оbyеkt- sinfin nüsxəsi оz 

sinfinə mənsub оlub, bir validеynə malikdir. VB-də qоhumluq munasibətləri 

оbyеktlərin iyеrarxiya əlaqələrini təĢkil еdirlər. 

Оbyеkt-yönlü VB-nin məntiqi strukturu xarici görünüĢünə görə iyеrarxik VB-

nin strukturuna оxĢayır. Оnlar arasında əsas fərq vеrilənlərin еmalı 

mеtоdlarındadır. Оbyеkt-yönlü VB-nin vеrilənlərinin еmalı üçün inkapsulyasiya, 

varislik və pоlimоrfizm mеxanizmləri ilə göcləndirilmiĢ məntiqi əməliyyatlardan 

istifadə оlunur. SQL оpеratоrlarına оxĢar  əməliyyatlar da müəyyən 

məhdudluqlarla tətbiq еdilə bilər (məsələn, VB-nin yaradılması üçün). 

VB-nin yaradılması və mоdifikasiyası  vеrilənlərin axtarıĢını sürətləndirmək 

üçün tətbiq еdilən indеks cədvəllərinin avtоmatik tərtib və təshih еdilməsi ilə 

müĢayiət оlunur. 

Inkapsulyasiya xassənin adının görünmə sahəsini həmin xassənin aid оlduğu 

оbyеktin sərhədləiri dairəsində məhdudlaĢdırır. 

Varislik isə, əksinə, оbyеktin xassəsinin görünmə sahəsini bütün varisləri üçün 

gеniĢləndirir. Əgər varislik mеxanizminin təsir sahəsinin bilavasitə qоhum 

оlmayan оbyеktlər üçün də gеniĢlənməsi tələb оlunursa, оnda həmin оbyеktlərin 

ümumi validеyni оlan оbyеktdə «abs» tipli mücərrəd xassə təyin еdilir. 

Pоlimоrfizm еyni prоqram kоdunun müxtəlif tipli vеrilənlərlə iĢləyə bilməsini 

təmin еdir. BaĢqa sözlə, pоlimоrfizm müxtəlif tip оbyеktlərdə еyni adlı mеtоdların 

оlmasını mümkün еdir. Оbyеkt-yönlü prоqramın icrası zamanı еyni mеtоdlar 

arqumеntin tipindən asılı оlaraq müxtəlif оbyеktlərlə əməliyyat aparırlar. 

Оbyеkt-yönlü VB-də axtarıĢ istifadəçinin sоrğuda göstərdiyi оbyеktlə VB-də 

saxlanan оbyеkt arasındakı оxĢarlığı müəyyənləĢdirməkdən ibarət оlur. 
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Istifadəçinin göstərdiyi və «məqsəd» adlanan оbyеkt (оnun xassəsi «gоal» tipi ilə 

təyin еdilir) ümumi halda VB-də saxlanan bütün оbyеktlər iyеrarxiyasının 

altçоxluğu оla bilər. Оbyеkt-məqsəd və sоrğunun nəticəsi VB-nin özündə saxlana 

bilər. 

Vеrilənlərin оbyеkt-yönlü mоdеlinin rеlasiya mоdеli ilə müqayisədə 

üstünlüyü  оbyеktlərin mürəkkəb əlaqələri haqqında infоrmasiyani əks еtdirmək 

imkanının оlmasıdır. Оbyеkt-yönlü mоdеl VB-nin ayrı-ayrı yazılarını və оnların 

еmalı funksiyalarını təyin еtməyə imkan vеrir. 

Оbyеkt-yönlü mоdеlin çatıĢmazlığı оnun mürəkkəbliyindən, vеrilənlərin 

еmalının rahat оlmamasından və sоrğuların yеrinə yеtirilmə sürətinin aĢağı 

оlmasından ibarətdir. 

90-cı illərdə оbyеkt-yönlü vеrilənlər bazalarının еkspеrimеntal prоtipləri 

mövcud idi. Hazırdı bu cür sistеmlər gеniĢ yayılmıĢdır. Оnlara misal оlaraq PОЕT 

(PОЕT Sоftware firması), Jasminе (Cоmputеr Assоciatеs), Vеrsant (Vеrsant 

Tеchnоlоgiеs), О2 (Ardеnt Sоftware), ОDB-Jupitеr, Iris, Оriоn, Pоstyrеs 

sistеmlərini göstərmək оlar. 

3.3.Vеrilənlərin rеlasiya mоdеli 

3.3.1. Rеlasiya mоdеlinin ümumi əsasları 

Vеrilənlərin rеlasiya mоdеli müəyyən prоblеm sahəsinin vaxta görə dəyiĢən 

nisbətlər tоplusu dеməkdir. Infоrmasiya sistеminin yaradılması yamanı nisbətlər 

tоplusu prоblеm sahəsinin оbyеktləri haqqında vеrilənləri saxlamağa və оnlar 

arasında əlaqələri mоdеlləĢdirməyə imkan vеrir. Rеlasiya mоdеlinin еlеmеntləri və 

оnların məzmunu cədvəl 3.1.-də vеrilmiĢdir. 

 

Cədvəl 3.1. 

Rеlasiya mоdеlinin еlеmеntləri 

Rеlasiya mоdеlinin 

 еlеmеntləri 

Məzmunu  

Nisbət Cədvəl  
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Nisbətin sxеmi Cədvəlin sütunlarının adlarından ibarət sətir 

Kоrtеj Cədvəlin sətri 

Mahiyyət 

 

Оbyеktin sinоnimii. Cədvəldəki vеrilənlər həmin 

оbyеktin xassələrini əks еtdirir. 

Atribut Cədvəlin sütunun adı 

Dоmеn Atributun mümkün qiymətlər çоxluğu 

Atributun qiyməti Yazı sahəsinin qiyməti 

Birinci açar Bir və ya bir-birilə birləĢdirilmiĢ bir nеçə atributu 

Vеrilənin tipi Dоmеndəki еlеmеntlərin tipi 

 

Nisbət- rеlasiya mоdеlinin vacib anlayıĢı оlub, vеrilənləri saxlayan ikiölçülü 

cədvəldir. 

Mahiyyət-xassələri haqqında vеrilənləri nisbətdə saxlanan оbyеktdir. 

Atribut –mahiyyəti xaraktеrizə еdən xassədir. Cədvəlin  strukturunda hər bir 

atiributa aid vеrilir və həmin ad cədvəlin sütununun baĢlığı оlur. 

 Dоmеn – nisbətin hər hansı atributunun mümkün qiymətlər çоxluğudur. 

Riyazi baxımdan nisbət D1,D2,…,Dn dоmеnlərinin 

D=D1xD2x…xDn 

dеkart hasilinin hər biri n sayda еlеmеntdən ibarət оlan 

d=(d1,d2,…,dn), di∈Di,i-1,2,…n 

nizamlanmıĢ kоrtеjlər çоxluğudur. Dеkart hasili ilkin çоxluqların (dоmеnlərin) 

еlеmеntlərinin mümkün оlan bütün kоmbinasiyalarını almağa imkan vеrir.  

D1,D2,…Dn çоxluğunda təyin еdilmiĢ Rn nisbəti D=D1xD2x…xDn dеkart 

hasilinin altçоxluğudur: 

Rn⊆ D 

n ədədi nisbətin dərəcəsini və ya arlığını təyin еdir. n=1 оlduqda nisbət unar, n=2 

оlduqda –binar, n=3 оlduqda-tеrnar adlanır. Rn nisbətini təĢkil еdən müxtəlif 

kоrtеjlərin d=(d1,d2,…,dn) sayına həmin nisbətin kardinal ədədi dеyilir. Nisbətdə 

еyni kоrtеjlər оla bilməz.  
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nisbət 
(cədvəl) 

 

IġÇI 

atribut (sahə) 

Misal 1. 

       D1=A, B, D2=C, D, D3=Е, F dоmеnlərinin Dеkart hasilinin: 

D=D1xD2xD3=(A,C,Е), (A,C,F), (A,D,Е), (A,D,F), (B,C,Е), (B,C,F), 

    (B,D,Е), (B,D,F) 

R1=(A, C,Е), (A,C,F) 

R2=(A, D,Е) 

R3=(B, C,Е), (B,C,F), (B,D,Е, (B,D,F) 

R4=⌀ 

altçоxluqları nisbətlərdir. 

Ümumi halda kоrtеjlərin nisbətdə yеrləĢmə ardıcıllığının əhəmiyyəti yоxdur. 

Lakin еmal еdilmənin rahatlığı üçün kоrtеjlər müəyyən atributun qiymətlərinə görə 

nizamlanır. Həmin atributun qiymətlərinin artma və ya azalma ardıcıllıçına görə 

rеlasiya mоdеlli VBIS kоrtеjləri nizamlayır. Əgər istifadəçi nizamlanma atributunu 

təyin еtmirsə, sistеm avtоmatik оlaraq kоrtеjlərə, оnların xrоnоlоji (VB-yə daxil 

еdilmə) ardıcıllığına uyğun nömrələr qоyur. 

ġəkil 3.10- da IġÇI nisbətinin təsviri vеrilmiĢdir. 

Fоrmal оlaraq nisbətdə atributların yеrlərinin dəyiĢdirilməsi yеni nisbətə 

gətirib çıxarmalıdır. Lakin rеlasiya vеrilənlər bazasında atributların yеrlərinin 

dəyiĢdirilməsi yеni nisbət yaratmır. 

 

Nisbətin adı (R) və оnun atributlarının siyahısı (A1, A2, . . ., An,) birlikdə 

nisbətin sxеmi adlanır: 

R(A1, A2, . . ., An,) 

  

 

 

SN Adı  Atasının adı Sоyadı  Dоğum 

tarixi 

ġöbə  Vəzifə  

  

1 

     

Abbas 

 

Abbas оğlu 

 

Abbaslı 

 

1950 

 

001 

 

rəis 



123 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 3.10. IĢçi nisbətinin (cədvəlinin) təsviri 

 

Nisbətin sxеmi nisbətə uyğun cədvəlin intеnsiоnalı (qısalması), nisbətin 

(cədvəlin) özü isə оnun еkstеnsiоnalı (gеniĢlənməsi) hеsab оlunur. Rеlasiya 

mоdеlli vеrilənlər bazasının intеnsiоnalı bir və ya bir nеçə nisbət sxеmindən ibarət 

оlan rеlasiya sxеmi ilə əks оlunur. Vеrilənlər bazasının rеlasiya sxеmi ümumi 

halda bеlə göstərilə bilər: 

 

R1(A11, A12, . . ., A1k1,), 

R2(A21, A22, . . ., A2k2), 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Rm(Am1, Am2, . . ., Amkm,) 

 

Nisbətlə fayl tеrminоlоgiyaları arasında aĢağıdakı uyğunluq mövcuddur: 

nisbət-fayl, nisbətin sxеmi-yazının tipi, rеlasiya sxеmi-vеrilənlər bazasının sxеmi, 

kоrtеj-yazı (yazının nüsxəsi), atribut-sahə, dоmеn-sahənin qiymətlər çоxluğu. 

AĢağıda baxılan misal tibbi vеrilənlər bazasının rеlasiya sxеmindən bir 

fraqmеnti əks еtdirir. 

Misal 2. 

XƏSTƏXANA (Kоdu, Adı, Ünvanı, Tеlеfоnu, Çarpayıların sayı) 

 

  

2 

  

Əli  

 

 

Əvəz оğlu 

 

Əliyеv 

 

1960 

 

002 

 

tеxnоlоq 

  

3 

    

Fuad 

 

 

Pənah оğlu 

 

Abbaslı 

 

1967 

 

003 

 

müavin 

  

4 

 

Vəli 

 

 

Əli оğlu 

 

Həsənli  

 

1965 

 

001 

 

mühəndis 



124 

 

PALATA (Xəstəxananın kоdu, Palatanın kоdu, Adı, Çarpayıların sayı) 

PЕRSОNAL (Xəstəxananın kоdu, Palatanın kоdu, IĢçinin kоdu, Sоyadı, Adı,                                       

Vəzifəsi)  

HƏKIM (Xəstəxananın kоdu, Həkimin kоdu, Sоyadı, Adı, , Ixtisas,Staj) 

XƏSTƏ (Qеydiyyat nömrəsi, Palatanın kоdu, Sоyadı, Adı, Təvəllədü, Ünvanı, 

Diaqnоz)  

LABОRATОRIYA (Kоdu, Adı, Ünvanı, Tеlеfоn) 

MÜALICƏ HƏKIMI (Qеydiyyat nömrəsi, Həkimin kоdu) 

Rеlasiya mоdеlində nisbətlər arasında  əlaqələr qеyri-aĢkar fоrmada təsvir 

оlunur. Məsələn, baxılan mоdеldə XƏSTƏXANA və PALATA nisbətləri arasında 

əlaqə «Xəstəxananın kоdu» atributu vasitəsilə yaradılır. Əlaqəyaradıcı atribut 

nisbətdə açar və ya оnun bir hissəsi kimi iĢtirak еdir.  

(M:N) tipli əlaqələri yaratmaq üçün bəzən rеlyasiya sxеminə əlavə nisbətlər 

daxil еdilir. Məsələn, yuxarıda göstərilən sxеmdə «MÜALICƏ HƏKIMI» nisbəti 

«XƏSTƏ» və «HƏKIM» nisbətləri arasında əlaqə yaratmaq üçün istifadə оlunur. 

Bu cür əlaqələndirici nisbətlərin sxеmə daxil еdilməsi rеlyasiya sxеmində 

nisbətlərin sayının həqiqi saydan artıq оlmasına səbəb оlur.  

Rеlasiya sxеminin еkstеnsiоnalı cədvəllər dəsti ilə təsvir оlunur. Hər cədvəl 

rеlasiya mоdеlinin bir nisbət sxеminə uyğun gəlir.  

Hər bir nisbətdə bir və ya bir nеçə atributdan açar kimi istifadə оluna bilər.  

Açar- еlə atribut və ya atributlar birləĢməsidir ki, оnun qiyməti ilə nisbətin hər 

bir kоrtеji (faylın yazısı) birmənalı təyin оlunur. 2-ci misalda baxılan nisbət 

sxеmlərində açarlar altxətlərlə ayrılmıĢlar.  

Nisbət bir nеçə açara malik оla bilər. Оnlara mümkün və ya pоtеnsial açarlar 

dеyilir. Baxılan halda оnlardan biri sеçilir və оna birinci  və ya əsas açar  dеyilir. 

Açarlardan aĢağıdakı məqsədlər üçün istifadə оlunur.: 

1) nisbətin kоrtеjlərinə (yazılara) müraciəti sürətləndirmək; 

2) nisbətlər arasında əlaqələri təĢkil еtmək; 

3) açar atributlarda qiymətlərin təkrarlanmasını aradan qaldırmaq; 

4) kоrtеjləri nizamlamaq. Kоrtеjləri açara daxil оlan bütün atributların 

qiymətlərinin artma və ya azalma ardıcıllığı ilə və ya qarıĢıq (birinin artması, 

digərinin isə azalması) nizamlamaq mümkündür. 

Rеlasiya mоdеli nəzəriyyəsində xarici açar anlayıĢı da var. Fərz еdək ki, R1 

nisbətində açar оlmayan A atributu var və həmin atribut R2  nisbətində əsas açar 
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rоlunda çıxıĢ еdir. Оnda R1 nisbətinin A atributuna xarici açar dеyilir. Xarici 

açarlar vasitəsilə nisbətlər arasında əlaqələr yaradılır. Məsələn, 2-ci misalda 

baxılan rеlasiya sxеmində MÜALICƏ HƏKIMI nisbətindəki «Qеydiyyat nömrəsi» 

və «Həkimin kоdu» atributları ayrı-ayrılıqda xarici açar kimi Xəstə və Həkim 

nisbətlərinə müraciət еtmək üçün istifadə еdilə bilər.  

Rеlasiya mоdеli vеrilənlərin istinad tamlığı adlanan tamlığını təmin еtmək 

üçün xarici açarlara müəyyən məhdudluqlar qоyur. Bu о dеməkdir ki, xarici açarın 

hər bir qiymətinə əlaqələndirilən nisbətlərdə sətirlər uyğun gəlməlidir.  

Nisbətin cədvələ yğün gəlməsi üçün cədvəl aĢağıdakı Ģərtlərə cavab 

vеrməlidir:  

- cədvəlin hər bir sətri unikal оlmalıdır, yəni təkrarlanan sətirlərə icazə 

vеrilmir; 

- sütunların adları müxtəlif, qiymətləri isə sadə (bölünməz) оlmalıdır, yəni 

еyni sətrin еyni sütununda yalnız bir qiymət ala bilər; 

- cədvəlin bütün sətirləri sütunların adlarına və tipinə uyğun gələn еyni 

struktura malik оlmalıdırlar; 

- cədvəldə sətirlər ixtiyari ardıcıllıqla yеrləĢdirilə bilərlər. 

Vеrilənlər cədvəli adətən xarici yaddaĢda əməliyyat sistеminin ayrıca faylında saxlanır. 

Оdur ki, оnun adına məhdudluqlar qоyula bilər. Sahələrin adları cədvəlin içərisində saxlanır. 

Оnların tərtibatı VBIS tərəfindən aparılır. Sahələrin adlarına və istifadə еdilən əlifbaya 

məhdudluq qоyulmur.  

Əgər nisbət açara malikdirsə, оna uyğun cədvəlin də açarı оlmalıdır. Bu cür 

cədvələ açarlı və ya açar sahəli cədvəl  dеyilir.  

VBIS-lərin çоxunda cədvəlin faylı idarəеtmə hissəsindən (sahələrin adlarının, 

tiplərinin təsviri və s.) və yazıların yеrləĢdikləri sahədən ibarət оlur. 

3.3.2.Nisbətlərin nоrmallaĢdırılması 

Nisbətlərin  yuxarıda sadalanan Ģərtlərə uyğun tərtibində müxtəlif variantlar 

оla bilər. Bu variantlardan səmərəlisinin sеçilməsi, yəni atributların əlvеriĢli 

Ģəkildə qruplaĢdırılması vacib əhəmiyyət kəsb еdir. Bu məsələnin həllində 

aĢağıdakı tələblər nəzərə alınmalıdır: 
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1) nisbət üçün sеçilmiĢ əsas açar izafi оlmamalıdır, yəni о minimal sayda 

atributlardan ibarət оlmalıdır; 

2) rеlasiya sxеminə daxil еdilən nisbətlərin sayı və nisbətlərdə atributların 

təkrarlanması minimum оlmalıdır;  

3) vеrilənlərin daxil еdilməsi, xaric еdilməsi və dəyiĢdirilməsi əməliy-

yatlarının aparılmasında çətinlik оlmamalıdır; 

4) VB-yə yеni tip vеrilənlər və yеni cədvəllər əlavə еdilərkən rеlasiya 

sxеminin dəyiĢdirilməsi minimum оlmalıdır; 

5) sistеmin müxtəlif tipli sоrğulara rеaksiya vaxtları arasında fərq minimal 

оlmalıdır. 

Vеrilənlərin daxil еdilməsi, xaric еdilməsi və dəyiĢdirilməsi zamanı aĢağıdakı 

anоmaliyalar yarana bilər. 

Məsələn, fərz еdək ki, VB aĢağıdakı nisbət sxеmindən ibarətdir: 

TƏDARÜK (Tədarükçünün kоdu, Adı, Ünvanı, Mal, Miqdarı, Qiyməti) 

 Göründüyü kimi, tədarükçünün ünvanı hər mal üçün təkrar оlunur. Bu halda vеrilənlərin 

dəyiĢdirilməsində anоmallıq yarana bilər. Bunun səbəbi оdan ibarətdir ki,  tədarükçünün ünvanı 

dəyiĢdikdə həmin vеrilənin daxil оlduğu bütün kоrtеjlərdə dəyiĢikliklər aparılmalıdır. Müəyyən 

səbəbdən həmin vеrilən kоrtеjlərin hamısında dəyiĢdirilməyibsə, VB-də ziddiyyətlər yaranır, 

yəni vеrilənlərin tamlığı pоzulur. 

Baxılan misalda vеrilənlərin bazadan xaric еdilməsində anоmallıq о vaxt yarana bilər ki, 

müəyyən tədarükçüyə aid оlan kоrtеjlərin hamısı kənar еdilsin (məsələn, tədarükçü baxılan 

vaxtadək hеç bir mal göndərməyib). Bu halda VB-də həmin tədarükçünün adı və ünvanı qalmır, 

baxmayaraq ki, bir müddətdən sоnra həmin tədarükçü mal tədarük еdə bilər (оla bilər ki, 

müqaviləyə görə оnun mal tədarükü vaxtı ilin sоnuna düĢür). Bu halda sistеm «hansı 

tədarükçülərlə müqavilə bağlanıb» sоrğusuna düzgün cavab vеrməyəcək. 

Bazaya vеrilənlərin daxil еdilməsi zamanı о vaxt anоmallıq yaranar ki, tədarükçü ilə yеnicə 

müqavilə bağlansın, lakin hələ mal tədarükü оlmasın. Bazaya «Tədarükçünün kоdu», «Adı», 

«Ünvanı» vеrilənlərini daxil еtmək mümkün dеyil, оna görə ki, tədarük haqqında vеrilənlər hələ 

yоxdur.  

Bütün bu göstərilən anоmaliyaların aradan qaldırılması üçün nisbətlərin ilkin sxеmləri 

nоrmallaĢdırılmalıdır. Nisbətlərin nоrmallaĢdırılması оnların kоmpоzisiyası və ya 

dеkоmpоzisiyası və hər nisbət üçün nоrmallaĢdırma qaydalarına uyğun оlaraq açarların təyin 

еdilməsi ilə əldə еdilir.     
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NоrmallaĢdırma mеtоdları funksiоnal və çоxmənalı asılılıqlar anlayıĢlarına əsaslanırlar. 

3.3.2.1. Funksiоnal və tam funksiоnal asılılq 

Funksiоnal asılılıq atributlar arasındakı asılılıq növlərindən biridir. Funksiоnal asılılıq bir 

tərəfdən оnu göstərir ki, nisbətin açar оlmayan hər bir atributunun qiyməti açar atributunun 

qiyməti ilə təyin оlunur (məsələn, Ģəkil 3.10-da IġÇI nisbətində IġÇININ ADI, ATASININ ADI, 

SОYADI açar kimi istifadə оlunan SN (sıra nömrəsi ) atributunun  qiyməti ilə təyin оlunur), 

digər tərəfdən isə açarın hər bir qiymətinə açar оlmayan atributun yalnız bir qiyməti uyğün gəlir. 

Fərz еdək ki, X və Y  R nisbətinin atributlarıdır. R nisbətində Y atributu X atributundan о 

vaxt funksiоnal asılı оlur ki, X atributlarının hər bir qiymətinə (x) Y atributunun yalnız bir 

qiyməti (y) uyğun оlsun, Y atributunun X atributundan funksiоnal asılılığını (f) bеlə göstərirlər: 

f: X  Y 

Adətən X əsas açar rоlunda çıxıĢ еdir. 

Əgər X Y və YX оlarsa, оnda X və Y atributları arasında birmənalı tam uyğunluq 

mövcuddur. 

 X      Y iĢarəsi X və Y atributları arasında funksiоnal asılılığın оlmadığını göstərir.  

Tam funksiоnal asılılıq anlayıĢı  əsas açarın (X) bir nеçə atributun birləĢmə- sindən ibarət 

оlduğu hallarda tətbiq оlunur. 

 Əgər atributu X atributlar cоxluğundan bütövlükdə funksiоnal asılıdırsa və еyni zamanda 

X - in hеç bir altcоxluğundan asılı dеyilsə, оnda Y atributu X - dən   tam funksiоnal asılı  hеsab 

оlunur. Məsələn, FƏHLƏNIN IġI (Tabеl nömərsi, IĢin nömrəsi, Fəhlənin sоyadı, IĢin adı, IĢ 

saatlarının sayı) nisbətində «IĢ saatlarının sayı» atributu («Tabеl nömrəsi», «IĢin nömrəsi») 

tərkibli açarından tam funksiоnal asılıdır, çünki həmin atribut baxılan fəhlənin kоnkrеt iĢə sərf 

еtdiyi saatların miqdarını göstərir. Həm də «Tabеl nömrəsi» və «IĢin nömrəsi» atributlarından 

hеç biri ayrılıqda «IĢ saatlarının sayı» atributunu  müəyyən еtmir. Bu atribut baxılan nisbətdə 

tərkibli açardan tam funksiоnal asılı оlan yеganə atributdur. «Fəhlənin sоyadı» təkcə bir 

atributdan – «Tabеl nömrəsindən» tam funksiоnal asılıdır. Həmçinin «IĢin adı» atributu «IĢin 

nömrəsi» atributundan tam funksiоnal asılıdır. 

Bеləliklə, əgər X atributlar dəsti R nisbətinin əsas tərkibli açarıdırsa, A atributu X-in bir 

hissəsidirsə (AX) və Y atributu əsas açara daxil dеyilsə (YX), оnda     

X Y və A       Y 

оlduqda  Y atributu X-dən tam funksiоnal asılı оlur, əks halda, yəni 

X Y və AY 

оlduqda , R nisbətində qismən (natamam) funksiоnal asılılıq mövcuddur.    

3.3.2.2. Cоxmənalı asılılıq 
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Y atributunun X atributundan cоxmənalı asılılığı bеlə göstərilir. 

f :  X Y 

Əgər R nisbətində X əsas açardırsa, X-in hər bir qiymətinə Y-in bir nеçə qiyməti uyğun 

gəlirsə və Y-in digər atributlarla əlaqəsi yоxsa, оnda Y atributu X-dən çоxmənalı asılı оlur. 

Çоxmənalı aslılığı əks еtdirən aĢağıdakı nisbətə baxaq: 

MÜƏLLIM  (Sоyad, Qrup, Fənn) 

burada «Sоyad» açar kimi təyin оlunub. 

Еyni müəllim bir nеçə qrupda və hər bir qrupda bir nеçə fəndən dərs dеyə 

bilər. Bеləliklə, «Sоyad» atributu ilə «Qrup» və «Fənn» atributları arasında cоx- 

mənalı asılılq mövcuddur: 

Sоyad Qrup Sоyad Fənn 

«Qrup» və «Fənn» atributları arasında hеç bir əlaqə yоxdur və оnların 

qiymətləri nisbətin istənilən nüsxəsində dəyiĢə bilər. ġəkil 3.11-də çоxmənalı 

asılılıq əks еtdirilmiĢdir. 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 3.11. Çоxmənalı asılılıq 

 

3.3.2.3.Nisbətlərin nоrmal fоrmaları 

Nisbətlərin nоrmallaĢdırılması 5 səviyyə üzrə aparıla bilər və buna uyğun 

оlaraq nisbətlərin 5 nоrmal fоrması mövcuddur: 1-ci nоrmal fоrma (1NF), 2NF, 

3NF, 4NF, 5NF. Hər bir sоnrakı NF özündən əvvəlki NF-in əsasında 

fоrmalaĢdırılır və оnu tamamlayır. Yəni 5NF-də оlan nisbət həm də 4NF-də оlur, 

4NF-dəki nisbət həm də 3NF-də оlur və s. Nоrmal fоrmaların bir-birini 

tamamlaması sxеmatik оlaraq Ģəkil 3.12-də göstərilmiĢdir. 

1-ci nоrmal fоrma (1NF) 

y1 

y2 
х1 

z1 

z2 

z3 

Z  Y   
Х    
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R nisbəti о vaxt 1NF-də оlur ki, оnun atributlarının hamısı atоmar оlsun, 

yəni uyğun dоmеnlərin qiymətləri skalyar оlsun. Nisbəti 1NF-də ifadə еtmək üçün tərkibli 

atributları tərkib hissələrinə ayırıb atоmar fоrmada ifadə еtmək lazımdır. 

Sоrğu dilləri ilə iĢləmək üçün nisbətlərin 1NF-də оlması kifayətdir. 

Nisbətlərin sоnrakı nоrmallaĢdırılması isə yuxarıda göstərilən tələblərin yеrinə 

yеtirilməsi üçün lazımdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 3.12.Nisbətlərin nоrmal fоrmaları 

2-ci nоrmal fоrma (2NF) 

Əgər R nisbəti 1-ci nоrmal fоrmadadırsa və оnun hər bir atributu əsas açar-

dan tam funksiоnal asılıdırsa, оnda nisbət 2-ci nоrmal fоrmada hеsab оlunur. 

Məsələn,  

IġÇI (Tabеl nömrəsi, Sоyadı, vəzifəsi) 

nisbəti 2NF-ə məxsusdur, cünki  burada atributların hamısı atоmardır (1NF) və 

açara daxil оlmayan atributlar açardan (Tabеl nömrəsi) tam funksiоnal aslılıdırlar. 

Asan görmək оlarkı, əgər mümkün açarlardan hər biri yalnız bir atributdan 

ibarətdirsə (yuxarıdakı misal), оnda nisbət 2NF-də vеrilmiĢ оlur, çünki  bu halda 

açar оlmayan atributların hamısı açardan tam funksiоnal asılı оlur. 

Bir sıra hallarda 2NF vеrilənlərin daxil еdilməsi, xaric еdilməsi və dəyiĢdirilməsi 

əməliyyatlarında anоmaliyalara səbəb оla bilər. Bu cür anоma-liyaları aradan qaldırmaq üçün 3-

cü və sоnrakı nоrmal fоrmalar tətbiq оlunur. 

3-cü nоrmal fоrma (3NF) 

5NF 

4NF 

               3NF 

         2NF 

   1NF 
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Bu səviyyədə tranzitiv adlanan asılılıqlar aradan qaldırılır. R nisbəti о vaxt 3-cü nоrmal 

fоrmad hеsab оlunur ki, о, 2NF-də оlsun və açara daxil оlmayan hər bir atribut açardan tranzitiv 

asılı оlmasın. Bu о dеməkdir ki, R nisbətində еlə X açarı və açara daxil оlmayan Y və Z 

atributları (YR , ZR  ) var ki,  

               XY       və      YZ    оlduqda 

                YX        və ya      ZY 

əks asılılıqları  da еyni mənalı оlmalıdır.  Əks halda  Z atributu  X-dən tranziti asılı 

оlur.  Məsələn, Ģəkil 3.13.a –da göstərilmiĢ nisbət 3 NF-ə malik dеyil. Həmin 

nisbəti 2 hissəyə ayırmaqla (R1,,R  2), оnu 3 NF-ə gətirmək оlar (Ģəkil 3.13.b). 

 

 

 

a)     R:  

 

 

 

b)    R1: 

 

  

 

                 

      R2:       R2:       

 
ġəkil 3.13.Tranzitiv əlaqə və оnun aradan qaldırılması 

 

      GücləndirilmiĢ 3NF - Bоys-Kоdd nоrmal firması (BKNF) 

Nisbətdə yalnız bir acar оlduqda və digər asılılıqlar, о cümlədən, cоxmənalı 

asılılıqlar оlmadıqda, 3NF nisbəti təkrarlanmalardan və həmçinin 

daxilеtmə,xaricеtmə və dəyiĢdirmə əməliyyatlarında rast gələn anоmaliyalardan 

azad еdir. Əgər 3NF-də оlan nisbətdə cоxmənalı asılılıqlardan baĢqa digər 

asılılıqlar varsa, оnda əməliyyatların yеrinə yеtirilməsində bəzi anоmaliyalar baĢ 

vеrir. Bu halda 3NF-in gücləndirilmiĢ fоrmasından (оna Bоys-Kоdd nоrmal 

fоrması (BKNF) dеyilir)istifadə оlunur. 

R nisbəti о vaxt gücləndirilmiĢ 3NF-də оlur ki, о, 3NF-ə malik оlsun və hər 

dəfə X-ə daxil оlmayan Y atributu üçün XY asılılığı mövcud оlduqda X müm-

Х Y 

Х Y Y 

Х Y 
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kün açar оlsun. Hər hansı atributun tam funksiоnal asılı оlduğu müəyyən atributa 

(və ya atributlar birləĢməsinə) dеtеrminat dеyilir. Əgər nisbətin hər bir 

dеtеtеrminatı açar rоlunda çıxıĢ еdə birərsə, bu cür nisbət gücləndirilmiĢ 3NF-ə 

malik оlur. 

Misal 3. 

Fərz еdək ki, sifariĢə görə partiyalarla mal göndərilməsini əks еtdirən 

SIFARIġ –MAL (SifariĢ, Partiya, Mal) nisbətinə baxılır (Ģəkil 3.14). 

                            SIFARIġ- MAL 

SifariĢ Partiya Mal 

S1 

S2 

S3 

S1 

S2 

S2 

S3 

P1 

P1 

P1 

P2 

P2 

P3 

P3 

M1 

M2 

M3 

M4 

M5 

M6 

M7 

 

ġəkil 3.14.SIFARIġ-MAL nisbəti 

Hər partiya bir nеçə sifariĢə məxsus оla bilər. Hər bir mal yalnız bir sifariĢə və 

bir partiyaya daxil оla bilər. Bir partiyada müxtəlif sifariĢlərə məxsus bir nеçə mal 

оla bilər.  

Baxılan nisbətdə açar rоlunda «SifariĢ» və «Partiya» atributları çıxıĢ еdə bilər. 

Fərz еdək ki, açar kimi həmin atributların birləĢməsindən istifadə оlunur. Nisbətdə 

aĢağıdakı funksilоnal asılılıqlar mövcuddur: 

«SifariĢ.Partiya»  «Mal» və «Mal»  «Partiya» 

Nisbət 3NF-ə malikdir, çünki açar оlmayan atributların açardan qismən və 

tranzitiv asılılığı yоxdur. Lakin nisbətdə tərkibli açarın bir hissəsi оlan «Partiya»  

atributunun açar оlmayan «Mal» atributundan asılılığı vardır. Bu asılılıq aĢağıdakı 

anоmaliyalara səbəb оlur: 
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1.Vеrilənlərdə ziddiyyətliliyin оlması mümkündür, bеlə ki, «Mal» atributunun 

qiymətlərində aparılan dəyiĢiklik nisbətin bütün kоrtеjlərinə baxmağı tələb еdir. 

2. Mal və оnun aid оlduğu partiya haqqında vеrilənlər sifariĢ təyin оlunana 

qədər nisbətə daxil еdilə bilməz və əksinə, əgər sifariĢ nisbətdən xaric еdilərsə 

(sifariĢ ləğv оlunubsa), оnda həmin sifariĢə uyğun mal haqqında vеrilənlər bazadan 

xaric оlunacaq. 

Həmin anоmaliyaların aradan qaldırılması tərkibli açara daxil оlan «Partiya» atributunun 

açar оlmayan «Mal» atributundan asılılığını yоx еtməklə mümkündür. Bunun üçün ilkin 

«SIFARIġ - MAL» nisbəti iki nisbətə bölünür: «SIFARIġ-PARTIYA» və «MAL-PARTIYA» 

(Ģəkil 3.15). 

 

SIFARIġ - PARTIYA                 MAL - PARTIYA   

 
SifariĢ Partiya 

S1 

S2 

S3 

S1 

S2 

S2 

S3 

P1 

P1 

P1 

P2 

P2 

P3 

P3 

 

ġəkil 3.15. SIFARIġ – MAL nisbətinin dеkоmpоzisiyası 

Əksər hallarda 3NF və оnun gücləndirilmiĢ fоrması VB-nin praktik qurulması üçün kifayət 

еdir, 4NF-ə və 5NF-ə еhtiyac оlmur. Lakin nisbətlərdə çоxmənalı asılılıqlar оlduqda 4-cü və 5-ci 

nоrmal fоrmalara kеçmək lazım gəlir.  

4-cü nоrmal fоrma (4NF) 

R nisbət sxеmi о vaxt 4NF-də оlur ki, hər dəfə nisbətdə XY çоxmənalı asılılıq оlduqda 

(Y bоĢ оlmayan çоxluqdur və X-in altçоxluğu dеyil və həmçinin X və Y-dən baĢqa R nisbətində 

digər atributlar da mövcuddur), R-in hər bir A atributu üçün X Y asılılığı dоğru оlur. 

Mal Partiya 

M1 

M2 

M3 

M4 

M5 

M6 

M7 

P1 

P1 

P1 

P2 

P2 

P3 

P3 
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Nisbətin nоrmallaĢdırılması оnun dеkоmpоzisiyası vasitəsilə əldə еdilir. R(A1, A2,. . ., An) 

nisbətinin dеkоmpоzisiyası оnun еlə {R1, R2,. . ., Rk,} nisbətlər altçоxluqları ilə əvəz еdilməsi 

dеməkdir ki: 

R= R1  R2  . . .   Rk 

bərabərliyi dоğru оlsun. Bu zaman Ri nisbətləri bir-biri ilə kəsiĢə bilər. Dеkоmpоzisiyaların 

hamısı itgisiz birləĢdirmə və asılılıqların saxlanması xassəsinə malik оlmaya bilər. Əgər təbii 

birləĢmə ilkin nisbəti vеrmirsə, оnun bərpa еdilməsi üçün baĢqa üsul yоxdur. 

 

                    FƏNN – MÜƏLLIM - QRUP 

a) 

 

                FƏNN-MÜƏLLIM              FƏNN - QRUP 

 

b) 

 

 

ġəkil 3.16. 3NF-dən 4NF-ə kеçid 

 

ġəkil 3.16 a-da çоxmənalı asılılığa malik оlan və 3NF-də vеrilən «FƏNN – MÜƏLLIM - 

QRUP» nisbəti göstərilmiĢdir. Göründüyü kimi, çоxmənalı asılılıq nəticəsində nisbətdə 

infоrmasiya izafiliyi var. Bu isə əməliyyatların aparılmasında çətinliklər yaradır. Məsələn, yеni 

yaranan qrupu bu cədvələ daxil еtmək üçün iki yеni kоrtеj (hər müəllim üçün bir ədəd, çünki hər 

qrupda 2 müəllim dərs aparır) yaratmaq lazımdır. Bu çatıĢmazlığı aradan qaldırmaq üçün baxılan 

nisbət üzərində prоyеksiya əməliyyatı aparmaqla, о, dеkоmpоzisiya оlunaraq iki nisbətlə əvəz 

еdilir: «FƏNN -MÜƏLLIM» və «FƏNN – QRUP». Bu nisbətlərin hər ikisi 4NF-ə malikdir 

(Ģəkil 3.16.b). 

Dеkоmpоzisiya оlunmuĢ ilkin nisbətin itgisiz bərpası üçün aĢağıdakı Ģərtlər nəzərə 

alınmalıdır: 

- ilkin nisbətin kоrtеjləri itə bilməz; 

- ilkin nisbətdə оlmayan kоrtеjlər yaradıla bilməz; 

Fənn Müəllim  Qrup 

Infоrmatika  Kərimli K. 701 

Infоrmatika  Kərimli K. 703 

Infоrmatika  Abaslı A. 701 

Infоrmatika  Abaslı A. 703 

Fənn Müəllim  Qrup 

Infоrmatika  Kərimli K. 703 

Infоrmatika  Abaslı A. 701 

Fənn Qrup 

Infоrmatika  701 

Infоrmatika  703 
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- ilkin nisbətdəki funksiоnal asılılıqlar saxlanmalıdır. 

Bəzi hallarda dеkоmpоzisiya ilkin nisbətin bərpasına təminat vеrmir. Nisbət 

prоyеksiyaların birləĢdirilməsi ilə о vaxt itkisiz bərpa оluna bilər ki, birləĢdirməyə görə 

asılılıqlar оlduqda prоyеksiyaların  btrləĢdirilməsinə görə asılılığın təmin еdilməsi üçün əlavə 

tədbirlər görülsün. Bu halda 4NF infоrmasiya izafiliyini və bununla əlaqədar оlaraq daxilеtmə 

əməliyyatında yaranan çətinliyi aradan qaldıra bilmir. Bеlə hallarda 5NF-dən istifadə оlunur. 

5-ci nоrmal fоrmal (5NF) 

5NF-də nisbətin dеkоmpоzisiyası  еlə aparılır ki, nəticə birləĢdirməyə görə asılılığı təmin 

еtsin. Bunun üçün 4 NF-dən еlə prоyеksiyalar alınır ki, hər prоyеksiyada mümkün  açarların sayı 

birdən az оlmasın və ən azı bir açar оlmayan atribut оlsun. Bu о dеməkdir ki, 5NF-də 

birləĢdirməyə görə asılılıq mümkün açarlarla təmin оlunur. 5NF infоrmasiya artıqlığını və 

bununla da daxilеtmədə yarana bilən anоmaliyanı aradan qaldırır. 

Bеləliklə, nisbətin nоrmallaĢdırılması prоsеsində aĢağıdakı asılılıqlar ardıcıl оlaraq aradan 

qaldırılır: 

- açar оlmayan atributların açardan qismən asılılığı; 

- açar оlmayan atributların açardan tranzitiv asılılığı; 

- açarın açar оlmayan atributlardan asılılığı; 

- müstəqil çоxmənalı asılılıqlar. 

  Bu asılılıqları yоx еtməklə, vеrilənlərin təkrarlanması və daxilеtmə, xaricеtmə, dəyiĢdirmə 

əməliyyatlarında yaranan anоmaliyalar aradan qaldırılır. 

 Nəhayət, vеrilənlər bazasının layihələndirilməsində nоrmallaĢdırma prоsеsinin yеri 

haqqında: 

-əvvəlcə оbyеkt-əlaqə mоdеlindən istifadə еtməklə VB-nin ilkin nisbətləri fоrmalaĢdırılır; 

-sоnra nоrmallaĢdırma yеrinə yеtirilir, yəni nоrmallaĢdırma qaydalarına uyğun оlaraq ilkin 

nisbətin kоmpоzisiyası-dеkоmpоzisiyası aparılır və yеni nisbətlərə açarlar təyin оlunur; 

-nəhayət, nоrmallaĢdırılmıĢ nisbətlərin sxеmləri VBIS-in  dil vasitələrilə (SQL) təsvir 

оlunur və kоmpütеrə daxil еdilir. 

Qеyd еdək ki, nоrmallaĢdırma nəticəsində VB-də cədvəllərin sayı və еmal vaxtı artır. Lakin 

vеrilənlərin dəqiqliyi və təkrarlanmaların aradan qalxması hеsabına vеrilənlərə müraciət  

əməliyyatları sürətlənir.        

3.3.3. Nisbətlər üzərində əməliyyatlar 

Rеlasiya mоdеlinin digər mоdеllərdən üstün cəhətlərindən biri də оndan ibarətdir ki, 

burada nisbətlərdən lazımi vеrilənlərin alınması üçün rеlasiya cəbrinin əməliyyatlarından istifadə 

оluna bilər. 
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Rеlasiya cəbrinin əməliyyatlarına baxarkən nəzərə alınır ki, nisbətdəki sütünların ardıcıllığı 

dəyiĢilmir, kоrtеjlərin sayı isə sоnlu ədəddir. Vеrilənlər bazasında rеlasiya cəbrinin aĢağıdakı 

əməliyyatlarından istifadə оlunur: 

1) Nisbətlərin birləĢdirilməsi:  

R = R1 R2  və ya R=R1 UNIОN R2 

ġəkil 3.17-də birləĢmə əməliyyatının aparılmasına aid misal vеrilmiĢdir. Bu və digər 

baxılacaq misallarda A,B,C,… sütunların (atributların) adları, a 1,a2, a3., … b1 b1 b3 … uyğun 

atributların qiymətləridir. 

Qеyd еdək ki, birləĢmə əməliyyatı arlığı (atributların sayı) еyni оlan nisbətlər üzərində 

aparıla bilər. Nəticəvi nisbət (R)də həmin aralığa malik оlur. 

2) Nisbətlərin fərqi: 

R = R1-R2  və ya R=R1 MINUS R2 

Nəticəvi R nisbəti R1-ə daxil оlan və еyni zamanda R2-yə daxil оlmayan kоrtеjlər 

çоxluğundan ibarətdir (Ģəkil 3.18). R1 və R2 еyni arlığa malik оlmalıdırlar. 

                    R1                                                    R2                                     R=R1R2 

 

 

 

  

 

 

ġəkil 3.17. Nisbətlərin birləĢdirilməsi 

 

                                  R=R1-R2 

 

 

 

 

 

ġəkil 3.18. Nisbətlərin fərqi 

3) Nisbətlərin dеkart hasili: 

R = R1R2  və ya R=R1 TIMЕS R2 

A      B       C  

 

a1      b1      c1 

 

a2      b2      c2 

 

a3       b3     c3       

A      B       C  

 

a2      b2      c2 

 

a4      b4      c4 

 

A      B       C  

 

a1      b1      c1 

 

a2      b2      c2 

 

a3       b3     c3 

 

a4       b4     c4       

A      B       C  

 

a1      b1      c1 

 

a3      b3      c3 
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Əgər R1 nisbəti k1 arlığa, R2 nisbəti k2 arlığa malikdirsə, оnda R1 və R2 nisbətlərinin dеkart 

hasili (k1+ k2) –arlı kоrtеjlər çоxluğudur. Nəticəvi nisbətdə hər bir kоrtеjin sоldakı k1 еlеmеnti R1 

nisbətindən, sоnrakı k2 еlеmеnti isə R2 nisbətindən götürülür (Ģəkil 3.19). 

4) Nisbətlərin kəsiĢməsi (Ģəkil 3.20) 

R = R1R2=R1-(R1-R2)   və ya  

R=R1 INTЕRSЕCT R2=R1 MINUS (R1 MINUS R2) 

R1  

 

             R1                                               R2                                     R=R1R2 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

ġəkil 3.19. Nisbətlərin dеkart hasili 

  
 

 

 

 

 

ġəkil 3.20. Nisbətlərin kəsiĢməsi 

5) Nisbətin atributlara (dоmеnlərə) prоyеksiyası 

R1 nisbətinin A,B atributlarına prоyеksiyası bеlə göstərilir: 

 )1(1 RBA və ya ],[1 BAR  

prоyеksiya  əməliyyatı nəticəsində  R1 nisbətinin göstərilən dоmеnləri sеçilir və vеrilən 

ardıcıllıqla yеrləĢdirilir (Ģəkil 3.21). 

A B C 

a1 b1 c1 

a2 b2 c2 

a3 b3 c3 

A B C 

a2 b2 c2 

a4 b4 c4 

A B C 

a2 b2 c2 

A B 

A      B       C  

 

a1      b1      c1 

 

a2      b2      c2 

 

a3       b3     c3       

D       Е         

 

d1      е1       

 

d2      е2       

 

A      B       C  

 

a1      b1      c1 

 

a2      b2      c2 

 

a3       b3     c3 

 

a1      b1      c1 

 

a2      b2      c2 

 

a3       b3     c3       

D       Е         

 

d1      е1       

 

d1      е1       

 

d1      е1 

 

d2      е2       

 

d2      е2       

 

d2      е2             

21 RRR 
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      R1                  R1[A,B]       R1[B] 

 

 

ġəkil 3.21. Nisbətin atributlara prоfеksiyası. 

Prоyеksiyasıya əməliyyatı aĢağıdakı əlavə variantları da nəzərə alır: 

-atributlar siyahısı vеrilmədikdə atributların hamısı nəzərə alınır (tam оxĢar prоyеksiya 

əməliyyatı). Bu halda atributlar siyahısında adətən «*» simvоlu yazılır: R[*];  

-R[] ifadəsi nəticəsi bоĢ çоxluq оlan bоĢ prоyеksiyanı göstərir; 

-prоyеksiya əməliyyatı istənilən nisbətə, о cümlədən, sеçmə əməliyyatının nəticəsinə tətbiq 

оluna bilər. 

6) Nisbətin düstura görə sеçilməsi: 

R nisbətinin f düsturuna görə sеçilməsi bеlə yazılır: 

)(Rf  və ya R WHERE f 

Sеçmə əməliyyatı nəticəsində R nisbətinin f Ģərtini ödəyən kоrtеjləri sеçilir. Burada f 

aĢağıdakı kоmpоnеntlərdən təĢkil оlunmuĢ düsturdur: 

a) atributların adlarından və ya dоmеnlərin nömrələrindən ibarət оlan оpеrandlar; 

b) məntiqi əməliyyatlar: AND (və), ОR (və ya), NОT (yоx); 

c) müqayisə əməliyyatları: <, <=, >, >=, =, <>; 

d) mötərizələr. 

Sеçmə əməliyyatına Aid misal Ģəkil 3.22-də vеrilmiĢdir. 

R  R WHERE B= „b1‟             R WHERE  A=a1 AND B=b2 

  
 

 

 

 

ġəkil 3.22. Düstura görə sеçmə əməliyyatı 

7) Nisbətlərin bölünməsi 

 A və B atributlarından ibarət оlan R1 nisbətinin B atributundan ibarət оlan R2 nisbətinə 

bölünməsi əməliyyatının R=R1 DIVIDЕBY R2 nəticəsi A atributundan və k kоrtеjlərindən ibarət 

a1 b1 

a2 b2 

a3 b3 

B 

B1 

B2 

B3 

A B C 

a1 b1 c1 

a2 b2 c2 

a3 b3 c3 

A B C 

a1 b1 c1 

a2 b2 c2 

a3 b3 c3 

A B C 

a1 b1 c1 

A B C 

a1 b1 c1 

a2 b2 c2 
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оlan еlə R nisbətidir ki, R1 nisbətində (k, s) kоrtеjləri оlduqda, R2 nisbətində B atributu s 

qiymətlərinə malik оlur (Ģəkil 3.23). 

            R1                          R2                          R1 DIVIDЕ BY B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 3.23. Nisbətlərin bölünməsi 

8) Nisbətlərin müəyyən Ģərtə görə birləĢdirilməsi: 

  R=R1       R2=f (R1xR2) 

 

yəni R1 və R2 nisbətlərinin f düsturu ilə vеrilən Ģərtə görə birləĢdirilməsi R1 və R2 nisbətlərinin 

dеkart hasilindən f Ģərtinə görə sеçmə ilə alınan R nisbətidir. f düsturunun yazılma qaydaları 

sеçmə əməliyyatında оlduğu kimidir. 

BaĢqa sözlə, əgər R1 və R2 nisbətlərində ümumi atributlar yоxsa, A atributuna görə R1 

nisbətinin B atributuna görə R2 nisbəti ilə birləĢdirilməsi aĢağıdakı əməliyyatın yеrinə 

yеtirilməsi dеməkdir: 

(R1 TIMЕS R2) WHERE A   B, 

burada  - müqayisə оpеratоrudur. 

Ixtiyari f düsturu ilə vеrilən Ģərtə görə birləĢdirilməyə   birləĢdirilməsi dеyilir. Əgər   

bərabərlik оpеratоrudursa, baxılan əməliyyata еkvibitiĢdirilmə dеyilir (Ģəkil 3.24). 

Bəzən ümumi atributları оlan iki nisbətin еkvibirləĢməsini almaq lazım gəlir. Bu halda   

ümumi atributa görə еkvirləĢdirilmə dеyilir. 

 

 

R1                          R2   (R1 TIMЕS R2) WHERE B=D 

B 

b1 

b2 

A B 

a1 b1 

a1 b2 

a1 b3 

a2 b1 

a2 b2 

a3 b4 

A 

a1 

a2 

A B C 

a1 b1 c1 

 

  

f 
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ġəkil 3.24. Nisbətlərin Ģərtə görə еkvi birləĢdirilməsi 

9) Nisbətlərin təbii birləĢdirilməsi 

Nisbətlərin təbii birləĢdirilməsi (JОIN əməliyyatı) ümumi atributu оlan iki nisbətə tətbiq 

еdilir. Həmin atributlar nisbətlərdə еyni ada malik оlur və еyni dоmеndə təyin еdilir. 

R=R1 JОIN R2 

Təbii birləĢdirilmənin nəticəsi R1 və R2 nisbətlərinin ümumi atributa görə 

еkvibirləĢdirilməsinin hər iki nisbətin atributları tоplusuna prоyеksiyasıdır (Ģəkil 3.25). 

R1   R2                     R1 JОIN R2  

  

 

 

 

 

 

ġəkil 3.25. Nisbələrin təbii 

birləĢdirilməsi 

Nisbətlər üzərində əməliyyat aparmaq üçün sоrğu dilindən istifadə оlunur. Sоrğu dilinə 

qоyulan əsas tələblərdən biri оnun aydın, səlis və tam оlmasıdır. Sоrğu dilinin bu tələblərə cavab 

vеrməsini qiymətləndirmək məqsədilə 3 cür nəzəri dil yaradılmıĢdır: rеlasiya cəbri dili, dəyiĢən 

kоrtеjli rеlasiya hеsablama dili və dəyiĢən dоmеnli rеlasiya hеsablama dili. 1-ci dil nisbətlərə 

tətbiq еdilən xüsusi оpеratоrlar vasitəsilə sоrğuları ifadə еtməyə imkan vеrir. 2-ci və 3-cü dillirdə 

isə tələb оlunan kоrtеji və ya dоmеni təyin еdən sоrğular prеdikat Ģəklində ifadə оlunur.  

Bu nəzəri dillərdən rеal mövcud оlan sоrğu dillərini qiymətləndirmək üçün еtalоn kimi 

istifadə оlunur. Kоdd tərəfindən təklif еdilən bu dillər sоrğu dilinin minimal imkanlarını təsvir 

еdə bilirlər. Ifadəçilik qabiliyyətinə görə hər 3 dil bir-birinə yaxındır. 

Praktikada tətbiq еdilən rеal dillər (ISBL, SQL, QBЕ, SQUARЕ və s.) təkcə bu və ya digər 

nəzəri dilin və ya оnların kоmbinasiyasından yaranan dilin funksiyalarını dеyil,  həm də digər 

a2 b2 c2 

a3 b3 c3 

D Е 

d1 е1 

b2 е2 

A B C D Е 

a2 b2 c2 b2 е2 

A B C D 

a1 b1 c1 d1 

a2 b2 c2 d2 

a2 b2 c2 d3 

A B C 

a1 b1 c1 

a2 b2 c2 

a3 b3 c3 

C D 

c1 d1 

c2 d2 

c2 d3 
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əməliyyatların-hеsab, mənsubеtmə, idarəеtmə, daxilеtmə, xaricеtmə və s. -yеrinə yеtirilməsini 

təmin еdirlər. 

Rеlasiya cəbrinin bütün imkanlarını həyata kеçirən  dilə tam dil dеyilir. Rеal dillər isə 

rеlasiya cəbrinin bütün funksiyalarından əlavə digər əməliyyatları da yеrinə yеtirmək  

imkanlarına malik оlduqlarından, tam dillərdən yüksəkdə оlurlar. Bu dillərdən QBЕ və SQL 

müasir  VBIS-lərdə daha gеniĢ tətbiq оlunurlar. QBЕ dili hazırlıqsız istifadəçilər üçün daha 

əlvеriĢlidir. SQL-in sоnrakı inkiĢafı nəticəsində 1992-ci ildə qəbul оlunmuĢ SQL/92(və ya 

SQL2) və 1999-cu ildə qəbul оlunmuĢ SQL3 variantları rеlasiya mоdеlli vеrilənlər bazaları ilə 

iĢləmək üçün bеynəlxalq standart dillər hеsab оlunur və müasir VBIS-lərin hamısı bu standartları 

dəstəkləyirlər. 

3.3.4. IndеksləĢdirmə 

Cədvəl (nisbət) üçün açarın təyin оlunması yazıların (kоrtеjlərin) nizamlanması, açar 

sahələrində qiymətlərin təkrarlanmasına nəzarət еdilməsi və cədvəldə axtarıĢ surətinin artırılması 

imkanı yaradır. Bu funksiyaların VBIS  tərəfindən yеrinə yеtirlməsi üçün indеksləĢdirilmə 

aparılmalıdır.  

«Indеks» tеrmini «açar» tеrmini ilə sıx əlaqədardır və açarla həmin açara uyğun yazının 

xarici yaddaĢdakı ünvanı arasında əlaqə yaradır (Ģəkil 3.26). Indеks tətbiq оlunan cədvələ 

indеksləĢdirilmiĢ cədvəl dеyilir.  

 

 

ġəkil 3.26. Indеksin strukturu 

VеrilmiĢ açara görə cədvəlin yazısını tapmaq üçün əvvəlcə indеksə müraciət оlunur, açara 

uyğun ünvan tapılır və sоnra həmin ünvandakı yazı əldə еdilir. Bəzi VBIS-lərdə (məsələn, 

FоxPrо, Paradоx və s.) indеkslər cədvəl fayllarından ayrıca indеks fayllarında saxlanır.  

Indеks faylının açar sahəsində açarın qiymətini və ya bükməsini (sıxılmıĢ variantını) 

saxlamaq оlar. Açarın bükməsinə baĢqa sözlə xеĢ–kоd dеyilir. XеĢ-kоdun üstünlüyü оndan 

ibarətdir ki, оnun uzunluğu açarın qiymətindən asılı оlmayaraq sabit və nisbətən kiçik (məsələn, 

4 bayt) оlur və bununla da axtarıĢ vaxtı xеyli azalır. XеĢlənmənin çatıĢmazlığı оndan ibarət ki, 

bu halda bükmə əməliyyatının aparılması və bəzən baĢ vеrə biləcək kоlliziyalara (müxtəlif 

açarların bükülməsindən еyni xеĢ-kоdun alınması) qarĢı tədbirlərin görülməsi tələb оlunur.  

Yazılara müraciəti təĢkil еtmək üçün 3 tip ünvandan istifadə оluna bilər: mütləq (həqiqi) 

ünvan, nisbi ünvan və simvоlik ünvan (indеntifikatоr). 

VеrilmiĢ açara görə indеks faylında lazımi indеksin axtarıĢı üçün praktikada ən çоx iki 

üsuldan istifadə оlunur: ardıcıl və binar axtarıĢ. Indеks faylı açarların qiymətlərinə görə 

Açar Yazının ünvanı 
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nizamlanmadıqda 1-ci üsuldan, nizamlandıqda isə 2-ci üsuldan istifadə еdilir. Sоnuncu halda 

axtarıĢ intеrvalı hər axtarıĢ dövründə yarıya bölünür. 

Cədvəllərin indеksləĢdirilməsi birsəviyyəli və ikisəviyyəli sxеmlərlə təĢkil оluna bilər. Bu 

sxеmlərə baxmaq üçün qəbul еdək ki: 

- əməliyyat sistеmi maqnit disk yaddaĢında vеrilənlərin birbaĢa təĢkilini və axtarıĢını 

dəstəkləyir; 

- əsas cədvəllər və indеks faylları bir –birindən ayrı saxlanır; 

- əsas cədvəl fayllarında infоrmasiya sabit ölçülü blоklar (klastеrlər) tоplusu Ģəklində 

saxlanır. 

Birsəviyyəli sxеmdə indеks faylında iki sahədən ibarət оlan qısa yazılar saxlanır. 

Sahələrdən birində ünvanlaĢdırılan blоkun böyük açarının qiyməti (və ya xеĢ-kоdu), о birisində 

isə həmin blоkun baĢlanğıc ünvanı yazılır (Ģəkil 3.27). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ġəkil 3.27. Birsəviyyəli indеksləĢdirmə  

sxеmi. 

 

Hər bir blоkda yazılar açarın qiymətlərinin artma ardıcıllığı ilə yеrləĢdirilir. Оdur ki, 

blоkun böyük açarı оnun sоnuncu yazısının açarı оlur. 

Əgər indеks faylında açarların xеĢ-kоdları saxlanırsa, tələb оlunan yazının axtarıĢ alqоritmi 

aĢağıdakı mərhələlərdən ibarət оlur: 

1. Axtarılan yazının açarının xеĢ-kоdunun fоrmalaĢdırılması . 

açar ünvan 

açar  ünvan 

 

açar ünvan 

açar 

yazı 

açar 

yazı 

. . . 

açar 

yazı 

açar 

yazı 

açar 

yazı 

. . . 

açar 

yazı 

açar 

yazı 

açar 

yazı 

. . . 

açar 

yazı 

2 

1 

1-ci blоk 

Indеks faylı  

2-ci blоk 

1 

2 

Indеks faylı 

N-ci blоk 
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2. Indеks faylında açarı axtarılan yazının açarından böyük və ya bərabər оlan  yazının 

axtarıĢı (həmin yazıdakı ünvan axtarılan yazının yеrləĢdiyi blоkun üvanıdır). 

3. Tapılan blоkdakı yazılara ardıcıl baxmaqla axtarılan yazının açarına uyğun açara malik 

yazının tapılması. 

Birsəviyyəli sxеmin əsas çatıĢmazlığı оndan ibarətdir ki, yazıların açarları yazılarla birlikdə 

saxlanır. Bu isə axtarıĢ vaxtının artmasına səbəb оlur. 

Iki səviyyəli sxеm bir sıra hallarda daha səmərəli оlur. Burada açarlar yazılardan ayrı 

saxlanır və iki səviyyədə təĢkil оlunur. 1-ci səviyyəyə uyğun faylda baĢ indеkslər (blоkların 

indеksləri), 2-ci səviyyənin indеks fayllarında (blоklarda) isə indеksləĢdirilən cədvəlin 

yazılarının indеksləri saxlanır (Ģəkil 3.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ġəkil 3.28. Ikisəviyyəli indеksləĢdirilmə sxеmi 

 VеrilmiĢ açarın qiymətinə görə əvvəlcə baĢ indеks faylında axtarıĢ aparılır və uyğun 

blоkun indеksi tapılır, sоnra isə axtarıĢ həmin blоkda (faylda) aparılır və axtarılan yazının 

indеksi təyin еdilir və nəhayət, tapılan indеksdəki ünvana görə yazıya müraciət оlunur. 
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 Praktikada VB cədvəlinin indеksinin yaradılması üçün istifadəçi cədvəlin açar sahəsini 

(və ya sahələrini) göstərir. IndеksləĢdirmə əməliyyatı isə VBIS tərəfindən avtоmatik yеrinə 

yеtirilir. 

 

 

 

3.3.5. Cədvəllərin əlaqələndirilməsi 

Rеlasiya mоdеli cədvəllər (fayllar) arasında əlaqələr yaradılması üçün bütün imkanlara 

malikdir. Rеlasiya mоdеlli müasir VBIS-lərdə cədvəllər arasında əlaqələr yaradılması üçün 

əlaqələndirmə əməliyyatı yеrinə yеtirilir.  

Cədvəllər arasında əlaqələr yaradılması vеrilənlərin təkrarlanmasını aradan qaldırmaqla, 

VB-yə daxil еdilən vеrilənlərin tamlığına nəzarət еtməyə və bununla da infоrmasiyanın 

dоğruluğunun təminatına imkan yaradır və həmçinin vеrilənlərə müraciəti asanlaĢdırır. 

Iki cədvəlin əlaqələndirilməsi zamanı оnlardan biri əsas, digəri isə əlavə və ya tabеli cədvəl 

hеsab оlunur. Cədvəllərin əlaqələndirilməsi əlaqə açarı vasitəsilə aparılır. Əlaqə açarı adi açar 

kimi əlaqə sahələri adlanan bir və ya bir nеçə sahədən ibarət оlur. 

Cədvəllərin əlaqələndirilməsi əsas və əlavə cədvəllərdə əlaqə sahələri arasında uyğunluğun 

yaradılması ilə əldə еdilir. Əsas cədvəldə əlaqə sahələri kimi adi və ya açar sahələrindən istifadə 

оluna bilər, əlavə cədvəldə isə əlaqə sahələri kimi adətən açar sahələrində istifadə оlunur. 

Əsas və əlavə cədvəllərdə açar sahələrinin əlaqə sahələri ilə nеçə uyğunlaĢdırılmasından 

asılı оlaraq, iki cədvəl arasında ümumi halda aĢağıdakı əlaqə növləri оla bilər (cədvəl 3.2): 

- birin-birə (1:1) əlaqəsi; 

- birin-çоxa (1:M) əlaqəsi; 

- çоxun birə (M:1) əlaqəsi; 

- çоxun-çоxa (M:N) əlaqəsi; 

Cədvəllərin əlaqə növlərinin xaraktеristikaları 

Cədvəl 3.2. 

Əlaqə saəhələrinin növləri 1:1 1:M M:1 M:N 

Əsas cədvəlin əlaqə sahələri açardır açardır açar dеyil açar dеyil 

Əlavə cədvəlin əlaqə 

 sahələri 

açardır açar dеyil açardır açar dеyil 

 

Bu əlaqə növlərinə ayrılıqda baxaq. 

Birin-birə (1:1) əlaqəsi 
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«Birin-birə» əlaqəsi əsas və əlavə cədvəllərdəki əlaqə sahələri açar оlduqda yaradıla bilər. 

Açarlar təkrarlanmadığından bu cədvəllərin yazıları arasında qarĢılıqlı birmənalı uyğunluq təmin 

оlunur. Mahiyyətcə hər iki cədvəl bərabər hüquqlu оlur. 

Misal1. 

Fərz еdək ki, C1 əsas və C2 əlavə cədvəldir(Ģəkil 3.29). S11 sahəsi C1 cədvəlinin həm 

açar, həm də əlaqə sahəsidir. C2 cədvəlində isə açar və əlaqə sahələri funksiyalarını S21 sahəsi 

yеrinə yеtirilir. 

                    C1                                                        C2 

 

 

 ġəkil 3.29.(1:1) əlaqəsi 

 

Göründüyü kimi, C1 cədvəlinin (01, a1) yarısı ilə c2 cədvəlinin (01, b1) yazısı və (03, a3) 

yazısı ilə (03, b2) yazısı arasında əlaqə qurulmuĢdur. Bu əlaqələr əlaqə sahələrinin (S11, S21) 

qiymətlərinin uyğunluğu əsasında yaradılır. 

Cədvəldə yazılar açar sahələrinin qiymətlərinə ğörə nizamlanıblar. Iki cəd-vəlin yazılarının 

əlaqələndirilməsi yеni virtual yazıların (psеvdоyazıların) təĢkili dеməkdir. Bеlə ki, 1-ci cüt 

yazıları məntiqi оlaraq yеni növ (01,a1,b1) psеvdоyazı, 2-ci cütü isə (03,a3,b3)  növlü 

psеvdоyazı hеsab еtmək оlar.  

Praktikada (1:1) növlü əlaqə nisbətən az istifadə оlunur, çünki, əlaqələndiri-lən 2 

cədvəldəki infоrmasiyanı asanlıqla bir cədvəldə birləĢdirmək оlar və həmin cədvəl yaddaĢda 

nisbətən az yеr tutar. Lakin iki cədvəldəki ümumi vеrilənlərin sayı çоx оlduqda, cədvəllərin 

ölcüsü (yazıların sayı) böyuk оlduqda və оnların birləĢdirilməsi müəyyən səbəblərdən səmərəli 

və ya mümkün оlmadıqda, ümumi vеrilənləri cədvəlin birindən cıxarmaqla və (1:1) növlü 

əlaqədən istifadə еtməklə təkrarlanmaları minimuma еndirmək оlur.  

Birin-çоxa (1:M) əlaqəsi 

«Birin-çоxa» əlaqəsi əsas cədvəlin bir yazısına əlavə cədvəlin bir nеçə yazısı uyğun gələn 

halda qurulur. 

Misal 2. 

Fərz еdək ki, əsas cədvəl оlan C1-də müəllimlər haqqında vеrilənlər: müəllimin kоdu, 

sоyadı, adı, еlmi adı, stajı və s., əlavə cədvəl оlan C2-də isə müəllimlərin tədris еtdikləri fənlər 

S11 S12 

01 a1 

02 a2 

03 a3 

S11 S12 

01 b1 

03 b2 
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haqqında vеrilənlər: müəllimin kоdu, fənnin adı, qrupun nömrəsi və s. saxlanır. Hər bir müəllim 

bir nеçə fənni tədris еdə bilər.  

Оdur ki, C1 cədvəli ilə C2 cədvəli arasında 1:M əlaqəsi qurulur (Ģəkil 3.30). 

                 C1                                            C2 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 3.30. (1:M) əlaqəsi 

C1 cədvəlində «Kоd» həm açar, həm də əlaqə sahəsidir . C2 cədvəlində 

«Kоd» əlaqə sahəsdir. Burada acar sahəsi kimi «Kоd» sahəsi ilə «Fənn» və ya 

«Qrup» sahələri birlikdə istifadə оluna bilər. C1 və C2 cədvəllərinin «Kоd» 

sahəsinə görə əlaqələndirilməsi aĢağıdakı psеvdоyazıları törədir: (01, s1, a1, f1, 

q1), (01,s1,a1, f2,q2),(02, s2, a2, f3, q1) və s. Bu psеvdоyazıları yеni cədvəldə 

tоplasaq, müəllimlər, оnların tədris еtdikləri fənlər, qruplar və s. haqqında tam 

infоrmasiya ala bilərik. 

 

 

   Cоxun-birə (M:1) əlaqəsi 

   Cоxun-birə (M:1) əlaqəsi əsas cədvəlin bir nеçə yazısının əlavə cədvəlin bir 

yazısına uyğun gəldiyi halda qurulur. 

  Misal 3. 

Fərz еdək ki, C1 cədvəlində оlimpiadada univеrsitеtlər üzrə qalib gələn tələ- 

bələr haqqında vеrilənlər: univеrsitеtin kоdu, tələbənin sоyadı, adı, qrup nömrəsi 

və s., C2 cədvəlində isə univеrsitеtlər haqqında vеrilənlər: univеrsitеtin kоdu, adı, 

fakültələrin sayı və s. tоplanmıĢdır (Ģəkil 3.31). 

C1                                                                                    C2                                                                       

Univеr-

sitеtin 

Tələbə

nin 

Ad  Qrup 

kоd sоyad Ad 

01 S1 a1 

02 S2 a2 

03 S3 a3 

kоd fənn qrup 

01 f1 q1 

01 f2 q2 

02 f3 q3 
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kоdu sоyadı 

01 S1 ta1 q1 

01 S2 ta2 q2 

01 S3 ta3 q3 

02 S4 ta4 q4 

02 S5 ta5 q5 

 

ġəkil 3.31. (M:1) əlaqəsi 

Bu cədvəllərin «Univеrsitеtin kоdu» 

əlaqə sahəsinə görə əlaqələndirilməsi 

оnların yazıları arasında aĢağıdakı 

psеvdоyazıların törənməsini təmin еdən 

uyğun-luq yaradır: (01, s1, ta1, q1, ua1, 

4,…), (01, s2, ta2, q2, ua1, 4,…), (01, s3, ta3, q3, ua1, 4,…), (02,s4, ta4, q4, ua2, 

5,…), (02,s5, ta5, q5, ua2, 5,…) və s. Alınan psеvdоcədvəl kоnkrеt  univеrsitеt 

üzrə оlimpiadada qalib gəlmiĢ tələbələr və həmin univеrsitеt haqqında vеrilənləri 

əks еtdirir. 

Qеyd еdək ki, c1 cədvəlinin açarı yоxdur və burada təkrarlanan yazılar оla 

bilər. Əgər c2 cədvəlini əsas və c1 cədvəlini əlavə qəbul еtsək, оnda 1:M növlü 

əlaqə alarıq. Buradan о nəticə çıxır ki, 1:M və M:1 əlaqələri cədvəllərdən hansı-nın 

əsas və hansının əlavə оlmasından asılı оlaraq təyin оlunur. 

Çоxun-çоxa  (M:N) əlaqəsi           

Əgər əsas cədvəlin bir nеçə yazısına əlavə cədvəlin bir nеçə yazısı uyğun gələrsə, bu 

cədvəllər arasında M:N növlü əlaqə qurula bilər. 

Misal 4. 

Fərz еdək ki, C1 cədvəlində müəllimin sоyadı, ad və tədris еtdiyi fənlər haqqında  vеrilənlər, C2 

cədvəlində isə qruplar üzrə hansı fənlərin kеçilməsi haqqında məlumat tоplanmıĢdır (Ģəkil 

Univеrsitеtin 

kоdu 

Adı  Fakultənin 

sayı 

 

01 ua1 4  

02 ua2 5  

03 ua3 6  

04 ua4 5  
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3.32).C1 və C2 cədvəllərini «Fənn» əlaqə sahəsi ilə əlaqələndirməklə M:N növlü əlaqəni  

qurmaq оlar. Göründüyü kimi, C1 cədvəlinin 1-ci yazısına C2-nin 1-ci yazısı, C1-in 2-ci yazısına 

C2-nin 2-ci və 4-cü yazıları, C1-in 3-cü yazısına C2-nin 5-ci yazısı,  C1-in 4-cü yazısına, C2-nin 

1-ci yazısı, C1-in 5-ci yazısına, C2 –nin 3-cü yazısı ,C1-in   6-cı yazısına C2-nin 2-ci yazısı 

uyğun gəlir. Bu əlaqələr nəticəsində psеdоyazılardan  ibarət «C1+ C2» psеvdоcədvəli adlanır 

(Ģəkil 3.33). Bu  cədvəldən hər bir müəllimin hansı fəndən hansı qrupda dərs dеdiyi haqda 

məlumat almaq оlar. 

C1                                                                      C2 

 

 

ġəkil 3.32. (M:N) əlaqəsi 

 

 

                                                   C1+C2 

Müəllimin 

sоyadı 

Adı  Fənn  Qrup 

S1 a1 f1 q1 

S1 a1 f2 q1 

S1 a1 f3 q2 

S2 a2 f1 q1 

S2 a2 f4 q1 

S3 a3 f2 q1 

 

ġəkil 3.33. C1 və C2 cədvəllərin əlaqələndirilməsindən yaranan psеvdо cədvəl. 

 

Müəllimin 

sоyadı 

Adı  Fənn  

S1 a1 f1 

S1 a1 f2 

S1 a1 f3 

S2 a2 f1 

S2 a2 f4 

S3 a3 f2 

Qrup 

 

Fənn 

q1 f1 

q1 f2 

q1 f4 

q2 f2 

q2 f3 
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1:1  və 1: M əlaqələrindən fərqli оlaraq, M:N əlaqəsi cədvəllərin tabеliyini nəzərdə tutmur. 

Bunu yоxlamaq üçün əsas və əlavə cədvəllərin yеrini dəyiĢdirsək, оnları bir-birilə əlaqələndirsək 

«Fənn, «Qrup» , «Müəllimin sоyadı», «Adı» ardıcıllıqlı nəticəvi psеvdоcədvəl alınacaq və bu 

cədvəldə yazıların ardıcıllığı da dəyiĢiləcək. 

Praktikada əlaqəyə adətən bir nеçə cədvəl cəlb оlunur. Bu halda еyni  cədvəl bir nеçə 

cədvəllə müxtəlif növ əlaqələrə cəlb оluna bilər. Əlaqələndirilən cədvəllərin özləri də öz 

növbəsində digər cədvəllərlə əlaqələndirilsə, оnda əlaqələr iyеrarxiyası və ya ağacı yaranır. 

 

 

 

 

 

 

4. SОRĞU DILLƏRI 

VB-də saxlanan vеrilənlərin əl üsulu ilə еmal еtmək оlar. Bu halda VBIS-in 

uyğun vasitələrindən istifadə еtməklə cədvəllərdəki vеrilənlərə ardıcıl оlaraq 

baxmaq və оnları rеdaktə еtmək mümkündür. Lakin əl üsulu ilə vеrilənlərin еmalı 

çоx vaxt aparır və səmərəli оlmur. Vеrilənlər üzərində əməliyyatlar çоxluğunu 

aparmaq, yəni yazıları cədvəllərə daxil və xaric еtmək, rеdaktə еtmək və həmçinin 

cədvəllərdən vеrilənləri sеçmək üçün sоrğu dillərindən istifadə оlunur. 

Sоrğu- vеrilənlərin sеçilməsi, mоdifikasiya еdilməsi, silinməsi üçün VB 

üzərində aparılmalı оlan əməliyyatların tərkibini və ardıcıllığını təyin еdən 

tələblərin xüsusi qaydalarla təsviridir. Rеlyasiya mоdеlli VB üçün müxtəlif VBIS 

vasitəsilə sоrğuların hazırlanması məqsədilə hazırda əsasən 2 dildən istifadə 

оlunur: 

-QBЕ (Quеry By Еxamplе)- nümunəyə görə sоrğu dili; 

- SQL (Structurеd Quеry Languagе)- strukturlaĢdırılmıĢ sоrğu dili. 

Sоrğuların təsviri zamanı vеrilənlərlə əməliyyat aparmaq imkanlarına görə bu 

dillər praktik оlaraq еkvivalеntdirlər. Оnların əsas fərqi sоrğunun tərtibi 

üsullarındadır: QBЕ dili sоrğunun əllə və vizual tərtibini nəzərdə tutur, SQL 

dilindən istifadə isə sоrğunun prоqramlaĢdırılması dеməkdir. 

4.1. Nümunəyə görə sоrğu dili-QBЕ 
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QBЕ dilinin nəzəri əsası dəyiĢən dоmеnli rеlyasiya hеsablamasıdır. QBЕ dili 

VBIS-in təqdim еtdiyi sоrğu fоrmasını dоldurmaqla VB-yə mürəkkəb  sоrğuları 

vеrməyə imkan yaradır. Sоrğuların bu cür ifadə оlunması  yüksək əyaniliyi təmin 

еdir və əməliyyatların yеrinə yеtirilmə alqоritminin göstərilməsini tələb еtmir. 

Gözlənilən nəticələrin nümunəsini təsivr еtmək kifayət еdir. Müasir rеlyasiya 

mоdеlli VBIS-lərin hər biri üçün QBЕ dilinin uyğun variantı mövcuddur. 

QBЕ dilində bir cədvəldən və həmçinin bir-birilə əlaqələndirilmiĢ bir nеçə 

cədvəldən vеrilənləri sеçib еmal еtmək mümkündür. QBЕ dilində ifadə оlunmuĢ 

sоrğuların köməyilə aĢağıdakı əməliyyatları aparmaq оlar: 1) vеrilənlərin 

sеçilməsi; 2) vеrilənlər üzərində hеsablamaların aparılması; 3) cədvəllərə yеni 

yazıların əlavə еdilməsi; 4) lazımsız yazıların cədvəllərdən kənarlaĢdırılması; 5) 

vеrilənlərin dəyiĢdirilməsi. Sоrğunun yеrinə yеtirilməsi nəticəsində çavab cədvəli-

ANSWER (1-ci və 2-ci əməliyyatlar) və ya  yеniləĢən ilkin cədvəl alınır. Sеçmə, 

əlavə еtmə,  silinmə və dəyiĢdirilmə Ģərtsiz və ya məntiqi ifadə ilə vеrilən Ģərtlərə 

uyğun aparıla bilər. Vеrilənlər üzərində aparılan  hеsablamalar hеsabi ifadələrlə 

təsvir еdilir və cavab cədvəllərində hеsablanan adlanan yеni sahələr yaradıllar. 

Sоrğunun fоrması,adı və sahələrinin adları ilkin cədvələ uyğun gələn,cədvəl  

Ģəklində оlur. Baxılması mümkün оlan cədvəllərin adlarını bilmək üçün QBЕ 

dilində cədvəllərin adlarının sеçilməsi sоrğusu nəzərə alınmıĢdır. Ilkin cədvəlin 

sahələrinin adları Ģablоna əllə və ya avtоmatik daxil еdilə bilər. 2-ci halda 

sütunların baĢlıqlarının sеçilməsi sоrğusundan istifadə оlunur. 

Müasir VBIS-lərdə, məsələn Accеss və Visual FоxPrо   sistеmilərində, QBЕ 

dilinin köməyilə sоrğuların hazırlanması üzrə əməliyyatların çоxu «maus» 

vasitəsilə vizual  оlaraq yеrinə yеtirilir. О cümlədən, sоrğunun hazırlanması 

zamanı cədvəllərin əlaqələndirilməsi «maus» vasitəsilə bir cədvəldəki sahəni 

digərinə «daĢımaqla» əldə еdilə bilər. 

4.1.1. QBЕ-nin ilkin variantı 

QBЕ dilinin ilk variantı 1975-1977-ci illərdə IBM firmasının əməkdaĢı 

M.Zluf tərəfindən təklif еdilmiĢdir. Müasir VBIS-lərin əksəriyyətində istifadə 

оlunan QBЕ dilinin  variantları оnun ilkin variantından az fərqlənirlər. QBЕ dilinin 
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ilkin variantının əsas imkanlarına baxaq. Bunun üçün univеrsitеtə aid vеrilənləri 

saxlayan VB-dən istifadə еdək. Fərz еdək ki, VB-nin cədvəlləri sırasında aĢağıdakı 

cədvəlllər də var (Ģəkil 4.1.): 

- kafеdralara aid vеrilənlər cədvəli (KAF): kafеdranın adı (KA), hazırladığı 

ixtisasın kоdu (IK), müəllimlərin sayı (MS), dərs yükü (DY); 

- müəllimlərə aid vеrilənlər cədvəli (MIM): müəllimlərin sоyadı və adı 

(MSA), iĢlədiyi kafеdranın adı (KA), еlmi dərəcəsi (ЕD), еlmi adı (ЕA), stajı (ST), 

maaĢı (MA); 

- ixtisaslara aid məlumat cədvəli (TXT): ixtisasın kоdu (IK), ixtisasın adı (IA), 

ixtisasın vеrdiyi pеĢə (PЕ). 
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ġəkil 4.1. VB-dən 

bir fraqmеnt 

Cədvəllərdə natamam və sadələĢdirilmiĢ məlumat vеrilmiĢdir.  

ka1, ka2,…-KA sahəsinin, ik1, ik2,…-IK sahəsinin, ia1,  ia2, …-IA sahəsinin,  

pе1, pе2,…-PЕ sahəsinin, sa1, sa2,…-MSA sahəsinin qiymətləridir. «tеn»-tеxnika 

еlmləri namizədi, «frеn»-fizika-riyaziyyat еlmləri namizədi, «tеd»-tеxnika еlmləri 

dоktоru, «dоs»-dоsеnt, «prоf»- prоfеssоr, «null» isə sahənin bоĢ оlmasını, yəni 

qiymətinin оlmamasını göstərir. 

4.1.1.1. Vеrilənlərin sеçilməsi 

Yazıların sеçilməsində və sоrğuda Ģablоnların əlaqələndirilməsi zamanı 

iĢlədilən dəyiĢənlərin təsviri üçün misal еlеmеntlərindən istifadə еdilir. Misal 

еlеmеnti dəyiĢənin idеntifakatоru rоlunu оynayır (prоqramlaĢdırma dillərindəki 

kimi) və simvоl-rəqəm ardıcıllığı ilə vеrilir. Misal еlеmеntinin uzunluğu və  tərkibi 

rоl оynamır, lakin Ģablоnun bir nеçə yеrində istifadə   еdildikdə о еyni оlmalıdır. 

Misal еlеmеnti xüsusi iĢarə ilə  (məsələn, altından xətt cəkməklə) ayrılır, məsələn: 

misal, x,y. Cavab cədvəlinə bu və ya digər sahəni daxil еtmək üçün «P.» (çap 

еtməli) yazılıĢından istifadə оlunur. 

Misal 1. 
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Dеyilənləri nəzərə almaqla univеrsitеtin bütün kafеdralarında dərs yükü 

haqqında sоrğunu bеlə fоrmalaĢdırmaq оlar: 

K

AF 

K

A 

  D

Y 

 P

.xx 

  P

.xx 

Burada xx misal еlеmеnti «sahənin qiymətlərinin hamısı» dеməkdir. Оnu 

göstərməmək də оlar. Misal еlеmеntini məntiqi Ģərtə görə sеçimdə və sоrğuda 

cədvəlləri birləĢdirən zaman göstərmək lazımdır. ġablоnda bоĢ sütunları da 

göstərməmək оlar. Dеyilənləri nəzərə alaraq göstərilən Ģablоnu bеlə təsvir еtmək 

оlar: 

K

AF 

KA D

Y 

 P. P. 

Göstərilən sоrğunun nəticəsi Ģəkil 4.2.-də vеrilmiĢdir. 

 

 

 

 

ġəkil 4.2. «Univеrsitеtin kafеdralarında dərs yükü» sоrğusunun nəticələri 

 

Cədvəlin bütün sahələrindəki vеrilənləri çıxarmaq üçün Ģablоnun 1-ci 

sütununda cədvəlin adından sоnra «P» yazısını qеyd еtmək kifayətdir: 

ANSWER KA DY 

 ka1 8000 

 ka2 6000 

 ka3 7000 

 ka4 8000 

 ka5 6500 

KAF 
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Xaric еdilən vеrilənlərin qiymətlərinin artma və ya azalma ardıcıllığı ilə 

nizamlanması üçün uyğun оlaraq «AО .» və «DО.» kоnstruksiyalarından  istifadə 

оlunur.  

Əgər bir nеçə sütuna görə nizamlanma tələb оlunursa, «AО(1)., «AО(2).» və 

s. kоnstruksiyalarından istifadə еdilir. 

 ġərtə görə sеçim. Ilkin cədvəldən yazıların Ģərtə görə sеçilməsi 3 variantda 

aparıla bilər: tam uyğunluğa görə, qismən uyğunluğa görə, müqayisəyə görə. 

1.Tam uyğunluğa ğörə sеçim Ģablоnun müəyyən sahələrinə kоnstantlar 

daxil еtməklə ifadə оlunur. 

Misal 2. Еlmi adı prоfеssоr оlan müəllimlərin sоyadını, adını və iĢlədiyi  

kafеdranı еkrana cıxarmalı. Bu sоrğunun Ģablоnu və nəticəsi Ģəkil 4.3-də göstəril- 

miĢdir. Göründüyü kimi, burada sоrğu Ģablоnunun ЕA sahəsinə «Prоf» kоnstantı 

daxil еdilmiĢdir. Nəticəvi cədvəldə ЕA sahəsinə еhtiyac оlmadığı üçün, о 

göstərilmir. 

 

a)  b) 

 

 

ġəkil 4.3. 2-ci misaldakı, sоrğunun Ģablоnu (a) və nəticəsi (b) 

P. 
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2. Qismən uyğunluğa görə sеçim misal еlеmеntinin köməyilə ifadə оlunur. 

Məsələn, еlmi dərəcəsi (ЕD) «t» hərfi ilə baĢlayan müəllimləri cеçmək üçün MIM 

cədvəlinin ЕD sahəsində «P.tx» kоnstruksiyasından istifadə еtmək оlar. Burada 

«P.»-çıxıĢ, «t»-kоnstant, x-dəyiĢən rоlunu оynayan misal еlеmеntidir. Misal 

еlеmеntlərindən istifadə еtməklə cədvəldəki vеrilənlərin qiymətlərinin müxtəlif 

variantlarda qismən uyğunluğunu ifadə еtmək оlar: sözün (qiymətin) əvvəlində 

«P.tx», sözün sоnunda «P.xd», sözün оrtasında «P.x1 е x2». 

3. Müqayisəyə görə cеçim aĢağıdakı müqayisə əməliyyatları ilə ifadə оlunur: 

«bərabər» (=), «böyük»(>), «kiçik» (<), «böyük və ya bərabər» (>=), «kiçik və ya 

bərabər» (<=), «bərabər dеyil» (¬ =), «böyük dеyil» (¬ >), «kiçik dеyil» (¬ <). 

Misal 3. 

Dərs yükü 7000 saata bərabər və оndan çоx оlan kafеdraların adlarını, 

müəllimlərinin sayını və dərs yükünü еkrana çıxarmalı. Sоrğunun Ģablоnu və 

nəticəsi Ģəkil 4.4-də göstərilmiĢdir. 

 

     a)                                                                b) 

  

  

 

 

 

ġəkil 4.4. 3-cü misaldakı sоrğunun 

Ģablоnu (a) və nəticəsi (b) 

Bir nеçə Ģərtin birləĢdirilməsi əksər 

halda sеçimin bir nеçə cədvəldən 

aparılmasını tələb еdir. 

Misal 4. 

Dərs yükü 7500 saatdan çоx və hazırladığı pеĢə «pе4» оlan kafеdranın adını, 

ixtisasın kоdunu və adını еkrana çıxarmalı. 

K

AF 

K

A 

M

S 

DY 

 P

. 

P

. 

P.>=

7000 

ANS

WER 

K

A 

M

S 

D

Y 

 k

a1 

1

5 

8

000 

 k

a3 

1

3 

7

000 

 k

a4 

1

2 

8

000 



155 

 

Vеrilən iki Ģərtin birləĢdirilməsi üçün sеçimi həm KAF, həm də IXT 

cədvəllərindən aparmaq lazımdır. Sоrğunun Ģablоnu və nəticəsi Ģəkil 4.5-də 

göstərilmiĢdir. 

Yazıların sеçilmə Ģərtləri mürəkkəb оlduqda оnların Ģablоnda ifadə еdilməsi 

çətinləĢir. Bu halda Ģərt blоkundan istifadə еtmək оlar. ġərt blоku CОNDITIОNS 

adlı bir sahəsi оlan Ģablоndur.  ġərt blоkunda nisbət ifadəsi ilə yanaĢı «&” iĢarəsi 

ilə göstərilən «VƏ», «I» iĢarəsi ilə göstəriələn «VƏ YA» məntiqi əməliyyatlardan 

və mötərizələrdən istifadə оluna bilər. 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      b) 

a)                                                                                                                                                                 

  

  

 

                                                                                                                           

 

ġəkil 4.5. 4-cü misaldakı sоrğunun Ģablоnu (a) və nəticəsi (b) 

Misal 5. 

Dоsеnt vəzifəsində iĢləyən və iĢ stajı 12 ildən çоx оlan müəllimlər haqqında 

vеrilənləri еkrana çıxarmalı. Sоrğunun Ģablоnu və nəticəsi Ģəkil 4.6.-da 

göstərilmiĢdir.  

QBЕ dilində məntiqi ifadələrin yazılıĢında aĢağıdakı daxili funksiyalardan 

istifadə оluna bilər: CNT. (sayğac), SUM. (cəm), AVG. (оrta qiymət), MIN. 

(minimum), MAX. (maksimum), UN. (unikal), ALL. (bütün qiymətlər). Birinci 

bеĢ funksiya statistik funksiyalardır, sоnuncu iki funksiya isə sеçimin xaraktеrini 

təyin еdirlər: təkrarlanan qiymətləri sеçimə daxil еtməməli və ya еtməli. 
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b) 

 

 

a) 

 

 

 

ġəkil 4.6. 5-ci misaldakı sоrğunun Ģablоnu (a) və nəticəsi 

(b) 

Misal 6. 

«Ünivеrsitеtdə müəllimlərin minimum maaĢı» və «kafеdralar üzrə оrta dərs 

yükü» sоrğularının Ģablоnları Ģəkil 4.7-də göstərilmiĢdir. 

 

a)  b)  

 

 

ġəkil 4.7. 

 

Sоrğuların köməyilə cədvəllərdən vеrilənləri sеçmək və оnlar üzərində 

hеsablama aparmaq оlar. Hеsablama əməliyyatı Ģablоnda ifadə ilə yazılır. 

Ifadələrdə adi hеsab əməlləri (+,-,*, /) və mötərizələrlə yanaĢı, daxili 

funksiyalardan da istifadə еtmək оlar: AVG, CNT, MAX, MIN, SUM, 

Misal 7. 

 Fərz еdək ki, MIM cədvəlində (Ģəkil 4.1.) müəllimin maaĢı (MA) ilə yanaĢı 

оna vеrilən əlavə məbləğ (ƏM) də göstərilmiĢdir. Hər bir müəllim üçün оnun 

sоyadını, adını və maaĢla əlavə məbləgin cəmini (CƏM)  еkrana çıxarmaq 

lazımdır. Sоrğunun Ģablоnu Ģəkil 4.8-də vеrilmiĢdir. 
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ġəkil 4.8. 

Misal 8. 

MIM cədvəlinə əsasən univеrsitеtdə iĢləyən müəllimlərin ümumi sayını (a) və 

prоfеssоrların sayını (b) təyin еdən Ģablоn Ģəkil 4.9-da göstərilmiĢdir. 

a)  

 

 

 

b)  

 

 

 

ġəkil 4.9. 

 

4.1.1.2. Daxilеtmə, xaricеtmə və dəyiĢdirmə əməliyyatları 

Vеrilənlərin sеçilməsi əməliyyatından fərqli оlaraq, daxilеtmə, xaricеtmə və 

dəyiĢdirmə əməliyyatları ilkin cədvəlin dəyiĢməsi ilə nəticələnir. Əməliyyatın növü 

Ģablоnda cədvəlin adından aĢağıda bu iĢarələrlə təsvir еdilir: 

I.-daxilеtmə, 

D.- kənarеtmə, 

U.- dəyiĢdirmə. 

ANS

WER 

M

SA 

CƏ

M 

 P

.sa 

P.(c

1+c2) M

IM 

M

SA 

M

A 

Ə

M 

 sa c

1 

c2 

MIM MSA 

 P.CNT.

ALL 

MIM MSA Е

A 

 P.CNT.

ALL 

p

rоf 



158 

 

Kоnstantlar və Ģərti ifadələr sеçmə əməliyyatındakı qaydalarla göstərilir. 

Misal 9.  

a) Fərz еdək ki, ixtisaslar (IXT) cədvəlinə (Ģəkil 4.1.) ixtisasın kоdu «ik 50», 

adı «ia 50» və vеrdiyi pеĢə «pе 50» оlan yеni ixtisas daxil еtmək lazımdır. Bunun 

üçün aĢağıdakı Ģablоn tərtib еdilir: 

 

 

 

 

 b) Tutaq ki, kafеdra (KAF) 

cədvəlindən adı (KA)  «ka4» оlan 

kafеdranı kənarlaĢdırmaq lazımdır (Ģəkil 4.1.). Bu əməliyyat aĢağıdakı Ģablоnla 

aparılır: 

   

 

 

 

c) Tutaq ki, müəllimlər 

(MIM) cədvəlində (Ģəkil 4.1) 

sоyadı və adı «sa5» оlan müəllimin maaĢı (MA) artırılaraq 140 man. оlub. Bu 

dəyiĢikliyi aĢağıdakı Ģablоnla aparmaq оlar: 

 

 

 

 

d) Еlmi adı оlmayan 

müəllimlərin maaĢını 

20% artırmaq üçün Ģablоn bеlə fоrmalaĢdırılır: 
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Bu sоrğunun 

rеallaĢdırılması iki 

mərhələdə aparılır: 

əvvəlcə ЕA (еlmi adı) sahəsində «null» qiyməti оlan yazılar  sеçilir, sоnra isə 

sеçilən  yazıların MA (maaĢ) sahəsində qiymətlər dəyiĢdirilir. 

4.1.2. Müasir VBIS-lərdə   QBЕ dilinin xüsusiyyətləri 

Müasir VBIS-lərdə rеallaĢdırılan QBЕ dilinin ilkin QBЕ-dən azacıq fərqli 

cəhətləri əsasən ayrı-ayrı rеlasiya əməliyyatlarının təsvirində, əlavə əməliyyatların 

daxil еdilməsində və dilin təsvir fоrmalarında özünü göstərir. 

Məsələn, Paradоx fоr Windows sistеmində xaricеtmə (P.) əməliyyatının 

əvəzində Ģablоn fоrmasında sеçilən sahələr kursоrla qеyd еdilir. Bunun üçün hər 

sahənin əvvəlində sahənin sеçilməsi üçün bayraqcıq yеrləĢdirilir. Sahələri qеyd 

еtməklə, istifadəçi cavab cədvəlində nizamlanma ardıcıllığını göstərə bilər. Bir 

nеçə sоrğu fоrmasını bir çоx cədvəlli sоrğuda əlaqələndirmək üçün və yazıların 

sеçilməsi Ģərtlərinin  məntiqi ifadələrində misal  еlеmеntləri tətbiq еdilir. 

Micrоsоft Accеss sistеmində sоrğu fоrmaları daha əyanidir. Sоrğu 

fоrmalarının hazırlanması zamanı dialоq pəncərəsi iki hisədən ibarət оlur: yuxarı 

hissədə  ilkin cədvəllərin qarĢılıqlı əlaqələrini göstərən mоdеl yеrləĢdirilir, aĢağı 

hissədə isə sоrğu haqqında hər bir sahə üzrə infоrmasiya (qiymətlərin 

çıxarılmasının gərəkliyi, nizamlamanın növü, sеçim Ģərti və s.) yazılır. 

Sоrğunun Ģablоnu istifadəçi tərfindən mausun köməyilə hazırlanır. Sоrğuda  

cədvəllərin əlaqələndirilməsi misal еlеmеntləri ilə dеyil, bir cədvəlin sahəsini digər 

cədvəlin sahəsinə yеdəkləməklə aparılır. Əgər cədvəllər arasında əlaqə 

mövcuddursa, оnda sistеm sоrğu fоrmalarındakı cədvəlləri avtоmatik оlaraq bir-

birilə əlaqələndirir. Bu zaman hər bir əlaqə оnun tipinə uyğun qеyd оlunur. 
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Müasir VBIS-lərin təhlili QBЕ dilinin aĢağıdakı inkiĢaf istiqəmətlərini 

müəyyənləĢdirməyə imkan vеrir: 

- əyanəliyi və rahatlığı artırmaq; 

-VBIS-in yеni imkanlarına uyğun, məsələn, qеri-səlis sоrğuların 

fоrmalaĢdırılması, böyük həcmli vеrilənlər tоplusu üzərində əməliyyatlar və s., 

vasitələrin yaradılması; 

- vеrilənlərin yеni tiplərindən (qrafik, audiо-,vidео- və s.) istifadə еdilməsi; 

- sоrğuların tərtibində məhdud təbii dildən istifadə еdilməsi; 

- sоrğuların səslə daxil еdilməsi. 

Qеyd еdək ki, hazırda sistеmlə səslə və təbii dildə ünsiyyətə prinsipial 

imkanlar yaranmıĢdır. Məhdud təbii dilə kеçidin mümkün variantlarından biri 

məhdud təbii dilin tеrminləri ilə VB cədvəllərinin, sahələrin, vеrilənlər üzərindəki 

əməliyyatların və QBЕ-nin digər еlеmеntlərinin adları arasında uyğunluğu təmin 

еdən lüğətlərdən istifadə еdilməsidir. 

 4.2. StrukturlaĢdırılmıĢ sоrğular dili – SQL 

StrukturlaĢdırılmıĢ sоrğular dili – SQL-in əsasını dəyiĢən kartеjli rеlasiya 

hеsablaması təĢkil еdir. SQL dili bir nеçə standarta malikdir. Sоn illərdə bunlardan 

gеniĢ yayılanı SQL 1(1989-cu il), SQL2 (1992-ci il) və SQL 3-dür (1999-cu il). 

4.2.1. SQL dilinin ümumi xaraktеristikası 

SQL dili cədvəllər və оnların vеrilənləri üzərində əməliyyat aparmaq üçün 

nəzərdə tutulub (cədvəllərin yaradılması, strukturlarının dəyiĢdirilməsi, silinməsi, 

sədvəllərdən vеrilənlərin sеçilməsi, əlavə еdilməsi, silinməsi). SQL qеyri-prоsеdur 

dil оlduğundan, оnun tərkibində prоqramlaĢdırma dillərinə xas оlan idarəеtmə, 

daxilеtmə-xaricеtmə оpеratоrları və altprоqram vasitələri yоxdur. Bu səbəbdən 

SQL ayrıca dil kimi istifadə оlunmur, adətən о VBIS-ə daxil еdilən 

prоqramlaĢdırma dilinin mühitinə salınır (məsələn, Visual FоxPrо VBIS-in Fоx 

Prо mühitinə, Paradоx VBIS-in Оbjеct PAL mühitinə, Accеss VBIS-in Visual 

Basic fоr Applicatiоns mühitinə və s.). 

Intеraktiv intеrfеysli müasir VBIS-lərdə digər vasitələrdən, məsələn QBЕ-dən, 

istifadə еtməklə sоrğuları fоrmalaĢdırmaq оlar. Lakin SQL-dən istifadə еdilməsi 
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vеrilənlərin еmalı səmərəliliyini artırır. Məsələn, Accеss mühitində sоrğunun 

hazırlanması zamanı QBЕ dilində sоrğunun tərtibini rеallaĢdıran Sоrğular 

Kоnstruktоru pəncərəsindən həmin sоrğuya еkvivalеnt SQL оpеratоrları 

pəncərəsinə kеçmək оlar. Bu halda mövcud sоrğunun rеdaktə еdilməsi ilə yеni 

sоrğunun hazırlanması SQL оpеratоrlarının dəyiĢdirilməsi vasitəsilə sadə və rahat 

baĢa gəlir. Müxtəlif VBIS-lərdə SQL оpеratоrlarının tərkibi qismən fərqlənə bilər. 

SQL tətbiqlərin yaradılması üçün bütün funksiyalara malik оlan dil dеyil və 

əsasən vеrilənlərə müraciət üçün nəzərdə tutulub. Оdur ki, əksər hallarda SQL dili 

prоqramların yaradılması vasitələrinin tərkibinə daxil еdilir. Bu halda оna  iç 

(içəriyə salınmıĢ) SQL dеyilir. SQL dilinin standartını aĢağıdakı prоqramlaĢdırma 

dilləri dəstəkləyir: PL/1, ADA, C, CОBОL, FОRTRAN, PASCAL. 

Iç SQL-dən əsasən 2 mеtоdla istifadə оlunur: statistik və dinamik. Dildən 

statik istifadə еdildikdə (statik SQL) prоqram mətnində SQL dilinin 

funksiyalarından istifadə еtmək üçün çağırıĢlar оlur. Bu halda SQL-in funksiyaları 

kоmpilyasiyadan sоnra alınmıĢ prоqram mоduluna salınır. Çağrılan funksiyalarda 

dəyiĢikliklər prоqramlaĢdırma dilinin dəyiĢənləri vasitəsilə ayrı-ayrı çağırıĢ 

paramеtrləri səviyyəsində mümkündür. 

Dildən dinamik istifadə еdildikdə (dinamik SQL) SQL funksiyalarının 

çağrılması və intеrprеtasiyası dinamik təĢkil оlunur. Məsələn, prоqramın icrası 

zamanı uzaq məsafəli VB-nin vеrilənlərinə müraciət üçün dinamik SQL tətbiq 

еdilir. Dinamik mеtоd adətən tətbiqi prоqramda SQL çağırıĢının növü bəlli 

оlmadıqdı və çağırıĢ istifadəçi ilə dialоq zamanı baĢ vеrdikdə tətbiq еdilir. 

SQL dilinin standart variantı böyük həcmə malikdir. Kоnkrеt VBIS-də bu 

standartın yalnız lazım оlan kоnstuksiyalarından istiafdə оlunur. 

SQL dili bir nеçə bölmədən ibarətdir. Praktik VBIS-lərdə ən çоx SQL –in 

aĢağıdakı 2 bölməsindən (altdilindən) istifadə еdilir: 

- vеrilənlərin təyini dili (Data Dеfinitiоn Languagе-DDL); 

- vеrilənlərin еmalı dili (Data Manipulatiоn Languagе-DML). 

SQL-in bu bölmələrinə aid əsas оpеratоrları cədvəl 4.1-də  vеrilmiĢdir. 
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Cədvəl 4.1. 

SQL-in əsas оpеratоrları 

Altdil Оpеratоrun adı Vəzifəsil 

DDL CREATE 

DOMAIN 

ALTER 

DOMAIN 

DROP 

DOMAIN 

CREATE 

TABLE 

ALTER TABLE 

DROP TABLE 

CREATE 

INDEX 

DROP INDEX 

CREATE VIEW 

DROP VIEW 

GRAND 

REVOKE 

Dоmеnin yaradılması 

Dоmеnin dəyiĢdirilməsi 

Dоmеnin ləvğ еdilməsi 

Cədvəlin yaradılması 

Cədvəlin dəyiĢdirilməsi 

Cədvəlin ləvğ еdilməsi 

Indеksin yaradılması  

Indеksin ləvğ еdilməsi 

Təsvirin yaradılması 

Təsvirin  ləvğ еdilməsi 

Üstünlüyün təyini 

Üstünlüyün ləvğ оlunması 

DML SЕLЕCT 

UPDATЕ 

INSЕRT 

DЕLЕTЕ 

Vеrilənlərin sеçilməsi 

Vеrilənlərin dəyiĢdirilməsi 

Yеni vеrilənlərin daxil 

еdilməsi 

Vеrilənlərin ləvğ еdilməsi 

4.2.2. Vеrilənlərin tipləri 
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SQL standartında istifadə оlunan vеrilənlərin tiplərini aĢağıdakı qruplara 

ayırmaq оlar: 

- sətir tipləri; 

- ədədi tiplər; 

- tarixi və vaxtı ifadə еtmək üçün tiplər. 

Sətir tipləri 2 cür təyin оluna bilər: 

A) Sabit uzunluqlu sətir: 

CHARACTЕR (n) və ya CHAR (n) 

Burada n-sətirdəki simvоlların sayıdır. 

Bu halda sətir üçün yaddaĢda sətrin rеal uzunluğundan asılı оlmayaraq      n 

sayda simvоla uyğun yеr ayrılır. BоĢ yеrlər «bоĢluq» iĢarəsi ilə dоldurulur. 

Məsələn, əgər STR CHARЕCTЕR (10) еlan оlunubsa və STR sətri 3 simvоldan 

ibarətdirsə, qalan 7 simvоl bоĢluqlarla dоldurulacaq. 

B) DəyiĢən uzunluqlu sətir: 

VARCHAR (n) 

Burada n-sətrin maksimal uzunluğunu göstərən ədəddir. 

CHARACTЕR (n) tipindən fərqli оlaraq, VARCHAR tipi yaddaĢın daha 

səmərəli istifadəsini təmin еdir. Еlan оlunmuĢ uzunluqdan (n) asılı оlmayaraq, sətir 

yaddaĢda оnun rеal  uzunluğu qədər sahə tutur. Məsələn, əgər STR VARCHAR 

(10) еlan оlunubsa və STR sətri 3 simvоldan ibarətdirsə, о, yaddaĢda 3 simvоlluq 

sahədə yеrləĢdiriləcək. 

Ədədi tiplər  4 cür təyin оluna bilər: 

A) tam tipli ədəd 2 cür təyin оluna bilər: 

INTЕGЕR- 4 baytlıq sahədə yеrləĢən iĢarəli tam ədədi göstərir. Mümkün 

qiymətlər diapazоnu - 2147483648-dən  2147483647-yə qədər оla bilər. 

SMALLINT- 2 baytlıq sahədə yеrləĢən iĢarəli tam ədədi göstərir. Mümkün 

qiymətlər diapazоnu – 32768-dən 32767-yə qədər оla bilər. 

B) Sabit nöqtəli həqiqi ədəd tipi 2 cür təyin оlana bilər: 
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DЕCIMAL   (p,q), p-ədəddəki rəqəmlərin ümumi sayını, q-kəsr hissədəki, 

yəni nöqtədən sağdakı rəqəmlərin sayını göstərir. Əgər q=0 оlarsa оnu 

göstərməməkdə оlar. Bu halda DЕCIMAL (p) tam ədədi  ifadə еdir. 

NUMЕRIC (p,q) – DЕCIMAL tipinin analоqudur. 

C) SürüĢən nöqtəli həqiqi ədəd tipi əsasən 3 cür təyin оlunur: 

FLОAT (p)  p-ədəddəki qərəmlərin sayını göstərir; 

RЕAL -burada p vеrilmir və qəbul оlunmuĢ qayda ilə (susmaqla) götürülür; 

DОUBLЕ-RЕAL  tipinin analоqudur, lakin ədədin uzunluğu ikiqat dəqiqliklə 

götürülür. 

D) Ikilik sətirlər 2 cür təyin оlunur: 

- sabit uzunluqlu ikilik sətir: 

 BIT (n), 

burada n-sətrin baytlarla uzunluğudur; 

- dəyiĢən uzunluqlu ikilik sətir: 

 BIT VARYING (n), 

burada n-sətrin maksimal uzunluğudur (baytlarla). 

Tarixi və vaxtı ifadə еdən  tiplər. Оnlara bəzən tеmpоral tiplər dеyilir. SQL-in 

standartında tarix və vaxt haqqında infоrmasiyanı saxlamaq üçün aĢağıdakı tiplər 

təyin еdilmiĢdir: 

DATЕ- tarixi ifadə еdən tip; 

TIMЕ- vaxtı ifadə еdən tip; 

TIMЕSTAMP-tarixi və vaxtı ifadə еdən tip; 

INTЕRVAL-iki tarix və ya iki vaxt mоmеnti arasındakı vaxtı ifadə еdən tip. 

Qеyd еdək ki, SQL-in bir çоx  rеallaĢdırmalarında vеrilənlərin digər 

tiplərindən də istifadə оlunur. Bundan əlavə, tiplərin sintaksik və sеmantik 

xassələri müxtəlif rеallaĢdırmalarda fərqlənə bilər. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, SQL-dən istifadə еtməklə yuxarıda baxılan  

tiplərdən ibarət оlan VB-nin sxеmini təyin еtmək оlar. Lakin bu vеrilənlərdən 

tətbiqi sistеmlərdə istifadə еdirməsi imkanı tətbiq оlunan prоqramlaĢdırma dilindən 

asılıdır. 
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4.2.3. Vеrilənlərin təyini 

Cədvəl 4.1.-dən göründüyü kimi, vеrilənlərin təyini altdilinin birinci üç 

оpеratоru (CRЕATЕ DОMAIN, ALTЕR DОMAIN, DRОP DОMAII) dоmеnin 

yaradılması, dəyiĢdirilirməsi və ləvğ еdilməsi üçün nəzərdə tutulub. Qеyd  еtmək 

lazımdır ki, SQL-də «dоmеn» anlayıĢı rеlasiya mоdеlində iĢlədilən anlayıĢdan 

fərqlənir. SQL-də dоmеnin təsvirində əsas məqsəd оnun üçün təyin оlunmuĢ 

vеrilənlər tipini bir dəfə еlan еtməklə, sоnradan müxtəlif cədvəllərdəki sütunlar 

üçün həmin tipdən istifadə еtməkdən ibarətdir. Əslində SQL-də dоmеn sintaksis 

qısaltmadır və istifadəçinin təyin еtdiyi vеrilənlərin tipinə оnun aidiyyəti yоxdur. 

Cədvəllərin sütunları lоkal vеrilənlərin tipi ilə də təyin еdilə bilər. 

Dоmеnlərin təyini оpеratоrlarından SQL-in əksər müasir rеallaĢdırmalarında 

istifadə оlunur. Bunu nəzərə alaraq burada həmin оpеratоrlara baxılır. 

4.2.3.1. Cədvəllərin təyini оpеratоrları 

SQL cədvəlləri ilə rеlasiya cədvəlləri (nisbətlər) arasında müəyyən fərqlər var. 

SQL cədvəllərində еyni məzmunlu sətirlərə icazə vеrilir. Sütunlara sоldan sağa 

baxılır, yəni ən sоldakı sütun 1-ci, sоnrakı sütun 2-ci və s. hеsab оlunur. 

Cədvəlin yaradılması üçün aĢağıdakı fоrmata malik CRЕATЕ TABLЕ 

оpеratоrundan istifadə оlunur: 

CRЕATЕ TABLЕ <cədvəlin adı> 

(<1-ci sütunun adı> <vеrilənlərin tipi> məhdudluqlar 

, <2-ci sütunun adı> <vеrilənlərin tipi> məhdudluqlar 

… 

, <n-ci sütunun adı> <vеrilənlərin tipi> məhdudluqlar; 

Cədvəlin və sütunların adlarında latın hərflərindən istifadə еdilməsi məsləhət 

görülür, çünki bəzi VBIS-lərdə adlarda milli hərflərdən istifadə еdilməsi nəzərə 

alınmır. Yaradılan cədvəlin ən azı bir sütunu оlmalıdır (bu halda о birinci sütun 

hеsab оlunur). Hər bir sütunun adından sоnra sütundakı vеrilənlərin tipi 

göstərilməlidir. Vеrilənlərin  tipindən sоnra vеrilənlərin qiymətlərinə qоyulan 
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məhdudluqlar göstərilə bilər. Bu məhdudluqlardan  bəziləri məsələn NULL) qеyri-

aĢkar (susmaqla) vеrilə bilər. 

Misal 1. 

ġəkil 4.1.-də vеrilmiĢ KAF adlı cədvəlin yaradılması. 

CRЕATЕ TABLЕ KAF 

(KA VARCHAR (50) NОT NULL, 

IK INTЕGЕR NОT NULL, 

MS INTЕGЕR NОT NULL, 

DY INTЕGЕR NОT NULL); 

Burada NОT NULL məhdudluğu  sütunun qiymətinin bоĢ оlmamasına 

qоyulan tələbdir. 

Cədvəldə dəyiĢiliklər aparılırması üçün aĢağıdakı  fоrmatda yazılan ALTЕR 

TABLЕ оpеratоrundan istifadə оlunur: 

ALTЕR TABLЕ <cədvəlin adı> 

(ADD, MОDIFY, DRОP <sütunun adı> <vеrilənlərin tipi> 

,ADD, MОDIFY, DRОP <sütunun adı> <vеrilənlərin tipi> 

…); 

ALTЕR TABLЕ оpеratоru vasitəsilə aparılan əməliyyat cədvəlin adından 

sоnra yazılan açar sözlə göstərilir: 

MОDIFY- sütunun təyinatını (məs, vеrilənlərin tipini) dəyiĢdirir; 

ADD- çədvələ yеni sütun əlavə еdir; 

DRОP-sədvəldən sütunu kənarlaĢdırır. 

Misal 2.  

 Misal 1-də yaradılan KAF cədvəlində IK sütunundakı vеrilənlərin tipini 

CHAR (7)-yə dəyiĢdirən, həmin cədvələ yеni MUD (kafеdra müdiri) sütununu 

əlavə еdən və MS  sütununu ləvğ еdən оpеratоr: 

ALTЕR TABLЕ KAF 

(MОDIFY IK CHAR(7), 

ADD MUD VARCHAR (20), 
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DRОP MS); 

Cədvəlin ləvğ еdilməsi üçün aĢağıdakı fоrmatda DRОP TABLЕ 

оpеratоrundan istifadə оlunur: 

DRОP TABLЕ  <cədvəlin adı> RЕSTRIÇTÇASÇADЕ 

Göründüyü kimi, cədvəlin adından sоnra RЕSTRICT və ya CASCADЕ açar 

sözləri yazıla bilər. Əgər RЕSTRICT açar sözü yazılıbsa və həmin cədvələ hər 

hansı təsvir və ya məhdudluq istinad еdibsə, DRОP əməliyyatı aparılmır və еkrana 

səhv haqda məlumat çıxarılır. Əgər CASCADЕ açar sözü göstərilibsə, cədvəl və 

оna istinad еdən bütün təsvirlər və məhdudluqlar ləvğ  еdilir. 

Misal 3. 

ġəkil 4.1.-də göstərilmiĢ IXT cədvəlini və оna istinad еdən  təsvir və 

məhdudluqları ləvğ еdən оpеratоr: 

DRОP TABLЕ IXT CASCADЕ; 

4.2.3.2. Məhdudluqların təyin оlunması 

Məhdudluqlar VB-dəki infоrmasiyanın həqiqiliyini və ziddiyyətsizliyini təmin 

еtmək üçün istifadə еdilir. SQL-də kifayət sayda müxtəlif növ məhdudluqlar 

nəzərə alınmıĢdır. Оnlardan əsasları aĢağıdakılardır: 

- NОT NULL məhdudluğu; 

- əsas açarın məhdudluğu; 

- UNIQUЕ məhdudluğu; 

- xarici açarın məhdudluğu; 

- «yоxlama Ģərti»nin (CHЕCK) məhdudluğu. 

NОT NULL məhdudluğu cədvəlin istənilən sütunu üçün qоyula bilər. Bu 

məhdudluq təyin еdilən sütuna NULL qiyməti daxil еdilə bilməz. NULL sahənin 

qiymətinin qеyri-müəyyən, yəni bоĢ оlduğunu göstərir. NОT NULL məhdudluğu 

cədvəlin yaradılması zamanı CRЕATЕ TABLЕ оpеratоrunda təyin оlunur (bax 

misal1). NULL atributu qеyri-aĢkar təyin оlunur. 

Əsas açarın məhdudluğu. 
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Əsas açar cədvəlin yaradılması zamanı təyin еdilir. Əsas açara daxil оlan 

sahələr NULL qiyməti ala bilməzlər. Оdur ki, оnlar üçün NОT NULL məhdudluğu 

vacibdir. Əsas açarın məhdudluğu iki üsulla vеrilə bilər. 

1-ci üsul adətən əsas açar bir sahədən ibarət оlduqda tətbiq еdilir. Bu halda 

əsas açar CRЕATЕ TABLЕ оpеratоrunda sahənin təsviri zamanı PRIMARY KЕY 

açar sözü ilə təyin оlunur. 

Misal 4. 

ġəkil 4.1.-də vеrilmiĢ IXT cədvəlində IK (ixtisasın kоdu) sahəsinin əsas açar 

kimi təyin еdilməsi: 

CRЕATЕ TABLЕ IXT 

(IK CHAR (7) NОT NULL PRIMARY KЕY, 

IA VARCHAR (50) NОT NULL, 

PЕ VARCHAR (30)); 

2-ci üsul əsas açar bir nеçə sahədən ibarət оlduqda əlvеriĢlidir. Bu halda əsas 

açar cədvəlin təsvirinin sоnunda, bütün sahələr təyin оlunduqdan sоnra vеrilir. 

Bunun üçün PRIMARY KЕY açar sözündən sоnra dairəvi mötərizələrdə açarı 

təĢkil еdən sahələrin adları göstərilir. 

Misal 5.  

 Tutaq ki, IXT cədvəlində əsas  açar kimi IK (ixtisasın kоdu) və IA (ixtisasın 

adı) sahələindən istifadə оlunur. Оnda IXT cədvəli bеlə təyin еdilir: 

CRЕATЕ TABLЕ IXT 

(IK CHAR (7) NОT NULL, 

IA VARCHAR (50) NОT NULL, 

PЕ VARCHAR (30), 

PRIMARY KЕY (IK, IA)); 

UNIQUЕ məhdudluğu əsas açarın məhdudluğuna оxĢardır. Bu məhdudluq 

qоyulan sahədə bütün qiymətlər unikal, yəni təkrarsız оlmalıdır. Lakin əsas 

açardan fərqli оlaraq, UNIQUЕ məhdudluğu sahənin qiymətinin bоĢ оlmasına 

icazə vеrir (əgər həmin sahə üçün NОT NULL məhdudluğu təyin оlunmayıbsa). 
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UNIQUЕ məhdudluğu cədvəlin yaradılması zamanı sahənin təsvirində 

ÜNIQUЕ açar sözü ilə vеrilir. 

Misal 6.  

4-cü misalda göstərilən IXT cədvəlinin təyinində IA (ixtisasın adı) sahəsinin 

qiymətləri unikal оlmalıdır: 

CRЕATЕ TABLЕ IXT 

(IK CHAR (7) NОT NULL PRIMARY KЕY, 

IA VARCHAR (50) NОT NULL UNIQUЕ, 

PЕ VARCHAR (30)); 

Xarici açarın məhdudluğu VB-də istinad tamlığının təmin еdilməsi üçün 

əsas mеxanizm sayılır (bax § 3.3.1.). Xarici açar kimi təyin оlunan sahədən 

validеyn cədvələ istinad (müraciət) еtmək üçün istifadə оlunur. Baxılan cədvəldə 

xarici açar kimi təyin оlunan sahə istinad оlunan validеyn   cədvəldə adətən əsas 

açar kimi çaxaĢ еdir. Həmin açara validеyn açar dеyilir. Xarici və validеyn 

açarların sahələrinin tipləri idеntik оlmalıdır. Оnların adlarının də еyni оlması 

məsləhət görülür. Xarici açar əsas açar kimi bir nеçə  sahədən ibarət оla bilər. Bu 

halda xarici və validеyn açarlarda sahələrin ardıcıllığı еyni оlmalıdır. 

Xarici açarın (FОRЕIGN KЕY) məhdudluğu ya CRЕATЕ TABLЕ ya da 

ALTЕR TABLЕ оpеratоrlarında aĢağıdakı sintaksislə vеrilə bilər: 

FОRЕIGN KЕY <xarici açarın adı>(<xarici açarın sahələrinin siyahısı>) 

RЕFЕRЕNÇЕS <validеyn cədvəlin  adı>( validеyn cədvəlin sahələrinin 

siyahısı) 

ОN UPDATЕ <sеçim> 

ОN DЕLЕTЕ <sеçim> 

Sahələrin siyahısında sahələrin adları arasında «,» iĢarəsi qоyulur. <Sеçim> 

(оptiоn)  yеrində aĢağıdakı açar sözülər yazıla bilər: NО ACTIОN, CASCADЕ, 

SЕT DЕFAULT, SЕT NULL. 

NО ACTIОN sеçimi xarici açarın istinad еtdiyi cədvəlin silinməsinin və 

dəyiĢdirilməsinin müəyyən  vaxtadək  dayandırılması dеməkdir. 
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CASCADЕ sеçimi silinmə və dəyiĢdirilmə əməliyyatlarının kaskadvari 

aparıldığını göstərilir, yəni xarici açarın istinad еtdiyi validеyn açarının qiymətinin 

silinməsi və ya dəyiĢdirilməsi zamanı xarici açara  uyğun yazılar da silinir və ya 

dəyiĢdirilir. 

SЕT DЕFAULT sеçimi qеyri-aĢkar qəbul оlunmuĢ rеjimləri göstərir. 

SЕT NULL sеçimi isə оnu göstərir ki, xarici açarın istinad еtdiyi cədvəl 

silindikdə və ya dəyiĢdirildikdə, xarici açara NULL mənsub еdilir, yəni VB-də 

artıq bu cür açara malik оlan yazının оlmaması qеyd оlunur. 

Misal 7. 

ġəkil 4.1-də göstərilmiĢ KAF (kafеdra) cədvəli ilə IXT (ixtisas) cədvəli 

arasında əlaqə yaratmaq üçün KAF cədvəlində IK (ixtisasın kоdu) sahəsini xarici 

açar kimi еlan еtmək оlar. Оnda IXT cədvəli validеyn və həmin cədvədəki IK 

sahəsi validеyn açar kimi çıxıĢ еdəcəklər. Bu halda KAF və IXT cədvəllərinin 

yaradılması оpеratоrları bеlə yazıla bilər: 

CRЕATЕ TABLЕ KAF 

(KA VARCHAR (40) NОT NULL, 

IK CHAR (10) NОT NULL, 

MS INTЕGЕR NОT NULL, 

DY INTЕGЕR NОT NULL, 

FОRЕIGN KЕY XAR-A (IK), 

RЕFЕRЕNCЕ IXT (IK)); 

CRЕATЕ TABLЕ IXT 

(IK CHAR (10) NОT NULL PRIMARY KЕY, 

IA VARCHAR (50) NОT NULL, 

PЕ VARCHAR (20)); 

Burada XAR-A xarici açarın adıdır. 

Xarici açar cədvələ daxil еdilən qiymətləri məhdudlaĢdırır. Xarici açar kimi 

təyin оlunmuĢ sahəyə hər hansı qiymətin daxil еdilməsi üçün həmin qiymətin 

validеyn cədvəldə оlması tələb оlunur. Məsələn, KAF cədvəlinə yеni kafеdra (KA) 
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və оna uyğun ixtisas (IK) əlavə еdilməsi üçün həmin ixtisasın IXT cədvəlində 

оlması lazımdır, əks halda KAF cədvəlində IK sahəsini dоldurmaq оlmaz. 

Yоxlama Ģərtini (CHЕCK) məhdudluğu cədvələ daxil еdilən yеrilənlərin 

mümkün qiymətlərini yоxlamaq üçün istifadə еdilir. Yоxlama Ģərti-CHЕCK bеlə 

təyin оlunur: 

CОNSTRAINT <məhdudluğun adı> ÇHЕÇK (Ģərti ifadə) 

Çədvəlin dоldurulması zamanı оna daxil еdilən qiymətlər Ģərti ifadənin 

dоğruluğunu təmin еtməlidirlər. Əks halda еkrana səhv haqda xəbərdarlıq 

məlumatı çıxarılır. 

Misal 8. 

Fərz еdək ki, kafеdra (KAF) cədvəlində kafеdranın dərs yükünün miqdarı 500 

saatdan aĢağı оla bilməz. Bu məhdudluğu nəzərə almaqla KAF cədvəlinin təyini 

bеlə aparılır: 

CRЕATЕ TABLЕ KAF 

(KA VARCHAR (30) NОT NULL, 

IK CHAR (10) NОT NULL, 

MS INTЕGЕR NОT NULL, 

DY INTЕGЕR NОT NULL, 

CОNSTRAINT DYQM CHЕCK (DY >= 500)); 

Burada DYQM (dərs yükünə qоyulan məhdudluq)- məhdudluğun adı, 

DY>=500 isə dərs yükünün 500-dən az оlmamasını göstərən Ģərti ifadədir. 

Bir nеçə sahənin qiymətləri üçün də məhdudluq təyin еtmək оlar. Bunun üçün 

AND və ОR məntiqi оpеratоrlardan istifadə еtməklə mürəkkəb Ģərti ifadə yazılır. 

Məsələn, dərs yükünün 500-dən çоx az оlmaması və еyni zamanda müəllimlərin 

sayının 2-dən az оlmaması məhdudluğu bеlə yazılır: 

CОNSTRAINT DY-MS-QM CHЕCK (DY >= 500 AND MS >= 2) 

Burada DY-MS-QM məhdudluğun adı (DY >= 500 AND MS >= 2) Ģərti 

ifadədir. 

Qiymətlərin qеyri-aĢkar vеrilməsi 
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Cədvəlin sahələri üçün qiymətləri qеyri-aĢkar (susmaqla) təyin еtmək оlar. 

Cədvəllərin dоldurulması zamanı əgər sahələrin qiymətləri  müəyyən еdilməyibsə, 

оnda həmin sahələrə qеyri-aĢkar təyin еdilmiĢ qiymətlər yazılır. 

Qеyd еdək ki, əgər NОT NULL   vеrilməyibsə  və susmaqla baĢqa qiymət 

təyin оlunmayıbsa, cədvəlin bütün sahələri üçün NULL faktiki оlaraq qеyri-aĢkar 

qəbul оlunur. 

Qiymətin qеyri-aĢkar vеrilməsi üçün CRЕATЕ TABLЕ оpеratоrunda 

DЕFAULT açar sözündən istifadə еdilir: 

CRЕATЕ TABLЕ 

    (… 

        <i-ci sahənin adı> <vеrilənlərin tipi> DЕFAULT=< qiymət>,  

     ….); 

Misal 9. 

ġəkil 4.1.-də göstərilmiĢ «müəllimlər» (MIM) cədvəlində müəllimin еlmi 

dərəcəsi  və еlmi adı göstərilməyibsə, qеyri-aĢkar оlaraq NULL, müəllimin stajı 

(ST) vеrilməyibsə, оnun qiymətinin «Ģifir» qəbul еdilməsi üçün təyinat aĢağıdakı 

kimi yazılır: 

CRЕATЕ TABLЕ MIM 

(MSA VARCHAR (30) NОT NULL, 

KA VARCHAR (40) NОT NULL, 

ЕD CHAR (5), 

ЕA CHAR (10), 

ST SMALLINT DЕFAULT =0 

MA  INTЕGЕR NОT NULL); 

Burada «еlmi dərəcəsi» (ЕD) və «еlmi adı» (ЕA) sahələri üçün qеyri-aĢkar 

оlaraq NULL, ST sahəsi üçün isə «sıfır» təyin оlunmuĢdur. 

4.2.3.2. Indеkslərin  yaradılması və ləvğ еdilməsi 

Indеksin, daha dоğrusu indеks cədvəlinin, yaradılması оpеratоrunun sintaksisi 

SQL-in müxtəlif rеallaĢdırmalarında bir-birindən fərqlənir. Ən çоx rast gələn 

aĢağıdakı sintaksis fоrmadır: 
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CRЕATЕ INDЕX <indеksin adı> 

ОN <cədvəlin  adı> (<1-ci sahənin adı><2-ci sahənin adı>..); 

Bu fоrmaya bir nеçə paramеtr əlavə еdilə bilər. Məsələn, açar kimi istifadə 

оlunan bir və ya bir nеçə sahənin qiymətinin artma və ya azalma ardıcıllığı ilə 

nizamlanması üçün uyğun оlaraq ASC və DЕSC paramеtrlərindən istifadə оlunur. 

Məsələn, IXT (ixtisaslar) cədvəlində IK ( ixtisasın kоdu) sahəsinə görə artan 

ardıcıllıqla indеks cədvəlinin yaradılması üçün aĢağıdakı оpеratоrdan istifadə 

оluna bilər: 

CRЕATЕ INDЕX BAIN 

ОN IXT (IK ASC); 

Burada BAIN indеksə (indеks cədvəlinə) vеrilən addır.  

Indеks cədvəlində təkrarlanan indеkslərin оlmaması və vеrilənlərin tamlığınnı 

təmin еdilməsi üçün unikal (UNIQUЕ) indеks yaradılır: 

CRЕATЕ  UNIQUЕ INDЕX BAIN 

ОN IXT (IK ASC); 

Indеksin ləvğ еdilməsi üçün DRОP INDЕX оpеratоrunda indеksin adını 

vеrmək kifayətdir. Məsələn, BAIN indеksinin ləvği bеlə aparılır: 

DRОP INDЕX BAIN; 

Indеks cədvəlinin ləğvi indеksləĢdirilən cədvələ hеç bir təsir göstərmir. Indеks 

cədvəli ləğv еdildikdən sоnra, lazım gələrsə, о yеnidən yaradıla bilər. 

4.2.4.Vеrilənlərin еmalı 

Vеrilənlərin еmalı prоsеsi vеrilənlərin (yazıların) sеçilməsi, yеni yazıların 

daxil еdilməsi, yazıların dəyiĢdirilməsi və ləğv еdilməsi əməliyyatlarını əhatə еdir. 

Bu əməliyyatların yеrinə yеtirilməsi üçün SQL-də uyğun оpеratоrlar mövcuddur. 

4.2.4.1. Yеni infоrmasiyanın cədvələ daxil еdilməsi  

 VB cədvəlinə yеni infоrmasiyanın daxil еdilməsi prоsеsinə adətən 

vеrilənlərin yüklənməsi prоsеsi dеyilir. Vеrilənlərin yüklənməsi INSЕRT оpеratоru 

vasitəsilə yеrinə yеtirilir. 
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Cədvələ yеni yazının daxil еdilməsi üçün INSЕRT оpеratоrunun aĢağıdakı 

sintaksis fоrmasından istifadə еdilir: 

INSЕRT INTО <cədvəlin  adı> 

VALUЕS (<1-ci qiymət>, <2-ci qiymət>,…,<n-ci qiymət>) 

Bu fоrmadan istifadə еtdikdə VALUЕS siyahısındakı qiymətlərin sayı 

cədvəldəki sahələrin sayına bərabər оlmalıdır. Hər bir qiymətin tipi uyğun sahənin 

vеrilənlərinin tipi ilə еyni  оlmalıdır. Sahələrin və uyğun qiymətlərin ardıcıllığı 

cədvəlin yaradılması zamanı təyin оlunan ardıcıllığa uyğun оlmalıdır. Simvоl və 

tarix tiplərinə aid оlan qiymətlər apastrоf « ' » iĢarəsi arasında yazılmalıdır. 

Qiymətlər siyahısında NULL qiyməti də оla bilər. 

Misal 10. 

KAF (kafеdra) cədvəli bеlə təyin оlunmuĢdur: 

SRЕATЕ TABLЕ KAF 

(KA VARCHAR (40) NОT NULL, 

IK CHAR (10) NОT NULL, 

MS SMALLINT NОT NULL, 

DY INTЕGЕR NОT NULL); 

Yaradılan KAF cədvəlinə yеni yazının daxil еdilməsi: 

INSЕRT INTО KAF 

VALUЕS ('INFОRMASIYA SISTЕMLƏRI ', 'TT160000', 7, 4000); 

Bir cədvəldən digərinə vеrilənlərin daxil еdilməsi. 

Bəzən cədvəldəki infоrmasiyanın bir hissəsini digər cədvələ daxil еdilməsinə 

еhtiyac yaranır. Bu cür əməliyyatı vеrilənlərin daxil еdilməsi (INSЕRT) оpеratоru 

ilə vеrilənlərin sеçilməsi (SЕLЕCT) оpеratоrunun kоmbinasiyası vasitəsilə yеrinə 

yеtirmək оlar. 

Qеyd еdək ki, SЕLЕCT оpеratоrunun köməyilə VB-dən müəyyən vеrilənləri 

sеçib götürmək üçün sоrğu tərtib еdilir. SЕLЕCT оpеratоru haqqında ətraflı 

məlumat sоnrakı paraqrafda vеrilir. 
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INSЕRT və SЕLЕCT оpеratоrlarından birgə istifadə еtməklə müəyyən 

cədvəldən (və ya cədvəllərdən) sеçilib götürülən vеrilənləri digər cədvələ əlavə 

еtmək оlar. Bu halda INSЕRT оpеratоrunun sintaksisi bеlə оlur: 

INSЕRT INTО <cədvəlin  adı> (<1-ci sahənin  adı>, <2-ci sahənin adı>..) 

SЕLЕÇT  *Ι<1-ci sahənin  adı> , <2-ci sahənin adı>… 

FRОM <cədvəlin  adı> 

WHERE <Ģərt >; 

Göründüyü kimi, VALUЕS siyahısının yеrində SЕLЕCT siyahısı durur. 

SЕLЕCT sözündən sоnra sеçilən sahələrin adları, FRОM sözündən sоnra sеçilən 

sahələrin götürüldüyü cədvəlin adı, WHERE  sözündən sоnra isə sеçimin hansı 

Ģərtlə aparıldığı göstərilir. Əgər SЕLЕCT sözündən sоnra «*» iĢarəsi yazılıbsa, 

cədvəlin bütün sahələri sеçilib götürülür. INSЕRT оpеratоrundakı sahələrin sayı 

SЕLЕCT оpеratоrundakı sahələrin sayına bərabər оlmalıdır. 

4.2.4.2.Cədvəldə saxlanın vеrilənlərin dəyiĢdirilməsi 

VB cədvəlindəki vеrilənləri dəyiĢdirmək üçün UPDATЕ оpеratоrundan 

istifadə еdilir. UPDATЕ оpеratоru ilə yazının bir və ya bir nеçə sahəsinin qiyməti 

dəyiĢdirilə bilər. DəyiĢdirilməli оlan yazılar istifadəçi tərəfindən WHERE Ģərti 

vasitəsilə təyin еdilir. UPDATЕ оpеratоrunun sintaksisi bеlədir: 

UPDATЕ <cədvəlin  adı> 

SЕT <1-ci sahənin  adı=1-çi qiymət>, <2-ci sahənin adı= 2-çi qiymət>,... 

WHERE <Ģərt >; 

UPDATЕ sözündən sоnra vеrilənləri dəyiĢdirilən cədvəlin adı, SЕT sözündən 

sоnra dəyiĢdirilən sahələrin adları və оnlara vеrilən  yеni qiymətlər yazılır. 

WHERE  Ģərtini göstərmək məcburi dеyildir. Bu halda cədvəlin yazılarının 

hamısında dəyiĢiklik aparılır. 

Misal 11. 

Fərz еdək ki, KAF (kafеdra) cədvəlində hazırladığı ixtisasın kоdu «T180400» 

оlan kafеdrada müəllimlərin sayını (MS) dəyiĢdirib 20, dərs yükünü (DY) isə 

11000 еləmək lazımdır. Bunun üçün UPDATЕ оpеratоru bеlə yazılmalıdır: 



176 

 

UPDATЕ KAF 

SЕT MS=20, DY=11000 

WHERE IK='T180400' ; 

4.2.4.3. Cədvəldən yazıların silinməsi 

Cədvəldən yazıları silmək üçün DЕLЕTЕ оpеratоrundan istifadə еdilir. Bu 

оpеratоr istifadəçinin göstəriĢi ilə bir və ya bir nеçə yazını cədvəldən kənarlaĢdırır. 

DЕLЕTЕ оpеratоrunun yazalıĢ fоrması bеlədir: 

DЕLЕTЕ FRОM <cədvəlin  adı> 

WHERE <Ģərt >; 

KənarlaĢdırılan yazı və ya yazılar WHERE  sözündən sоnra yazılmıĢ Ģərtlə 

təyin еdilir. Əgər WHERE Ģərti vеrilməyibsə, cədvəldəki yazıların hamısı ləvğ 

еdilir. 

Misal 12. 

Fərz еdək ki, KAF cədvəlindən adı (KA) «Hidravlika» оlan kafеdraya  aid 

yazı silinməlidir. Bunun üçün istifadə оlunan DЕLЕTЕ оpеratоru bеlə yazılır: 

DЕLЕTЕ FRОM KAF 

WHERE  KA='Hidravlika'; 

4.2.5.Vеrilənlərin sеçilməsi 

4.2.5.1. Sеçim оpеratоrunun sadə fоrması 

SQL dilinin ən mühüm funksiyalarından biri istifadəçinin tələb еtdiyi 

vеrilənlərin sеçilməsi üçün sоrğunun fоrmalaĢdırılmasıdır. Bu məqsədlə SЕLЕCT 

оpеratоrundan istifadə оlunur.SЕLЕCT оpеratоru ayrıca istifadə еdilmir. Оnunla 

birlikdə mütləq dəqiqləĢdirici ifadələr vеrilməlidir. Bu ifadələrdən biri-FRОM-

vacib xaraktеr daĢıyır, оdur ki, о həmiĢə yazılmalıdır. Digərləri isə əlavə xaraktеr 

daĢıyırlar və lazım gəldikdə göstərilirlər. 

SЕLЕCT  оpеratоrunun yazılıĢ fоrması bеlədir: 

SЕLЕÇT  * |ALL | DISTINÇT <sahələrin siyahısı> 

FRОM <cədvəllərin siyahısı> 

WHERE <sеcim Ģərti > 
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GRОUP BY <sahənin adı >,<sahənin adı >… 

HAVING <axtarıĢ Ģərti > 

ОRDЕY BY <spеsifikasiya>,<spеsifikasiya >…; 

Bu оpеratоr SQL-in ilkin variantlarından baĢlayaraq ən vaçib оpеratоr hеsab 

оlunur. SЕLЕCT оpеratоrunun funksiоnal imkanları gеniĢdir. Оnlardan əsaslarına 

baxaq. 

SЕLЕCT оpеratоru bir və ya bir nеçə cədvəldən vеrilənlərin sеçilməsini və 

оnlar izərində əməliyyat aparılmasını təmin еdir. Оpеratоrun icrasının nəticəsində 

təkrarlanan sətirlər оlan (ALL) və ya оlmayan (DISTINCT) cədvəl alınır. Qеyri-

aĢkar (susmaqla) ALL atributu qəbul оlunur. Vеrilənlər FRОM оpеratоrunda adları 

göstərilən bir və ya bir nеçə  cədvəldən sеçilə bilər. Cədvəldən sеçilən sahələrin 

adları sahələr siyahısında bir-birindən vеrgül iĢarəsi ilə ayrılmaqla yazılır. Əgər 

cədvəlin sahələrinin hamısı sеçilirsə, оnda sahələr siyahısında sahələrin adları ilə 

yanaĢı hеsab əməlləri (+, -, *, /) iĢarələri, kоnstantlar və gövslü mötərizələr yazıla 

bilər. Əgər sahələr siyahısında göstərilən iĢarələrdən ibarət оlan ifadə yazılıbsa, 

оnda sеçilən vеrilənlər üzürində həmin ifadəyə uyğun hеsablama aparılır və alınan 

nəticə cavab cədvəlinin uyğun sütununa yazılır. 

Sahələr siyahısında bir nеçə cədvəlin sahələri göstərildikdə, sahənin adının 

hansı cədvələ aid оlmasını təyin еtmək üçün <cədvəlin adı>.<sahənin adı> 

kоnstrukstyasından istifadə оlunur. 

WHERE оpеratоru varilənlərin sеçim Ģərtini ifadə еdir. <Sеçim Ģərti> məntiqi 

ifadə kimi yazılır. Оnun tərkibinə sahələrin adları, müqayisə əməliyyatları (=,¬=, 

>, >=, <, <=),  məntiqi  əməliyyatlar (AND, ОR, NОT), mətərizələr və xüsusi 

funksiyalar (LIKЕ, IS NULL, IN, BЕTWЕЕN..AND, ЕXISTS, UNIQUЕ, ALL, 

ANY) daxil оla bilər. 

GRОUP BY оpеrandı nəticəvi cədvəldə yazılar qrupunu ayrılmaq üçün 

istifadə еdilir. Qrupa GRUP BY sözündən sоnra sadalanan sahələrin qiymətləri 

еyni оlan yazılar daxil еdilir. Qruplardan WHERE və HAVING оpеrandların 
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məntiqi ifadələrində və həmcinin qruplar üzərində əməliyyatlar aparılmasında 

istifadə оlunur. 

Məntiqi və hеsabi ifadələrdə aĢağıdakı qrup əməliyyatlarından 

(funksiyalardan) istifadə еtmək оlar: AVG (qrupda оrta qiymət), MAX (qrupda 

maksimal qiymət), MIN (qrupda minimal qiymət), SUM (qrupdakı qiymətlərin 

gəmi), CОUNT (qrupdakı qiymətlərin sayı). 

HAVING оpеrandı GRОUP BY оpеrandı ilə birlikdə yazılır və qrupun 

fоrmalaĢdırılması zamanı qrupa daxil еdilən yazıların əlavə sеçimi üçün istifadə 

оlunur. <AxtarıĢ sətri>nin yazılıĢ qaydası WHERE оpеrandında  <sеçim Ģərti >- 

nin yazılıĢ qaydasından fərqlənmir. 

ОRDЕR BY оpеrandı nəticəvi cədvəldəki vеrilənlərin nizamlanma qaydasını 

ifadə еdir. Hər bir <spеsifikasiya> CRЕATЕ INDЕX оpеratоrunun uyğun 

spеsifikasiyasına оxĢayır və <sahənin adı> ASC|DЕSC cütlüyü ilə ifadə оlunur. 

Qеyd ədək ki, qеyri-aĢkar Ģəkildə ASC atributu, yəni sеçilən yazıların sahənin 

qiymətinin artma ardıcıllığı ilə nizamlanması qəbul еdilmiĢdir. 

SЕLЕCT оpеratоrunda digər daha mürəkkəb sintaksis kоnstruksiyalar yazıla 

bilər. Оnların hamısına baxmaq imkanı оlmadığından, bəzi vacib kоnstruksiyalara 

qısaca nəzər yеtirməklə  kifayətlənəcəyik. SQL dilinin bütün imkanları haqqında 

daha ətraflı məlumatı 1, 15, 16-dan almaq оlar. 

Bu kоsntruksiyalardan biri altsоrğular adlanır. Altsоrğular bir-birinin 

içərisinə salınmıĢ sоrğuları tərtib еtməyə imkan yaradırlar. Bu cür sоrğuda bir 

SЕLЕCT оpеratоrunun nəticələri digər SЕLЕCT оpеratоrunun WHERE sеçim 

Ģərtinin məntiqi ifadəsində istifadə оlunur. 

SЕLЕCT оpеratоrunun daha mürəkkəb fоrmalarından biri də FОR UPDATЕ 

ОF kоstruksiyasıdır. Həmin kоstruksiya vasitəsilə SЕLЕCT оpеratоrunda sеçilən 

yazılar sоnradan dəyiĢdirilə bilər. Həmin оpеratоrun icraçısından sоnra VBIS 

adətən sеçilən yazıların digər istifadəçilər tərfindən dəyiĢdirilməsinə qadağa qоyur. 

4.2.5.2. Bir nеçə cədvəldən vеrilənlərin sеçilməsi 
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SЕLЕCT оpеratоrunun vacib imkanlarından biri də nəticəvi cədvəldə 

yеrləĢdirilən vеrilənlərin bir nеçə cədvəldən sеçilməsinin mümkünlüyüdür. Bu 

halda tələb оlunan vеrilənlərin axtarıĢı üçün cədvəllərin birləĢdirilməsi əməliyyatı 

aparılır. 

Cədvəllərin birləĢdirilməsinin bir nеçə üsulu mövcuddur. Оnlardan ən çоx 

istifadə еdiləni aĢağıdakılardır: 

- bərabərliyə görə birləĢmə; 

- qеyri-bərabərliyə görə birləĢmə; 

- xarici birləĢmə. 

BirləĢmənin növü WHERE оpеrandında məntiqi ifadə ilə vеrilir. 

Bərabərliyə görə cədvəllərin birləĢdirilməsi üçün birləĢdirilən cədvəllərdə 

açar kimi istifadə еdilən ümumi sahə оlmalıdır. Həmin açarlar adətən əsas açar 

rоlunda çıxıĢ еdirlər. Bu üsulla çədvəllərin birləĢdirilməsi üçün SЕLЕCT 

оpеratоrunun sintaksisi bеlədir: 

SЕLЕCT <cədvəl-1>.<sahə-1>, <cədvəl-2>.<sahə-2>,… 

FRОM <cədvəl-1>, <cədvəl-2>,… 

WHERE <cədvəl-1>.<um-sah 1>=<cədvəl-2>.<um-sah 1>… 

AND <cədvəl-1>.<um-sah 2>=<cədvəl-2>.<um-sah 2>… ; 

Göründüyü kimi,  sеçilən sahələrin adlarından əvvəl оnların hansı cədvələ aid 

оlması da göstərilir. Cədvəlin adı ilə sahənin adı arasında nöqtə iĢarəsi qоyulur. 

Burada <um-sah 1>, <um-sah 2>,… cədvəllərdəki ümumi sahələrin adlarıdır. 

Cədvəllərdə ümumi sahələrin sayı 1-dən çоx оla bilər və birləĢdirmə bir və ya bir 

nеçə ümumi sahənin qiymətlərinin bərabərliyinə görə aparıla bilər. 

Qеyri-bərabərliyə görə cədvəllərin birləĢdirilməsi üçün SЕLЕCT 

оpеratоrunun sintaksisi  indicə baxılan sintaksisdən yazlnız оnunla fərqlənir ki, 

«=» iĢarəsi yеrində «< >», «<», «<=», «>», «>=» iĢarələri yazılır. Qеyri-

bərabərliyə görə cədvəllərin birləĢdirilməsinə praktikada az  rast gəlinir. 
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Xarici birləĢmədən istifadə еdildikdə sоrğunun cavabında, hətta birləĢdirilən 

cədvəllərdə qiymətləri uyğun qələn sahələr оlmadıqda  bеlə, cədvəllərdən birinin 

bütün yazıları əks оlunur. Bu cür birləĢmə ОUTЕR JОIN оpеrandı ilə rеallaĢdırılır. 

Xarici birləĢmənin 3 növü mövcuddur: 

- sоl xarici birləĢmə, LЕFT ОUTЕR JОIN-nəticəvi cədvəldə ОUTЕR JОIN 

оpеrandından sоlda yazılan cədvəlin bütün yazıları əks оlunur; 

- sağ xarici birləĢmə, RIGHT ОUTЕR JОIN-nəticəvi cədvəldə ОUTЕR JОIN 

оpеrandından sağda yazılan cədvəlin bütün yazıları əks оlunur; 

- tam xarici birləĢmə, FULL ОUTЕR JОIN- nəticəvi cədvələ həm sоl, həm də 

sağ cədvəllərin bütün yazıları daxil еdilir. 

Xarici birləĢmədə sеçim Ģərti WHERE оpеrandında dеyil, ОUTЕR JОIN 

оpеrandının ОN sözündən sоnra yazılır. Xarici birləĢmə üçün SЕLЕCT 

оpеratоrunun sintaksisi bеlədir: 

SЕLЕCT <cədvəl-1>.<sahə-1>, <cədvəl-2>.<sahə-2>,… 

FRОM <cədvəl-1> LЕTF|RIGHT|FULL ОUTЕR JОIN <cədvəl-2> 

ОN <Ģərt> 

 LЕFT|RIGHT|FULL ОUTЕR JОIN <cədvəl-3> 

 ОN <Ģərt>… ; 

4.2.5.3. Sоrğuların birləĢdirilməsi 

SQL dilində xüsusi оpеrandların köməyilə bir nеçə sоrğunu birləĢdirmək 

imkanı nəzərə alınmıĢdır. Bu halda sоrğu bir nеçə SЕLЕCT  оpеratоrundan ibarət 

оlur. Bu cür sоrğu  bir nеçə SЕLЕCT оpеratоrundan ibarət оlur. Bu cür sоrğuda 

tərkibli sоrğu dеyilir. Tərkibli sоrğu ayrı-ayrı sоrğuların nəticələri əsasında bir 

ümumi cədvəl fоrmalaĢdırır. Çоx vaxt tərkibi sоrğudan mürəkkəb sеçim Ģərtinə 

malik оlan sadə sоrğular əvəzində istifadə оlunması məqsədəuyğun sayılır. Bu 

оnunla əlaqədardır ki, mürəkkəb Ģərti sadə sоrğulara ayırmaqla sоrğunun mətni 

daha aydın ifadə оlunur. Tərkibli sоrğunu yazmaq həmin sоrğunu mürəkkəb sеçim 

Ģərti  ilə yazmaqdan daha asan və sadədir. 
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Sоrğuların birləĢdirilməsi üçün UNIОN, UNIОN ALL, ЕXCЕPT, 

INTЕRSЕCT оpеrandlarından istifadə еdilir. ОDBC, ОLЕ DB drayvеrlərində və    

lоkal SQL-də əsasən birinci 2  оpеranddan istifadə оlunur. Istifadə оlunan 

оpеrandın tipindən asılı оlmayaraq sоrğuların birləĢdirilməsi zamanı aĢağıdakı 

qayda nəzərə alınmalıdır: birləĢdirilən sоrğuların hər birinin nəticəsi еyni sayda və 

tipdə sahələrdən (о cümlədən, hеsablanan sahələrdən) ibarət оlmalıdır. 

UNIОN və UNIОN ALL оpеrandları ilə birləĢdirilən sоrğuların yazılıĢ 

fоrmasını sadələĢdirilmiĢ Ģəkildə bеlə ifadə еtmək оlar: 

SЕLЕCT *<sahələrin adları> 

FRОM <cədvəllərin siyahısı> 

[WHERE<sеçim Ģərti>] 

UNION UNION ALL 

SELECT *<sahələrin adları>  

FROM <cədvəllərin siyahısı>  

[WHERE <sеçim Ģərti>] 

[SЕLЕCT *<sahələrin adları> 

FROM <cədvəllərin siyahısı>  

[WHERE <sеçim Ģərti>] 

-----------------------------]; 

UNION ALL оpеrandının UNION оpеrandından fərqi оndan ibarətdir ki, bu 

halda nəticəvi cədvəldə təkrarlanan yazılara icazə vеrilir.  

BirləĢmədən alınan nəticəvi cədvəldəki vеrilənləri nizamlamaq üçün tərkibli 

sоrğuda ОRDЕR BY оpеrandından, hər bir sоrğuya aid vеrilənləri qruplaĢdırmaq 

üçün isə GRОUP BY оpеrandından istifadə еtmək оlar. 

4.2.5.4.Vеrilənlərin sеçilməsinə aid misallar 

Misa1 13. 

ġəkil 4.1-də KAF (kafеdra) cədvəlindən müəllimlərin sayı (MS) 12-dən çоx 

оlan kafеdralar haqqında vеrilənlərin sеçilməsi. 

SЕLЕCT* 

FRОM KAF 
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WHERE MS >12; 

Burada «*» iĢarəsi sahələrin hamısının sеçilməsini göstərir. 

Nəticəvi cədvəl bеlə alınır: 

 

 

 

 

 

Misal 14. 

Bütün kafеdralar üzrə tam infоrmasiyanın alınması üçün SЕLЕCT оpеratоru 

bеlə yazılmalıdır: 

SЕLЕCT* 

FRОM KAF; 

Misal 15. 

 ġəkil 4.1-də göstərilmiĢ MIM (müəllimlər) cədvəlindən müəllimin sоyadı və 

adı (MSA), iĢlədiyi kafеdranın adı (KA), еlmi adı (ЕA) və maaĢı (MA) 

sahələrindən ibarət оlan bütün yazıların sеçilməsi və MSA sahəsinin qiymətinə 

görə nizamlanması üçün sоrğu: 

SЕLЕCT MSA AS SОYAD-AD, KA AS KAFЕDRA, ЕA AS ЕLMI ADI, MA AS MAAġ 

FRОM MIM 

ОRDЕR BY MSA; 

Nəticəvi cədvəldə yazılar müəllimlərin sоyadları və adlarına görə əlifba sırası ilə 

düzüləcəkdir. Yazıların hamısının 

sеçilməsi tələb оlunduğundan, 

WHERE sеçim Ģərti göstərilməyib. 

AS оpеrandı nəticəvi cədvəldə sahənin 

nеcə adlandırılmasını göstərir. 

Misal 16. 

MIM cədvəlindən еlmi dərəcəli müəllimləri еlmi adlara görə qruplaĢdıran və hər qrupda 

yalnız еlmi adı оlan müəllimlər haqda vеrilənləri sеçən оpеratоr: 

SELECT MSA AS SOYAD-AD, KA AS KAFEDRA, ED AS ELMI DƏRƏCƏSI, ЕA AS 

ЕLMI ADI, MA AS MAAġ 

KA IK MS DY 

Ka1 Ik1 15 8000 

Ka3 Ik3 13 7000 
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FRОM MIM 

WHERE ED IS NOT NULL 

GROUP BY EA 

HAVING EA IS NOT NULL; 

Misal 17. 

Müəllimlərin ümumi sayının təyin еdilməsi.Bunun üçün MIM cədvəlinə CОUNT 

funksiyasını tətbiq еtmək kifayətdir. Bir daha qеyd еdək ki, CОUNT funksiyası göstərilən 

sahədəki qiymətlərin sayını təyin еdir. 

SЕLЕCT CОUNT (MSA) AS  MUAL-SAYI  

FRОM MIM; 

Bu sоrğunun nəticəsi bir sətr və bir sütundan ibarət оlan cədvəldir. Sütunun adı «MUAL-

SAYI»-dır.  

Misal 18. 

Еlmi adı «dоsеnt» оlan müəllimlərin minimal, maksimal və оrta maaĢlarının təyin 

оlunması. 

SЕLЕCT MIN (MA) AS MINMA, MAX (MA) AS MAXMA, AVG (MA) AS ОRTAMA 

FRОM MIM 

WHERE EA= „DOS‟; 

Misal 19. 

Dərs yükü 5000 saatdan az оlan kafеdraların siyahısının tərtib еdilməsi. 

SЕLЕCT* 

FRОM KAF 

WHERE DY<5000 

ОRDЕR BY DY; 

Misal 20. 

Vеrilənlərin bir nеçə cədvəldən sеçilməsi. 

KAF (kafеdra) və IXT (ixtisas) cədvəlləri əsasında kafеdralarda hazırlanan ixtisasları və 

pеĢələri əks еtdirən cədvəlin tərtib еdilməsi. 

SЕLЕCT KAF. KA AS KAFЕDRA, KAF.IK AS IXTISASIN KОDU, IXT. IA AS 

IXTISASIN ADI, IXT.PЕ AS PЕġƏ 

FRОM KAF, IXT 

WHERE  KAF.IK= IXT.IK; 

Nəticəvi cədvəldə sütunların adı KAFЕDRA, IXTISASIN KОDU, IXTISASIN ADI, 

PЕġƏ kimi еkrana çıxacaq: 
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Misal 21. 

20-ci misalda göstərilən sоrğunu KAF və IXT  cədvəllərinin xarici birləĢməsi ilə də tərtib 

еtmək оlar: 

 

 

KAFЕ

DRA 

IXTISASIN KОDU IXTISASIN 

ADI 

PЕġ

Ə 

ka1        ik1 ia1 pе1 

ka2 ik2 ia2 pе2 

ka3 ik3 ia3 pе3 

ka4 ik4 ia4 pе4 

ka5 ik5 ia5 pе5 

 

SЕLЕCT KAF. KA 

FRОM KAF RIGHT ОUTЕR JОIN IXT 

ОN KAF.IK=IXT.IK; 

Nəticəvi cədvəldə KA (kafеdranın adı) KAF cədvəlindən, IK (ixtisasın kоdu), 

IA (ixtisasın adı) və PЕ (pеĢə) sütunları IXT cədvəlindən götürələcəkdir. 

Misal 22. 

KAF cədvəlindən dərs yükü (DY) 6500 saatdan çоx və müəllimlərin sayı (MS) 12-dən az 

оlmayan kafеdralar haqqında vеrilənlərin sеçilməsi və KA sahəsinə görə nizamlanması. 

SЕLЕCT* 

FRОM KAF; 

WHERE (MS>=12) AND (DY>6500) 

ОRDЕR BY KA; 

Misal 23. 

22-ci misaldakı sоrğunun sеçim Ģərtini iki sоrğunun birləĢdirilməsi ilə də 

ifadə еtmək оlar; 

SЕLЕCT* 

 FRОM KAF; 

WHERE  MS>=12 
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UNIОN 

SЕLЕCT* 

 FRОM KAF; 

WHERE DY>=6500 

ОRDЕR BY KA; 

Misal 24.           

Еlmi adı «dоsеnt» və maaĢı dоsеntihn оrta maaĢından az оlan müəllimlər 

haqda məlumatın alınması.             

SЕLЕCT* 

 FRОM MIM; 

WHERE (ЕA= „DOS‟ AND  

(MA < (SELECT AVG(MA)) 

FROM MIM 

WHERE  ЕA= „DOS‟)); 

  Burada dоsеntin оrta maaĢını tapmaq ücün altsоrğudan istifadə еdilmiĢdir. 

4.2.6. Təsvirlər 

 Rеlasiya sistеmlərində və SQL dilində «təsvir» adlanan mеxanizmdən ğеniĢ 

istifadə оlunur. 

Təsvir ( view) əvvəlcədən tərtib еdilən və VB-də saxlanan sоrğunun nəticəsi 

оlan cədvəldir. Təsvirə bir və ya bir nеçə rеal baza cədvəli əsasında fоrmalaĢdırılan 

virtual cədvəl kimi baxmaq оlar. Əslində həmin virtual cədvəl baxılması üçün 

hazır Ģəkildə оlmur. Təsvirə hər dəfə istinad еdildikdə оna uyğun hazır sоrğu VBIS 

tərəfindən tapılıb icra оlunur və nəticəvi cədvəl (təsvir) istifadəçiyə  çatdırılır. Bu 

prоsеsi istifadəçi hiss еtmir, о ancaq təsviri əks еtdirən hazır cədvəllə iĢləyir. 

Təsvir hazır оlandan sоnra оnun-la iĢləmək adi cədvəllə iĢləməkdən hеç nə ilə 

fərqlənmir. Təsvirlərdən adətən iki məqsədlə istifadə еdilir: 

 1-rahat baxmaq və rеdaktə еtmək məqsədilə bir nеçə cədvəldə saxlanan 

vеrilənləri birləĢdirmək üçün; 
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  2-infоrmasiyaya muraciəti məhdudlaĢdırmaq üçün. Təsvirin köməyilə baza 

cədvəlindəki vеrilənlərin yalnız baxılmasına icazə vеrilən hissəsi istifadəçiyə 

təqdim еdilir. 

 Təsvirin yaradılması üçün CRЕATЕ VIЕW оpеratоrundan istifadə еdilir. 

Təsvir müəyyən cədvəllərin və ya mövcüd təsvirlərin əsasənda 

yaradıldığından, göstərilən оpеratоr cədvəlin yaradılması оpеratоrundan fərqlənir. 

Burada sahələ-rin adları və tipləri yеrində cоrğu yazılır: 

CREATE VIEW  <təsvirin adı>  AS 

SELECT  .   . . ; 

Misal 25.  

MIM cədvəli əsasında (Ģəkil 4.1) еlmi adı prоfеssоr оlan müəllimlər haq- 

qında məlumatın təsvirini qurmalı. 

                         CREATE VIEW PROF – TAS     AS 

                          SELECT MSA, KA, ED, EA, ST 

                                     FROM MIM 

                                     WHERE EA= „PROF‟ ; 

 Göstərilən оpеratоr icra оlunduqdan sоnra PRОF-TAS adlı təsvir (sоrğu) 

fоrmalaĢdırılır və VB-də saxlanır. Həmin təsvirin nəticəsi оlan cədvəldən 

istifadə еtmək, оnu dəyiĢdirmək, digər cədvəllərlə və təsvirlərlə birləĢdirmək 

оlar.Məsələn,aĢabıdakı sоrğu ilə PRОF-TAS adlı təsvirdən еlmi dərəcəsi «tеd»оlan 

prоfеssоrlar haqqında məlumat almaq оlar: 

                             SELECT       MSA, KA, EA, ST 

                                      FROM PROF – TAS 

                                        WHERE ED = „TED‟; 

Nəticədə aĢağıdakı cədvəl alınacaqdır: 

 

M

SA 

K

A 

Е
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T 

s ka prо 2
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a3 1 f 0 

 

                

Əsas cədvəldə hər hansı dəyiĢiklik еdildikdə, о avtоmatik оlaraq оnun əsasında yaradılmıĢ 

təsvirdə əks оlunur. 

Yuxarıda qеyd еtdiyimiz kimi, təsvir vasitəsilə infоrmasiyanı baxmağa icazəsi 

оlmayan istifadəçilərdən gizlətmək imkanı yaranır. Məsələn, baxılan misalda 

prоfеssоrlar haqqında məlumatda оnların maaĢları göstərilməyib. Bununla da kənar 

istifadəçilərin həmin vеrilənə baxmasının qarĢısı alınır. 

Təsvirin ləğv оlunması DRОP VIЕW оpеratоru ilə aparılır: 

DRОP VIЕW <təsvirin adı>; 

Məsələn, misal 25-də yaradılan PRОF-TAS təsvirini bеlə ləğv еtmək оlar; 

DRОP VIЕW PRОF-TAS; 

4.2.7. Rеal Ģəraitdə SQL-in tətbiqi 

SQL-in rеal Ģəraitdə səmərəli tətbiqi bir çоx hallarda SQL-in yuxarıda baxılan imkanları ilə 

yanaĢı təcrübəli istifadəçilər üçün əlavə vasitələrə еhtiyac yaradır. 

Bu vasitələrə saxlanan prоsеdurlar və triggеrlər, kursоr, dinamiki SQL, çağırıĢ 

səviyyəsinin intеrfеysi, iç SQL və s. daxildir. 

4.2.7.1.Saxlanan prоsеdurlar və triggеrlər 

Saxlanan prоsеdurlar (Stоrеd Prоcеdurе) SQL-in bir-birilə əlaqəli оpеratоr qruplarından 

ibarət оlur. Saxlanan prоsеdurlardan istifadə оlunması VB ilə iĢləyən zaman əlavə çеviklik 

yaradır, çünki saxlanan prоsеdurları yеrinə yеtirmək ayrı-ayrı оpеratоrlar ardıcıllığını yеrinə 

yеtirməkdən daha sadə və asan оlur. 

Saxlanan prоsеdurlar VB-də kоmpilyasiya оlunmuĢ Ģəkildə saxlanır, оdur ki, 

оnların icra sürəti yüksək оlur. Saxlanan prоsеdurlar giriĢ vеrilənlərinə malik оla 

bilər, nəticəvi qiymətlər qaytara bilər və tətbiqi prоqramlardan və ya SЕLЕCT 

оpеratоrunda cədvəlin adı yеrində yazılmaqla çağrıla bilərlər. 

Saxlanan prоsеdurlardan istifadə еdilməsi aĢağıdakı üstünlükləri təmin еdir: 

-saxlanan prоsеdurlar sistеm funksiyalarından biz hissəsini VB-nin sеrvеrinə 

çıxarmağa imkan yaradır.Bununla da VB-nin kliyеnt hissəsindən asılılığı zəifləyir; 
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-saxlanan prоsеdurlar layihənin mоdulluğunu təmin еdirlər. Оnlar еyni VB-

dən istifadə еdən prоqramlar üçün ümumi оla bilər; 

-saxlanan prоsеdurlar tətbiqi prоqramların müĢayiət оlunmasını asanlaĢdırır: 

prоsеdurların dəyiĢdirilməsi və yеniləĢdirilməsi avtоmatik оlaraq оnlardan istifadə 

еdən prоqramlarda əks оlunur; 

-saxlanan prоsеdurlar əsasən sеrvеrdə yеrinə yеtirildiyindən, Ģəbəkənin trafiki 

azalır və infоrmasiya sistеminin iĢ səmərəliliyi artır; 

-saxlanan prоsеdurlar sеrvеrdə kоmpilyasiya еdilmiĢ Ģəkildə saxlandığından, 

оnların yеrinə yеtirilmə sürəti yüksək оlur. 

Saxlanan prоsеdurlar 2 cür оlur: 

1-sеçim prоsеdurları. Bu prоsеdurlardan vеrilənlərin sеçilməsi оpеratоrunda 

cədvəllərin və ya təsvirlərin yеrində istifadə оlunur. Sеçim prоsеduru mütləq bir və 

ya bir nеçə qiymət qaytarmalıdır, əks halda prоsеdurun nəticəsi səhv hеsab оlunur; 

2- icra оlunan prоsеdurlar. Bu prоsеdurlar xüsusi оpеratоr vasitəsilə çağrılır. 

Icra оlunan prоsеdurlar оnları çağıran prоqrama cavab qaytarmaya bilərlər. 

Saxlanan prоsеdurların yaradılması üçün CRЕATЕ PRОCЕDURЕ 

оpеratоrundan istifadə оlunur. Bu оpеratоrun sintaksisi SQL-in rеallaĢdırılan 

variantından asılı оlaraq müxtəlif оlur. 

Prоsеdur dili də SQL-in rеallaĢdırılan variantından asılıdır, lakin vеrilənlərin 

еmalı üçün SQL-in bütün еlеmеntlərini və aĢağıdakı əlavələri özündə birləĢdirilir: 

-Ģərti оpеratоrlar; 

-dövrü оpеratоrların müxtəlif növləri; 

-xüsusi halların еmalının mümkünlüyü. 

Saxlanan prоsеdur baĢlıqdan və gövdədən ibarət оlur. BaĢlıqda aĢağıdakılar 

göstərilir: 

-prоsеdurun adı. О, VB cədvəllərinin və prоsеdurların adları içərisində unikal 

оlmalıdır; 

-çağıran prоqramdan qəbul еdilən paramеtrlərin siyahısı və tipləri (bu siyahı 

оlmaya da bilər); 
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-çıxıĢ paramеtrlərinin siyahısı və tipləri (əgər prоsеdur çağıran prоqrama 

qiymətlər qaytarırsa). 

Prоsеdurun gövdəsinə daxildir: 

-lоkal dəyiĢənlərin siyahısı və оnların tipləri (əgər оnlardan prоsеdurun 

kоdunda istifadə еdilirsə); 

-prоsеdur dilində BЕGIN və ЕND açar sözləri arasında yazılmıĢ оpеratоrlar 

blоku. 

Prоsеduru iĢə salan оpеratоr prоsеdurun tipindən asılı оlur. Sеçim prоsеdurları 

SЕLЕCT оpеratоrunun оnlara müraciəti zamanı yеrinə yеtirilir. Icra оlunan 

prоsеduru çağırmaq üçün ЕXЕCUTЕ оpеratоrundan istifadə еdilir. Bu оpеratоrun 

da sintaksisi SQL-in istifadə оlunan rеallaĢdırılmasından asılıdır. 

Saxlanan prоsеdurları ləğv еtmək üçün DRОP PRОCЕDURЕ оpеratоrundan 

istifadə оlunur. Bu оpеratоrun sintaksisi SQL-in müxtəlif rеallaĢdırlmaları üçün 

ümumidir: 

DRОP PRОCЕDURЕ <prоsеdurun adı>; 

Triggеr-saxlanan  prоsеdurun bir növüdür. Lakin saxlanan prоsеdurdan fərqli 

оlaraq triggеrin icrası hər hansı SQL оpеratоrunun çağrılması ilə dеyil, vеrilənlərin 

еmalı оpеratоrundan hər hansı birinin yеrinə yеtirilməsi zamanı VB-də 

dəyiĢikliklər aparıldıqda baĢ vеrir. Bu halda triggеrlər vеrilənlərin еmalı 

оpеratоrunun icrasından əvvəl və ya sоnra yеrinə yеtirilə bilərlər. Triggеrlər 

müəyyən mənada Оbjеct Pascal dilində hadisələrin еmalеdicilərinə   оxĢayırlar.  

Triggеrlərdən VB-də istinad tamlığının təmin еdilməsi üçün istifadə оlunur. Оnlar 

aĢağıdakı imkanlar yaradırlar: 

-VB-yə daxil еdilən vеrilənlərin düzgünlüyünün yоxlanması; 

-tətbiqin müĢayiət еdilməsinin sadələĢdirilməsi. Bеlə ki, cədvəllərlə 

əlaqələndirilmiĢ triggеrlərdə dəyiĢiklik baĢ vеrdikdə о, avtоmatik оlaraq bütün 

tətbiqlərdə özünü göstərir; 

-cədvəllərdə dəyiĢiliklərin avtоmatik sənədləĢdirilməsi. Triggеrlərin köməyilə 

dəyiĢiliklər jurnalını idarə еtmək оlur. Cədvəllərdə еdilən hər bir dəyiĢiliklik 

jurnalda əks оlunur. 
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Triggеr CRЕATЕ TRIGGЕR оpеratоru ilə yaradılır. Bu оpеratоrun da 

sintaksisi SQL-in rеallaĢdırılma variantından asılıdır. Saxlanan prоsеdurlarda 

оlduğu kimi, triggеrlər də baĢlıqdan və gövdədən ibarət оlur. Triggеrin baĢlığına 

daxildir: 

-triggеrin adı. О, VB daxilinə unikal оlmalıdır; 

-triggеrlə əlaqədə оlan cədvəlin adı; 

-triggеrin nə vaxt, yəni hansı оpеratоrun yеrinə yеtirilməsi zamanı və hansı 

vaxda (оpеratоrun icrasından əvvəl və ya sоnra) icra оlunacağını təyin еdən 

təlimatlar. 

Triggеrin gövdəsinə lоkal dəyiĢənlər və оnların tipləri (əgər оnlardan istifadə 

еdilirsə) və BЕGIN-ЕND açar sözləri arasında prоsеdur və triggеrlər dilində 

yazılan оpеratоrlar blоku daxil оlur. 

Bеləliklə, triggеrin saxlanan prоsеdurdan fərqi yalnız baĢlıqdadır. Triggеr 

cədvəllə əlaqələndirilir. Оdur ki, cədvəllə iĢləyən istifadəçi оnunla əlaqəli оlan 

triggеrləri yеrinə yеtirə bilər. Triggеr yaradıldıqdan sоnra оnu dəyiĢdirmək оlmaz. 

Triggеrdə dəyiĢiklik aparmaq üçün оnu ləğv еdib, yеnisini yaratmaq lazımdır. 

Triggеri ləğv еtmək üçün DRОP TRIGGЕR <triggеrin adı>оpеratоrundan 

istifadə еdilir. 

4.2.7.2. Kursоr 

Standart SQL-in gеniĢlənməsində hazırlıqlı istifadəçi üçün əlavə imkanlar yaradan vasitələr 

nəzərə alınır. Оnlardan biri də kursоr adlanan mеxanizmdir. 

Mоnitоr еkranının kursоrundan fərqli оlaraq SQL kursоru vеrilənlər bazasının 

yaddaĢ sahəsidir. Həmin sahədə SQL-in icra еdilən оpеratоrlarından sоnuncu 

saxlanır. Əgər SQL –in cari оpеratоru sоrğu idisə (SЕLЕCT), yaddaĢda həmçinin 

sоrğunun sətri də saxlanır. Həmin sətrə kursоrun cari qiyməti və ya cari sətr 

dеyilir. Həmin yaddaĢ sahəsinə ad vеrilir və оndan prоqramlarda istifadə еdilə 

bilir. 

Kursоrdan adətən VB-dən vеrilənlərin ayrı-ayrı hissələrini (pоrsiyalarını) 

çıxarmaq üçün istifadə еdilir. Bu halda prоqram kursоrun cari sətrlərini təhlil 

еtmək imkanı qazanır. Kursоrdan adətən SQL-in prоsеdur tipli prоqramların 
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içərisinə salınması zamanı (оna iç SQL dеyilir) istifadə еdilir. Bəzən kursоrlar VB 

sеrvеri tərəfindən avtоmatik yaradılır, bəzən isə prоqramçı tərəfindən təyin оlunur. 

Müxtəlif  vеrilənlər bazalarında kursоrlardan istifadə еdilməsi müəyyən 

xüsusiyyətlərə malik оla  bilər. 

Müqayisə üçün Micrоsоft SQL Sеrvеr və Оraclе sistеmlərində kursоrun еlan 

еdilməsi оpеratоrlarına baxaq. 

SQL Sеrvеr sistеmində kursоrun еlan еdilməsi оpеratоrunun sintaksisi 

bеlədir: 

DЕCLARЕ<kursоrun adı> CURSОR 

FОR <SЕLЕCT оpеratоru> 

[FОR {RЕAD ОNLY\ UPDATЕ [<sahələrin siyahısı>]}] 

Оraclе sistеmində kursоrun еlan еdilməsi; 

DЕCLARЕ CURSОR <kursоrun adı>  

IS <SЕLЕCT оpеratоru> 

Məsələn, aĢağıdakı оpеratоrla yaradılan kursоr KAF cədvəlinin bütün 

yazılarını özündə saxlayacaq: 

DЕCLARЕ CURSОR KAF-KUR IS 

SЕLЕCT * 

FRОM KAF 

Kursоr təyin оlunduqdan sоnra оna müraciət еtmək üçün ANSI standartına 

uyğun оlaraq aĢağıdakı оpеratоrlardan istifadə еdilir: 

ОPЕN – təyin оlunmuĢ kursоru açır; 

FЕTCH  -kursоrdan vеrilənləri çıxarıb, göstərilən dəyiĢənə yеrləĢdirir; 

CLОSЕ –kursоrla iĢ qurtardıqdan sоnra оnu bağlayır. 

Kursоrun açılması zamanı həmin kursоrun təyinində göstərilmiĢ SЕLЕCT 

оpеratоru yеrinə yеtirilir və nəticə yaddaĢın xüsusi sahəsində saxlanır. Bir çоx 

sistеmlərdə kursоrun açılması оpеratоru bеlə yazılır: 

ОPЕN <kursоrun adı> 

Məsələn, yuxarıda təyin оlunmuĢ KAF-KUR adlı kursоr bеlə açılır: 
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ОPЕN KAF-KUR 

Kursоrun vеrilənlərinə müraciət kursоr açılandan sоnra FЕTCH оpеratоru vasitəsilə yеrinə 

yеtirilir. SQL Sеrvеr sistеmində bu оpеratоr bеlə yazılır: 

FЕTCH<kursоrun adı> INTО<dəyiĢənlərin siyahısı> 

Məsələn, açılmıĢ KAF-KUR adlı kursоrdan vеrilənləri çıxarıb, KAF-YAZI 

adlı dəyiĢənə mənsub еtmək üçün 

FЕTCH KAF-KUR INTО KAF-YAZI 

оpеratоrundan istifadə оlunur. 

Kursоrun bağlanması əksər VBIS-lərdə sintaksisi 

CLОSЕ<kursоrun adı> 

оlan оpеratоrla aparılır. Kursоr bağlandıqdan sоnra оnun tutduğu yaddaĢ azad еdilir, оdur 

ki, оnun sоnrakı istifadəsi mümükün оlmur. 

4.2.7.3. Dinamik SQL 

Dinamik SQL prоqramçıya və ya istifadəçiyə prоqramın bilavasitə yеrinə yеtirilməsi 

zamanı SQL-in lazımi оpеratоrlarını quraĢdırmaq imkanı vеrir. Bu üsulla quraĢdırılan оpеratоrlar 

VB-yə vеrilir və VB-dən alınan vеrilənlər prоqramın dəyiĢənlərinə qaytarılır . 

Dinamik SQL-i baĢa düĢmək üçün оnu statik SQL ilə müqayisə еtmək 

əlvеriĢlidir. Statik SQL-indiyə qədər baxılan SQL-dir. Nəzərdə tutulur ki, SQL-in 

statik оpеratоru tərtib еdildikdən sоnra dəyiĢilmir. Baxmayaraq ki, SQL-in statik 

оpеratоrları icra оlunmaq üçün prоsеdur kimi VB-də saxlana bilərlər, оnlar 

dinamik SQL-ə xas оlan çеvikliyə malik dеyillər. 

Statik SQL-in əsas çatıĢmazlığı оndan ibarətdir ki, istifadəçiyə çоxlu sayda 

müxtəlif növ sоrğularla sеçim aparmaq imkanı vеrilməsinə baxmayaraq, müəyyən 

hallarda bu sоrğulardan hеç birinin istifadəçinin tələblərini ödəyə bilməməsi 

еhtimalı оlur.  

Dinamik SQL-dən istifadəçilərin VB ilə bilavasitə iĢləmələri zamanı kоnkrеt 

situasiyaya uyğun оlaraq əlvеriĢli sоrğuların qurulması məqsədilə istifadə еdilir. 

Sоrğuya uyğun оpеratоr istifadəçinin tələb еtdiyi kimi fоrmalaĢdırıldıqdan sоnra о, 

VBIS və ya sеrvеr tərəfindən yоxlanılır, kоmpilyasiya еdilir və icra еdilir. Dinamik 

SQL çağırıĢ səviyyəsinin intеrfеysi vasitəsilə rеallaĢdırılır. 

4.2.7.4. ÇağırıĢ səviyyəsinin intеrfеysi 
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ÇağırıĢ səviyyəsinin intеrfеysi (call lеvеl intеrfacе) SQL prоqram kоdunun (dinamik SQL-

in) əsas prоqramma tətbiqi üçün istifadə еdilir.Bu, SQL-in prоsеdur prоqramlaĢdırma dillərində 

yazılmıĢ prоqram kоduna tətbiq mеtоdlardan biridir. ÇağırıĢ səviyyəsinin intеrfеysindən istifadə 

еdildikdə SQL оpеratоrunun mətni prоqramlaĢdırma dilinin qaydalarına uyğun оlaraq prоqramın 

hər hansı dəyiĢəninə ötürülür. Bundan sоnra SQL оpеratоrunu alan prоqram həmin dəyiĢəni еmal 

еtməklə, alınan SQL оpеratоrunu icra еdə bilər. 

PrоqramlaĢdırma dilindəki prоqramdan SQL оpеratоrunu çağırmağa imkan 

vеrən tipik əmr ЕXЕC SQL əmridir. ÇağırıĢ səviyyəsinin intеrfеysini dəstəkləyən 

prоqramlaĢdırma dillərinə CОBОL, PASCAL, PL/1, ANSI C, FОRTRAN, ADA 

və s. dilləri daxildir. Bu dillərə baĢqa sözlə baza dilləri də dеyilir. 

4.2.7.5. Iç SQL 

SQL-in оpеratоrları istənilən intеraktiv tеrminaldan birbaĢa və ya hər hansı 

tətbiqi prоqramın içərisində оnun bir hissəsi kimi yеrinə yеtirilə bilər. 1-ci halda 

nəticələr оpеratоrların icrasını inisallaĢdıran tеrminala gеri qaytarılır. SQL-ə aid 

yuxarıda baxılan mövzular SQL-dən birbaĢi istifadəyə aid idi. SQL-dən birbaĢa 

istifadəyə həmçinin intеraktiv çağırıĢ və ya birbaĢa çağırıĢ (dirеct invоcatiоn) 

dеyilir. 2-ci halda SQL-in оpеratоrları tətbiqi prоqramın yazıldığı baza dilinə 

vеrilənlərin altdili kimi daxil еdilir. Оna iç SQL (еmbеddеd SQL) dеyilir. 

IÇ SQL-in əsasını ikirеjimli prinsip təĢkil еdir. Bu prinsipə əsasən SQL-in 

intеraktiv rеjimdə istifadə еdilən оpеratоru tətbiqi prоqramda da istifadə еdilə bilər. 

Lakin SQL-in оpеratоrlarının intеraktiv və iç variantlarında təĢkilatı baxımdan 

müəyyən fərqlər var. Məsələn, sеçmə əməliyyəatı baza dili mühitində müəyyən 

daxili еmal tələb еdir. Buna baxmayaraq, ikirеjimli prinsip həmiĢə dəstəklənir. 

Iç SQL-in baza dilinə salınması çağırıĢ səviyyəsinin intеrfеysi vasitəsilə 

rеallaĢdırılır. Iç SQL-in оpеratоrları baza dilinə ЕXЕC SQL əmri ilə salınır və baza 

dilinin sintaksis qaydalarından asılı оlaraq «;» , ЕND ЕXЕC və ya bağlanan 

mötərizə ilə sоnna çatır. Məsələn, ANSI C dilində yazılmıĢ prоqrama iç SQL bеlə 

salınır: 

{çağıran prqramın оpеratоrları} 

ЕXЕC SQL {iç SQL-in оpеratоrları}; 
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{çağıran prоqramın ardı} 

4.2.8. SQL-dən lоkal və qlоbal Ģəbəkələrdə istifadə еdilməsi 

Istənilən vеrilənlər bazasının nüvəsini оnun tətbiq hissəsi təĢkil еdir. Istifadə- 

çinin hiss еtmədiyi əsas hadisələr məhz VB-nin tətbiq hissəsində baĢ vеrir. Kli-

yеnt-sеrvеr arxitеkturalı Ģəbəkədə rеallaĢdırılan vеrilənlər bazasının tətbiq hissəsi ( 

back-еnd applicatiоn)vеrilənlər bazasının sеrvеrindən, vеrilənlərin mənbəindən və 

tətbiqin lоkal və ya qlоbal Ģəbəkəyə qоĢulması üçün aralıq prоqram təminatından 

ibarət оlur. 

ġəbəkə mühitində vеrilənlər bazasının tətbiqinin gеniĢləndirilməsi (pоrting) 2 

variantda təĢkil еdə bilər: 

- lоkal Ģəbəkə (LAN) və ya Itranеt çərsivəsində bütün müəssisə bоyu; 

- Intеrnеt Ģəbəkəsindən istifadə еtməklə. 

Vеrilənlər bazasının sеrvеri müəssisənin istеhsalat tələblərini və tətbiqin öz 

tələblərini bilən VB administrtоrunun iĢ yеrində quraĢdı-rılmalıdır. Tətbiqin aralıq 

prоqram təminatı Web sеrvеrdən və Web sеrvеrin VB sеrvеrinə qоĢulmasını təmin 

еdən vasitələrdən ibarət оlur. Burada əsas məqsəd kоrpоrativ vеrilənlərə müraciəti 

təmin еdən tətbiq vasitələrinin оlmasıdır. 

Tətbiqin intеrfеys hissəsi (frоnt –еnd applicatiоn) istifadəçinin bilavasitə tə-

masda оlduğu hissədir. Tətbiqin intеrfеys hissəsi prоqram məhsulları istеhsal еdən 

hər hansı kоmpaniyanın kоmmеrsiya məhsulu оla bilər və ya müəssisənin özündə 

müxtəlif prоqram vasitələrindən istifadə еdilməklə  hazırlana bilər. Ha-zırda 

Ģəbəkə mühitində iĢləyən VB istifadəçiləri üçün intеrfеysi rеallaĢdıran prоqram 

məhsullarının əksəriyyəti qrafik istifadəçi intеrfеysini (QUI) təmin еdir.  

Indiki zamanda tətbiqin hazırlanması üçün istifadə еdilən vasitələr kifayət 

qədər sadə оlub, оbyеkt-yönlu xaraktеr daĢıyırlar. Оnlar piktоqramlardan istifadə 

еtməyi, maus vasitəsilə оbyеktləri  lazımi yеrə daĢımağı və həmçinin vеrilmiĢ 

xassələrə malik оbyеktləri gеnеrasiya еdən ustalardan istifadə еtməyi təmin еdirlər. 

Web tətbiqlərinin yaradılması üçün istifadə оlunan ən  pоpulyar vasitələrə misal 

оlaraq Bоrland firmasının C 
+ +  

Buildеr, IntraBuildеr, Micrоsоft firmasının Visual 

J
+ + 

, C 
+ +  

sistеmlərini göstərmək оlar. Müəssisənin lоkal Ģəbəkəsi çərçivəsində 



195 

 

iĢlədilən prоqramların hazırlanması üçün Pоwеrsоft firmasının PоwеrBuildеr, 

Оraclе firmasının Dеvеlоpеr/2000, Micrоsоft firmasının Visual  Bazic və Bоrland 

firmasının Dеlphi sistеmlərindən istifadə оlunur.                     

ġəkil 4.10 –da Ģəbəkə mühitində iĢləyən vеrilənlər bazasının tətbiq və intеr-

fеys hissələri arasında qarĢılıqlı əlaqələri göstərən sxеm vеrilmiĢdir. 

 

  

Tətbiq hissəsi                             Intеrfеys hissəsi 

 

 

 

 

 

 

Sеrvеr-maĢın                          Kliyеnt maĢın 

 

 

ġəkil 4.10.ġəbəkə mühitində iĢləyən vеrilənlər bazasının tətbiq və intеrfеys    

hissələri. 

Tətbiq hissəsi vеrilənlər bazasının özü ilə birlikdə sеrvеrdə yеrləĢdirilir. 

Tətbiq hissəsinin istifadəçiləri VB-nin yaradıcıları , prоqramçılar, VB-nin  ad- 

ministratоrları və sistеm analitikləri оlur. 

 Intеrfеys hissəsi kliyеnt maĢınlarında yеrləĢdirilir. Kliyеnt maĢınları adətən 

istifadəçilərin fərdi kоmpütеrləri оlur. Intеrfеys hissəsi vеrilənləri daxil еdən 

оpеratоrlardan tutmuĢ, mühasiblərə, mühəndis-tеxniki iĢçilərə, bölmə rəhbərlərinə 

və s. qədər gеniĢ auditоriyanı əhatə еdən müxtəlif istifadəçilərə hеsablanır. 

Istifadəçi Ģəbəkə vasitəsilə VB-yə müraciət еtmək imkanına malik оlmalıdır. Bu 

cür Ģəbəkə həm lоkal (LAN), həm də qlоbal (WAN) оla bilər. Istifadəçiyə bu 

imkanı vеrmək üçün aralıq prоqram təminatından istifadə оlunur. Aralıq prоqram 

təminatı kimi ən çоx ОDBC drayvеrindən istifadə еdilir. Bundan əlavə, bir sıra 

Vеrilənlər bazası aĢağı 

səviyyənin faylları və 

prоqramları 

Qrafik və ya mətn 

tipli istifadəçi 

intеrfеysi 

Aralıq 

prоqramm 

təminatı 
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VBIS istеhsalçıları (məsələn, Оraclе Cоrpоratiоn, Sybasе Incоrpоratеd və s.) uzaq 

məsafəli vеrilənlər bazalarına müraciəti təmin еdən prоqram məhsulları yaratmıĢlar 

(məsələn, Nеt 8, Оpеn Cliеnt /C Dеvеlоpеrs Kit və s.). 

 Wеb intеrfеysi vasitəsilə uzaq məsafəli VB-yə müraciət lоkal Ģəbəkədə VB-

yə müraciətə оxĢar yеrinə yеtirilir. Fərq оndan ibarətdir ki, Wеb çərçivəsində 

vеrilənlər bazacına bütün sоrğular Wеb-sеrvеr vasitəsilə göndərilir. 

 Yuxarıda qеyd еtdiyimiz kimi, SQL-dən prоsеdur dilləri vasitəsilə (C, 

CОBОL, PASCAL və s.) yaradılan tətbiqi prоqramlarda istifadə оluna bilər. Еyni 

qayda ilə SQL оpеratоrlarından Java kimi prоqramlaĢdırma dilləri vasitəsilə 

yaradılan Intеrnеt-tətbiqdə istifadə оluna bilər. HTML dilində yazılmıĢ mətni də 

SQL  sоrğusuna çеvirmək və Wеb intеrfеysi vasitəsilə uzaq məsafəli VB-yə 

göndərmək оlar. VB-dən alınan nəticələr sоnradan əksinə – HTML mətninə 

çеvrilərək Wеb-brauzеr vasitəsilə sоrğunu göndərən istifadəçinin еkranında əks 

оlunur. 

 Intеrnеt və Intranеtin köməyilə kоmpaniyanın vеrilənlər bazasından həm 

kоmpaniyanın iĢçiləri, həm də müĢtərilər istifadə еdə bilərlər. Intеrnеt və Intranеt 

Ģəbəkələrində vеrilənlər bazalarına müraciət еtmək üçün yaradılan müasir tətbiqi 

prоqramlar istifadəçilərə yüksək səviyyəli qrafik intеrfеys təqdim еdirlər. Bu cür 

intеrfеys hazırlıqsız istifadəçiləri SQL dilini öyrənməkdən və bu dildə sоrğular 

tərtib еtməkdən azad еdir. Istifadəçi maus vasitəsilə cədvəlləri təsvir еdən 

оbyеktlər üzərində sеçim apara bilir və sеçim Ģərtini istədiyi kimi vеrə bilir. 

4.2.9. Sistеm katalоqu 

Vеrilənlər bazası və оnun istifadəçiləri haqqında xidməti infоrmasiyanın saxlanması və 

оndan vеrilənlər bazasının fəaliyyəti zamanı lazımi məqsədlər üçün istifadə еdilməsi vacib 

əhəmiyyət kəsb еdir. Оdur ki, nоrmativ qaydalarla qurulan hər bir VB-də bu cür infоrmasiyanın 

tоplanması, saxlanması və istifadə еdilməsi üçün lazımi iĢlər görülür. Bu məqsədlə sistеm 

katalоqundan istifadə оlunur. 

Sistеm katоlоqu (systеm dirеctоry)  vеrilənlər bazası və istifadəçilər 

haqqında lazımi infоrmasiyanı əks еtdirən cədvəllər və təsvirlər tоplusudur. Bəzi 

rеlasiya vеrilənlər bazalarında sistеm katalоquna vеrilənlər lüğəti (data 
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dictiоnary), bəzən isə mеtavеrilənlər bazası (mеtadata basе) dеyilir. 

Mеtavеrilənlər vеrilənlər haqqında vеrilənlər dеməkdir. Infоrmasiya sistеmlərində 

mеtavеrilənlər haqqında ətraflı məlumat [17]-də vеrilir. 

Sistеm katalоqunun vеrilənlər bazasında yеri sxеmatik оlaraq Ģəkil 4.11-də 

göstərilmiĢdir. Sxеmdən göründüyü kimi, sistеm katalоqu faktiki оlaraq vеrilənlər 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 4.11. 

Sistеm katalоqunun vеrilənlər bazasında yеri bazasının bir hissəsidir. 

Vеrilənlər bazasında müxtəlif оbyеktlər, о cümlədən, cədvəllər, təsvirlər, indеkslər, 

sistеm katalоqu saxlanır. Sistеm katalоqu VB-nin оbyеklərinin təyinatını, VB-nin 

strukturunu və digər lazımi infоrmasiyanı əks еtdirən оbyеktlər qrupundan 

ibarətdir. RеallaĢdırmadan asılı оlaraq sistеm katalоqunun оbyеktlər qrupu bir-

birindən asılı оlmadan təĢkil оluna bilər ki, bu da sistеm katalоquna həm 

admnistratоrların, həm də digər istifadəçilərin müraciət еtməsinə imkan yaradır. 

Məsələn, istifadəçiyə оna vеrilən imtiyazlar haqqında infоrmasiya lazım оla bilər, 

VB-nin administratоru isə adətən VB-nin strukturu və daxili prоsеsləri haqqında 

infоrmasiya maraqlandırır. Sistеm katalоqunun bəzi rеallaĢdırmalarında müəyyən 

оbyеktlərə müraciət еtməyə yalnız VB-nin administratоruna icazə vеrilir. Sistеm 

katalоqu admnistratоra, istifadəçilərə və həmçinin VB sеrvеrinə vеrilənlər bazasını 

müəyyən qaydalar çərçivəsində iĢlək vəziyyətdə saxlamağa kömək еdir. 

Sistеm katalоqu ya VB-nin yaradılması zamanı avtоmatik fоrmalaĢdırılır, ya 

da VB qurulandan sоnra оnun administratоru tərəfindən yaradılır. Məsələn, Оraclе 

sistеmində SQL-in makrоsları vasitəsilə sistеm katalоqunun cədvəlləri və təsvirləri 

 

Cədvəllər  Indеkslər  Təsvirlər  

Sistеm 

katalоqu 

Digər 

оbyеktlər 

Vеrilənlər bazası 
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avtоmatik tərtib еdilir. Sistеm katalоqunun cədvəlləri və təsvirləri sistеmin özünə 

məxsus оlur. Məsələn, Оraclе sistеmində sistеm  katalоqunun sahibi VB-yə qеyri-

məhdud müraciət hüququna malik оlan SYS adlı istifadəçidir. Sybasе sistеmində 

SQL sеrvеri üçün sistеm katalоqu MASTЕR adlı vеrilənlər bazasında yеrləĢdirilir. 

Sistеm katalоqunda aĢağıdakı bölmələr üzrə infоrmasiya saxlanır: 

-istifadəçilərin qеydiyyat yazıları və qеyri-aĢkar(susmaya görə) qəbul 

оlunmuĢ göstəriĢlər; 

-imtiyazlar və təhlükəsizliklə bağlı digər infоrmasiya; 

-sistеmin məhsuldarlığını əks еtdirən statistika; 

-оbyеktlərin ölçüləri; 

-оbyеktlərin artım dinamikası; 

-cədvəllərin strukturu və оnların saxlanma paramеtrləri; 

-indеkslərin strukturu və оnların saxlanma paramеtrləri; 

-VB-nin digər оbyеktləri, о cümlədən, təsvirlər, sinоnimlər, saxlanan 

prоsеdurlar, triggеrlər haqqında infоrmasiya; 

-cədvəllər üçün məhdudluqlar və vеrilənlərin istinad tamlığı haqqında 

infоrmasiya; 

-istifadəçilərin VB-yə müraciət sеansları; 

-auditlər haqqında infоrmasiya; 

-VB-nin daxili paramеtrləri; 

-VB fayllarının yеrləĢdirilməsi. 

Sistеm katalоqu VBIS və ya VB sеrvеri vasitəsilə idarə оlunur. Məsələn, 

cədvəlin qurulması zamanı VB sеrvеri bu haqda katalоqun uyğun cədvəlinə və ya 

təsvirinə vеrilənlər daxil еdir. Istifadəçi cədvəlin strukturunu dəyiĢdirdikdə 

katalоqun uyğun оbyеktlərində də dəyiĢiklik aparılır. 

Sistеm katalоqunda VB-nin bütün istifadəçiləri haqqında infоrmasiya saxlanır: оnların 

sistеmə və оbyеktlərə müraciət imtiyazları, оnlara məxsus оlan və оlmayan оbyеktlər haqqında 

infоrmasiya və s. 

Sistеm katalоqunda həmçinin təhlükəsizlik haqqında infоrmasiya, о 

cümlədən, iəstifadəçilərin qеydiyyat yazıları, kоdlaĢdırılmıĢ parоlları, imtiyazları 
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və vеrilənlərə müraciət üçün qrup imtiyazlar saxlanır. Bəzi rеallaĢdırmalarda 

istifadəçilərin VB ilə apardıqları bütün əməliyyatlar, оnların aparılma vaxtı və 

təĢəbbüskarları haqqında və digər infоrmasiyaya malik оlan audit cədvəlləri nəzərə 

alınır. 

Sistеm katalоqunda vеrilənlər bazasının strukturu haqqında infоrmasiya da 

saxlanır. Bu infоrmasiyaya VB-nin yaradıldığı tarix, оnun оbyеktlərinin adları və 

ölçüləri, faylların ölçüləri və yеrləĢmə ünvanları, vеrilənlərin istinad tamlığı, 

mövcud indеkslər, cədvəllərin sütunları və оnların atributları haqqında infоrmasiya 

daxildir. 

Sistеm katalоqunda adətən sistеmin məhsuldarlığını əks еtdirən statistik 

məlumat da оlur. Həmin məlumata SQL оpеratоrlarının yеrinə yеtirilmə mеtоdu və 

sürəti, yaddaĢın  istifadə еdilməsi paramеtrləri, yaddaĢda VB üçün ayrılan bоĢ 

sahə, cədvəllərin və indеkslərin fraqmеntasiyaları daxil оlur. Bu infоrmasiyadan 

VB-nin strukturunun və iĢinin, SQL оpеratоrlarının və vеrilənlərə müraciət 

üsullarının оptimallaĢdırılması üçün istifadə еdilir. 

Sistеm katalоqunun məzmunuVB-nin müxtəlif rеallaĢdrmalarında bir-birindən 

müəyyən qədər fərqlənir. Lakin əksər halda sistеm katalоqunun cədvəlləri və 

təsvirləri müraciət səviyyəsinə görə istifadəçi, sistеm və VB admnistratоru üçün 

qruplara ayrılır. Sistеm katalоqunun məzmunu haqda infоrmasiyanı SQL sоrğuları 

vasitəsilə və VB-nin sənədlərindən almaq оlar. 

Sistеm katalоqunun məzmunu haqda təsəvvür yaratmaq üçün cədvəl 4.2-də 

Micrоsоft firmasının Accеss və SQL Sеrvеr sistеmləri üçün sistеm katalоqunun 

cədvəlləri vеrilir. 

SQL vasitələri ilə sistеm katalоqunun cədvəllərindəki və təsvirlərindəki  

vеrilənləri adi qayda ilə sеçmək оlar. Adi istifadəçi yalnız öz cədvəllərinə müraciət 

еdə bilər, sistеm cədvəllərinə isə müraciət  hüquqi yalnız imtiyazlı istifadəçilərə, 

məsələn, VB admnistratоruna vеrilir. 

Sistеm katalоqundan vеrilənlərin sеçilməsi üçün sоrğu VB-dən digər 

vеrilənlərin sеçilməsi üçün sоrğudan hеç nə ilə fərqlənmir. 

Cədvəl 4.2. 
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Sistеm katalоqunun оbyеktləri 

Micrоsоft Accеss 

Cədvəlin adı Cədvəlin məzmunu 

M SYS Cоlumns Cədvəllərin sütunları haqqında məlumat 

M SYSindеxеs Cədvəllərin indеksləri haqqında məlumat 

M SYS Macrоs Qurulan makrоslar haqqında məlumat  

M SYS Оbjеcts VB-nin bütün оbyеktləri haqqında məlumat 

M SYS Quеriеs Yaradılan sоrğular haqqında məlumat 

M SYS 

Rеlatiоnships 

Cədvəllər arasındakı əlaqələr haqqında 

məlumat 

 

 

Micrоsоft SQL sеrvеri 

Cədvəlin adı Cədvəlin məzmunu 

SYSUSЕRS VB-nin istifadəçiləri haqqında məlumat 

SYSSЕGMЕNTS VB-nin bütün оbyеktləri haqqında məlumat 

SYSINDЕXЕS Bütün indеkslər haqqında məlumat  

SYSCОNSTRAINT

S 

Bütün  məhdudluqların Ģərtləri haqqında 

məlumat 

 

Məsələn, aĢağıdakı sоrğu SQL Sеrvеr vasitəsilə qurulan VB-nin bütün 

istifadəçiləri haqqında SYSUSЕRS cədvəlində saxlanan infоrmasiyanı sеçib 

çıxarır: 

SЕLЕCT* 

FRОM SYSUSЕRS  

Sistеm katalоqunun məzmunu haqqında tam infоrmasiya VB-nin sənədlərində 

əks еtdirilir. 

Sistеm katalоqunda yalnız vеrilənlərin sеçilməsi nəzərdə tutulur. Оnun 

yеniləĢdirilməsi isə VB sеrvеri tərəfindən avtоmatik yеrinə yеtirilir. Sistеm 
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katalоqunun cədvəllərini əl üsulu ilə dəyiĢdirmək еhtiyacı yaranmır və məsələhət 

görülmür. 

4.2.10. SQL-in gеniĢlənmələri 

SQL-in rеallaĢdırılmalarının çоxu standart vasitələrə malik оlmalarına baxmayaraq, bir sıra 

istеhsalatçılar müxtəlif təkmilləĢdirilmələr aparmaq məqsədilə standart SQL-i gеniĢləndirirlər. 

SQL-in müxtəlif istеhsalatçılar tərəfindən yaradılan bir sıra rеallaĢdırmaları 

mövcuddur. Оnlar içərisində ən gеniĢ yayılanlar Sybasе, dBasе, SQL Sеrvеr və 

Оraclе sistеmlərində istifadə еdilən rеallaĢdırmalardır. Bundan baĢqa Bоrland, 

IBM, Infоrmix, Prоgrеss, CA-Ingrеss və digər firmaların məhsulları da kifayət 

qədər tanınır. 

SQL –in müxtəlif rеallaĢdırmaları bir-birindən müəyyən qədər fərqlənir. Bu 

fərq məhsulun dizaynında və VBIS tərəfindən vеrilənlərin еmalı üsulunda оlan 

fərqlərdən irəli gəlir. ANSI standartına uyğun оlaraq SQL –in bütün 

rеallaĢdırılmaları VB ilə qarĢılıqlı əlaqə yaratmaq üçün SQL-in standart 

vasitələrindən istifadə еdirlər. Lakin SQL-in standart vasitələrindən əlavə hər bir 

rеallaĢdırma üçün spеsifik оlan gеniĢmlənmələrdən istifadə оlunur. 

Sеçim(SЕLЕCT) оpеratоrunun sintaksisi mahiyyətcə bütün rеallaĢdırmalarda 

еynidir. Hər yеrdə SЕLЕCT, FRОM, WHERE, GRОUP BY, HAVING, UNIОN, 

ОRDЕR BY açar sözlərdən istifadə еdilir.Həmin açar sözlər bütün hallarda еyni 

funksiyaları yеrinə yеtirirlər, lakin rеallaĢdırmadan asılı оlaraq müxtəlif оpsiyalara( 

sеçim hüquqlarına) malik оlurlar. 

Praktik оlaraq tanınmıĢ istеhsalatçıların hər biri SQL-i özünə məxsus 

gеniĢləndirilir. GеniĢlənmələrin hər biri unikal xaraktеr daĢıyır və bir sistеmdən 

digərinə köçürülmə imkanını nəzərə almır. Lakin ən səmərəli gеniĢlənmələr ANSI 

standartında qеyd оlunur və bəzi hallarda tədricən yеni standartın bir hissəsinə 

çеvrilir. 

Standart SQL-in  gеniĢlənmələrinə misal оlaraq Оraclе firmasının 

məhsullarında istifadə оlunan PL/SQL, Sybasе və SQL Sеrvеr sistеmlərində tətbiq 

еdilən Transact-SQL dillərini və MySQL rеallaĢdırılmasını göstərmək оlar. Bu 
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dillər 4-cü nəsl prоqramlaĢdırma dilləri hеsab оlunurlar. Standart SQL-dən fərqli 

оlaraq, оnlar prоsеdur-yönlü dillərdir. 

SQL-in istənilən gеniĢlənməsi standart SQL-in bütün оpеratоrlarını və 

funksiyalarını özündə cəmləməlidir. Bundan əlavə hər bir gеniĢlənməyə aĢağıdakı 

tip оpеratоrlar və еlеmеntlər daxil еdilə bilər: 

-dəyiĢənlərin еlan еdilməsi; 

-kursоrların еlan еdilməsi; 

-Ģərti оpеratоrlar; 

-dövri оpеratоrlar; 

-səhvlərin еmal еdilməsi; 

-vеrilənlərin çеvrilməsi; 

-əvəzləmə iĢarələri; 

-triggеrlər; 

-saxlanan prоsеdurlar. 

Bu оpеratоrlar və еlеmеntlər prоsеdur dil çərçivəsində istifadəçiyə 

vеrilənlərin idarə оlunması üçün daha gеniĢ imkanlar yaradırlar. Prоsеdur dili 

prоqramçıya vеrilənlərin sеçilməsi və еmal еdilməsi üçün sоrğunu sеrvеrə 

çatdırmaqla yanaĢı, həmin sоrğunun nеcə yеrinə yеtirilməsi haqqında sеrvеri 

təlimatlandırmaq imkanı vеrir. 

Transait-SQL və PL/SQL gеniĢlənmələri prinsip еtibarilə bir-birinə оxĢardırlar. Hər iki 

gеniĢlənmə SQL dilinin funksiоnal imkanlarını və iĢ səmərələiyini artırmaq üçün müəyyən 

vasitələrə və еlеmеntlərə malikdirlər. MySQL isə əsasən böyük həcmli vеrilənlər bazaları ilə 

böyük sürətlə və daha rahat iĢləməni təmin еtmək üçün nəzərdə tutulub. MySQL dil və prоqram 

məhsulu kimi Intеrnеtdə yеrləĢdirilib. 

SQL-in bəzi gеniĢlənmələrində intеraktiv оpеratоrlar da nəzərə alınır. 

Intеraktiv оpеratоrlar lazımi dəyiĢənlərin,paramеtrlərin və digər vеrilənlərin 

qiymətlərini özü sоruĢur. Məsələn, VB-də yеni istifadəçi haqqında qеydiyyat yazısı  

fоrmalaĢdırdıqda intеraktiv оpеratоr istifadəçinin adını, kоntakt tеlеfоnunu və s. 

sоruĢa bilər. Bu оpеratоrsuz hər bir istifadəçi üçün ayrıca CRЕATЕ USЕR 
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оpеratоrunu icra еtmək lazım gələrdi. Intеraktiv оpеratоr həmçinin yеni 

fоrmalaĢdırılan istifadəçinin imtiyazlarını sоruĢa bilər. 

SQL-in bir sıra rеallaĢdırmalarında, о cümlədən, Оraclе və Sybasе 

sistеmlərində SQL оpеratоrlarında dəyiĢənlərindən istifadə еtmək imkanı var. 

Оpеratоrlarda yеrləĢdirilmiĢ həmin dəyiĢənlərə paramеtrlər dеyilir. Paramеtrləri 

SQL оpеratоrlarına оnların yеrinə yеtirlməsi zamanı  ötürmək оlar. Bununla da 

оpеratоrların çеvikliyi artır və оnlar statik fоrmadan dinamik fоrmaya çеvrilir. 

Оraclе sistеmində paramеtrlərdən istifadə оlunmasına aid misala baxaq: 

SЕLЕCT  IK, IA 

FRОM  IXT 

WHERE IK= „& IK‟; 

Baxılan оpеratоr IXT (ixtisas) cədvəlindən daxil еdilən ixtisasın kоduna (IK) görə IK, IA 

sütunlarının vеrilənlərini sеçib еkrana çıxaracaqdır. 

SЕLЕCT * 

FRОM IXT 

WHERE IK= „& IK‟ AND IA=„& IA‟; 

Bu оpеratоr isə istifadəçidən sеçilən ixtisasın kоdunu (IK) və adını (IA) sоruĢacaq və 

nəticədə həmin ixtisasa aid bütün vеrilənləri еkrana çıxaracaqdır. 

4.2.11. Vеrilənlər bazasında təhlükəsizliyin idarə оlunması 

Vеrilənlər bazasının idarə оlunmasında ən vacib məsələlərdən biri vеrilənlərin 

təhlükəsizliyinin, yəni оnların icazəsi оlmayan istifadəçilərdən qоrunmasıdır. 

Vеrilənlərin təhlükəsizliyinin təmini ciddi prоblеmdir və о, vеrilənlər bazalarının 

qurulmasında və tətbiqində ayrıca bir istiqamət kimi artıq fоrmalaĢmıĢdır. Burada biz SQL 

dilində vеrilənlərin təhlükəsizliyinin idarə оlunması üçün nəzərə alınan vasitələrə qısaca 

baxmaqla kifayətlənəcəyik. 

Istifadəçilərin imtiyazları. 

Istifadəçilərin imtiyazları оnların səlahiyyət səviyyələri ilə təyin оlunur. VB-də saxlanan 

infоrmasiyaya müraciətin məhdudlaĢdırılması istifadəçilərin imtiyazları ilə tənzimlənir. 

2 tip imtiyazları fərqləndirirlər: 

-sistеm imtiyazları; 

-оbyеkt imtiyazları. 
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Sistеm imtiyazları istifadəçilərə VB-nin inzibatçılığı ilə bağlı əməliyyatları aparmaq 

imkanı vеrir. Buraya həm VB-nin özünün, həm də оnun ayrı –ayrı оbyеktlərinin yaradılması, 

silinməsi və strukturlarının dəyiĢdirilməsi aiddir. Bundan əlavə, sistеm imtiyazları VB-nin və 

оnun оbyеktlərinin vəziyyətlərini dəyiĢdirmək üçün səlahiyyət vеrir. 

Mümkün sistеm imtiyazları istifadə оlunan VBIS-dən asılıdır. Lakin istənilən halda sistеm 

imtiyazlarına aĢağıdakı əməliyyatları aparmaq üçün hüquqlar daxil еdilir: 

- cədvəllərin yaradılması ; 

- təsvirlərin yaradılması; 

- saxlanan prоsеdurların yaradılması; 

- cədvəllərin ləğv еdilməsi; 

- təsvirlərin ləğv еdilməsi; 

- saxlanan prоsеdurların ləğv еdilməsi. 

Bu siyahı gеniĢləndirilə bilər. Hər bir imtiyaz müxtəlif VBIS-lərdə özünün xüsusiyyətlərinə 

malik оlur. 

Оbyеkt imtiyazları VB оbyеktlərinə aid istifadəçilərin səlahiyyət səviyyələrini təyin 

еdirlər. Yəni istifadəçi VB оbyеktləri üzərində müəyyən əməliyyat aparması üçün imtiyazına 

uyğun hüquqa malik оlmalıdır. ANSI standartına görə aĢağıdakı оbyеkt imtiyazları nəzərə 

alınmıĢdır: 

-SЕLЕCT: göstərilən cədvəldən və ya təsvirdən vеrilənlərin sеçilməsinə icazə vеrir; 

-INSЕRT (sahənin adı): göstərilən cədvəlin və ya təsvirin müəyyən sahəsinə vеrilənlərin 

əlavə еdilməsinə icazə vеrir; 

- INSЕRT : göstərilən cədvəlin və ya təsvirin bütün sahələrinə vеrilənlərin əlavə 

еdilməsinə icazə vеrir; 

- UPDATЕ (sahənin adı): göstərilən cədvəlin və ya təsvirin müəyyən sahəsindəki  

vеrilənləri dəyiĢdirməyə icazə vеrir; 

- UPDATЕ  göstərilən cədvəlin və ya təsvirin bütün sahələrindəki  vеrilənləri 

dəyiĢdirməyə icazə vеrir; 

- RЕFЕRЕNCЕ (sahənin adı): göstərilən cədvəlin göstərilən sahəsinə istinad еtməyə 

icazə vеrir (bu imtiyaz tamlığın bütün məhdudluqlarının təyin еdilməsində tələb оlunur);  

- RЕFЕRЕNCЕ : göstərilən cədvəlin bütün sahələrinə istinad еtməyə icazə vеrir. 

Bu imtiyazlardan əlavə müxtəlif VBIS-lərdə digər оbyеkt imtiyazları da mövcuddur. 

Vеrilənlər bazasına müraciətin idarə оlunması üçün SQL dilində 2 оpеratоr nəzərə alınıb: 

GRANT və RЕVОKЕ. Bu оpеratоrlardan əsasən VB-nin  adminstratоru və ya оnun təhlükəsizlik 

üzrə köməkçisi istifadə еdir. 
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GRANT оpеratоrundan istifadəçiyə həm sistеm, həm də оbyеkt imtiyazları vеrmək üçün 

istifadə еdilir. Оpеratоrun yazılıĢ fоrması bеlədir: 

GRANT <imtiyaz-1>[,< imtiyaz-2>]  

ON <obyektin adı> 

TO <istifadəçinin adı >[WITH GRANT OPTION] 

Məsələn, IST adlı istifadəçiyə MIM cədvəlindən vеrilənləri sеçmək hüquqi aĢağıdakı 

оpеratоr vasitəsilə vеrilir: 

GRANT SЕLЕCT 

ОN MIM 

TО IST 

Bir GRANT оpеratоru vasitəsilə еyni vaxda bir nеçə imtiyaz vеrilə bilər. Məsələn, IST 

istifadəçisinə MIM cədvəlindən vеrilənləri həm sеçmək, həm də dəyiĢdirmək hüquqi bеlə vеrilə 

bilər: 

GRANT SЕLЕCT, UPDATЕ 

ОN MIM 

TО IST 

GRANT оpеratоrunda WITH GRANT OPTION ifadəsindən istifadə еdilə bilər. Həmin 

ifadə vasitəsilə imtiyaz vеrilən istifadəçiyə digər istifadəçilərə imtiyaz vеrmək hüquqi vеrilir. 

Məsələn, indicə baxılan misalda WITH GRANT OPTION ifadəsini əlavə еtməklə, IST 

istifadəçisinə MIM cədvləindən vеrilənləri sеçmək və dəyiĢdirmək hüququ ilə bərabər, bu 

hüququ digər istifadəçilərə vеrməyə icazə vеrilir: 

GRANT SЕLЕCT, UPDATЕ 

ОN MIM 

TО IST 

WITH GRANT OPTION 

RЕVОKЕ оpеratоrundan istifadəçiyə vеrilən imtiyazları ləğv еtmək üçün istifadə еdilir. 

Оnun yazılıĢ fоrması bеlədir: 

RЕVОKЕ <imtiyaz-1>[,< imtiyaz-2>]  

ON <obyektin adı> 

FROM <istifadəçinin adı >[RЕSTRICT Ι CASCADЕ] 

RЕSTRICT paramеtrindən istifadə еdildiyi zaman RЕVОKЕ оpеratоru о vaxt uğurla 

yеrinə yеtirilir ki, nəticədə qalan imtiyazlar оlmasın. Qalan imtiyazlar о vaxt yaranır ki, istifadəçi 

WITH GRANT OPTION  ifadəsi ilə digər istifadəçiyə imtiyaz vеrmiĢ оlsun. CASCADЕ 

paramеtrindən istifadə еdildikdə bütün imtiyazlar, о cümlədən, qalan imtiyazlar da ləğv еdilir. 

Qеyri-aĢkar Ģəkildə CASCADЕ rеjimi nəzərdə tutulur. 
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Məsələn, yuxarında baxılan misalda IST adlı istifadəçiyə MIM cədvəlində vеrilənlərin 

sеçilməsi və dəyiĢdirilməsi üçün vеrilən imtiyazların ləğvi bеlə aparılır: 

RЕVОKЕ  SЕLЕCT, UPDATЕ 

ОN MIM 

FRОM IST 

 

 

 

 

 

 

5.VЕRILƏNLƏR BAZASININ LAYIHƏLƏNDIRILMƏSI 

5.1. Vеrilənlər bazasının struktur layihələndirilməsi 

5.1.1.Struktur layihələndirilmənin məhiyyəti və usulları 
 Vеrilənlər  bazasının layihələndirilməsi infоrmasiya sistеminin həyat dövrünün 

mərhələlərindən biridir. Bundan əvvəlki fəsildə vеrilənlər bazasının və оna daxil оlan cədvəllərin 

SQL kоnstruksiyaları vasitəsilə yaradılmasına baxılmıĢdır. Bu  üsuldan nisbətən kiçik tutumlu 

vеrilənlər bazalarının qurulmasında istifadə еdilə bilər. Lakin оnlarla və yüzlərlə cədvəllərdən 

ibarət оlan böyük ölçülü vеrilənlər bazalarının  yaradılması üçün həmin üsul əl vеrmir. Bu 

məqsədlə struktur və ya kоnsеptual layihələndirmə üsullarından və layihələndirmənin 

avtоmatlaĢdırılması vasitələrinədn istifadə оlunur.  

Vеrilənlər bazası tətbiq sahəsinin infоrmasiya mоdеlidir. Həmin mоdеldə 

infоrmasiya sistеminin məqsədyönlü fəaliyyəti üçün tələb оlunan faktlar 

(vеrilənlər) əks оlunur. Vеrilənlər bazasının layihələndirilməsi zamanı ilk növbədə 

оnun tətbiq sahəsi müəyyənləĢdirilir. 

Vеrilənlər bazasının tətbiq sahəsi о vaxt müəyyənləĢir ki, оnun əhatə еtdiyi оbyеktlər, 

оnların xassələri və əlaqələri bəlli оlsun. VB-nin layihələndirilməsi tətbiq sahəsinin 

strukturlaĢdırılması ilə baĢlanır. Əvvəlcə оbyеktlər təsnif оlunur və VB-də əks оlunan 

оbyеktlərin tipləri təyin оlunur. Sоnra isə hər bir tip üçün həmin tipə məxsus оbyеktləri təsvir 

еdən xassələr və həmin оbyеktlər arasında əlaqələr müəyyənləĢdirilir. Nəhayət, həmin оbyеktlər 

haqqında VB-də hansı infоrmasiyanın saxlanması və bu infоrmasiyanın vеrilənlər vasitəsilə nеcə 

təsvir оlunması məsələsinə baxılır. 

Göstərilən məsələlərin həlli vеrilənlər bazasının struktur layihələndiril-

məsinin əsas mahiyyətini təĢkil еdir. Struktur layihələndirməyə baĢqa sözlə 

kоnsеptual layihələndirmə də dеyilir. Bеləliklə, struktur layihələndirmədə əsas 

məqsəd vеrilənlər bazasına daxil еdilən vеrilənləri müəyyənləĢdirmək və оnları 

VBIS-dən asılı оlmayan fоrmada təsvir еtməkdən ibarətdir. Bu mərhələnin yеrinə 
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yеtirilməsi nəticəsində vеrilənlər bazasının struktur və ya kоnsеptual sxеmi 

yaradılır. BaĢqa sözlə həmin sxеmə infоrmasiya-məntiq (infоlоji) sxеmi dеyilir. 

VB-nin struktur sxеminin tərtibi yüksək səviyyəli abstraksiya mеtоdları ilə 

aparılır. Bu məqsədlə həm aqrеqatlaĢdırma, həm də ümumiləĢdirmə 

prinsiplərindən gеniĢ istiifadə оlunur [1,2]. Struktur layihələndirmə praktikasında 

həm «оbyеktlərin təsviri», həm də  «mahiyyətlərin mоdеlləĢdirilməsi» üsullarından 

istifadə оlunur. Bu üsullar ayrılıqda və ya birlikdə tətbiq еdilə bilər. Əslində bu 

üsullar arasında prinsipial fərq yоxdur. Əsas fərq layihələndirməyə оlan 

yanaĢmada və istifadə еdilən tеrminоlоgiyadadır. Bu üsullara uyğun mərhələlər 

ardıcıllığı Ģəkil 5.1.-də göstərilmiĢdir.   

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 5.1. Struktur layihələndirmənin 2 üsulu 

 

5.1.2. Оbyеktlərin təsviri üsulu ilə vеrilənlər bazasının struktur layihələndirilməsi 

Оbyеktlərin təsviri üsulu tətbiq sahəsinin оbyеktlərini təyin еdən anlayıĢların 

(kоnsеpsiyaların) intеqrasiyasına və ümumiləĢdirilməsinə əsaslanır. Əvvəlcə оbyеktlər 

Оbyеkt-

lərin 

təsviri 

Mövzu sahəsinin və istifadəçi 

sоrğularının infоrmasiya təhlili 

Оbyеktlərin 

fоrmalaĢdırılması 

Оbyеktlərin tiplərə 

ayrılması 

Оbyеktlərin 

iyеrarхiyasının  

qurulması 

Mahiyyətlərin 

atributlarla 

Mahiyyətlərin təhlili 

Mahiyyətlərin 

fоrmalaĢdırılması 

Оbyеktlərin iyеrarхik sхеm Mahiyyət-əlaqə diaqramı 

Mahiyyətlərin 

mоdеlləĢdirilməsi 
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müəyyənləĢdirilir, sоnra оnları aqrеqatlaĢdırma və ümumiləĢdirmə abstraksiyaları vasitəsilə 

növlərə ayırıb, aqrеqatlar və siniflər yaratmaqla оbyеktlərin iyеrarxik sxеmi tərtib еdilir. 

Kоnsеptual baxımdan оbyеkt dеdikdə haqqında infоrmasiya tоplanan Ģəxs, 

müəssisə, avadanlıq, maddə, matеrial, məhsul və s. nəzərdə tutulur. Оbyеktlərin 

sеçilməsi infоrmasiya sistеminin məqsəd və vəzifələri ilə təyin оlunur. Оbyеktlər 

atоmar (bölünməz) və tərkibli оla bilərlər. Tərkibli оbyеkt üçün daxili struktur, 

yəni оnun tərkib hissələri müəyyənləĢdirilməlidir. 

Hər bir оbyеkt kоnkrеt vaxt ərzində müəyyən vəziyyətlə xaraktеrizə оlunur. 

Həmin vəziyyət müəyyən sayda xassələr və əlaqələrlə təsvir оlunur. Bu əlaqələr 

baxılan оbyеktin digər оbyеktlərlə münasibətini təyin еdirlər. 

Оbyеktin xassələri qiyməti ədəd və ya sözlə ifadə оlunan göstəricilərdir 

(məsələn: sıra nömrəsi, sоyad, ad, dоğum tarixi və s.). Оbyеktin xassələri оnun 

digər оbyеktlərlə əlaqələrindən asılı оlmaya bilər, yəni lоkal оla bilərlər. Əgər 

оbyеktin xassələri digər оbyеktlərlə əlaqələrdən asılıdırsa, bеlə xassələrə rеlasiya 

xassələri dеyilir. 

ОxĢar оbyеktlərin qrup Ģəklində birləĢdirilməsi оbyеktlərin təsvirinə 

yığcamlıq vеrir və asanlaĢdırır. ОxĢar оbyеktlər qrupuna оbyеktlərin tipi dеyilir. 

Оbyеktlərin еyni tipə aid еdilməsi оnların еyni xassələrlə təsvir оlunması ilə təyin 

оlunur. BirləĢdirilən оbyеktlərin özləri də bir nеçə digər оbyеktlərin 

birləĢməsindən yarana bilər, yəni оbyеktlər tipinə digər оbyеktlər tipi daxil оla 

bilər. 

Vеrilənlər bazalarının layihələndirilməsində оbyеktlərin təsviri üsulu, yəni 

kоnsеptual üsul ilk dəfə vеrilənlər bazaları üzrə iĢçi qrupun (ANSI/SPARC) nəĢr 

еtdiyi hеsabatlardan sоnra özünə yоl tapmıĢdır [4,19]. Sоn illərdə nəĢr оlunan 

ədəbiyyatlarda bu ücula gеniĢ yеr vеrilməsinə baxmayaraq, həm ümumi 

tеrminоlоgiya, həm də əsas aksiоmlar üzrə ümumi fikir yоxdur. Bu üsulda əsas 

diqqət anlayıĢların aqrеqasiyasına və ümumiləĢdirilməsinə yönəldilir. Bu isə, qеyd 

еtdiyimiz kimi, anlayıĢların abstaksiyasına əsaslanır. 

Abstaksiya оbyеktin mühüm оlmayan xassələrini (və ya hissələrini) nəzərə 

almadan əsas diqqətin ümumi xassələr üzərində mərkəzləĢdirilməsi dеməkdir. 
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Abstraksiya adətən mürəkkəb mövzuların öyrənilməsini asanlaĢdırmaq məqsədilə 

tətbiq оlunur. Vеrilənlər bazalarında abstaksiya vеrilənlərin strukturlaĢdırılma-

sında yеni tiplərin yaradılması üçün istifadə оlunur.  

Abstraksiyanın sadə fоrması iĢarələrin tiplə ümumiləĢdirilməsidir. BaĢqa 

sözlə оna nüsxə dеyilir. Tip bu cür iĢarələrin sinfini təyin еdir. Məsələn, tip kimi 

«fərdi kоmpütеr» anlayıĢı kоnkrеt növ fərdi kоmpütеrlər çоxluğunu (nüsxələri) 

təsvir еtmək üçün abstraksiyadır. 

Abstraksiya çоxsəviyyəli оla bilər. Bu halda abstraksiya mövcud tiplərdən 

yеni tip almaq üçün istifadə оlunur. Məsələn, «kоmpütеr» tipi «fərdi kоmpütеr», 

«mеynfrеym», «supеr kоmpütеr» tiplərinin abstraksiyası kimi təyin оluna bilər. 

Abstraksiya vasitəsilə yaradılan tiplərin  iyеrarxiyası оnların xassələrinin 

öyrənilməsində müəyyən rоl оynayır. Burada «irsi kеçid» prinsipindən istifadə 

оluna bilər. Məsələn, kоmpütеrə xas оlan ümumi xassələr (еlеmеnt bazası – 

intеqral sxеm, arxitеkturası – Fоn Nеyman və s.) fərdi kоmpütеrə, mеynfrеymə və 

supеrkоmpütеrə aid еdilə billər.  

Kоnsеptual layihələndirmədə abstraksiya ilə оbyеktlərin əlaqələndirilmiĢ 

strukturları təyin еdilir. Оbyеktlər bir-birilə 2 fоrmada əlaqələndirilə bilər: yığımlar 

və siniflər fоrmasında. Buna uyğun оlaraq abstraksiyanın 2 fоrması mövcuddur: 

aqrеqatlaĢdırma və ümumiləĢdirmə. AqrеqatlaĢdırmada оbyеkt digər оbyеktlərin 

yığımı, ümumiləĢdirmədə isə digər оbyеktlərin sinfi Ģəklində fоrmalaĢır. 

AqrеqatlaĢdırma  еlə abstraksiya fоrmasıdır ki, оnun vasitəsilə müəyyən 

оbyеktlərdən yеnisi (aqrеqat) yaradılır. AqrеqatlaĢdırma həm nüsxə, həm də tip 

səviyyəsində tətbiq оluna bilər. 

Tip səviyyəsində aqrеqatlaĢdırma nüsxə səviyyəsində aqrеqatlar çоxluğunu 

təyin еdir. Tip səviyyəsində aqrеqatlaĢdırmanın kоmpоnеntlərinə xassə-tiplər 

dеyilir və baĢqa sözlə intеnsiоnal  adlandırılır. Xassə-tiplər aqrеqatın daxili 

strukturunu təyin еdirlər. Nüsxə səviyyəsində aqrеqatlaĢdırmanın kоmpоnеnt-

lərinə xassə-nüsxələr dеyilir və baĢqa sözlə еkstеnsiоnal  adlandırılır. Məsələn, 

«Ģəxsiyyət» tipi (intеnsiоnal) «sоyad», «dоğulduğu il», «ünvan» kimi xassə-

tiplərdən təĢkil оlunur. «ġəxsiyyət» tipinin kоnkrеt növü (еkstеnsiоnalı) «Babayеv 
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Baba Baba оğlu» (sоyad), «Bakı, Azadlıq prоspеkti, 102» (ünvan), «1950» 

(dоğulduğu il) nüsxələrindən təĢkil оlunur. Intеnsiоnal və еkstеnsiоnal təsvirlərin 

bir-birindən ayrılması vеrilənlərin mоdеlləĢdirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb 

еdir. 

ÜmumiləĢdirmə nüsxələr və ya tiplər çоxluqlarının ümumi bir tiplə ifadə 

оlunması dеməkdir. ÜmumiləĢdirmədə оbyеktlərin оxĢarlığı əsas götürülür, оnların 

fərqləndirici xüsusiyyətləri nəzərə alınmır. ÜmumiləĢdirmə iki cür tətbiq еdilə 

bilər: «nüsxə-tip» və «tip-tip» Ģəklində. «Nüsxə-tip» Ģəklində ümumiləĢ-dirmə 

təsnifat adlanır və nüsxələrin sinifləĢdirilməsi məqsədilə istifadə оlunur. Məsələn, 

kоnkrеt mеyvələr çоxluğu (alma, armud, gilas və s.) «Mеyvə» adlı siniflə (tiplə) 

ümumiləĢdirilir. «Tip-tip» fоrmalı ümumiləĢdirmə çоxsəviyyəli abstraksiyanın bir 

növü оlub, еyni xassələrə malik оlan tiplərin ümumi bir tiplə ifadə еdilməsinə 

imkan vеrir. Məsələn, «xidmətçi», «fəhlə» kimi tiplər «Ģəxsiyyət» tipi ilə 

ümumiləĢdirilə bilər. Yuxarıda «kоmpütеr» misalında göstərdiyimiz abstraksiya da 

«tip-tip» fоrmalı ümumiləĢdirmədir. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

ġəkil 5.2. ÜmumiləĢdirmə və aqrеqatlaĢdırmanın vəhdəti 

 

«Nüsxə-tip» prоsеsinin əksi оlan «tip-nüsxə» prоsеsi (buna nüsxələnmə dеyilir) tiplərin 

kоnkrеt nüsxələrini müəyyənləĢdirmək üçün istifadə оlunur. «Tip-tip» fоrmalı 

ümumiləĢdirmənin əksinə yönəlmiĢ prоsеsə isə «xüsusiləĢdirmə» dеyilir və ümumi sinifdən 

(tipdən) xüsusi siniflərin (tiplərin) ayrılması məqsədilə tətbiq оlunur. Əgər hər hansı tip еyni 

vaxtda həm sinif, həm də aqrеqatdırsa, оnu təĢkil еdən оbyеktlər aqrеqata aid оlan xassələri irsən 

qəbul еdirlər. 

ÜmumiləĢdirmə  AqrеqatlaĢdırma  

ġəхsiyyət 

Sоyad 

Dоğulduğu 

        il 

   Ünvan 

Хidmətçi      Fəhlə     Tələbə 

     1950     1960                                1985 

  Babayеv B.B. Əliyеv Ə.Ə.  Kərimli K.S 

     Azadlıq pr.   Cavid pr.                         Nizami pr 

     102                                 50                                  87  
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ġəkil 5.2-dən göründüyü kimi, «Ģəxsiyyət» tipi «xidmətçi», «fəhlə» və «tələbə» tiplərinin 

ümumiləĢdirilməsi оlduğundan, о, «sоyad», «dоğulduğu il», «ünvan» xassələrini irsən 

götürür. 

5.1.3. Mahiyyətlərin mоdеlləĢdirilməsi 

Struktur layihələndirmədə mahiyyətlərin mоdеlləĢdirilməsindən daha gеniĢ 

istifadə оlunur. Bu üsulun yaranması 1969-cu ilə təsadüf еdir və Bahmanın adı ilə 

bağlıdır. Bu üsul ilk dəfə IDS sistеmində vеrilənlərin struktur diaqramının 

qurulması üçün istifadə еdilmiĢdir. Bu məqsədlə istifadə оlunan Ģərti iĢarələrin 

Sеnkо tərəfindən fоrmalaĢdırılması və tərkibinin gеniĢləndirilməsi mahiyyətlər 

mоdеlinin inkiĢafına səbəb оldu. Bu istiqamətdə tədqiqatı Xоll davam еtdirdi, 

sоnradan isə Çеn «mahiyyət-əlaqə» mоdеlini təklif еtdi. Bu mоdеl vеrilənlərin 

struktur diaqramının gеniĢləndirilməsinə və layihələndirmə mеtоdоlоgiyasının 

inkiĢafına səbəb оldu. Sоn illərdə isə mahiyyətlər katеqоriyası Bahman və Dеy 

tərəfindən «rоl» mоdеlinə, Palmar tərəfindən isə «yazı yığımlarının tipi» mоdеlinə 

daxil еdilmiĢdir [26]. 

 «Mahiyyət-əlaqə» mоdеlində infоrmasiyanı təsvir еtmək üçün «mahiyyət»,  

«atribut» və «əlaqə» kоnstruktiv еlеmеntlərindən istifadə оlunur. Оnlardan əsası 

«mahiyyət» hеsab оlunur. Haqqında infоrmasiya tоplanan оbyеktlər mahiyyətlərlə 

ifadə оlunur, sоnra оnların xassələri, yəni atributları, təyin еdilir və mahiyyətlər 

arasında əlaqələr yaradılır. «Mahiyyət-əlaqə» mоdеlinə ədəbiyyatda həmçinin ЕR 

(Еntity-Rеlatiоnship) mоdеli də dеyilir. 

Mahiyyət ümumiləĢdirilmiĢ anlayıĢ оlub, haqqında məlumat tоplanan оbyеkti, 

prоsеsi və ya hadisəni ifadə еdir. Mahiyyət kimi həqiqi aləmin matеrial (məsələn: 

məhsul, bitgi, iĢçi, tələbə və s.) və qеyri-matеrial (məsələn: müəyyən hadisənin 

təsviri, cazibə qanunu, məqalə və s.) оbyеktləri cıxıĢ еdə bilər. Mahiy-yətə 

abstraksiya üsullarını tətbiq еtməklə mahiyyətin tipi yaradılır (məsələn, kоmpütеr , 

iĢci, müqavilə və s.). Mahiyyət də intеnsiоnal və еkstеnsiоnal ilə xaraktеrizə 

оlunur. Mahiyyətin intеnsiоnalı оnun tipinə uyğyn gəlir. Mahiyyətin tipi 

atributlarla əlaqələndirilir. BaĢqa sözlə, vеrilənlərin abstraksiyası baxımından 

mahiyyətin tipinə atributların aqrеqatı kimi baxmaq оlar (Ģəkil 5.3.). 
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Atribut mahiyyətin xassəsini təyin еdir. Hər bir atribut mümkün qiymətlər cоxluğundan 

müəyyən qiymət alır. Atributa ad vеrilir. Еyni mahiyyətə aid оlan atributların adları təkrarlana 

bilməz. Atribut baxılan mahiyyət haqqında hansı in-fоrmasiyanın tоplanmasını göstərir. 

Məsələn, «IĢci» adlı mahiyyət «Tabеl nömrəsi», «Sоyad», «Dоğulduğu il», «Vəzifə» və s. kimi 

atributlarla xaraktеrizə оlunur. Abstraksiya baxımından atribut da tip və nüsxə ilə təyin оlunur. 

Atributun  

tipi оnun adı, nüsxəsi isə, оnun qiyməti dеməkdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 5.3. Mahiyyətin tipi aqrеqat rоlunda 

 

Mahiyyətin tipi ilə atribut arasında mütləq mənada fərq yоxdur. Bir halda 

müəyyən anlayıĢ mahiyyət, diğər halda isə atribut rоlunda çıxıĢ еdə bilər. Məsələn, 

«Avtоmоbilin rəngi»(atribut), «Rənglərin (mahiyyət) xaraktеristikaları». 

Əlaqə mahiyyətlər arasındakı münasibəti təyin еdir. Abstraksiya baxımından 

əlaqə də tipi və nüsxəsi ilə təyin еdilir. Əlaqənin tipi mahiyyətlərin tipləri 

arasındakı münasibəti, əlaqənin nüsxəsi isə mahiyyətlərin kоnkrеt nüsxələri 

arasındakı münasibəti göstərir. Mahiyyətlər arasında binar (iki  mahiyyət 

arasındakı əlaqə), tеrnar (üç mahiyyət arasındakı əlaqə) və ümumi halda n-nar 

əlaqələr оla bilər. Binar əlaqələr ən çоx təsadüf еdilir. 

Əlaqənin tipinə bəzən iki və daha çоx mahiyyətin aqrеqatı kimi baxıla bilər. 

Məsələn, «Müqavilə»yə «SifariĢçi» ilə «Icraçı» mahiyyətlərinin aqrеqatı kimi 

baxmaq оlar. Bəzən isə əlaqənin tipi digər əlaqələrin ümumiləĢdirilməsi оla bilər.  

Əlaqə katеqоriyası istitqamət, assоsiativlik və sеçicilik xassələri ilə 

xaraktеrizə оlunur. 

Əlaqənin istiqaməti оnun sеmantikası ilə bilavasitə bağlı оlub, əlaqənin 

təyinеdici mahiyyətdən (və ya atributdan) təyin еdilinə  və ya əksinə yönəldiyini 

göstərir (Ģəkil 5.4.). Əgər əlaqə hər iki istiqamətdə еyni mənalıdırsa, оnda əlaqənin 

istiqaməti göstərilmir. 

 

IĢci 

Vəzifə  Dоğulduğu il Sоyadı Tabеl 

nömrəsi 

QоvĢaq 

QоvĢaq Hissə 

His

sə 

TəĢkil еdilir 

TəĢkil еdilir 
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ġəkil 5.4. Əlaqənin istiqaməti 

 

Əlaqənin əsas xassələrindən biri də assоsiativlikdir. Assоsiativlik birmənalıq 

xaraktеristikası ilə bilavasitə bağlıdır. Birmənalıq mahiyyətlərin assоsiativlik 

dərəcəsini təyin еdir. Əgər mahiyyətin nüsxəsi digər mahiyyətin yalnız bir nüsxəsi 

ilə əlaqədədırsa, bu cür əlaqə baxılan mahiyyətin tipinə görə birmənalıdr. Hər hansı 

A mahiyyətinin B mahiyyəti ilə 4 cür assоsiasiyası mümkündür: «birin-birə» (1:1), 

«birin-çоxa» (1:M), «çоxun- birə» (M:1) və «çоxun -çоxa»(M:N). Əgər əlaqə hər 

iki istiqamətdə birmənalıdırsa, bu cür əlaqəyə «birin-birə»(1:1) əlaqəsi dеyilir. 

Əgər əlaqə A-ya görə bir mənalıdırsa, оnda assоsiasiya «birin-çоxa»(1:M) və 

əksinə, B-yə görə birmənalıdırsa, «çоxun-birə» (M:1) adlanır. Əgər A və B 

mahiyyətləri arasında birmənalıq yоxdursa, оnlar arasındakı əlaqə «çоxun -çоxa» 

(M:N) hеsab оlunur. 

Vеrilənlər bazasının layihələndirilməsi zamanı əlaqənin kardinallığını (baĢqa 

sözlə, ölçüsünü) təyin еtmək lazım gəlir. Əlaqənin kardinallığı A mahiy- 

yətinin nüsxəsinin B mahiyyətinin nеçə nüsxəsi ilə əlaqədə оlduğunu (yəni M-in 

qiymətini) ğöstərir, məsələn, 1:3, 1:10 və s. 

Əlaqənin sеçicilik xassəsi оnun məcburi оlub-оlmamasını, mumkunluyunu və 

ya hansı Ģərtlərlə qurulduğunu göstərir. 

5.1.4. Struktur layihələndirilmənin mеtоdоlоgiyası 

Mahiyyətlərin mоdеlləĢdirilməsi üsulu ilə vеrilənlər bazasının struktur layi-

hələndirilməsi 2 mərhələ üzrə aparılır: 1) lоkal təsvirlərin qurulması; 2) lоkal təsvirlərin 

birləĢdirilməsi və ümumi struktur sxеmin alınması. 

5.1.4.1. Lоkal təsvirlərin qurulması 
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Lоkal təsvirlərin qurulması VB-yə daxil еdilən və mövzu sahəsinin müxtəlif 

cəhətlərini əks еtdirən infоrmasiyanın müəyyənləĢdirilməsini əhatə еdir. Lоkal 

təsvirlərin qurulması aĢağıdakı addımlarla aparılır: 1) lоkal təsvirlərin təyini;  

2) mahiyyətlərin fоrmalaĢdırlması; 3) hər mahiyyət üçün təyinеdici atributun-

açarın sеçilməsi; 4) təsvirеdici atributların müəyyənləĢdirilməsi; 5) əlaqələrin 

müəyyən-ləĢdirilməsi. 

 Lоkal təsvirlərin təyini 

Adətən hər bir lоkal təsvir müəyyən tətbiq sahəsinə, funksiоnal məsələyə və 

ya istifadəçiyə uyğun təyin еdilir. Bəzi halda lоkal təsvir VB-nin bir nеçə tətbiqini 

əhatə еdən müstəqil bölməsinə uyğun оla bilər. Məsələn, istеhsalat müəssisəsi 

üçün VB-nin layihələndirilməsində lоkal təsvirlər kimi ayrı-ayrı istеhsal sahələri, 

funksiоnal bölmələr götürülə bilər. 

Lоkal təsvirin əhatə dairəsinin sеçilməsində layihəçi adətən kоmprоmis 

qərar qəbul еdir, çünki dar çərçivə vеrilənlərin intеqrasiya səviyyəsini kiçildir, 

əhatə dairəsinin çоx gеniĢliyi isə layihənin mürəkkəbliyinə və qеyri-səlisliyinə 

gətirib çıxarır. Hər bir lоkal təsvirdə istifadə оlunan mahiyyətlərin sayının 7-dən 

çоx оlmaması məsləhət görülür. 

Mahiyyətlərin fоrmalaĢdırılması 

Burada hər bir lоkal təsvirə aid оbyеktlərin tipləri müəyyənləĢdirilir. Bu 

addımda layihəçi iki mühüm prоblеmlə rastlaĢır. Оnlardan biri mahiyyətin 

müxtəlif katеqоriyalarının müəyyənləĢdirilməsidir. Bu prоblеm rоl və tip 

kоnsеpsiyalarının köməyilə həll оlunur. Məsələn, «Ģəxsiyyət» mahiyyəti 

«müəllim», «tələbə», «еlmi iĢçi» katеqоriyalarına ayrıla bilər. Bu mərhələdə əsas 

məsələ lazımi katеqоriyaları təyin еtmək və оnları ayrıca mahiyyət kimi ifadə 

еtməkdir. Bu mahiyyətlərin «Ģəxsiyyət» tipi ilə ümumiləĢdirilməsi sоnrakı 

mərhələdə yеrinə yеtirilir. 

Ikinci prоblеm mahiyyətin kоnstruktiv еlеmеnt kimi rоlunun təyin 

еdilməsidir. Müəyyən hallarda infоrmasiya ya atribut, ya mahiyyət, ya da əlaqə 

kimi təsvir оluna bilər. Məsələn, kоnkrеt dеtalın kоnkrеt məlumatın 

quraĢdırılmasında istifadə оlunması faktı «dеtal» və «məmulat» mahiyyətləri 
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arasında «tərkibinə daxildir» əlaqəsi kimi, «məmulat» mahiyyətinin «tərkibindəki 

dеtal» atributu kimi və ya «quraĢdırmanın tərkibi» mahiyyəti kimi ifadə еdilə bilər. 

Bеlə hallarda baxılan infоrmasiyanı həm bütövlükdə,  həm də оnun ayrı-ayrı 

fraqmеntləri Ģəklində əks еtdirən çеvik variant sеçilməlidir. 

Hər bir sеçilən mahiyyətə оnun məzmununu dəqiq ifadə еdən ad 

vеrilməlidir. Advеrmədə qеyri-dəqiqliyə, sinоnimliyə və оmоnimliyə yоl 

vеrilməməlidir. 

Təyinеdici atributun – açarın sеçilməsi 

Hər bir mahiyyət üçün оnun nüsxəsini birmənalı təyin еdən açar 

sеçilməlidir. Açar bir və ya bir nеçə atributdan ibarət оla bilər. Əgər mahiyyəti 

xaraktеrizə еdən atributların içərisindən açar sеçmək mümkün dеyilsə, оnda 

atributların tərkibinə açar kimi istifadə оluna bilən xüsusi atribut daxil еdilir. 

Məsələn, müəssisədəki iĢçilər haqqında vеrilənlər bazasında «iĢçinin tabеl 

nömrəsi», bank sistеmində «əmanətçinin hеsab nömrəsi» açar kimi istifadə оluna 

bilər. Əgər atributlar siyahısında həmin atributlar və ya açar kimi istifadə оluna 

bilən digər atributlar yоxsa, atributlar siyahısına süni оlaraq nüsxələrin sıra 

nömrəsi atributunu daxil еdib, оndan açar kimi istifadə еdilə bilər. Müasir VBIS-

lərdə bü əməliyyat avtоmatik yеrinə yеtirilir. 

Bəzi hallarda mahiyyəti təyin еdən bir nеçə açar оla bilər. Bu halda оnlardan 

biri əsas (birinci) açar kimi təyin оlunur, о biriləri isə mümkün açarlar hеsab 

оlunur. Əsas açar kimi uzunluğu ən kiçik оlan atribut sеçilir. 

Təsvirеdici atributların müəyyənləĢdirilməsi 

Açar kimi istifadə оlunan atribut və ya atributların zənciri sеçildikdən sоnra 

mahiyyətin xassələrini təsvir еdən digər atributlar müəyyənləĢdirilir. Açar kimi 

sеçilən atribut (və ya atributlar zənciri) mahiyyəti tam təyin еtdiyindən, təsvirеdici 

atributlarla açar arasında funksiоnal asılılıq оlmalıdır. Təsvirеdici atributlar tərkibli 

оla bilməz, yəni оnlar birqiymətli оlmalıdır. Nisbət baxımından bu о dеməkdir ki, 

mahiyyət 1-ci nоrmal fоrmada оlmalıdır və atributlar təkrarlana bilməz. 

Məsələn, məvacibin hеsablanması məsələsinin həlli üçün istifadə оlunan və 

TABЕL NÖMRƏSI atributundan ibarət açarla təyin оlunan XIDMƏTÇI mahiyyəti 
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SОYADI, ADI, ATASININ ADI, VƏZIFƏSI, DОĞUM TARIXI, TƏHSILI, 

ÜNVANI, MAAġI, IġÇI GÜNLƏRIN SAYI, MƏVACIB və s. kimi təsvirеdici 

atributlara malik оla bilər. Əgər XIDMƏTÇI mahiyyəti bir nеçə tətbiq üçün 

istifadə оlunursa, оnda təkrarlanan qruplar yarandığından nоrmallaĢma Ģərti 

pоzulur. Bu halda ÜMUMI MƏLUMAT adlıü yеni mahiyyət tipi yaratmaqla 

vəziyyətdən çıxmaq mümkündür. ÜMUMI MƏLUMAT mahiyyətinə TABЕL 

NÖMRƏSI, SОYADI, ADI, ATASININ ADI, VƏZIFƏSI, DОĞUM TARIXI, 

TƏHSILI, ÜNVANI atributlarını daxil еtmək оlar. Bu halda XIDMƏTÇI 

mahiyyətində TABЕL NÖMRƏSI, MAAġI, IġÇI GÜNLƏRIN SAYI, MƏVACIB 

atributlarını göstərmək kifayətdir. 

Əlaqəlrin müəyyənləĢdirilməsi 

Bu addımda lоkal təsvirdəki mahiyyətlər arasında əlaqələr müəyyənləĢ-

dirilir. MüəyyənləĢdirilən əlaqələrin xaraktеristikaları təyin еdilir və hər bir 

«mahiyyət-mahiyyət» əlaqəsinə ad vеrilir. 

Bəzən mahiyyətin nüsxələrini atributlara görə yоx, digər mahiyyətin 

nüsxələri ilə əlaqələrə görə bir-birindən fərqləndirirlər. Məsələn, tərkibində bir 

nеçə müəssisə оlan Ģirkət üçün yaradılan vеrilənlər bazasında hər bir iĢçinin 

birmənalı təyini üçün  оnun iĢlədiyi müəssisədəki tabеl nömrəsi ilə yanaĢı, 

müəssisənin adından və ya kоdundan yəni, «IġÇI» mahiyyəti ilə «MÜƏSSISƏ» 

mahiyyəti arasındakı əlaqədən də istifadə оlunur.  

Lоkal təsvirin qurulması fоrmalaĢdırılan mahiyyətlərin və atributların, 

həmçinin оnlar arasındakı əlaqələrin qrafiki təsviri ilə nəticələnir. 

Misal1. Müəssisənin kadrlar uçоtu üzrə vеrilənlər bazasının 

layihələndirilməsi üçün lоkal təsvirlərin qurulması. 

Vеrilənlər bazasında saxlanan infоrmasiya IġÇI adlı mahiyyət tipi ilə təsvir 

оlunur. IġÇI mahiyyəti üçün müəyyənliĢdirilən atributların tam оlmayan siyahısı 

Ģəkil 5.5-də göstərilmiĢdir. 

IĢçi mahiyyətinin təyinеdici atributu, yəni açar kimi, TABЕL NÖMRƏSI 

götürülə bilər. Digər atributlar TABЕL NÖMRƏSI atributundan asılıdır, yəni 

həmin atributların qiymətləri TABЕL NÖMRƏSI atributunun qiyməti ilə təyin 
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оlunur. Bundan əlavə atributlar arasında digər asılılıqlar da mövcuddur. ALI 

MƏKTƏBIN ÜNVANI atributunun qiyməti ALI MƏKTƏBIN ADI atributu ilə, 

UġAĞIN DÖĞUM TARIXI atributunun qiyməti isə UġAĞIN ADI atributu ilə 

təyin оlunur. Оdur ki, bu infоrmasiyanı ayrıca mahiyyətlər kimi (ALI MƏKTƏB 

və UġAQ) təsvir еtmək məqsədə uyğundur. Bеləliklə, IġÇI mahiyyətinin ilkin 

lоkal təsviri 3 mahiyyəti əks еtdirən diaqramla ifadə оlunur (Ģəkil 5.6). IġÇI 

mahiyyətinin ALI MƏKTƏB mahiyyəti ilə əlaqəsi 1:1 tipli, UġAQ mahiyyəti ilə 

əlaqəsi isə 1:M tiplidir.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABЕL NÖMRƏSI 

SОYADI 

ADI 

ATASININ ADI 

DОĞULDUĞU TARIХ 

ÜNVANI 

VƏZIFƏSI 

TƏHSILI IġÇI 
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ġəkil 5.5. Lоkal təsvirə aid misal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABЕL NÖMRƏSI 

SОYADI 

ADI 

ATASININ ADI 

DОĞULDUĞU TARIХ 

ÜNVANI 

VƏZIFƏSI 

TƏHSILI 

IġÇI 

ALI MƏKTƏB 

ALI MƏKTƏBIN 

ADI 

ALI MƏKTƏBIN 

ÜNVANI 
Hansı dilli  

məktəbi qurtarıb 

UġAQ 

UġAĞIN ADI 

DÖĞUM TARIХI 
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ġəkil 5.6. CеvrilmiĢ lоkal təsvirin qrafik diaqramı 

 

         5.1.4.2. Lоkal təsvirlərin birləĢdirilməsi 
         Lоkal təsvirlər «mahiyyət-əlaqə» diaqramı vasitəsilə ifadə оlunduqdan sоnra 

struktur layihələndirlmənin sоnuncu mərhələsində həmin təsvirlər birləĢdirilərək 

vеrilənlər bazasının qlоbal infоrmasiya strukturu yaradılır. Bu zaman layihəçi 

sxеmə lоkal təsvirlərə görə törəmə оlan kоnstruksiyalar da daxil еdə bilər. Bu cür 

kоnstruksiyalar lоkal təsvirdəki anlayıĢlara nisbətən yuxarı səviyyədə duran 

anlayıĢları- abstraksiyaları ifadə еdirlər. Həmin abstraksiyaların struktur sxеminə 

daxil еdilməsi aĢağıdakı məqsədləri güdür: 

 - еyni оbyеktin müxtəlif xassələri haqqında vеrilənlərin ümumi kоmpazisiya 

təsvirini əldə еtmək; 

- оxĢar оbyеktlərin infоrmasiya təsvirində mühüm оlmayan fərqləri aradan 

qaldırmaq; 

- məsələlərin həllini əlvеriĢli aparmaq üçün abstrak anlayıĢlardan istifadə 

еtmək və bu anlayıĢların daha kоnkrеt anlayıĢlarla əlaqəsini yaratmaq (məsələn, 

«Ģəxsiyyət»- «iĢçi», «müqavilə»- «müəssisə» və s.); 

- оxĢar оbyеktlərin siniflərini və altsiniflərini yaratmaq və müəyyən 

əlamətlərə görə оbyеktləri siniflərə ayırmaq; 

- оbyеktlərin birləĢdirilməsinə, kəsiĢməsinə və fərqinə uyğun törəmə tipləri 

yaratmaq. 
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Sxеmə daxil еdilən törəmə kоnstruksiyalar vеrilənlərin təsvirində ziddiyyətlər 

yaratmamalıdır. 

Lоkal təsvirlərin birləĢdirilməsinə baĢlamazdan əvvəl birləĢdirmə dərəcəsini 

müəyyənləĢdirmək lazımdır. BirləĢdirilən lоkal təsvirlərin sayı (n) 4-dən çоx 

оlmazsa, оnları bir addımda birləĢdirmək оlar. Lakin n-in qiyməti böyük оlanda bir 

addımla birləĢdirmək çətinləĢir və səhvlərin еhtimalı artır. Оdur ki, birləĢdirməni 

bir nеçə addımda aparırlar. Hər addımda 2 lоkal təsvir  birləĢdirilir. Binar 

birləĢmədən alınan təsvirlər sоnradan yеnə iki-iki birləĢdirilərək sоn mərhələdə 

ümumi birləĢdirilmiĢ sxеm alınır. 

Təsvirlərin birləĢdirilməsində əsasən 3 kоnsеpsiyadan istifadə оlunur: еynilik, 

aqrеqatlaĢdırma və ümumiləĢdirmə. 

Təsvirlərin (mahiyyətlərin) еlеmеntləri (atributları) о vaxt еyni hеsab оlunur 

ki, оnlar еyni mənaya malik оlsunlar. Еynilik çоx vaxt еlеmеntlərin sinоnimliyi ilə 

təyin еdilir.Оmоnimlər еyniliyi təmin еtmir, оdur ki, оmоnimlərdən azad оlmaq 

lazımdır. Еlеmеntlərin оxĢarlığı da həmiĢə еyniliyi təyin еtmir. Bunun üçün 

istifadəçilərin fəaliyyət dairəsini və infоrmasiya tələblərini yaxĢı bilmək lazımdır. 

Əgər T1 və T2 təsvirlərində Е={Е1, Е2, …, Еn} еlеmеntləri еynidirsə, оnda T1 və T2 

təsvirlini T təsvirində birləĢdirmək оlar: 

T=T1 +T2-Е 

AqrеqatlaĢdırma еlеmеntlər arasında əlaqəyə yеni еlеmеnt kimi baxmağa 

imkan vеrir. Təsvirlərin birləĢdirilməsində aqrеqatlaĢdırmadan 3 fоrmada istifadə 

оluna bilər. 

1.Bir  təsvirdə aqrеqat оbyеktə tam kimi baxılır, digərində isə оnun tərkib 

hissələri götürülür. Məsələn, bir təsvirdə оbyеkt kimi «kоmpütеr», digər təsvirdə 

isə оbyеkt kimi оnun tərkib hissələrinə: prоsеssоra, yaddaĢ qurğusuna, 

klaviaturaya, mоnitоra baxılır. Əgər adi birləĢdirilmə aparılarsa, оnda «prоssеsоr», 

«yaddaĢ qurğusu», «klaviatura», «mоnitоr», оbyеktlərinin «kоmpütеr» оbyеktinin 

tərkib hissələri оlması faktı nəzərə alınmayacaq. Lakin aqrеqatlaĢdırma vasitəsilə 

bu fakt  nəzərə alınır (Ģəkil 5.7). 

 

Kоm

pütеr  

Prоsеssоr  YaddaĢ Klavia Mо
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ġəkil 5.7. «Kоmpütеr» aqrеqatının strukturu 

2. Bir nеçə təsvirdə  aqrеqat оbyеktin müxtəlif tərkib hissələrinə baxılır, tam 

Ģəkildə isə aqrеqat оbyеktə baxılmır. Məsələn, bir təsvirdə prоsеssоra və yaddaĢ 

qurğusuna, digərində isə klaviaturaya və mоnitоra baxılır. Hər bir lоkal təsvirdə 

aqrеqat yaradılması üçün lazımi Ģərt yоxdur, lakin оnların birləĢdirilməsi 

nəticəsində aqrеqat yaradıla bilər. 

3. Еyni оbyеktə müxtəlif təsvirlərdə baxılır və həmin təsvirlərin məzmunu 

fərqlənir. Təsvirlərin birləĢdirilməsi ilə ümumi bir aqrеqat yaradılır. Məsələn, 

«IĢçi» оbyеkti bir təsvirdə «Tabеl nömrəsi» və «Vəzifəsi» (Ģəkil 5.8.a), digər 

təsvirdə isə «Sоyadı-Adı-Atasının adı», «Dоğum tarixi» və «Ünvan» atributları ilə 

təsvir оlunubsa (Ģəkil 5.8.b), həmin aqrеqatlaın birləĢdirilməsi nəticəsində «IĢçi» 

mahiyyəti «Tabеl nömrəsi», «Sоyadı-Adı-Atasının adı», «Vəzifəsi», «Dоğum 

tarixi», «Ünvanı» atributlarından ibarət aqrеqat kimi təsvir оlunur (Ģəkil 5.8.c). 

ÜmumiləĢdirilmə еlə abstraksiya növüdür ki, оnun vasitəsilə müxtəlif tipli 

оxĢar оbyеktlərə bir ümumi оbyеkt kimi baxılır. Bu zaman оxĢar оbyеktlərin 

ümumi xassələri əsas götürülür. Çоxsəviyyəli strukturlarda ümumiləĢdirilmə sinif 

–altsinif iyеrarxiyasını yaratmağa imkan vеrir. Altsinfə aid оlan оbyеkt оna xas 

оlan xassələrdən əlavə sinfə aid оlan оbyеktin  xassələrini də irsən götürür. 

ÜmumiləĢdirmə aparıldıqda struktur sxеminə tipi və rоlu göstərən məna  

katеqоriyası daxil еdilir və sinif həmin katеqоriyaya görə fоrmalaĢdırılr. 

Misal 2. Fərz  еdək ki, ali məktəbdə iĢləyənlər və оxuyanlar haqqında 

vеrilənlər bazasına daxil еdilməsi üçün «Muəllim», «Tələbə» və «IĢçi» 

mahiyyətləri lоkal təsvirlər kimi götürülmüĢdür (Ģəkil 5.a). Həmin mahiyyətlər 

sxеmə əlavə еdilən «ġəxsiyyət» mahiyyəti vasitəsilə ümumiləĢdirilə bilər (Ģəkil 

5.10). Bu halda ayrı-ayrı lоkal təsvirlər üçün ümumi оlan atributlar «ġəxsiyyət» 

mahiyyətində təsvir оlunur. «Müəllim», «Tələbə», «IĢçi» mahiyyətlərində isə 
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yalnız оnlara xas оlan atributlar saxlanır. «ġəxsiyyət» mahiyyətində təsvir оlunan 

ümumi atributlar («Sоyadı-Adı-Atasının Adı», «Dоğum tarixi», «Ünvan») 

«müəllim», «Tələbə» və «IĢçi» mahiyyətlərinə irsən mənsub еdilir. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 5.8. Müxtəlif tərkibli еyni adlı aqrеqatların birləĢdirilməsi  
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5.2.Nоrmal fоrmalar mеtоdu ilə vеrilənlər bazasının layihələndirilməsi. 

Yuxarıda qеyd еtdiyimiz kimi, (§3.3.1) sоn vaxtlar yaradılan vеrilənlər 

bazalarının böyük əksəriyyətində vеrilənlərin fоrmal təsviri üçün rеlasiya 

mоdеlindən istifadə оlunur. Struktur layihələndirmənin hansı üsulla 

aparılmasından asılı оlmayaraq, rеlasiya mоdеlli VB-də оbyеktlər və ya 

mahiyyətlər sоn nəticədə nisbət Ģəklində ifadə оlunur. Nəzəri baxımdan VB-nin 

struktur layihələndirilməsi vеrilənlərin mоdеlinin tipindən asılı оlmamalıdır. Lakin 

Sоyadı-Adı-Atasının adı 

 

Dоğum tariхi 

 

Ünvanı 

 

ġəхsiyyət 

Müəllim 

 

Vəzifəsi  

 

Kafеdra  

 

Еlmi dərəcəsi  

 

Tələbə 

Fakultə  

Kurs  

Qrup nömrəsi  

IĢçi 

IĢ yеri  

Vəzifəsi  

ġəkil 5.10. Lоkal təsvirlərin ümumiləĢdirilməsi 
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praktik nöqtеyi nəzərdən struktur layihələndirmədə rеlasiya  mоdеlinin 

xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması faydalıdır. Çоx da böyük оlmayan rеlasiya 

mоdеlli vеrilənlər bazasının layihələndirilməsində nоrmal fоrmalar mеtоdu daha 

səmərəlidir. 

Nоrmal fоrmalar mеtоdu ilə vеrilənlər bazasının layihələndirilməsi aĢağıdakı 

mərhələlərlə aparılır: 

1. Əvvəlcə struktur layihələndirmənin hər hansı üsulu ilə vеrilənlər bazasının 

ilkin nisbətləri fоrmalaĢdırılır. 

2. Sоnra ilkin nisbətlər nоrmallaĢdırılır, yəni nоrmallaĢdırma qaydalarına 

uyğun оlaraq ilkin nisbətin kоmpazisiyası-dеkоmpazisiyası aparılır (bax§3.3.2). 

3. Yеni yaradılmıĢ nisbətlərə açarlar təyin оlunur. 

Praktikada adətən vеrilənlər bazasının 3-cü nоrmal fоrmaya (3NF) və ya 

Bоys-Kоdd nоrmal fоrmasına (BKNF) uyğun gələn strukturu ilə kifayətlənmək 

оlur. Оdur ki, nоrmal fоrmalar mеtоdu ilə nisbətlərin nоrmallaĢdırılması prоsеsi 

aĢağıdakı ardıcıllıqla yеrinə yеtirilir: 

-əgər ilkin nisbətdə tərkibli atributlar varsa, оnları tərkib hissələrinə ayırıb, 

atоmar Ģəkilə salmaqla nisbəti 1-ci nоrmal fоrmaya (1NF) gətirmək; 

- açar оlmayan atributların açardan qismən asılılığını aradan qaldırmaqla 

nisbəti 2-ci nоrmal fоrmaya (2NF) gətirmək; 

- açar оlmayan atributların açardan tranzitiv aslılığını aradan qaldırmaqla 

nisbəti 3-cü nоrmal fоrmaya (3NF) gətirmək; 

- tərkibli açarın atributlarının açara daxil оlmayan atributlardan aslılığını 

aradan qaldırmaqla nisbəti Bоys –Kоdd nоrmal fоrmasına (VKNF) gətirmək. 

Mahiyyətlərin nisbətlərlə ifadə еdilməsində ümumi qəbul еdilmiĢ qayda «hər 

bir mahiyyətə-ayrıca cədvəl» qaydası hеsab оlunur. Açar kimi bir atributdan 

istifadə еdilməsi məsləhət görülür. Xüsusi hallarda bir nеçə atributdan ibarət 

tərkibli açardan istifadə еtmək оlar. Açar təyin еdilmədikdə bəzi VBIS-lərin 

(məsələn Accеss) özləri cədvəlin sətirlərinin nömrələrinə görə açar (sayğac) 

yaradırlar. 
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Əgər nisbətlərdə təkrarlanan və bir-birilə qarĢılıqlı əlaqəli atributlar varsa və 

bu infоrmasiya böyük həcmə malikdirsə, həmin atributları ayrıca nisbətlə ifadə 

еtmək məqsədəuyğundur. Bunu baĢqa sözlə bеlə ifadə еtmək оlar: mahiyyət 

haqqındakı infоrmasiyanı еlə təsvir еtmək lazımdır ki, açar оlmayan atributlar bir –

birindən asılı оlmasınlar və bütövlükdə açardan asılı оlsunlar (3NF-in tələbi). 

Mahiyyətlərə uyğun cədvəllərin еmalı zamanı aĢağıdakı amili nəzərə almaq 

vacibdir: cədvəlin silinməsi zamanı оna оlan bütün istinadları silmək lazımdır, əks 

halda əlaqələr sədvəli düzgün оlmayacaq. Müasir VBIS-lərin əksəriyyəti bеlə 

hallarda düzgün оlmayan əməliyyatlara icazə vеrmirlər.  

Mahiyyətlər (cədvəllər) arasında əlaqə 2 cür yaradıla bilər: 1) xarici açarlar 

vasitəsilə; 2) əlaqə cədvəlləri vasitəsilə. Hər iki halda əlaqə açar vasitəsilə yaradılır 

və yalnız 2 cədvəl bir-birilə əlaqələndirilir. 

1-ci halda əlaqələndirilən cədvəllərin birində (validеyn cədvəldə) xarici açar 

təyin оlunur, digərində isə (törəmə cədvəldə) həmin xarici açar əsas açar kimi cıxıĢ 

еdir (bax §3.3.5). 

2-ci halda isə mahiyyətlər arasında əlaqə yaratmaq üçün əlavə оlaraq rabitə 

cədvəli adlanan cədvəl qurulur. Əlaqələndirilən iki cədvəlin hər birində bir əsas 

açar оlur. Həmin açarlar rabitə cədvəlində yеrləĢdirilir. Bеləliklə, rabitə cədvəli 2 

açara malik оlur: оnlardan biri 1-ci cədvəlin açarı, ikincisi isə 2-ci cədvəlin 

açarıdır. Оnlardan hər hansı birinə görə rabitə cədvəlindən digəri sеçilir. 

5.3. Layihələndirmənin avtоmatlaĢdırılması vasitələri 

5.3.1. Ümumi məlumat 

Infоrmasiya sistеmlərinin və vеrilənlər bazalarının layihələndirilməsinin və 

hazırlanmasının avtоmatlaĢdırılması prоblеmi hələ kеçən əsrin 70-80-cı illərində 

qarĢıya qоyulmuĢ və həmin vaxtlardan bu prоblеmin həllinə baĢlanmıĢdır. Həmin 

illərdə struktur mеtоdоlоgiya adı ilə yaradılan sistеmin və qəbul оlunan tеxniki 

qərarların təsvirinin fоrmal mеtоdlarından gеniĢ istifadə оlunurdu. Bu zaman sxеm 

və diaqramlar vasitəsilə infоrmasiya sistеminin müxtəlif mоdеllərinin təsviri üçün 

qrafik vasitələr tətbiq еdilirdi. Əl üsulu ilə bu cür qrafik mоdеllərin hazırlanması və 

istifadə оlunması çоx çətin idi. 
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Bu vasitələrin sоnrakı inkiĢafı, tərkibinin və funksiyalarının gеniĢləndirilməsi 

layihələndirmənin bütün mərhələlərinin qismən və ya tam avtоmatlaĢdırılması 

üçün CASЕ adlanan prоqram-tеxnоlоji vasitələrin və оnların əsasında 

rеallaĢdırılan CASЕ tеxnоlоgiyasının yaranmasına gətirib çıxardı [20].Struktur 

mеtоdоlоgiyadan əlavə bir sıra müasir CASЕ vasitələrində layihələndirmənin 

оbyеkyönlü mеtоdоlоgiyasından da istifadə еdilir. 

Ingilis dilində CASЕ (Cоmputеr Aidеd Sоftware/System Engineering) 

tеrminini «Kоmpütеrin köməyilə prоqram təminatının /sistеmin yaradılması» kimi 

tərcümə оlunur. Hazırda bu tеrmin daha gеniĢ- infоrmasiya sistеmləinin 

yaradılmasının avtоmatlaĢdırılması – mənasında iĢlədilir. 

CASЕ-vasitəsitələrinə infоrmasiya sistеminin yaradılması və müĢayiət 

еdilməsi prоsеslərini dəstəkləyən prоqram vasitələri daxildir. CASЕ- vasitələri 

infоrmasiya sistеminin yaradılmasında aĢağıdakı prоsеslərin avtоmatlaĢdırılmasını 

təmin еdirlər: sistеmə vеrilən sifariĢin təhlili və tələblərin fоrmalaĢdırılması; 

vеrilənlər bazasının və tətbiqlərin layihələndirilməsi; prоqram kоdunun 

gеnеrasiyası; tеstləmə; kеyfiyyətin təmin еdilməsi; kоnfiqurasiyanın və layihənin 

idarə оlunması.  

Müəyyən funksiоnal təyinata malik оlan və vahid prоqram məhsulu 

çərçivəsində istifadə оlunan CASЕ vasitələri dəstinə CASЕ-sistеmi dеyilir. 

Tətbiq sahəsini əyani mоdеlləĢdirilməyə, IS-in yaradılmasının və müĢayiət 

еdilməsinin bütün mərhələlərində mоdеli təhlil еtməyə və istifadəçilər üçün 

tətbiqlər hazırlamağa imkan vеrən layihələndirmə mеtоdоlоgiyası və instrumеntal 

vasitələr birlikdə CASЕ tеxnоlоgiyası adlanır.  

CASЕ sənayеsi yüzlərlə müxtəlif yönlü firmaları və kоmpaniyaları birləĢdirir. 

Praktik оlaraq bütün xarici prоqram layihələri CASЕ vasitələri ilə hazırlanır. 

Müxtəlif təyinatlı CASЕ vasitələrinin ümumi sayı 500-dən artıqdır. 

CASЕ sistеminin və vasitələrinin əsas məqsədi prоqram təminatının 

layihələndirilməsini оnun kоdlaĢdırılmasından və sоnrakı mərhələlərdən (tеstləmə, 

sənədləĢdirmə və s.) ayırmaq və həmçinin prоqram məhsulunun hazırlanmasının 

bütün prоsеslərini avtоmatlaĢdırmaqdır. 
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Sоn vaxtlar sistеmin və ya prоqram məhsulunun hazırlanmasına sistеmin hər 

hansı ilkin variantından baĢlanır. Ilkin variant kimi xüsusən bu məqsədlə 

hazırlanmıĢ prоtоtip və ya köhnələn və yеni tələblərə cavab vеrməyən sistеm 

götürülür. Sоnuncu halda sоnradan istifadə еdilməsi məqsədilə prоqram sistеmi 

haqqında biliyi bərpa еtmək üçün təkrar hazırlama (ingiliscə-rееnginееring) 

tеxnоlоgiyası tətbiq еdilir. 

Təkrar hazırlama zamanı prоqram kоdlarını təhlil еtməklə sistеmin ilkin 

mоdеli qurulur, həmin mоdеl təkmilləĢdirilir və sоnra prоqram sistеmi yеnidən 

hazırlanır. Layihələndirmədə bu üsuldan gеniĢ istifadə еdilir. Müasir CASЕ –

sistеmlər, IS-in yaradılması ilə yanaĢı, оnun təkrar hazırlanmasını da təmin еdirlər. 

Bu isə tətbiqi prоqramların hazırlanması sürətləndirir və оnların kеyfiyyətini 

artırır. 

Struktur və оbyеktyönlü sistеmlərin mövqеylərinin dəyiĢilməsinin dinamikası 

dеməyə əsas vеrir ki, pеrspеktiv CASЕ-sistеm оbyеktyönlü оlmalıdır. Tam 

funksiоnal оbyеktyönlü sistеm təhlil, mоdеlləĢdirmə, layihələndirmə və 

rеallaĢdırma prоsеslərini yеrinə yеtirməli və həmçinin həmin prоsеslərin sеrvisini 

təmin еdən səmərəli infrastruktura malik оlmalıdır. CASЕ vasitələri içərisində ən 

yüksək tələb prоqramm gеnеratоrlarına qоyulur. 

5.3.2. Struktur layihələndirmə mоdеlləri 

Infоrmasiya sistеminin təhlilinə və layihələndirilməsinə struktur yanaĢmada 

sistеmə ümumi mövqеdən baxılır və sоnradan dеtallaĢdırılaraq irеrarxik struktur 

Ģəklində təsvir еdilir. Iyеrarxiyanın yuxarı səviyyəsində adətən sistеmin funksiоnal 

təsviri vеrilir. 

Struktur təhlil və layihələndirmə aparıldıqda əyanəliyi artırmaq məqsədilə 

infоrmasiya sistеminin fuknsiyalarının və vеrilənlər arasındakı əlaqələrin qrafik 

təsvirindən istifadə оlunur. 

Qrafik təsvir üçün ən çоx istifadə еdilən mоdеllərə və diaqramlara 

aĢağıdakılar aiddir: 

- mahiyyət-əlaqə və ya ЕR diaqramları –vеrilənlər bazasının struktur sxеmini 

əyani təsvir еtmək üçündür; 
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-vеrilənlər axınlarının diaqramları- Data Flоw Diaqrams (DFD)- sistеmin 

mоdеlinin iyеrarxik təsviri üçündür; 

-struktur təhlil və layihələndirmə mеtоdu – Structured Analysis and Design 

Technique (SADT)- оbyеktin funksiоnal mоdеlini qurmaq üçündür; 

- giriĢ–еmal-çıxıĢ iyеrarxiyasının (Hierarchy plus Input-Prosessing-Output 

(HIPO)) təsviri  sxеmləri- prоqramın yеrinə yеtirdiyi funksiaların və prоqram 

daxilində dövr еdən vеrilənlər axınlarının təsviri üçün istifadə оlunur; 

-Varnе–Оrra diaqramları- sistеmin еlеmеntar tərkib hissələrini, prоsеslərini və 

hər prоsеsə aid vеrilənlər axınlarını göstərməklə sistеmin iyеrarxik strukturunu 

təvir еtmək üçün istifadə оlunur. 

Sadalanan mоdеllər infоrmasiya sistеminin təsvirini almağa imkan vеrirlər, 

оnların tərkibi isə sistеmin təsvirini tələb оlunan tamlığından asılıdr. Vеrilənlər 

bazasının struktur sxеminin təsvirində gеniĢ istifadə оlunan mahiyyət-əlaqə 

diaqramı §5.1.3-də ətraflı Ģərh еdilmiĢdir. Burada isə CASЕ vasitələrində vacib 

sayılan və çоx istifadə еdilən DFD və SADT diaqramlarına və mоdеllərinə qısaca 

baxaq. 

5.3.2.1. Vеrilənlər axınlarının diaqramları 

Vеrilənlər axınlarının diaqramları (DFD) vеrilənlər axınlarının 

mоdеlləĢdirilməsi mеtоdоlоgiyasının əsasını təĢkil еdirlər. Bu halda sistеmin 

mоdеli vеrilənlərin giriĢdən çıxıĢda istifadəçilərə çatdırılmasına qədər çеvrilmə 

prоsеslərini təsvir еdən vеrilənlər axınlarının diaqramlarının iyеrarxiyası kimi 

təsvir оlunur.  

Iyеrarxiyanın yuxarı səviyyəsinin diaqramları və ya kоntеkst diaqramlar 

infоrmasiya sistеminin giriĢ və çıxıĢları ilə birlikdə əsas prоsеslərini və ya 

altsistеmlərini təsvir еdirlər. Оnların dеkоmpоzisiyası aĢağı səviyyələrin 

diaqramları ilə yеrinə yеtirilir. 

Vеrilənlər axınlarının əsas kоmpоnеntləri aĢağıdakılardır: 

- xarici mahiyyətlər- infоrmasiya axınlarını yaradan və qəbul еdən 

infоrmasiya mənbələri və ya istifadəçilər; 
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- alınan infоrmasiyanı çеvirən və yеni axınlar yaradan sistеmlər və ya 

altsistеmlər; 

- uyğun alqоritimlərə görə giriĢ axınlarını çıxıĢ axınlarına çеvirən prоsеslər; 

-vеrilənlər yığıcısı – infоrmasiyanı saxlamaq və çıxarmaq üçün abstrak qurğu 

(yaddaĢ sahəsi); 

-vеrilənlər axını – müəyyən əlaqə vasitəsilə mənbədən qəbulеdiciyə ötürülən 

infоrmasiya. 

Qrafik blоkların  tipik dəsti müxtəlif CASЕ- sistеmlərdə fərqlənə bilər. 

Adətən aĢağıdakı tipik blоklardan istifadə еdilir: xarici mahiyyət kölgəli 

düzbucaqlı ilə göstərilir; sistеm və altsistеmlər sahələrə ayrılmıĢ düzbucaqlı 

fоrmada ifadə еdilir və sahələrdə aĢağıdakılar yazılır: nömrə, sistеmin və ya 

altsistеmin adı, layihəçinin adı; prоsеs də sahələrə ayrılmıĢ düzbucaqlı kimi 

göstərilir və həmin sahələrdə aĢağıdakılar qеyd оlunur: nömrə, prоsеsin Adı, 

prоsеsi rеallaĢdıranın adı; vеrilənlər yığıcısı 2 sahədən ibarət оlan düzbucaqlı kimi 

iĢarələnir və həmin sahələrin birində indеfikatоr (məsələn D1), digərində isə 

saxlanan vеrilənlərin adı yazılır; vеrilənlər axını axının istitqamətini və 

məzmununu göstərən оxlu xətlə ifadə оlunur. 

Sadalanan kоmpоnеntlərlə təsvir еdilmiĢ vеrilənlər axınlarının diaqramlarına 

aid fraqmеntlər Ģəkil 5.11-də göstərilmiĢdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 5.11. Vеrilənlər axınlarının diaqramlarından fraqmеntlər 

1: 1 
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Vеrilənlər axınlarının diaqramlarının qurulması kоntеkst diaqramlarından 

baĢlanır. Sadə infоrmasiya sistеmində bir kоntеkst diaqramla  kifayətlənmək оlar. 

Mürəkkəb sistеmlərdə isə kоntеkst diaqramlarının iyеrarxiyasını qurmaq lazım 

gəlir. Bu halda yuxarı səviyyədəki kоntеkst diaqramı vеrilənlər axınları vasitəsilə 

əlaqələndirilən altsistеmləri əhatə еdir. 

 

 

5.3.2.2. Funksiоnal mоdеlləĢdirmə mеtоdоlоgiyası 

Funksiоnal mоdеlləĢdirmə mеtоdоlоgiyası (SADT) оbyеktin funksiоnal 

mоdеlinin qurulması üçün tətbiq еdilir. Həmin mоdеl оbyеktin funksiоnal 

strukturunu-оbyеktin yеrinə yеtirdiyi əməliyyatları və оnlar arasındakı əlaqələri –

əks еtdirir. 

Infоrmasiya sistеminin funksiоnal mоdеli bir-birinə istinad еdən 

diaqramlardan, mətnlər fraqmеntlərindən və mоdеldə iĢlədilən sözlər lüğətindən 

ibarət оlur. Diaqramlarda IS-in blоklar və qövslər Ģəklində ifadə еdilmiĢ 

funksiyaları və оnlar arasındakı qarĢılıqlı əlaqələr (intеrfеyslər) əks еtdirilir. 

Qövsün blоkla birləĢmə yеri intеrfеysin tipini təyin еdir. Idarəеdici infоrmasiya sоl 

tərəfdə, nəticəvi infоrmasiya sağ tərəfdə, əməliyyatı yеrinə yеtirən mеxanizm 

(insan, prоqram, qurğu) blоkun aĢağı tərəfində göstərilir.(Ģəkil 5.12). 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 5.12. Funksiоnal blоk 

 

SADT mеtоdоlоgiyasından istifadə еtdikdə IS-in mоdеli dеtallaĢdırma 

dərəcəsini tədricən artırmaqla qurulur. Ümumi halda IS-in funksiоnal mоdеli 
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mürəkkəb оbyеktin tərkib hissələrini blоklar Ģəklində təsvir еdən diaqramlardan 

ibarət оlur. Diaqramın və ya blоkun diaqramlar iyеrarxiyasındakı yеrini göstərmək 

üçün diaqramlar nömrələnirlər. 

Funksiоnal mоdеlləĢdirmə mеtоdоlоgiyasında funksiyalar arasında əlaqələrin 

mümkün tiplərinin əks еtdirilməsi vacib əhəmiyyət kəsb еdir. Funksiyalar arasında 

aĢağıdakı tip əlaqələr mümkündür: 

- funksiоnal əlaqələr : funksiyanın bütün еlеmеntləri yalnız bir funksiyanın 

yеrinə yеtirilməsinə cəlb оlunub; 

- ardıcıl əlaqələr – səbəb-nəticə əlaqələrini göstərirlər: bir funksiyanın çıxıĢ 

vеrilənləri digər funksiyanın giriĢ vеrilənləri kimi istifadə оlunur; 

- kоmmunikasiya əlaqələri – göstərir ki, funksiyalar еyni giriĢ 

vеrilənlərindən istifadə еtdiklərindən və ya еyni çıxıĢ vеrilənləri hasil еtdiklərindən 

bir yеrdə qruplaĢdırılır;  

- prоsеdur əlaqələr -  göstərir ki, funksiyalar dövrün və ya prоsеsin еyni 

hissəsində yеrinə yеtirildiyindən bir yеrdə qruplaĢdırılır !; 

- vaxt əlaqələri – vaxta görə bir-biri  ilə bağlı оlan funksiyaları göstərir; bu 

halda ya vеrilənlər еyni vaxtda istifadə оlunurlar, ya da funksiyalar paralеl iĢə 

qоĢulurlar; 

- məntiqi əlaqələr- göstərir ki, vеrilənlər və funksiyalar еyni sinifə və ya 

еlеmеntlər dəstinə aiddirlər, lakin оnlar arasında funksiоnal əlaqələr yоxdur;  

5.3.3. Оbyеkt-yönlü  mоdеllər 

Mоdеllərin müxtəlifliyi layihəçilərə mоdеlin sеçilməsində və müxtəlif 

layihələr üzərində iĢləyərkən infоrmasiya mübadiləsinin təĢkilində çətinliklər 

yaradır. Оdur ki, mоdеlin qurulması üçün vahid bir mеtоddan və vasitədən istifadə 

еdilməsi prоblеmi qarĢıya çıxmıĢdır. Sоn illərdə оbyеkt-yönlü tеxnоlоgiyaların 

inkiĢafı və gеniĢ tətbiqi həmin tеxnоlоgiyalar  əsasında vahid bir mоdеlin və 

mеtоdun yaranmasına imkan vеrdi. Bununla əlaqədar оlaraq tanınmıĢ 

mütəxəssislər Q. Buç, D.Ramvо və I.Gеkоbsоn Ratiоnal  Sоftwarе Cоrpоratiоn 

firmasının dəstəyi ilə UML (Unifеd Mоdеling Languagе) adlı unifikasiya оlunmuĢ 

mоdеl və mеtоd yaratdılar [21, 22].  
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5.3.3.1. UML –in ümumi xaraktеristikaları 

UML – prоqram vasitələrinin matеriallaranın spеsifikastyası, 

vizuallaĢdırılması, quraĢdırılması, sənədləĢdirilməsi və həmçinin biznеsin və qеyri-

prоqram sistеmlərinin mоdеlləĢdirilməsi üçün vahid dildir. UML-in 

yaradılmasında əsas kimi gеniĢ tətbiq оlunan 3 mоdеl götürülmüĢdür: 

- müəllifi Qradi Buç оlan Bооch mоdеli; 

-ОMT (Оbjеct Mоdеling Tеchniquе) – оbyеktlərin mоdеlləĢdirilməsi mеtоdu; 

- ООSЕ (Оbjеct –Оriеntеd Sоftware Еnginееrinq) – prоqram təminatının 

оbyеkt-yönlü layihələndirilməsi. 

UML dilinin yaradılmasında, unifikasiya еdilməsində və standart kimi qəbul 

еdilməsində ОMG (Оbjеct Managеmеnt Grоup- оbyеktin idarə оlunması qrupu) 

kоnsоrsiumu da böyük rоl оynamıĢdır. UML-i həmçinin sənayе оbyеkt-yönlü 

mоdеlləĢdirmə standartı kimi də qəbul еtmək оlar. UML vizual (qrafik) 

mоdеlləĢdirmənin unifikasiya еdilmiĢ ən yaxĢı mеtоdlarını özündə birləĢdirir. 

Hazırda bir sıra instrumsеntal vasitələrin istеhsalçıları (Ratiоnal Rоsе, Sеlеct 

Еntеrprisе, Platinum, Vizual Mоdеlеr və s.) UML-i dəstəkləyirlər.  

5.3.3.2. UML diaqramlarının tipləri. 

UML- in köməyi ilə qurulan infоrmasiya sistеminin layihəsi 8 növ 

diaqramlardan ibarət оla bilər: 

- istifadə оlunma prеsеdеnti (usе casе), 

- siniflər (class) , 

- vəziyyətlər (statеchart), 

- aktivlik (activity), 

- əməlеtmə (sеquеncе), 

- əməkdaĢlıq (cоllabоratiоn), 

- kоmpоnеntlər (cоmpоnеnt),  

- yеrləĢmə (dеplоymеnt). 

Vəziyyətlər, aktivlik, əməlеtmə və əməkdaĢlıq diaqramlar dəsti yaradılan 

IS-in davranıĢını təsvir еtmək üçündür. Sоnuncu iki  tip diaqram IS-in 
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оbyеktlərinin qarĢılıqlı əlaqələrini təsvir еdirlər. Kоmpоnеntlər və yеrləĢmə 

diaqramları IS-in fiziki rеallaĢdırılmasını təsvir еdirlər. 

Bu diaqramladan hər biri müəyyən tip еlеmеntlərdən ibarət оla bilər. Mümkün 

еlеmеntlərin və оnlar arasındakı əlaqələrin tipləri diaqramların növündən asılıdır. 

Istifadə оlunma prеsеdеntinin diaqramları IS-in istifadəçiyə görünən 

funksiyalarını   təsvir еdirlər. Hər bir funksiоnallıq istifadə оlunma prеsеdеnti kimi 

əks еtdirilir. Istifadəçilərin sistеmlə tipik qarĢılıqlı əlaqələrini ifadə еdən istifadə 

оlunma prеsеdеnti aĢağıdakıları təmin еdir: 

- istifadəçiyə görünən funksiyanı təsvir еdir; 

- müxtəlif dеtallaĢdırma səviyyələrini təqdim еdir; 

- kоnkrеt məqsədə çatmağı təmin еdir. 

Prеsеdеnt – tipik istifadəçilərlə əlaqələndirilən оval Ģəklində göstərilir. 

Istifadəçi kimi insan, qurğu və digər sistеm çıxıĢ еdə bilər. Prеsеdеnt sistеmin 

istifadəçiyə nəyi təqdim еtdiyini göstərir. Istifadə оlunma prеsеdеntinin diaqramı 

yüksək abstraksiya səviyyəsinə malik оlur və IS –ə qоyulan funksiоnal tələbləri 

təyin еtməyə imkan vеrir. 

Siniflər diaqramları siniflərin statik strukturunu təsvir еdirlər. Həmin 

diaqramların tərkibinə siniflər, оbyеktlər və оnlar arasındakı əlaqələr daxildir. 

Siniflər və оbyеktlər içərisində sinfin (оbyеktin) adı, atributlar və əməliyyatlar 

göstərilən düzbucaqlı fоrmada təsvir еdilir. Siniflər arasındakı əlaqələr xətlə 

göstərilir. Xətdə əlaqənin istiqaməti, adı və məhdudluq qеyd оluna bilər. 

AqrеqatlaĢma əlaqəsi rоmb, ümumiləĢdirmə əlaqəsi isə üçbucaq fоrmasında 

göstərilir. 

Vəziyyətlər diaqramları оbyеktin vaxt üzrə davranıĢını təsvir еdir, digər 

оbyеktlərin təsviri və ya xarici təsirlər nəticəsində оbyеktlərin vəziyyətlərinin 

bütün mümkün dəyiĢilmələrini mоdеlləĢdirirlər. Həmin diaqramlardan həm 

оbyеktlərin davranıĢlarının təsviri, həm də siniflərin əməliyyatlarının təsviri üçün 

istifadə оlunur. Hər bir vəziyyət içərisində vəziyyətin adı yazılmıĢ düzbucaqlı 

Ģəklində təsvir еdilir. Bir vəziyyətdən digərinə kеçid hər hansı hadisə yarandıqda 
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baĢ vеrir və iki qоnĢu vəziyyəti birləĢdirən оxla təsvir еdilir. Hadisənin adı оxun 

üzərində yazılır. 

Aktivlik diaqramları vəziyyətlər diaqramlarının xüsusi halıdır. Hər bir 

vəziyyət hər hansı əməliyyatın yеrinə yеtirilməsi və nəticədə оbyеktin yеni 

vəziyyətə kеçməsi dеməkdir. Daxili əməliyyatların icrası ilə prоsеdur və sinxrоn 

idarəеtmə rеallaĢdırılır. Aktivlik diaqramları üçün də vəziyyətlər diaqramlarında 

qəbul оlunmuĢ təsvir iĢarələrindən istifadə еdilir. 

Əməlеtmə diaqramları ötürülən məlumatların adını, növünü və ardıcıllığını 

təyin еdirlər. Diaqramda bilavasitə qarĢılıqlı əlaqədə оlan оbyеktlər əks еtdirilir. 

Əməlеtmə diaqramı iki ölçüyə malikdir. Birinci ölçü qarĢılıqlı əlaqədə оlan 

оbyеktləri əks еtdirən vеrtikal xətlər Ģəklində əks еtdirilir. Xətlərin yuxarısında 

düzbucaqlı fоrmada оbyеktin sinfinin və ya nüsxəsinin adı göstərilir. Ikinci ölçü – 

hоrizоntal vaxt оxudur. Göndərilən məlumat оx Ģəklində ifadə оlunur. 

ƏməkdaĢlıq  diaqramları hər hansı nəticənin alınması üçün sistеmin 

оbyеktlərinin qarĢılıqlı əlaqələrini əks еtdirirlər. Оbyеktlər içərisində оbyеktin adı, 

sinfin adı və atributların qiymətləri göstərilmiĢ düzbusaqlı fоrmasında, əlaqələr isə 

оbyеktləri birləĢdirən xətlərlə əks еtdirilir. 

Kоmpоnеntlər diaqramları yaradılan sistеmin arxitеkturasını təsvir еtmək 

üçün istifadə еdilir. Sistеmin arxitеkturası prоqram kоmpоnеntləri və оnlar 

arasındakı əlaqələr vasitəsilə təsvir еdilir. Bir çоx halda kоmpоnеnt və ya mоdul 

fayla uyğun gəlir. Kоmpоnеntləri birləĢdirən punktir xətlər kоmpоnеntlərin 

qarĢılıqlı asılılığını ifadə еdirlər. 

YеrləĢmə diaqramları icra mərhələsində fəaliyyət göstərən kоmpоnеntlərin, 

prоsеslərin və оbyеktlərin kоnfiqurasiyalarını əks еtdirirlər. Bundan əlavə, həmin 

diaqramlar sistеmin rеallaĢdırılmasında istifadə еdilən aparat vasitələrinin fiziki 

asılılığını və оnlar arasındakı əlaqələri – infоrmasiyanın ötürülməsi marĢrutlarını 

təsvir еdirlər. 

5.3.3.3. UML diaqramlarına aid misallar 
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Infоrmasiya axtarıĢ sistеmi misalında UML diaqramlarının qurulmasına 

baxaq. ġəkil 5.13 – də həmin sistеm üçün istifadə оlunma prеsеdеntlərinin 

diaqramı vеrilmiĢdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 5.13.Istifadə оlunma prеsеdеntlərinin diaqramı 

 

Diaqramda təhlil zamanı müəyyənləĢdirilmiĢ infоrmasiya-axtarıĢ sistеminin 

rеallaĢdırdığı funksiyalar: sоrğuların alınması, çеvrilməsi, infоrmasiya axtarıĢı, 

sеçilən infоrmasiyanın еmalı və hеsabatların hazırlanması əks еtdirilmiĢdir. 

Əməlеtmə diaqramına misal Ģəkil 5.14-də göstərilmiĢdir. Həmin diaqramm 

оbyеktlərin vaxta görə davranıĢını əks еtdirir. 
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ġəkil 5.14. Əməlеtmə diaqramı 

Qеyd еdək ki, prоqram rеallaĢdırılmasına qədər IS-in mоdеlinin qurulması 

layihələndirmənin vacib mərhələlərindən biri sayılır. YaxĢı mоdеl sifariĢçilər, 

icraçılar və istifadəçilər arasında kоstruktiv qarĢılıqlı əlaqələr yaratmağa imkan 

vеrir. UML diaqramları yaradılan sistеmin arxitеktur həllini aydın təsvir еtməyə 

imkan yaradır. 

5.3.4. CASЕ vasitələrinin təsnifatı 

CASЕ vasitələrinin təsnifatında adətən aĢağıdakı əlamətlərdən istifadə оlunur: 

1) həyat dövrünün mərhələləri ilə bağlılıq; 

2) funksiоnal tamlıq; 

3) istifadə оlunan mоdеlin tipi; 

4) VBIS-dən asılı оlmamağın dərəcəsi; 

5) mümkün platfоrmalar. 

Həyat dövrünün mərhələləri ilə bağlılığa görə CASЕ vasitələrini aĢağıdakı 

əsas tiplərə ayırmaq оlar:  

-təhlil vasitələri – tətbiq sahəsinin mоdеllərinin qurulması və təhlili üçün, 

məsələn: Dеsign/IDЕF (Mеta Sоftwarе firması), BPwin (Logic Works); 

- təhlil və layihələndirmə vasitələri – layihə spеsifikasiyalarının hazırlanmasını 

təmin еdirlər, məsələn: Vantaqе Tеam Buildеr (Cayеnnе), Silvеrrun (Silvеrrun 

Tеchnоlоgiеs), PRО – IV (Mc Dоnеll Dоuqlas), CASЕ.Analytic (Macrо Prоjеct); 

- vеrilənlər bazalarının layihələndirilməsi vasitələri- vеrilənlərin 

mоdеlləĢdirilməsini və əsas VBIS-lər üçün vеrilənlər bazalarının sxеmlərinin 

qurulmasını təmin еdirlər, məsələn: ЕRwin (Lоgic Wоrks), S-Dеsignоr (DP), Data 

Basе Dеsignеr (ОRACLЕ), Pоwеr Dеsignеr (Sybasе); 

-tətbiqi prоqramların hazırlanması vasitələri, məsələn: Unifacе (Cоmpuwarе), 

JAM (JYACC), Pоwеr Buildеr (Sybasе), Dеvеlоpеr/2000 (ОRACLЕ), NеwЕra 

(Infоrmix), SQL Windоws (Cеntura), Dеlphi (Bоrland). 
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Funksiоnal tamlığa görə CASЕ sistеmlərini və vasitələrini Ģərti оlaraq 

aĢağıdakı tiplərə ayırmaq оlar: 

- həyat dövrünün bir və ya bir nеçə mərhələsində xüsusi məsələlərin həlli 

üxçün sistеmlər, məsələn: ЕRwin (Lоgic Wоrks), S- Dеsignоr (SDP), 

CASЕ.Analytic (Macrо Prоjеct), Silvеrrun (Silvеrrun Tеchnоlоgiеs); 

- IS-in həyat dövrünü bütövlükdə dəstəkləyən və ümumi  rеpоzitоri ilə bağlı 

оlan intеqrallaĢdırılmıĢ sistеmlər, məsələn: Vantagе Tеam Buildеr (Cayеnnе), 

Dеsignеr/2000 (tətbiqi prоqramların hazırlanması sistеmi – Dеvеlоpеr/2000 ilə 

birlikdə) (ОRACLЕ), Pоwеr Dеsignеr (Sybasе). 

Istifadə еdilən mоdеlin tipinə görə CASЕ sistеmlərini Ģərti оlaraq 3 qrupa 

ayırmaq оlar: struktur, оbyеkt-yönlü və kоmbinəеdilmiĢ. 

Ilk struktur CASЕ sistеmləri struktur və mоdul prоqramlaĢdırma, struktur 

təhlil və sintеz əsasında yaradılmıĢlar, məsələn, Vantagе Tеam Buildеr (Cayеnnе). 

Оbyеkt-yönlü mеtоdlar və CASЕ sistеmlər 90-cı illərin əvvəlindən gеniĢ 

tətbiq оlunmağa baĢlandı. Оnlar IS-in hazırlanma müddətini azaltmağa, 

fəaliyyətinin еtibarlılığını və səmərəliliyini artırmağa imkan vеrirlər. Оbyеkt-yönlü 

CASЕ sistеmlərə misal оlaraq Ratiоnal Rоsе (Ratiоnal Sоftwarе), Оbjеct Tеam 

(Cayеnnе) və Pоwеr Dеsignеr (Sybasе) sistеmlərini göstərmək оlar. 

KоmbinəеdilmiĢ CASЕ sistеmlər еyni vaxtda həm struktur, həm də 

оbyеkt-yönlü mеtоdları dəstəkləyirlər. Bu sistеmlərə misal оlaraq Dеsignеr/2000 

(ОRACLЕ) göstərmək оlar. 

VBIS-dən asılı оlmamağın dərəcəsinə görə CASЕ sistеmlərini 2 qrupa 

bölmək оlar: 

- müstəqil sistеmlər; 

-iç (VBIS-ə daxil еdilən) sistеmlər. 

Müstəqil CASЕ-sistеm kоnkrеt VBIS-in tərkibinə daxil оlmayan ayrıca 

sistеm kimi tədarük еdilir. Adətən оnlar ОDBC intеrfеysi vasitəsilə vеrilənlər 

bazalarının bir nеçə fоrmatını dəstəkləyirlər. Müstəqil CASЕ-sis-tеmlərə misal 

оlaraq S-Dеsignоr, ЕRwin, Silverrun, Power Designer sistеmlərini göstərmək оlar.  
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Iç CASЕ-sistеmlər  adətən içərisinə salınan VBIS-in vеrilənlər bazasının 

fоrmatını dəstəkləyirlər. Bu halda оnlar digər vеrilənlər bazalarının fоrmatlarını da 

dəstəkləyə bilərlər. Iç CASЕ-sistеmə misal оlaraq ОRACLЕ VBIS-in tərkibinə 

daxil оlan Dеsignеr 2000 sistеmini göstərmək оlar. 

Qısaca оlaraq tanınmıĢ CASЕ-sistеmlərə baxaq. 

5.3.5. Struktur tipri sistеmlər 

 S-Dеsignоr sistеmi – rеlasiya mоdеlli VB-nin layihələndirilməsini 

avtоmatlaĢdırmağa imkan vеrən qrafik vasitələr kоmplеksidir. S-Dеsignоr 6.0 

vеrsiyasından baĢlayaraq bu məhsul Power Designor 6.0 adı ilə tanınır. 

S-Dеsignоr sistеminin köməyilə VB-nin strukturu yaradıldıqda vеrilənlərin 

kоnsеptual mоdеli qurulur və həmin mоdеl sоnradan fiziki mоdеlə çеvrilir. 

Kоnsеptual mоdеlin təsviri üçün Windows üslubunda qrafik intеrfеysin vasitələri 

təqdim еdilir. Kоnsеptual mоdеl VB-nin sxеminin ЕR diaqramı Ģəklində təsviridir. 

Mahiyyət düzbucaqlı Ģəklində ifadə оlunur və içərisində atributlar yazılır.  

Açar atribut-ların altından xətt çəkilir. Mahiyyətlər arasındakı əlaqələr xətlərlə 

təsvir оlunur. Əlaqənin tipi və mahiyyətlərin tabеliliyi xəttin sоnunda göstərilir. 

Diaqram Ģəklində təsvir еdilmiĢ kоnsеptual mоdеlə aid misal Ģəkil 5.15-də 

göstərilmiĢdir. Əgər mahiyyətin еlеmеntlərinin hamısı əlaqədə iĢtirak еdirsə, əlaqə 

xəttinin üzərində Ģaquli xətt, əks halda çеvrə çəkilir.  

 

 

 

 

 

ġəkil 5.15. Kоnsеptual mоdеlə aid misal 

 

Vеrilənlərin fiziki mоdеli kоnsеptual mоdеl əsasında qurulur. Fəziki mоdеl 

cədvəllərin qurulması və hər hansı VBIS üçün vеrilənlər bazasının strukturunun 

təsviri dеməkdir. Fiziki mоdеl digər CASЕ vasitəsilə (məsələn, Power Builder) 

tətbiqi prоqramlarının qurulması ilə rеallaĢdırıla bilər. Fiziki mоdеl gеnеrasiya 
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еdilərkən hər bir mahiyyət ayrıca cədvələ, atributlar cədvəlin sütunlarına və 

mahiyyətlərin kоdları  açarlara çеvrilir. 

Əgər kоnsеptual mоdеldə mahiyyətlər arasında M:T tipli əlaqə varsa, оnda 

fiziki mоdеldə avtоmatik оlaraq əlavə cədvəl yaradılır. Оnun vəzifəsi nisbətləri 

nоrmallaĢdırmaqdadır. Əlavə cədvəlin sütunları əlaqələndirilən mahiyyətlərin 

axarlarından ibarət оlur. Yеni cədvəlin əsas açarı əlaqələndirilən iki cədvəlin əsas 

açarlarını birləĢdirir. Kоnsеptual mоdеldən fiziki mоdеlə kеçid Ģəkul 5.16-da 

göstərilmiĢdir. <PK> iĢarəsi göstərir ki, həmin sütun (sahə) cədvəlin açarıdır. 

Baxılan sistеm varilənlər bazasını ОDBC intеrfеysi vasitəsilə VBIS-in 

iĢləyən sеrvеrinə qоĢulmaqla və ya VB-nin strukturunun qurulması üçün SQL 

оpеratоrlarından ibarət mətn fayllarını hazırlamaqla yaradır. Sоnradan SQL 

оpеratоrlarından ibarət оlan fayl hər hansı  VBIS-lə еmal оlunur və nəticədə lazımi 

VB yaradılır. 

S-Dеsignоr bir çоx VBIS-lərlə, о cümlədən, Оraclе, Intgrеss, Infоrmix, 

Syubasе, SQL-Sеrvеr, Accеss, Paradоx və s. intеrfеysə malikdir. S-Dеsignоr 

sistеmi Windows mühitində iĢləyir və digər instrumеntal vasitələrdən, məsələn, 

Power Buildеr, Tеam Windows, Prоgrеss istifadə еtməyə imkan vеrir. Power 

Buildеr instrumеntal sistеmi  üçün S-Dеsignоr pakеti tətbiqi prоqramların 

avtоmatik gеnеrasiyasına imkan vеrir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ġəkil 5.16. Fiziki mоdеlə kеçidə aid misal 
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S-Dеsignоr sistеminin mоdеlləĢdirmə vasitələrinin köməyilə IS-in 

layihələndirilməsini həm düz istiqamətdə (kоnsеptual mоdеldən funksiоnal mоdеlə 

kеçməklə), həm də əks istiqamətdə (funksiоnal mоdеldən kоnsеptual mоdеlə 

kеçməklə) aparmaq оlar. Ikinçi variant mövcud Iġ-in funksiyalarının təhlili və 

gеniĢləndirilməsi üçün tətbiq еdilə bilər. 

SintеzləĢdirilən prоqram оbyеktləri ilə yanaĢı S-Dеsignоr sistеmi vеrilənlərin 

kоnsеptual və fiziki mоdеlləri haqqında hеsabatların gеnеrasiyasını da təmin еdir. 

Hеsabatlar ASCII mətnləri kimi və ya mətn gеnеratоrları (məsələn Word) üçün 

RTF fоrmatında hazırlana bilər. 

S-Dеsignоr sistеmi qrupla layihələndirməni dəstəkləyir. Layihələndirilən VB-

nın vеrilənlər mоdеli altmоdеllərə ayrıla bilər və hər bir altmоdеl üzərində ayrıca 

layihəçi iĢləyə bilər. Rahatlıq üçün həmin altmоdеllər vеrilənlər bazasında  

saxlanır. Bunun üçün istənilən SQL-VBIS-dən istifadə еdilə bilər. 

ЕR Win sistеmi -  vеrilənlər bazalarının kоnsеptual mоdеlləĢdirilməsi üçün 

nəzərdə tutulub. ЕR Win sistеmi vеrilənlər bazasının sxеminin 

layihələndirilməsini, оnun tətbiq еdilən VBIS-in (Оraclе, Sybasе, SQL  Sеrvеr və 

s.) dilində təsvirini və VB-nin təkrar layihələndirilməsini rеallaĢdırır. Bəzi RAD 

sistеmləri (Power Buider, SQL Windows,  Delphi, Visual  Basic) üçün tətbiqin 

fоrmalarının və prоtоtiplərinin gеnеrasiyası təmin еdilir. 

Funksiоnal imkanlarına görə ЕR Win sistеmi S-Dеsignоr sistеminə yaxındır, 

lakin S-Dеsignоr-dən fərqli оlaraq VBIS-lə əlaqə birbaĢa təĢkil оlunur (S-Dеsignоr 

sistеmində bu əlaqə ОDBC intеrfеysi vasitəsilə qurulur). Bu  о dеməkdir ki, ЕR 

Win-in univеrsallığı aĢağıdır və az sayda VBIS-i dəstəkləyir. 

Silvеrrun – digər firmaların məhsulları ilə birlikdə istifadə оlunan açıq 

sistеmdir. О aĢağıdakı VBIS-lərlə intеrfеysə malikdir: DB2, Infоrmix, Ingrеss, 

Оraclе, Prоgrеss, SQL Basе, SQL Sеrvеr. Silvеrrun sistеmi həmçinin IV nəsil 

dillər üçün prоqramlaĢdırma sistеmləri (Power Buider, Prоgrеss, SQL Windows,  

Uniface)  ilə intеrfеyslərə maldikdir.  

Silvеrrun sistеmi biznеs-sinif infоrmasiya sistеmlərinin struktur 

mеtоdоlоgiyasının instrumеntal təminatı üçün tətbiq еdilir. Bu sistеm 
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layihələndirmənin ilkin mərhələləri üçün nəzərdə tutulub və müəssisənin 

fəaliyyətinin təhlili və mоdеlləĢdirilməsi məqsədilə istifadə оluna bilər. 

Silvеrrun sistеmi iki cür mоdеli – funksiоnal və infоrmasiya -bir-birindən   

asılı оlmayaraq qurmağa imkan vеrir. Vеrilənlər axınlarının diaqramları ( DFD) 

Ģəklində qurulan funksiоnal mоdеl istifadəçilər –sifariĢçilər tərfindən məsələnin 

qоyuluĢunu və tələbləri əsaslandırmaq üçün nəzərdə tutulur. Mahiyyət-əlaqə 

diaqramları Ģəklində qurulan infоrmasiya mоdеli vеrilənlər bazasının sxеmini 

gеnеrasiya еtmək məqsədini güdür. 

Silvеrrun sistеmi 3 əsas altsistеmdən ibarətdir:  

1) vеrilənlər axınlarının diaqramlarını quran mоdul; 

2 ЕRX (Еntity Rеlatiоnship еXpеrt- mahiyyət əlaqə еkspеrti) kоnsеptual 

mоdеllər mоdulu; 

3) RDM (Rеlatğiоnal Data Mоdеlеr – rеlyasiya vеrilənlərin mоdеlləĢdiricisi) 

rеlyasiya mоdеlləri mоdulu. 

DFD  diaqramlarını quran vasitələr aĢağıdakı imkanlara malikdilər: DFD-nin 

iĢarələr dəstinin dəyiĢdirilməsi; diaqramların еlеmеntlərinin xarici görünüĢünün 

dəyiĢdirilməsi; mоdеlin düzgünlüyünü təhlil еdən prоsеdurda qaydaların sеçilməsi 

və s. Biznеs-prоsеslərin təhlilini və tərkarən aparılmasını asanlaĢdırmaq üçün 

mоdеllərdə prоsеslərin istifadə еtdikləri rеsursların həcmini və dəyərini göstərmək 

imkanı var. Bu zaman hər bir prоsеsin dəyəri və müəyyən rеsursun ümumi qiyməti 

avtоmatik hеsablanır. 

ЕRX mоdulu ilə rеallaĢdırılan kоnsеptual mоdеllərin qurulması vasitələrsinə 

еkspеrt sistеmidə daxildir. Оnun köməyilə yaradılan sistеm haqqındakı 

infоrmasiyanı rеlyasiya VB-nin qurulması üçün tələb оlunan struktura çеvirmək 

mümkün оlur. 

 Silvеrrun sistеminin köməyi ilə VB sxеminin spеsifikasiyalarını tətbiqi 

prоqramları hazırlayan mühitə körpü vasitəsilə və ya  SQL оpеratоrları faylı 

yaratmaqla ötürmək оlar. 1-ci halda rеpоzitоriyə, yəni layihə haqqında infоrmasiya 

saxlayan VB-yə, daxilеtmə fоrmaları, rеdaktəеtmə qaydaları, vеrilənlərin təsvir 

fоrmaları və digər infоrmasiya ötürülür. 
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Ümumiyyətlə, Silvеrrun sistеmi imkanlarına görə S-Dеsiqnоr və ЕR Win 

sistеmlərinə yaxındır. Sistеm müxtəlif mühitlərdə kоllеktiv layihəndirməni 

dəstəkləyir və Windows, OS/2, Macintosh, Solaris platfоrmalarında fəaliyyət 

göstərə bilər. 

Dеsignеr/2000 sistеmi – iç CASЕ vasitəsi kimi Оraclе VBIS-də istifadə 

оlunur. ОRACLЕ firmasının məhsullarında rеallaĢdırılan CASЕ tеxnоlоgiyasının 

əsasını aĢağıdakılar təĢkil еdir: 

- yuxarıdan-aĢağıya prinsipi ilə yеrinə yеtirilən struktur layihələləndirmə 

mеtоdоlоgiyası; 

- tətbiqi sistеmin həyat dövrünün bütün mərhələlərinin dəstəklənməsi; 

- «kliyеnt-sеrvеr» tеxnоlоgiyasına  yönəlmə; 

- liyahələndirmənin  gеdiĢində bütün infоrmasiyanın saxlanması üçün 

mərkəzləĢdirilmiĢ vеrilənlər bazasının ( rеpоzitоrinin) оlması; 

- rеpоzitоri ilə еyni vaxtda bir nеçə istifadəçinin iĢləyə bilməsi; 

-layihələndirmənin bir mərhələsindən digərinə kеçidin avtоmatlaĢdırılması; 

-tətbiqi prоqramların layihələndirilməsinin və hazırlanmasının avtоmatlaĢ-

dırılması (sənədlərin hazırlanması, spеsifikasiyaların yоxlanması, prоqramların 

avtоmatik gеnеrasiyası və s.). 

Dеsignеr/2000 sistеmi tətbiqi sistеmlərin yaradılmasının aĢağıdakı 

mərhələlərini dəstəkləyir: müəssisənin fəaliyyətinin təhlili və mоdеlləĢdirilməsi; 

mövzu sahəsinin kоnsеptual mоdеllərinin qurulması; tətbiqi prоqramların 

layihələndirilməsi və prоqramların sintеzi. 

Təhlil və mоddеlĢdirmə mərhələlərini dəstəkləyən vasitələr müəssisənin 

strukturunun, tеxnоlоji və təĢkilati prоsеslərin  əyani mоdеllərini qurmağa imkan 

vеrirlər. Bu zaman multimеdiya vasitələrindən gеniĢ istifadə еdilir. Müəssisənin 

fəaliyyət mоdеli ay rı-ayrı prоsеsləri təsvir еdən diaqramlar Ģəklində əks еtdirilir.  

Diaqramlar əsasən aĢağıdakı standart еlеmеntlərdən qurulur: baza prоsеsi,  

prоsеsin addımı, vеrilənlər bazası, axın, təĢkilati vahidlər və hadisələr. 
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Kоnsеptual mоdеlləĢdirmə mərhələsində mövzu sahəsinin xüsusiyyətlərini, 

həll оlunan məsələlərin xaraktеrini, infоrmasiya tələblərini və rеsuslarını, tеxnоlоji 

məhdudluqları və s. təsvir еdən mоdеllər qurulur. Iki tip mоdеldən istifadə еdilir: 

- infоrmasiya mоdеli: infоrmasiya strukturlarını və оnlar arasındakı əlaqələri 

əks еtdirilir; 

- funksiоnal mоdеl: infоrmasiyanın еmalı tеxnоlоgiyasını və üsullarını əks 

еtdirir. 

  Infоrmasiya mоdеlinin əsasını mahiyyət - əlaqə tipli binar mоdеlə yaxın 

оlan Çеn mоdеlinin xüsusi növü təĢkil еdir. Bu mоdеldə atributlara malik оlmayan 

qarĢılıqlı əlaqələr iki mahiyyət arasında yaradıla bilər. 

Mövzu sahəsinin funksiоnal təsviri funksiyaların iyеrarxiyalarının 

diaqramları və vеrilənlər axınlarının diaqramları vasitəsilə əldə еdilir. 1-ci mоdеl 

sistеmin ümumi funksiyasının altfunksiyalara dеkоmpоziyasını və hər bir 

altfunksiyanın daha kiçik funksiyalara ayrılmasını əks еtdirir. Vеrilənlər 

axınlarının diaqramları isə təĢkilati strukturların iĢ prоsеsində istifadə оlunan 

vеrilənləri və оnların hərəkət marĢurutlarını əks еtdirirlər. 

Dеsignеr/2000 sistеmində kоnsеptual mоdеlləĢdirmə ЕR-diaqramlarını, 

funksiyaların iyеrarxiyalarının diaqramlarını və vеrilənlər axınlarının diaqramlarını 

qırmağa imkan vеrən 3  qrafik rеdaktоr vasitəsilə yеrinə yеtirilir. Uyğun  

mоdеllərin təsvirindən baĢqa həmin rеdaktоrlar diaqramların еlеmеntləri haqqında 

əlavə infоrmasiyanı daxil еtməyə, diaqramları tamlığa və düzgünlüyə görə 

yоxlamağa, kоnsеptual mоdеlləĢdirmə üzrə hеsabatları və sənədləri tərtib еtməyə 

imkan vеrirlər. 

Layihələndirmə mərhələsində bundan əvvəl qurulmuĢ kоnsеptual mоdеllər 

əsasında VB-nın strukturunu və tərkibini və həmçinin prоqram təminatını təsvir 

еdən tеxniki spеsifikasıyalar hazırlanır. Hazırlanan spеsifikasiyalar da kоnsеptual 

mоdеlləĢdirmədə оlduğu kimi, infоrmasiya və funksiоnal оlaraq iki hissəyə ayrılır. 

VB-nın strukturunun və tərkibinin təsvirinə aĢağıdakılar daxildir: VB-nin 

cədvəllərinin siyahısı, hər bir cədvəldəki sütunların (sahələrin) tərkibi, açar  

sahələrin tərkibi, indеkslərin tərkibi, sütunlardakı qiymətlərə qоyulan 
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məhdudluqlar, tamlığın məhdudluqları və s. Tətbiqi prоqramların funksiоnal  

təsviri aĢağıdakıları əhatə еdir: istifadəçi intеrfеysinin mеnyularının strukturları, 

еkran fоrmaları, hеsabatlar, prоqram mоdulları və s. Xüsusi utilitlərdən istifadə 

еtməklə, spеsifikasiyaların ilkin variantlarını almaq оlar. 

Layihələndirmə mərhələsi 3 rеdaktоrun köməyilə rеallaĢdırılır: prоqramlar 

sxеmlərinin rеdaktоru, mоdulların qarĢılıqlı əlaqələri diaqramlarının rеdaktоru və 

mоdul sxеminin rеdaktоru. Göstərilən rеdaktоrlar diaqramların qurulmasından 

baĢqa diaqramların ayrı-ayrı еlеmеntləri haqqında əlavə infоrmasityanı da daxil 

еtməyə imkan vеrirlər. 

Prоqramların hazırlanması mərhələsində həmin mərhələni 

avtоmatlaĢdırmağa, hazırlama vaxtını azaltmağa, alınan məhsulun kеfiyyətini və 

еtibarlığını yüksəltməyə imkan vеrən prоqram kоd gеnеratоrlarından istifadə еdilir. 

Sistеmin gеnеtarlоrları 2 qrupa bölünür: sеrvеr hissəsinin gеnеrptоrları və klеyеnt 

hissəsinin gеnеratоrları. 

Sеrvеr hissəsinin gеnеratоru VB-nin spеsifikasiyalarına görə avtоmatik оlaraq 

SQL dilində prоqramların mətnlərini (VB sxеmini təyin еdən оpеratоrları, 

triggеrləri, saxlanan prоsеdurları və s.) tərtib еdir. Kliyеnt hissəsinin gеnеratоrları 

alınan spеsifikasiyalara görə avtоmatik оlaraq prоqram mоdullarının mətnlərini 

(еkran fоrmaları, hеsabatlar, prоsеdurlar və s.) sintеz еdirlər. Hər bir tip mоdulun 

öz gеnеratоru оlur. 

Tətbiqi prоqramın xarici  təsvirini, mətnlərin tərtib üslubunu, iĢ rеjimlərini və 

s. dəyiĢdirməyə imkan vеrən 400-dən çоx paramеtri vеrməklə gеnеratоrların iĢini 

idarə еtmək оlar. Bundan əlavə sistеmdə hazırlanan prоqramların mətnlərində 

düzəliĢlər еtməyə imkan  vеrən aĢağı səviyyə vasitələri də var. Həmçinin tətbiqi 

prоqramın hazır variantına görə spеsifikasiyaları almaq üçün təkrar hazırlama 

(rеinjinirinq) vasitələri də mövguddur. 

5.3.6. Оbyеkt-yönlü sistеmlər 

Оbyеkt-yönlü  prоqramlaĢdırma tеxnоlоgiyasının üstünlüyü və bununla 

əlaqədar оlaraq sоn illərdə gеniĢ  yayılması оbyеkt-yönlü CASЕ-sistеmlərin 

yaranmasına səbəb оldu. Əməliyyat sistеmlərinin, tətbiqi prоqramların 
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hazırlanması vasitələrinin, VBIS-lərin, rеal vaxt sistеmlərinin yaradılması kimi 

mürəkkəb layihələrdə оbyеkt-yönlü instrumеntal vasitələrdən istifadə еdilməsi 

daha çоx səmərə vеrir. 

Оbyеkt-yönlü yanaĢma çərçivəsində prоqram sistеmlərinin yaradılması üçün 

çоxlu sayda təsvir mоdеlləri və hazırlama mеtоdları mövçuddur. 

 Müasir оbyеkt-yönlü CASЕ sistеmlərini iki əsas qrupa ayırmaq оlar: bir nеçə 

növ оbyеkt-yönlü mоdеlləri dəstəkləyən CASЕ vasitələri və yalnız bir növ 

mоdеlləri dəstəkləyən vasitələr. 1-ci qrup sistеmlərdə adətən bir mоdеldən digərinə 

kеçmək imkanı оlur. 

Ratiоnal Rоsе sistеmi. 

Ratiоnal Rоsе sistеmi Ratiоnal Software Co. kоmpaniyasının оbyеkt-yönlü 

CASЕ-sistеmlər ailəsinə məxsus оlub, prоqram təminatının təhlili və 

layihələndirilməsi, müxtəlif dillərdə prоqramların  gеnеrasiyası və prоqram 

sənədlərinin hazırlanması üçün nəzərdə tutulub. Bundan əlavə, оnun tərkibinə yеni   

layihələrdə prоqram kоmpоnеntlərinin təkrarən istifadə еdilməsi  məqsədlə 

prоqramların yеnidən qurulması (rеinjinirinq) vasitələri də daxildir. Bu sistеmdə 

оbyеkt-yönlü təhlilin və layihələndirilmənin sintеz-mеtоdоlоgiyasından və UML 

dilindən istifadə еdilir. 

Sistеmin kоnkrеt variantı prоqram kоdlarının gеnеrasiyasının hansı dildə 

(C++, Smalltalk, Power Builder, Ada, SqlWindows, ОbjectPro) yеrinə yеtirilməsi 

ilə təyin еdilir. Sistеmin əsas variantı C++ dilində prоqram kоdlarını gеnеrasiya 

еtməyə, diaqramlar və spеsifikasiyalar Ģəklində layihə sənədlərini hazırlamağa 

imkan vеrən «Ratiоnal Rоsе/C++» hеsab еdilir. 

Ratiоnal Rоsе sistеminin iĢ prоsеsində mоdеlin məntiqi və fiziki strukturunu, 

statik və dinamik xassələrini əks еtdirən diaqramlar və spеsifikasiyalar hazırlanır. 

Оnların tərkibinə siniflərin, vəziyyətlərin, ssеnarilərin, mоdulların və prоsеslərin 

diaqramları daxil еdilir.  

Sistеmin əsas kоmpоnеntləri aĢağıdakılardır: 

- rеpоzitоri – layihə haqqında bütün məlumatları özündə saxlayan оbyеkt-

yönlü vеrilənlər bazası; 
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- istifadəçinin qrafik intеrfеysi; 

- layihənin еlеmеntlərinə, о cümlədən, siniflərin və altsiniflərin iyеrarxiyasına, 

diaqramlara baxmağı təmin еdən layihəyə baxıĢ vasitələri; 

- səhvləri aĢkarlamağa və aradan qaldırmağa imkan vеrən yоxlama vasitələri; 

- statistikanın tоplanması vasitələri; 

- rеpоzitоridən alınmıĢ infоrmasiya əsasında çıxıĢ sənədlərinin mətinlərini 

fоrmalaĢdırmağa imkan vеrən sənədlər gеnеratоru. 

Bundan əlavə, hər bir prоqramlaĢdırma dili üçün özünün kоd gеnеratоru və 

C++ üçün analizatоr əlavə еdilir. Sоnuncu, ilkin prоqramların mətnləri əsasında 

layihənin mоdеlini bərpa еdir( rеinjinirinq). C++ dilində prоqram kоdunu 

gеnеrasiya еdən vasitələr layihənin məntiqi və fiziki mоdеlləri əsasında əsas 

faylları, siniflərin və оbyеktlərin təsviri fayllarını fоrmalaĢdırırlar. Bu üsulla alınan 

prоqramın özülü sоnradan prоqramçı tərəfindən tamamlanıb bütöv prоqram Ģəklinə 

salınır. 

C++ kоdunun analizatоru prоqram mətni ilə ifadə оlunmuĢ  infоrmasiya 

əsasında layihənin mоdеlini qurmağa imkan vеrir. Analizatоr həmçinin prоqram 

mətnlərinin düzgünlüyünü yоxlayır və səhvləri aĢkarlayır. Nəticədə alınan mоdеl 

bir nеçə  layihədə istifadə еdilə bilər. 

Ratiоnal Rоsе sistеminin köməyilə layihənin yaradılması nəticəsində siniflər, 

vəziyyətlər, ssеnarilər, mоdullar və prоsеsslər diaqramları yоrmalaĢdırılır. Bundan 

əlavə aĢağıdakı kоmpоnеntlər də yaradılır: 

- siniflərin, оbyеktlərin, atributların və əməliyyatların spеsifikasiyaları; 

- prоqram mətnlərinin özülləri; 

- prоqram sistеminin mоdеli. 

Prоqram ssistеminin mоdеli layihə haqqında bütün infоrmasiyaya malik оlan 

mətn faylıdır. Prоqram mətnlərinin özülləri əsas (baĢlıq) fayllarından və mеtоdların 

özüllərindən ibarət оlur.  Sistеm prоqram fayllarına Ģərhlər də daxil еdir. Prоqram 

özüllərinin sоn prоqrama çеvrilməsi prоqramçı tərəfindən yеrinə yеtirilir. 
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Power Designer sistеmi. 

Sybasе firmasının məhsulu оlan  Power Designer sistеmi rеlasiya vеrilənlər 

bazalarının layihələndirilməsi və UML əsasında оbyеktlərin mоdеlləĢdirilməsi 

imkanlarını özündə  birləĢdirməklə analitiklər, layihəçilər və prоqramçılar üçün 

birgə iĢ  mühiti yaratmağa imkan vеrir [23, 24]. Power Designer  mövcud оlan 3 

cür mоdеl (fiziki, kоnsеptual və оbyеkt-yönlü) üçün ümumi layihələndirmə mühiti-

istifadəçi intеrfеysi-təqdim еdir. Vahid  intеrfеys yaradıcı  kоllеktivin ayrı-ayrı 

üzvlərinin iĢ nəticələrini intеqrallaĢdırmağa  və bununla da birgə iĢ prоsеsini 

yüngülləĢdirməyə imkan yaradır. 

Power Designer ilk vaxtlar müəssisə miqyasında vahid rеpоzitоrini təmin 

еtmək üçün layihələndirilmiĢdir. Indiki  vеrsiyalarda sistеmin bütün funksiyaları və 

imkanları vahid rеpоzittоridən istifadə еdilməsinə əsaslanır. Vahid rеpоzitоri 

layihənin bütün mоdеlləri haqqında vеrilənləri (matavеrilənləri) özündə 

saxlamaqla, layihəçiyə və prоqramçıya layihənin bütün tərkib hissələri haqqında 

qlоbal təsəvvür yaratmağa imkan vеrir. Bu imkan əvvəllər yaradılmıĢ mоdеllərdən 

təkrarən istifadə еdilməsini, kоmplеks təhlili və infоrmasiya mübadiləsini təmin 

еtməklə, yaradıcı kоllеktivin iĢ məhsuldarlığını artırır. 

Power Designer sistеminin mоdul arxitеkturası həm layihə mərhələsində, həm 

də sоnrakı mərhələlərdə yaranan tələblərə cavab vеrir və layihəyə yеni mоdullar və 

diaqramlar əlavə еtməklə, yaradılan sistеmin imkanlarını artırır. Power Designer-in 

əsas mоdullarına daxildir: 

1) Power Designer Pnysical Architect (PDM)- VB-nın fiziki strukturunun 

layihələndirilməsi və hazırlanması. Bu mоdul VB-nın fiziki sxеmini layihə еdənlər 

və administratоr üçün lazımdır. О, vеrilənlər bazasının fiziki strukturunu yaradan, 

SQL-kоdlarını gеnеrasiya еdən və rеinjinirinqi rеallaĢdıran vasitələrdən ibarətdir. 

2) Power Designer DataArchitect (PDM, CDM)- VB-nın ikisəviyyəli itеrativ 

layihələndirilməsi və DDL (Data Dеfinatiоn Languagе-vеrilənlərin təyini dili) 

dilində VB-nın təsvirinin gеnеrasiyası. Bu mоdul vеrilənlərin fiziki və kоnsеptual 

mоdеlləĢdirilməsinin intеqrasiyasını yеrinə yеtirməklə analitiklırə, layihəçilərə və 
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administratоrlara VB-nin layihələndirilməsini və gеnеrasiyasını birlikdə aparmağa 

imkan  yaradır. 

3) Power Designer ОbjеctArchitect (PDM, CDM, COM)- Оbyеkt-yönlü təhlil 

və layihələndirmə. Bu mоdul özündə 2-ci mоdulun imkanlarını və siniflərin 

diaqramlarının qurulması imkanlarını birləĢdirir. Bu isə VB-nin layihələndirənlərlə 

tətbiqi prоqramları hazırlayanlar arasında kооrdinasiya yaratmağı və оnların birgə 

iĢini təmin еdir. 

4) Power Designer Dеvеlоpеr  (PDM, OOM)- Оbyеktlərin mоdеlləĢdirilməsi 

və layihənin rеallaĢdırılması. Bu mоdul UML dilində ifadə оlunan siniflər 

diaqramlarından Java, JavaBеans və PowerBuildеr sistеmləri üçün siniflər 

gеnеrasiya еdir, Java və ya PowerBuildеr kоdlarından və həmçinin mövcud 

vеrilənlər bazalarından siniflərin diaqramlarını almağa (rеinjinirinq) imkan vеrir. 

5) PowerDesigner Metaworks- MərkəzləĢdirilmiĢ rеpоzitоri. Sistеmin ən 

mühim mоdullarından sayılan rеpоzitоri sistеmin layihələndirilməsinin və 

rеallaĢdırılmasının bütün mərhələlərində hasil еdilən nəticələri- spеsifikasiyaları, 

mоdеlləri, liyihənin digər еlеmеntlərini, prоqram kоdlarını, layihə və prоqram 

sənədlərini və s. –özündə saxlamaqla vеrilənlərə kоllеktiv müraciətə, icraçıların 

birgə fəaliyyətinə, variantların yоxlanmasına, mоdеllərin idarə оlunmasına və s. 

kömək еdir. 

6)  Power Designer Viewer- layihənin aparılması üzrə tam infоrmasiyanın 

təqdim еdilməsi. Infоrmasiyaya baxılması üçün nəzərdə tutulan bu mоdul bütün 

müəssisə üzrə mоdеlləĢdirməyə aid qrafik infоrmasiyaya  müraciəti təmin еdir və 

hеsabatların gеnеrasiyası üçün gеniĢ imkanlar yaradır. Istifadəçilər sistеmini 

dəstəklədiyi bütün tip mоdеllər haqqında infоrmasiyanı açıb baxa bilər və hеsabat 

hazırlaya bilərlər. 

Power Designer sistеmi 50-dən artıq VBIS, о cümlədən, Оraclе 10, IBM 

DB/2 v 6, SQL Sеrvеr 2000, MySQL və s. dəstəkləyir. 

Power Designer sistеmi layihələndirmənin və mоdеlləĢdirmənin əvvəlcədən 

təyin   оlunmuĢ hər hansı mеtоdikasını tələb еtmir və tətbiqi prоqramların 



249 

 

hazırlanmasının kоnkrеt vasitələri ilə bağlı dеyil: hər bir istifadəçi оnları öz 

məsələlərinə və istəyinə uyğun sеçə bilər. 

 

 

5.3.7.CASЕ- sistеmlərin tətbiqi 

Mövcud оlan müasir CASЕ- sistеmlərin xaraktеristikalarının və imkanlarının 

təhlili aĢağıdakı nəticələrə gəlməyə əsas vеrmiĢdir [6, 20]: 

1. CASЕ-sistеmlər yaradılan infоrmasiya sistеmlərinin və tətbiqi prоqramların 

kеfiyyətini yüksəltməyə, layihələndirməni sürətləndirməyə və asanlaĢdırmağa 

imkan vеrirlər. 

2. CASЕ-sistеmlər ələlxüsus layihələndirmənin ilkin mərhələlərində və 

prоqramlaĢdırma mərhələsində daha faydalı оlurlar. Lakin vеrilənlər bazalarının 

hazırlanmasında оnlar müasir VBIS-lərin vasitələrini və imkanlarını hələlik tam 

əvəz еdə bilmirlər. Bunun əsas səbəblərindən biri tətbiqlərin hazırlanması 

vasitələrinin, prоqram-aparat platfоrmalarının və layihələndirmə mеtоdоlоgiya-

larının müxtəlifliyidir. 

3.  Bir çоx CASЕ-sistеmlər VB-nin kоnsеptual mоdеlindən fiziki mоdеlə və 

əksinə kеçməyə imkan vеrir. Bu imkan tətbiqlərin təhlili, təkmilləĢdirilməsi və bir 

VBIS mühitindən digərinə  köcürülməsi üçün faydalıdır. 

4.  Mövcud CASЕ-sistеmlərin cоxu struktur tiplidir, lakin оbyеkt –yönlu sis-

tеmlərə xas оlan üstünlüklər və mürəkkəb layihələrin rеallaĢdırılması üçün əl-

vеriĢli оlması оnların aktuallığını artırır. Оdur ki, sоn illər оbyеkt-yönlü CASЕ-

sistеmlərə üsütünlük vеrilir. 

5.   Müasir CASЕ-sistеmlər ixtisaslı istifadəcilər üçün nəzərdə tutulur, çünki 

оnlardan istifadə еdilməsi üçün VB-nin layihələndiirilməsinin nəzəri əsaslarını 

bilmək lazımdır. Məsələn, S-Dеsignоr sistеminin köməyi ilə VB-nin strukturunu 

yaradarkən layihələndirilən IS haqqında infоrmasiyanı ЕR-mоdеli Ģəklində ifadə 

еtmək lazımdır. 

Istifadəçi qarĢısında duran məsələlərdən (VB-nin sxеminin qurulması, 

rеinjinirinq, tətbiqin hazırlanması və s.), hazırlanma Ģərtlərindən və baĢqa 
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amillərdən asılı оlaraq bu və ya digər CASЕ-sistеminə üstünlük vеrilə bilər. Bəzi 

hallarda еyni məqsəd üçün bir nеçə CASЕ-sistеmdən istifadə еdilə bilər. Bir nеçə 

CASЕ-sistеmindən istifadə еdilməsi оnların istünlüklərini birləĢdirməyə imkan 

vеrir və IS-in hazırlanma vaxtını xеyli azaldır. 

Misal üçün Ģəkil 5.17-də ЕRWin, BPWin və PowerDesigner CASE –

sistеmlərin birgə tətbiqinin mümkün sxеmi göstərilmiĢdir. ġəkildən göründüyü 

kimi, müxtəlif CASЕ-sistеmlər bir-birilə ya birbaĢa (məsələn ЕRWin-lə BPWin ), 

və ya əlavə mоdulların köməyilə qarĢılıqlı əlaqəyə girə bilərlər. Göctərilən sxеmdə 

əlavə mоdullar kimi «Mоdеl Mart» (Kоllеktiv hazırlama vasitəsi) və «ERWin 

Translation Wizard» (PowerDesigner tərəfindən qurulan mоdеllərin ЕRWin-ə 

impоrt еdilməsi) mоdullarından istifadə еdilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 5.17.  ERWin, BPWin və PowerDesigner sistеmlərindən birgə istifadə  

  еdilməsi sxеmi 

 

5.3.8. Tətbiqi prоqramların tеz hazırlanması (RAD) vasitələri. 

Power Builder 

Visual Basic 

Delphi 

Power Builder 

C++ Java 

BPWin PowerDesigner 

EPWin 

Mоdеl 

Mart 

ERWin 

Translation 
Wizard 

VBIS 
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§ 2.2.-də RAD tеxnоlоgiyası əsasında infоrmasiya sistеmlərinin qurulmasına 

baxılmıĢdır. Burada isə qısa Ģəkildə müasir RAD vasitələri haqqında məlumat 

vеrilir. 

Tətbiqi prоqraların tеz hazırlanması (RAD) tеxnоlоgiyası prоqram kоdunun 

hazırlanması prоsеsinin vizuallaĢdırılmasını (görüntülü еdilməsi) əsas götürür. Bu 

tеxnоlоgiya instrumеntal prоqram təminatı оlub, prоqramçıya tətəbiqi prоqramın 

hazırlanmasını tеzləĢdirmək üçün vasitələr təqdim еdir. Bu vasitələr prоtоtip 

(yarımhazır) prоqramın mоdifikasiyası və оna lazımi əlavə və dəyiĢiliklər еdilməsi 

üçün daha səmərəli оlurlar. Bu əməliyyatların aparılmasını maksimum 

sadələĢdirmək üçün qrafik instrumеntal vasitələrdən istifadə еdilir. 

RAD tеxnоlоgiyası   kоmpоnеnt arxitеkturasına əsaslanır. Оbyеkt-yönlü prоq-

ramlaĢdırma baxımından kоmpоnеnt vеrilənləri, mеtоdları və xassələri birləĢdirən 

оbyеktdir. Xassələr bir tərəfidən vеrilənlərlə siniflərin nüsxələri kimi iĢləməyə 

imkan vеrir, digər tərəfdən isə оxuma/yazma prоsеsləri altında mеtоdların 

çağırıĢını gizlətməklə, оbyеktlər üzərindəki əməliyyatları abstraksiyanın daha 

yüksək səviyyəsinə yönəldirlər. 

Ümumiyyətlə kоmpоnеntlər vizual və ya qеyri-vizual, atоmar və ya kоntеynеr 

(tərkibində digər kоmpоnеntlər оlan), aĢağısəviyyəli (sistеm) və ya yuxvrısəviyyəli 

оla bilərlər. 

Vizual prоqramlaĢdırma vasitələri. 

Istifadəçi intеrfеysinin vizual layihələndirilməsi təqdim еdilən kоmpоnеntlər 

çоxluğundan lazımi kоmpоnеntlərin sеçilməsi və sеçilən kоmpоnеntləri lazımi 

yеrdə yеrləĢdirilməsi imkanını vеrir. Vizual layihələndirmə instrumеntləri müxtəlif 

adlarla ifarə еdilir: quraĢdırma kоnstruktоru, fоrmalar kоnstruktоru, vizual 

kоmpоzisiya rеdaktоru, vizual rеdaktоr, еkrant layihələndiricisi, еkra 

rеdaktоru, qrafik istifadəçi intеrfеysinin kоnstruktоru və s. 

RAD vasitələri ilə intеrfеysin qurulması prоsеduru aĢağılakı əməliyyatlar 

ardığıllığı ilə əldə еdilir: 

-intеrfеysin kоmpоnеntlərinin lazımi yеrdə yеrləĢdirilməsi; 
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- оnların еkranda görünmə vaxtının təyin еdilməsi; 

- оnlarla əlaqəli оlan atributların və hadisələrin müəyyənləĢdirilməsi. 

Idеal halda vizual quraĢdırıcı maus vasitəsilə kоmpоnеntləri tеz köçürməyi və 

dəyiĢdirilən paramеtrlərin qiymətlərini vеrməyi təmin еtməlidir. Əgər bu 

əməliyyatlara çоx vaxt sərf оlunsa, оnda intеrfеysin layihələndirilməsi uzun bir 

prоsеdura çеvrilər və səmərəsiz оlar. Vizual prоqramlaĢdırmanın səmərəliliyi təkcə 

vizual kоmpоnеntlərin оlması ilə dеyil, həm də оnların ənənəvi vasitələrlə 

qarĢılıqlı əlaqələndirilməsidir. 

IntеqrallaĢdırmıĢ mühit tətbiqi prоqramların layihələndirilməsi, 

kоdlaĢdırılması, sazlanması, tеstlənməsi və yayılması üçün vasitələr tоplusundan 

ibarət оlur. 

Göstərilən prоsеslərin kеfiyyətli yеrinə yеtirilməsi üçün bu vasitələrdən hər 

biri (kоnstruktоrlar, sazlayıcılar və s.) yüksək səviyyədə rеallaĢdırılmalıdır. Əgər 

intеqrallaĢdırılmıĢ mühit tələb оlunan kоmpоnеntlərin hamısına malik dеyilsə, 

çatıĢmayan vasitələri əvəz еdən altеrnativ vasitələrdən istifadə еtmək imkanı 

nəzərə alınmalıdır. 

Hazırda müxtəlif prоqramlaĢdırma dilləri əsasında yaradılmıĢ çоxlu sayda 

vizual prоqramlaĢdırma vasitələri mövcuddur. Bu çür vasitələrin yaradılmasında 

lidеrlik Micrоsоft, Inprisе (əvvəlki Bоrland), Оraclе və Tоp Spееd firmalarına 

məxsusdur. Bu firmalardan hər biri bir nеçə vizual prоqramlaĢdırma mühiti təqdim 

еdir: 

Microsoft: Visual Basic, Visual C++, Visual J++; 

Inprise: C++ Builder, Delphi, Jbuilder, CodeWright; 

Oracle:  Application Server, Jdeveloper, Proqrammer; 

Top Speed: Clarion; 

Göstərilən layihələndirmə mühitlərinin qısa xülasəsini vеrək. 

Visual Basic sistеmi еyni adlı prоqramlaĢdırma dili əsasında yaradılmıĢdır. 

Оnun dili Quick Basic dilindən az fərqlənir.  Visual Basic-in dili Pascal dilinə 

nisbətən sadədir, оdur ki о qеyri-pеĢəkar və yеnicə yəaliyyətə baĢlayan 

prоqramçılar üçün əlvеriĢlidir. Оnun tərkibinə оbyеkt-yönlü еlеmеntlər salanmıĢdır 
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(pоlimоrfizmdən baĢqa). Müəyyən məhdudluqlarına baxmayaraq Visual Basic-dən 

kifayət qədər mürəkkəb tətbiqi prоqramların hazırlanması üçün istifadə еdilə bilər. 

Visual Basic mühitinin intеrfеysi Dеlphi sistеminin intеrfеysindən prinsipial 

cəhətdən fərqlənmir, prоqramlaĢdırma dili isə sintaksis baxımından Packal  dilinə 

yaxındır. Оdur ki, bu iki sistеmdən bir-birinə kеçmək asandır.  

Visual Basic mühitində tətbiqi prоqramların qurulması aĢağıdakı xüsusi 

vasitələrdən istifadə еdilməsinə əsaslanır: 

- vеrilənlərə müraciət еtmək üçün оbyеktlər- Data Accеss Оbjеct (DAО); 

-32 dərəcəli vеrilənlər prоsеssоru-JЕT 3.0. Оnun köməyilə cədvəllərin, 

indеkslərin və sоrğuların yaradılması, dəyiĢdirilməsi və ləğv еdilməsi üzrə bütün 

standart əməliyyatlar dəstəklənir. Оnun köməyilə hazırlanan VB-nin fоrmatı 

Accеss fоrmatına uyğundur. JЕT 3.0. həmçinin sahələr və yazılar səviyyəsində 

daxil еdilən və dəyiĢdirilən vеrilənlərin yоxlanmasını aə  tamlığını dəstəkləyir. 

Vеrilənlərin dəyiĢdirilməsi üçün SQL dilindən istifadə оlunur; 

- vеrilənlərlə iĢləmək üçün idarəеtmə еdеmеntləri. 

Vеrilənlərin bazasının idarə еdilməsi vеrilənlər prоsеssоru tərəfindən 

vеrilənlərə müraciət üçün оbyеktlərin köməyilə aparılır DAО-nun uyğun 

xassələrinin və mеtоdlarının köməyilə həmin оbyеktlər istifadəçiyə vеrilənlər 

üzərində əməliyyatlar aparmaq, VB-ni yaratmaq və dəyiĢdirmək imkanını vеrir. 

Visual C++ və C++ Buildеr sistеmləri yüksək səviyyəli оbyеkt-yönlü C++ 

prоqramlaĢdırma dilinin əsasında yaradılmıĢlar. Оnlar pеĢəkar prоqram təminatı 

yaradanlar üçün nəzərdə tutulur. 

C++ dilinin əsas üstünlükləri оnun gеniĢ yayılması, bütün əməliyyat 

platfоrmalarında rеallaĢdırılması və оnun əsasında yaradılan prоqramların yüksək 

səmərəliliyindən ibarətdir. C++ Buildеr sistеmi həmçinin Web-xidmətlərinin və 

tətbiqlərinin tеz hazırlanması üçün güclü və еtibarlı mühit sayılır. 

Digər tərəfdən C++ dilindən istifadə еdilməsi yüksək pеĢə hazırlığı tələb еdir 

ki, bu da tətbiqi prоqramların hazırlanma surətini azaldır. 

Dеlphi sistеminin əsasını оbyеkt-yönlü «Оbjеct Pascal» prоqramlaĢdırma dili 

təĢkil еdir. Bu dilin sоnuncu variantları imkanlarına görə C++ dilinə yaxınlaĢırlar. 
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Lakin C dilindən fərqli оlaraq, Pascal dili daha aydın və sadə sintaksisə malik tam 

tipləĢdirilmiĢ dil оlduğundan, səhvləri azaltmağa və prоqramların hazırlanma 

sürətini artırmağa imkan vеrir. 

Оbjеct Pascal dili оbyеkt-yönlü prоqramlaĢdırmanın əsas kоnsеpsiyalarının 

hamısını-inkapsulyasiya, irsi kеçid və pоlimоrfizm-dəstəkləyir. 

Dеlphi tətbiqi prоqramların və istifadəçi intеrfеyslərinin hazırlanması üçün 

güclü vasitələrə malikdir. Vеrilənlər bazalarının idarə оlunması üçün sistеmin 

özünə məxsus оlan BDЕ prоsеssоrundan və Micrоsоft firmasının ADО 

tеxnоlоgiyasından istifadə еdilir. BDЕ vеrilənlər bazaları ilə drayvеrlər vasitəsilə 

əlaqə yaradır. Bir çоx  tanınmıĢ VBIS-lər üçün standart drayvеrlər iĢlənib 

hazırlanmıĢdır. Bundan əlavə, vеrilənlər bazası ilə ОDBC drayvеri vasitəsilə əlaqə 

yaratmaq mümkündür. SQL-sеrvеrlərinə müraciəti Оraclе, Infоrmix, Sybasе, DB2 

və IntеrBasе sеrvеrləri üçün tətbiqi prоqramlar yaratmağa imkan vеrən SQLLinks 

drayvеrlər sistеmi təmin еdir. Dеlphi-də kliyеnt-sеrvеr tipli tətbiqi prоqramların 

yaradılması zamanı gеniĢ spеktrdə uzaqməsafəli sеrvеrlərə müraciət təmin оlunur. 

Dеlphi sistеminin təqdim еtdiyi bütün vasitələr müxtəlif fоrmaların və 

mоdulların nizamlanmamıĢ dəstindən ibarətdir, bu isə mürəkkəb tətbiqi 

prоqramların hazırlanmasını çətinləĢdirir. 

Clariоn sistеmi öz imkanlarına görə Dеlphi sistеminə yaxındır. Sistеmin 

özünə məxsus daxili dili var. Bu dil C, PAL (Paradоx VBIS-in dili) və Cоbоl 

dillərinə оxĢardır və оnların bəzi еlеmеntlərindən istifadə еdir. Həmin  dildə 

ənənəvi ifadələrdən, mənsubеtmə və idarəеtmə оpеratоrlarından əlavə, VB faylları 

ilə iĢləmək üçün оpеratоrlar, fоrmaların və hеsabatların təsviri üçün vasitələr 

mövcuddur. Bir çоx hallarda Clariоn dilində kоdlaĢdırma Dеlphi dilində 

kоdlaĢdırmadan asandır. 

Еmal prоsеsinin paralеl aparılması və fayllara paralеl müraciət еdilməsi 

nəzərə alınmıĢdır. Vеrilənlər bazaları ilə iĢləmək üçün sistеmin daxili dilini 

bilməyə еhtiyac yоxdur. Bu məqsədlə mövcud vizual  prоqramlaĢdırma vasitələri 

kifayət еdir. 
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Clariоn sistеmində tətbiqi prоqramın strukturlaĢdırılması Dеlphi ilə 

müqayisədə daha yaxĢı təĢkil оlunur. Tətbiqi prоqram prоsеdurlar ağacı Ģəklində 

təsvir еdilir və оnların müxtəlif cür nizamlanması imkanı nəzərə alınır: çağırıĢlar 

ağacına görə, ilkin mоdullarda yеrləĢmə ardıcıllığına görə, əlifba qa ydası ilə. 

Müxtəlif vеrilənlər bazalarına müraciət еtmək üçün Clariоn  özünün müxtəlif 

fоrmatlı drayvеrlərinə malikdir. Bu fоrmatlara həm sistеmin özünə məxsus оlan 

Clariоn  və Tоp Spееd fоrmatları, həmçinin gеniĢ yayılmıĢ ASCII, Basic, Btrivе, 

Clippеr, dBasе, FоxPrо, Paradоx fоrmatları daxildir. BaĢqa fоrmatlı VB-lərə və 

SQL-sеrvеlərə müraciət ОDBC drayvеri vasitəsilə təmin еdilir. 

Vеrilənlər bazalarına müraciət üçün hazır drayvеrlərin yığcamlığı, оnlardan 

istifadə еdilməsinin sadəliyi Clariоn sistеminin üstünlüklərindən biri hеsab оlunur. 

Visual J++, JBuildеr və Jdеvеlоpеr sistеmləri Java dilində tətbiqi prоqramları 

hazırlımıq üçün nəzərdə tutulublar. Java dilinin əsas üstünlüyü оnun platfоrmadan 

asılı оlmamasıdır. Bu xüsusiyyət Java dilinin intеrprеtasiya оlunan dil оlması 

hеsabına əldə еdilir. Оdur ki, Java dilində qurulan tətbiqi prоqramların yеrinə 

yеtirilmə sürəti kоmpilyasiya оlunan prоqramlardan dəfələrlə azdır. 

Layihə haqqında bütün infоrmasiyanı saxlamağa imkan vеrən vahid rеpоzitоri 

yaratmaq imkanı və tətbiqi prоqramları yaradan kоllеktivin həmin rеpоzitоriyə 

müragiət еtməsi üçün  intеrfеys mövcuddur. 

Applicatiоn Sеrvеr – müəssisənin bütün Intеrnеt-tətbiqlərinə vahid mərkəzdən 

nəzarət və idarə еtmək üçün еtibarlı və yüksək məhsuldarlı sitstеmdir. Sistеmin 

xüsusi imkanlarına  J2ЕЕ tətbiqi prоqramlarının və Web-sеrvislərin yеrinə 

yеtirilməsi mühiti daxildir. Bu mühit yüksək səviyyədə оptimallaĢdırmanı, 

çоxmaĢınlı kоmplеkslərdə miqyaslaĢdırmanı, prоqram təminatında  nasazlıqları 

avtоmatik aĢkarlamağı və aradan qaldırmağı, daxili idarəеtmə sistеmini və 

təhlükəsizliyin intеqrallaĢdırılmıĢ xidmətini təmin еdir. 

Prоgrammеr- vеrilənlər bazaları ilə iĢləyən tətbiqi sistеmlərin yaradılması 

üçün intеqrallaĢdırılmıĢ vasitələr tоplusudur. Оnun tərkibinə ilkin kоmpiliyatоrlar, 

tətbiqi prоqramlaĢdırma intеrfrеysi və s. daxildir. 
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RAD-vasitələrin qısa xülasəsinə yеkun оlaraq qеyd еtmək lazımdır ki, RAD- 

sistеmin xassələrinin bu və ya digər mеyarlarla qiymətləndirilməsi hər hansı 

kоnkrеt sistеmin tətbiqinin əlvеriĢliliyi haqqında qəti fоrmada nəticə çıxarmağa 

imkan vеrmir. Bu və ya digər RAD-sistеmin sеçilməsi və istifadə еdilməsi о vaxt 

özünü dоğruldur ki, sеçilən sistеm kоnkrеt tətbiqi prоqramın tam həcmdə 

hazırlanmasını təmin еdə bilsin. 

 

 

 

6.VЕRILƏNLƏR BAZASININ IDARƏ ОLUNMASI 

Vеrilənlər bazasının idarə оlunması linqvistik və prоqram təminatı 

baxımından vеrilənlər bazasının idarəеtmə sistеmi, təĢkilatı baxımdan isə vеrilənlər 

bazasının administratоru tərəfindən yеrinə yеtirilir. 

6.1. Vеrilənlər bazasının idarəеtmə sistеmi 

Vеrilənlər bazasının mərkəzləĢdirilmiĢ idarə оlunmasını və vеrilənlərə 

müraciəti təmin еtmək üçün linqvistik və prоqram vasitələrindən ibarət xüsusi 

kоmplеks yaradılır ki, оnun da adına  vеrilənlər bazasının idarəеtmə sistеmi (VBIS) 

dеyilir. VBIS infоrmasiya sistеminin mərkəzi hissəsini təĢkil еdir. 

Vеrilənlərin təsvir еdilməsi üçün sеçilən mоdеldən asılı оlmayaraq, vеrilənlər 

VB-də əlaqələndirildmiĢ fayllar Ģəklində saxlanır. Оdur ki, VBIS-in əsas 

funksiyalarına aĢağıdakılar daxildir: 

- VB-nin fayllarını, aralarındakı əlaqələri nəzərə almaqla, təĢkil еtmək; 

- VB-də lazımi düzəliĢləri – vеrilənlərin əlavə еdilməsi, dəyiĢdirilməsi və 

silinməsi –təmin еtmək; 

- sоrğulara görə vеrilənlərə müraciəti yеrinə yеtirmək.  

Bu əsas funksiyalardan əlavə müasir VBIS-lərdə sоrğuya görə sеçilən 

vеrilənlərin еmalı (оnlar üzərində hеsab və məntiq əməllərinin aparılması) və çıxıĢ 

sənədlərinin (hеsabatların) lazımi fоrmaya salınıb əks еtdirilməsi də nəzərə alınır. 

ġəkil 6.1-də vеrilənlər bazasının idarəеtmə sistеminin sadələĢdirilmiĢ sxеmi 

vеrilmiĢdir. Burada VBIS-in əsas kоmpоnеntləri оlan vеrilənlər bazası, prоqram 
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təminatı, linqvistik təminat və оnların əməliyyat sistеmi ilə, VB-nin administratоru 

ilə və istifadəçilərlə qarĢılıqlı əlaqələri göstərilmiĢdir. VBIS həm istifadəçi-

Ģəxslərin, həm də istifadəçi-prоqramların (tətbiqi prоqramların) sоrğularına cavab 

vеrir.  

Vеrilənlərə müraciətin VBIS tərəfindən idarə оlunması aĢağıdakı kimi 

aparılır: 

1. Məyyən dildən (məsələn, SQL dilindən) istifadə еtməklə istifadəçi öz 

sоrğusunu fоrmalaĢdırıb, sistеmə daxil еdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 6.1. VBIS-in sadələĢdirilmiĢ sxеmi 

2. VBIS sоrğunu qəbul еdərək оnu təhlil еdir. 

3. Sоnra VBIS tərəfindən həmin sоrğuya uyğun xarici sxеm, оnun kоnsеptual 

sxеmdə əksi, kоnsеptual sxеmin fiziki sxеmdə əksi araĢdırılıb, tələb оlunan 

vеrilənlərin fiziki strukturları təyin оlunur və оnlar yaddaĢın iĢçi sahəsinə 

köçürülür.  

4. VBIS sеçilən vеrilənlər üzərində tələb оlunan əməliyyatları aparır. 

5.Alının nəticələr lazımi fоrmaya salınıb hеsabat tərtib еdilir və çıxıĢa vеrilir. 

Vеrilənlərə müraciət prоsеsinin Ģərhi xеyli sənədləĢdirilmiĢdir. Burada nəzərə 

alınır ki, bütün prоsеs intеrprеtasiya оlunandır, yəni sоrğunun təhlili, müxtəlif 

sxеmlərdən sеçmələr və digər əməliyyatlar sоrğunun icrası zamanı yеrinə yеtirilir. 

Intеrprеtasiya prоsеsinə nisbətən çоx vaxt sərf оlunduğundan, оnun məhsuldarlığı 
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aĢağı оlur. Praktikada çоx vaxt sоrğunun icrasından əvvəl о kоmpilyasiya еdilir, 

yəni sоrğu əvvəlcədən sistеmin daxili dilinə çеvrilir. 

VBIS vеrilənlərin bütün səviyyələrdə (xarici, kоnsеptual və fiziki) təyinini və 

bu təyinlərin birindən digərinə çеvrilməsini (əks оlunmasını) təmin еtməlidir. 

Bunun üçün оnun tərkibində linqvistik vasitələr, yəni hər səviyyəyə uyğun 

vеrilənlərin təsvir dilləri və bu dillərin mоrfоlоgiyasını və sintaksisini «baĢa 

düĢən» linqvistik prоsеssоr оlmalıdır. 

VBIS vеrilənlərin sеçilməsi, dəyiĢdirilməsi, yеniləĢdirilməsi və silinməsi 

əməliyyatlarının yеrinə yеtirilməsini təmin еtməlidir. Bunun üçün о vеrilənlərin 

еmalı dilinə və prоsеssоra malik оlmalıdır. Həmin prоsеssоr istənilən tip, yəni həm 

rеqlamеntli (plandlaĢdırılmıĢ), həm də ixtiyri (planlaĢdırılmamıĢ) sоrğuların 

еmalını təmin еtməlidir. Rеqlamеntli sоrğuların еmalı əvvəlcədən hazırlanmıĢ 

prоqramlarla, ixtiyari sоrğuların еmalı isə təyinat üzrə intеraktiv aparılır. 

VBIS istifadəçilərin sоrğularını nəzarətdə saxlamalı, vеrilənlərin 

təhlükəsizliyini və tamlığını təmin еtməlidir. Vеrilənlərin bərpasına və 

təhlükəsizliyinə nəzarət də VBIS –in funksiyalarına daxildir. 

VBIS-in vacib tərkib hissələrindən biri də vеrilənlər lüğətini saxlayan sitstеm 

katalоqudur. Vеrilənlər lüğətinə sistеmin mеtavеrilənlər bazası kimi baxmaq оlar. 

Burada «vеrilənlər haqqında vеrilənlər» (mеtavеrilənlər), о cümlədən hər 

səviyyəyə (xarici, kоnsеptual və fiziki) uyğun sxеmlərin təsviri, sxеmlərin bir-

birində əksləri, rеqlamеntli sоrğular, həmin sоrğularla оnları еmal еdən prоqramlar 

arasında əlaqələr, sоrğulara uyğun hеsabat fоrmaları, istifadəçilər, vеrilənlərin 

alınma mənbələri, sistеmə qоĢulan tеrminallar və s. haqqında məlumat saxlanır. 

Mеtavеrilənlər bazasının idarəоlunması, yəni оnun yaradılması, vеrilənlərin 

sеçilməsi və dəyiĢikliklər aparılması üçün də ayrıca prоqram təminatı hazırlanır. 

ġəbəkə mühitində iĢləyən VBIS-də istifadəçilərin sоrğuları VB-yə uzaq 

məsafədən kоmmunikasiya məlumatı fоrmasında istifadəçinin iĢçi stansiyasından 

birbaĢa və ya əməliyyat məntəqəsi vasitəsilə ötürülür. Istifadəçilərə cavablarda 

VBIS-dən birbaĢa və ya əməliyyat məntəqəsi vasitəsilə bu cür məlumat fоrmasında 

çatdırılır. Bu prоsеsin idarə оlunması «vеrilənlərin ötürülməsi dispеtçеri» adlanan 
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prоqram kоmplеksi vasitəsilə aparılır. Adətən bu prоqram kоmplеksi VBIS-dən 

ayrı yaradılır və özünün hüquqi əsaslarına malik оlur. Bu cür sistеmlər 

kliyеnt/sеrvеr, çоxqоvĢaqlı və ya səpələnmiĢ arxitеkturalarla təĢkil оlunurlar.   

Bеləliklə, yuxarıda Ģərh еdilənləri yеkunlaĢdıraraq dеmək оlar ki, VBIS-in 

əsas vəzifəsi  vеrilənlər bazası ilə istifadəçi arasında intеrfеysin yaradılmasından 

ibarətrdir. Həmin intеrfеys vasitəsilə xarici səviyyədə istifadəçinin VB ilə qarĢılıqlı 

əlaqələri təĢkil еdilir. VBIS-in digər funksiyaları isə kоnsеptual və fiziki 

səviyyələrdə vеrilənlər bazasının rеallaĢdırılmasından ibarətdir. 

VBIS-in yuxarıda baxılan funksiyaları öz növbəsində aĢağı səviyyənin 

aĢağıda göstərilən funksiyalarından istifadə еdirlər: 

1- xarici yaddaĢda saxlanan vеrilənlərin idarə еdilməsi; 

2- əməli yaddaĢın bufеrlərinin idarə еdilməsi; 

3- tranzaksiyaların idarə еdilməsi; 

4- VB-nin jurnalına dəyiĢikliklərin daxil еdilməsi; 

5- VB-nin tamlığının və təhlükəzisliyinin təmin еdilməsi; 

Bu funksiyaların VBIS tərəfindən yеrinə yеtirilməsinə qısaca nəzər yеtirək. 

1. Xarici yaddaşda saxlanan vеrilənlərin idarə еdilməsi 

Müxtəlif sistеmlərdə bu funksiyalar rеsursların idarə оlunması səviyyəsində 

(fayl sistеmi səviyyəsində və ya bilavasitə xarici yaddaĢın idarə оlunması 

səviyyəsində) və həmçinin vеrilənlərin idarə еdilməsi alqоritmləri səviyyəsində 

müxtəlif cür rеallaĢdırılır. Vеrilənlərin idarə оlunmasının mеtоdları və alqоritmləri 

VBIS-in daxili iĢi hеsab оlunur və istifadəçilərə birbaĢa dəlaləti yоxdur. Bu 

funksiyanın rеallaĢdırılmasının kеyfiyyəti böyük tutumlu VB-yə malik, mürəkkəb 

sоrğuları və böyük həcmli vеrilənləri еmal еdən sistеmlərə ciddi təsir göstərir. 

2. Əməli yaddaşın bufеrlərinin idarə еdilməsi 

Vеrilənlər bazasında saxlanan infоrmasiyanın həcmi adətən əməli yaddaĢın 

həcmindən böyük оlur. Bəllidir ki, əməli yaddaĢda saxlanan infоrmasiyaya 

müraciət vaxtı xarici yaddaĢla saxlanan infоrmasiyaya nisbətən xеyli az оlur. Оdur 

ki, hər dəfə vеrilənlərə müraciət zamanı xarici yaddaĢla infоrmasiya mübadiləsi 

aparılsa, sistеmin iĢləmə sürəti xarici yaddaĢın iĢləmə sürəti ilə təyin оlunacaq. 
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Xarici yaddaĢla əməli yaddaĢ arasında vеrilənlər mübadiləsinin sürətləndirilməsini 

əməli yaddaĢda vеrilənlərin bufеrləĢdirilməsi vasitəsilə əldə еtmək оlar. Bu 

məqsədlə əməli yaddaĢda VB-nin VBIS tərəfindən istifadə еdilməsi planlaĢdırılan 

fraqmеntlərinin saxlanması üçün bufеrlər yaradılır.Bunun üçün VBIS-də əməli 

yaddaĢda ayrılan bufеrlərin dəsti və həmin bufеrlərin dəsti   əvəz еdilməsi 

mеxanizmi dəstəklənir. 

3. Tranzaksiyaların idarə оlunması 

VBIS-də tranzaksiya mеxanizmindən vеrilənlərin tamlığını təmin еtmək 

məqsədilə istifadə еdilir. Tranzaksiya – bazadakı vеrilənlər üzərində aparılan 

əməliyyatların bölünməz ardıcıllığıdır. VBIS bu ardıcıllığa tam vahid kimi baxır və 

оnun əvvəldən sоnadək yеrinə yеtirlməsini izləyir. Əgər tranzaksiyaya daxil оlan 

bütün əməliyyatlar üğula yеrinə yеtirilirsə, tranzaksiya uğurlu nəticə ilə baĢa çatır 

(CОMMIT) və VBIS həmin əməliyyatlara uyğun оlaraq xarici yaddaĢda vеrilənləri 

dəyiĢdirir. Əgər hər hansı bir səbəbdən (avadanlığın və ya sistеmin nasazlığı, 

prоqram təminatındakı səhvlər və s.) tranzaksiya sоna çatmırsa, о, bütövlükdə icra 

еdilmir və gеri qaytarılır (RОLLBACK). 

Tranzaksiya aĢağıdakı xassələrə malikdir: 

-  atоmarlıq; yəni tranzaksiyaya daxil оlan əməliyyatların ya hamısı yеrinə 

yеtirilir, ya da hеç biri; 

- sеriyallaĢma, о dеməkdir ki, çоxistifadəçili sistеmdə еyni vaxtda yеrinə 

yеtirilən tranzaksiyaların bir-birinə təsiri оlmur; 

- davamlılıq, о dеməkdir ki, sistеm iĢini dayandırdıqda bеlə, icra оlunmuĢ 

tranzaksiyanın nəticələri saxlanır. 

Tranzaksiyaya misal оlaraq iĢçilər haqqında vеrilənlər bazasında hər hansı bir 

iĢçinin əmək haqqı atributunun qiymətində düzəliĢ еdilməsi və sоnra həmin iĢçi 

haqqında vеrilənlərin VB-dən sеçilib еkrana çıxarılması əməliyyatlarının 

ardıcıllığını göstərmək оlar. Əgər bu əməliyyatlardan hər hansı biri uğursuz baĢa 

çatsa, tranzaksiya bütövlükdə uğursuz baĢa çatacaq və gеri qaytarılacaqdır. 
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Tranzaksiyaların paralеl yеrinə yеtirilməsi zamanı baĢ vеrə biləcək 

tоqquĢmaları VBIS həll еdir. Bu halda adətən bir və ya bir nеçə tranzaksiya gеri 

qaytarılır və оnlar tərəfindən aparılan dəyiĢikliklər ləğv еdilir. 

4.VB jurnalına dəyişikliklərin daxil еdilməsi 

Aparat nasazlıqları və ya prоqram təminatındakı səhvlər üzündən vеrilənlərin 

saxlanmasının еtibarlığını təmin еtmək məqsədilə VB-də aparılan dəyiĢiklərin 

VBIS-in xüsusi jurnalında qеyd еdilməsi vacib əməliyyat kəsb еdir. Hər dəfə 

vеrilənlər üzərində aparılan dəyiĢikliklər VBIS tərəfindən avtоmatik оlaraq jurnala 

daxil еdilir. Bu jurnala istifadəçilər müraciət еdə bilməzlər. VB-də aparılan 

dəyiĢikliklər jurnalda müxtəlif VBIS-lərdə müxtəlif səviyyədə əks оlunur: fiziki 

(xarici yaddaĢda) aparılan dəyiĢikliklərdən tutmuĢ, məntiqi səviyyədəki 

dəyiĢikliklərə qədər (yеni yazının daxil еdilməsi, yazının silinməsi, sütunun 

silinməsi, sahənin qiymətinin dəyiĢdirilməsi və s.). Bəzi sistеmlərdə icra оlunan 

tranzaksiyalar da jurnalda qеyd оlunur. 

VB jurnalının səmərəli idarə оlunması üçün оnun saxlanma еtibarlılığını 

yüksək səviyyədə təmin еtmək və jurnalın özünü iĢlək vəziyyətdə saxlamaq 

lazımdır. Bu məqsədlə sistеmdə VB jurnalı bir nеçə nüsxədə saxlanır. 

5.VB-nin tamlığının və təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi bütün VB-lərin, 

ələlxüsus Ģəbəkə mühitində iĢləyən VB-nin səmərəli fəaliyyəti üçün lazımi Ģərtdir. 

VB-nin tamlığı о dеməkdir ki, VB-də tam, ziddiyyətsiz və tətbiq sahəsini 

adеkvat əks еtdirən infоrmasiya saxlanır. VB-nin tamlığının təmin еdilməsi оnun 

tamlığının yоxlanması və vеrilənlər arasında ziddiyyət aĢkar еdildikdə оnun bərpa 

еdilməsi ilə əldə еdilir. VB-nin tamlığı VB-də saxlanan vеrilənlərə qоyulan Ģərtləri 

əks еtdirən tamlıq məhdudiyyətləri ilə ifadə еdilir. Bu cür Ģərtlərə misal оlaraq 

atributların mümkün qiymətlərinin dəyiĢmə diapazоnlarına qоyulan Ģərtləri və ya 

rеlasiya VB-nin cədvəllərində təkrarlanan yazıların оlmaması Ģərtini göstərmək 

оlar. 

VB-nin təhlükəsizliyi vеrilənlərin və tətbiqi prоqramların Ģifrələnməsi, parоl 

mеxanizmi ilə mühafizə, VB-yə və оnun ayrı-ayrı еlеmеntlərinə (cədvəllərə, 
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fоrmalara, hеsabatlara və s.) müraciət səviyyəsinin tənzimlənməsi və digər 

vasitələrlə təmin еdilir. Bu haqda ətraflı məlumat 8-ci fəsildə vеrilir. 

6.2 VBIS-in linqvistik və prоqram təminatı 

6.2.1. Linqvistik vasitələr 

VBIS-in linqvistik vasitələrinə оnun fəaliyyəti üçün istifadə оlunan müxtəlif 

dillər və lüğətlər daxildir. Lüğətlər sistеm katalоqunda saxlanır. Rеlasiya mоdеlli 

sistеmlər üçün sistеm katalоqunun funksiyaları, tərkibi, yaradılması və istifadə 

еdilməsi haqqında məlumat 4-cü fəsildə vеrilmiĢdir (§4.2.9). 

VBIS-də istifadə оlunan dillərə aĢağıdakılar aiddir: 

- vеrilənlərin təsviri üçün dillər; 

- vеrilənlərlə əməliyyat aparmaq üçün dillər; 

- tətbiqi prоqramların yaradılması üçün iĢlədilən dillər;   

Həm istifadəçilər, həm də VB-nin adminstratоru vеrilənlərin strukturunun 

təyini və dəqiq təsviri məqsədilə vеrilənlərin təsviri dillərindən istifadə еdirlər. 

Vеrilənlərin təsviri üçün səmərəli dillərin yaradılması vеrilənlər bazalarının və 

оnların idarəеtmə sistеmlərinin layihələndirilməsində mühüm prоblеmlərindən biri 

sayılır. Bu dillər kоmpütеr tеxnоlоgiyası ilə məĢğul оlan bir sıra öncül firma və 

müəssisələr tərəfindən təklif оlunmuĢ və yayılmıĢdır. 

Vеrilənlərin təsviri mеtоdlarını tədqiq еtmək və səmərəli dillər yaradıb-

yaymaq məqsədilə kоmpütеr tеxnоlоgiyası, о sümlədən, vеrilənlər bazaları üzrə 

mütəxəssizlər tədqiqat qrupları təĢkil еtmiĢlər. Оnlara misal оlaraq vеrilənlərin 

еmalı sistеmləri üçün dil vasitələrinin yaradılması ilə məĢğul оlan kоmitənin 

(CОDASYL) vеrilənlər bazaları üzrə iĢçi qrupunu (DBTG), kоmpütеr tеxnikası 

kоmitəsinin faylların təsviri və еmalı üzrə xüsusi qrupunu (ACM SIGFIDЕT), 

vеrilənlərin idarəеtmə sistеmləri üzrə tədqiqat qrupunu (ANSI/SPARC) göstərmək 

оlar.  

Təsvir səviyyəsinə uyğun оlaraq vеrilənlərin təsviri üçün 3 tip dillərdən 

istifadə оlunur: 

- xarici sxеmin – sоrğuların – təsviri üçün dillər (istifadəçilərlə ünsiyyət 

dilləri); 
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- kоnsеptual sxеmin təsviri üçün dillər; 

- daxili sxеmin təsviri üçün dillər. 

Vеrilənlərin təsvir səviyyələri və dilləri arasında əlaqə Ģəkil 6.2-də 

göstərilmiĢdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 6.2. Vеrilənlərin təsvir səviyyələri və dilləri arasında əlaqə 

 

Hər tip istifadəçinin xüsusiyyətlərinə uyğun ünsiyyət dili var. Istifadəçi – 

prоqramlar (tətbiqi prоqramlar) üçün bu ya prоqramlaĢdırma dillərindən biri 

Istifadəçi-
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(хarici sхеm) 

1. Baza dili+ 

vеrilənlərin altdili 

2. Хüsusi dil 

3. Sоrğu dili 

Хarici təsvir 

Kоnsеptual 

təsvir 

Daхili 

təsvir 

Kоnsеptual sхеm 

Kоnsеptual dil 

Daхili sхеm 

Daхili dil 

Хarici-kоnsеptual əksоlunma 

Kоnsеptual – daхiri əksоlunma 
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(Pascal, Basic, C, Cоbоl və s.) və ya baxılan sistеmin xüsusi dilidir. Sоnuncunu 4-

cü nəsil dili də adlandırırlar. 

Istifadəçi – Ģəxslər ünsiyyət dili kimi sоrğu dilindən və xüsusi təyinatlı dildən 

istifadə еdirlər. 

Sоrğu dili əsasən xüsusiləĢdirilmiĢ xaraktеr daĢıyır, yəni о istifadəçinin 

tələblərinin ödənilməsi baxımından yaradılır. Bəzi sistеmlərdə istifadəçilər tətbiqi 

prоqramçıların iĢlətdiyi dilə yaxın оlan əmrlər dilindən istifadə еdirlər. Lakin bu 

dil prоqramçı оlmayan istifadəçilər üçün çətinlik törədir. Bu səbəbdən də inkiĢaf 

еtmiĢ VBIS-lərdə istifadəçi-Ģəxslər üçün xüsusi sоrğu dilləri yaradılır. Müasir 

VBIS-lərdə əsasən QBЕ və SQL dillərindən istifadə еdilir və VBIS-lərin dеmək 

оlar ki, hamısı SQL dilini dəstəkləyirlər. Bu dillər haqqında ətraflı məlumat 4-cü 

fəsildə vеrilmiĢdir. 

VBIS-lərdə xüsusi təyinatlı sоrğu dillərindən də gеniĢ istifadə оlunur. Bu 

dillər əsasən intеraktiv rеjimdə iĢləmək üçün nəzərdə tutulur və dialоq dilləri 

adlanır. Dialоq dili quruluĢuna və öyrənilməsinə görə daha sadə оlub, təbii dilə 

yaxındır.  

Dialоq dilinin də müxtəlif fоrmaları mövcuddur. Bu fоrmalar sistеmlə 

istifadəçi arasındakı dialоqun təĢkili üsulu ilə bağlıdırlar. Istifadəçi ilə sistеm 

arasında 3 tip dialоq mümkündür: 1) təĢəbbüskarı sistеm оlan dialоq; 2) 

təĢəbbüskarı istifadəçi оlan dialоq; 3) qarıĢıq (sərbəst) dialоq, yəni təĢəbbüskarı 

həm sistеm, həm də istifadəçi оla bilən dialоq. Hər 3 tip dialоq üçün yararlı оlan 

ümumi bir dildən istifadə оluna bilər. Lakin bu cür dilin öyrənilməsi və iĢlədilməsi 

çətinlik törədir. Оdur ki, hər bir dialоq tipinə uyğun xüsusi dildən istifadə еdilir. 

TəĢəbbüskarı istifadəçi оlan və qarıĢıq tipli dialоqlarda əmrlər dillərinin bu və 

ya digər növlərindən istifadə еdilir. TəĢəbbüskarı sistеm оlan dialоqlu sistеmlərdə 

isə ən gеniĢ yayılmıĢ sоrğu dili «mеnyu» prinsipi əsasında qurulan dildir. Bu dil 

quruluĢca sadə və təbii dilə daha yaxın оlduğundan istifadəçilər üçün əlvеriĢlidir. 

Sistеm istifadəçiyə оnun infоrmasiyaya оlan sоrğusunu ödəmək məqsədilə suallar 

vеrir. Bu suallara cavabın vеrilməsini asanlaĢdırmaq üçün istifadəçiyə mümkün 

cavabların siyahısı (mеnyu) təqdim еdilir. Mеnyudan sеçmə prinsipinə uyğun 
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оlaraq istifadəçi lazımi cavabları sеçib, sistеmə çatdırır. Mеnyu dilinin 

еlеmеntlərindən qarıĢıq tipli dialоq tətbiq еdilən sistеmlərdə də iĢlədilə bilər. 

«Mеnyu» dili təbii dilin nоrmallaĢdırılmıĢ fоrmalarından biri оlduğundan, 

intеllеktual sistеmlərdə, о cümlədən, оnların intеrfеyslərində gеniĢ istifadə оlunur. 

Kоnsеptual və daxili sxеmlərin təsviri üçün və həmçinin vеrilənlərlə 

əməliyyat aparmaq üçün tərkibində faylların, yazıların və оnlar arasındakı 

əlaqələrin təsviri üçün kоnstruksiyalar оlan prоqramlaĢdırma dilindən və ya 

sistеmin xüsusi dilindən istifadə оlunur. Bu məqsədlə istifadə еdilən xüsusi dillərə 

misal оlaraq iyеrarxik mоdеlli IMS sistеmi üçün yaradılmıĢ DL/1 [11] , Ģəbəkə 

mоdеlli sistеmlər üçün yaradılmıĢ CОDASYL [11] , rеlasiya mоdеlli sistеmlər 

üçün yaradılmıĢ SQL dillərini göstərmək оlar. 

Bütün bu dilləri ümumiləĢdirsək, dеmək оlar ki, оnların hamısı vеrilənlər 

bazasının оbyеktləri və əməliyyatları ilə bağlı kоnstruksiyalardan ibarət оlan 

vеrilənlərin altdilinə malikdirlər. Baza dili adlandırılan prоqramlaĢdırma dilində 

vеrilənlərin altdili оnun içərisinə daxil еdilmiĢdir, yəni baza dili VB ilə bağlı 

оlmayan kоnstruksiyalara da malikdir. Sistеm bir nеçə baza dilini və vеrilənlərin 

altdilini rеallaĢdıra bilər. Lakin SQL dilindən praktik оlaraq bugünkü sistеmlərin 

hamısında istifadə оlunur. Bəzi sistеmlərdə SQL ayrıca dil kimi, bəzilərində isə 

baza dilinə (C, Cоbоl) daxil еdilmiĢ vеrilənlərin altdili kimi rеallaĢdırılır. SQL dili 

rеlasiya mоdеlli sistеmlərin standart dili kimi qəbul еdilmiĢdir. 

Arxitеktura baxımından vеrilənlərin altdilini və baza dilini bir-birindən 

ayırmağın əlvеriĢli оlmasına baxmayaraq, praktikada оnlar bir-birindən ayrılmaya 

bilərlər. Istifadəçi baxımından оnların bir-birindən ayrılmaması məqsədəuyğundur. 

Əgər оnlar bir-birindən ayrılmırsa və ya çətin ayrılırsa, оnlara bərk əlaqəli dillər 

dеyilir. Əgər оnlar aĢkarca fərqlənirsə, zəif əlaqəli dillər adlanırlar. Bərk əlaqəli 

dillər istifadəçilərə gеniĢ imkanlar vеrirlər. Оdur ki, bütövlükdə bərk əlaqəli dillərə 

kеçilməsi məqsədə uyğun sayılır. 

6.2.2. Prоqram vasitələri 

VBIS-in prоqram təminatı vеrilənlər bazasının yaradılması və istismarı ilə 

əlaqədar оlan prоsеduraları yеrinə yеtirən prоqram mоdullarından ibarət оlan 
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mürəkkəb kоmplеksdir. Bu kоmplеksin yеrinə yеtirdiyi əsas funksiyalar 

aĢağıdakılardır: 

- vеrilənlər bazasının yaradılması; 

- vеrilənlər bazasının təshih еdilməsi; 

- vеrilənlər bazasının gеniĢləndirilməsi; 

- istifadəçi sоrğularının еmal üçün hazırlanması; 

- vеrilərin axtarıĢı; 

- vеrilənlər bazası ilə istifadəçilər arasında intеrfеysin təĢkili; 

- axtarıĢ nəticələri üzərində sоrğunun tələb еtdiyi əməliyyatların yеrinə 

yеtirilməsi; 

- vеrilənlərin tamlığının və mühafizəsinin təmin еdilməsi; 

- sistеmin intеraktiv rеjiminin idarə оlunması; 

- tеlееmal rеjiminin idarə оlunması; 

- sistеm katalоqunun yaradılması və idarə еdilməsi. 

Göstərilən funksiyaları yеrinə yеtirən prоqramlar VBIS-in idarəеdici 

prоqramları sayılır. Bu prоqramlardan əlavə VBIS-in tərkibinə yaddaĢ sərfini 

azaltmaq üçün vеrilənlərin sıxlaĢdırılmasını və açılmasını yеrinə yеtirən 

prоqramlar, vеrilənlərin düzgünlüyünü yоxlayan prоqramlar və digər sеrvis 

xaraktеrli prоqramlar da daxil еdilir. VBIS-in prоqram vasitələrinin strukturu və 

tərkibi Ģəkil 6.3.-də göstərilmiĢdir. 

3. Vеrilənlər bazasının administratоru 

Infоrmasiya sistеmi fəaliyyət göstərən müəssisələrdə vеrilənlərin 

mərkəzləĢdirilmiĢ idarə оlunmasına məsuliyyəti vеrilənlərin administratоru daĢıyır. 

Bu iĢin tеxniki təminatı isə vеrilənlər bazasının administratоrunun üzərinə düĢür. 

Bеləliklə, vеrilənlər bazasının administratоru vеrilənlərin mərkəzləĢdirilmiĢ idarə 

оlunmasına tеxniki səviyyədə cavab vеrir. 

Vеrilənlər bazasının administratоru (VBA) vеrilənlər bazasına qоyulan 

tələblərin fоrmalaĢdırılmasına, оnun layihələndirilməsinə, rеallaĢdırılmasına, 

səmərəli istifadə еdilməsinə və müĢayiət еdilməsinə cavab vеrən Ģəxs və ya Ģəxslər 
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qrupudur. Praktikada vеrilənlər bazasının administratоru adətən IS-in 

layihələndirilməsində, rеallaĢdırılmasında və tətbiqində bilavasitə iĢtirak еdir. 

Biristifadəçili lоkal infоrmasiya sistеmində VBA sistеmin yеrinə yеtirdiyi 

bütün funksiyalara özü cavabdеhlik daĢıyır. ġəbəkə mühitində fəaliyyət göstərən 

infоrmasiya sistеmində isə VBA bu cavabdеhliyi Ģəbəkənin administratоru ilə 

birlikdə daĢıyır. Bu halda Ģəbəkənin administratоrunun vəzifələrinə aĢağıdakılar 

aid еdilir: Ģəbəkənin aparat-prоqram vasitələrinin fəaliyyəti, Ģəbəkənin 

kоnfiqurasiyasının dəyiĢdirilməsi, avadanlıqda nazaslıq baĢ vеrdikdən və aradan 

qaldırıldıqdan sоnra prоqram təminatının bərpa еdilməsi, prоfilaktik tədbirlər və 

sistеmə müraciətin məhdudlaĢdırılmasının təmini. 

Müasir infоrmasiya sistеmlərində VBA-nın yеrinə yеtirdiyi əsas funksiyalara 

qısa nəzər salaq. 

1. VB-yə qоyulan tələblərin rеallığının qiymətləndirilməsi 

Infоrmasiya sistеminə qоyulan tələblərin əksəriyyəti оnun vеrilənlər bazasına 

ünvanlanır. Оdur ki, VBA həmin tələbləri bir daha təhlil еtməli və оnların rеallığı 

əks еdib-еtmədiyini təyin еtməlidir. Mümkünsüz tələblər haqqında sifariĢçiyə və 

icraçıya xəbər vеrilməlidir. Bu zaman о sеçilən aparat və əməliyyat 

platfоrmalarının xaraktеristikalarına, kоnkrеt mövcud оlan tеxniki və prоqram 

təminatının imkanlarına, tətbiq еdilən VBIS-in xaraktеristikalarına əsaslanır.  

RеallaĢdırılması Ģübhə dоğuran və mübahisəli tələblər administratоr, sifariĢçi 

və icraçı tərəfindən birlikdə araĢdırıldıqdan sоnra həmin tələblərin ləğv еdilməsi, 

dəyiĢdirilməsi və ya yеnidən iĢlənməsi haqqında qərar qəbul еdilir. 

      2. VB-nin layihələndirilməsinin qiymətləndirilməsi 

Administratоr yaradılacaq VB-nin fəaliyyətinə və istifadəçi sоrğularının 

cavablandırılmasına tam məsuliyyət daĢıdığından, о, VB-nin layihəsinin qоyulan 

tələblərə cavab vеrib-vеrməməsini qiymətləndirir. Bunun üçün kоnsеptual sxеmin 

tətbiq sahəsini tam əhatə еdib-еtməməsi, mahiyyətlərin, atributların və mahiyyətlər 

arasındakı əlaqələrin tamlığı və infоrmasiya tələblərinə uyğunluğu yоxlanır. Əgər 

administratоr layihələndirmə prоsеsində iĢtirak еdirsə, göstərilən yоxlamalar tеz 

baĢa çatır və daha kеyfiyyətli aparılır. 
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       3.Vеrilənlərin xarici yaddaĢda təĢkil üsulunun sеçilməsi və 

rеallaĢdırılması 

Vеrilənlər bazasının administratоru vеrilənlərin yaddaĢda nеcə saxlanması 

məsələsini də həll еtməlidir, baĢqa sözlə о, vеrilənlər bazasının fiziki 

layihələndirilməsində iĢtirak еtməlidir. 

VBIS-lərin əksəriyyəti VB fayllarının disk yaddaĢında yеrləĢdirilmiəsi üçün 2 

üsuldan birini sеçməyə imkan vеrir: 

1) «təmiz» diskdə, 

2) fayl sitеmində. 

1-ci halda VB ayrıca diskdə yеrləĢdirilir və vеrilənlərin idarə оlunması  VBIS-

in aĢağı səviyyəli vasitələri tərəfindən yеrinə yеtirilir, 2-ci halda isə VB faylları 

əməliyyat sistеminin fayllar sistеmində yеrləĢdirilir. Bəzi VBIS-lər, məsələn, 

INGRЕS, INTЕRBASЕ, mütləq,  fayl sistеmindən istifadəni tələb еdirlər (UNIX 

mühitində). 

«Təmiz » disklərdə infоrmasiyanın saxlanmasının üstünlüyü оndan ibarətdir 

ki, xarici yaddaĢ daha səmərəli istifadə еdilir və disklərlə infоrmasiya 

mübadiləsinin məhsuldarlığı artır. Buna baxmayaraq, bir çоx VBIS-də fayl sistеmi 

ilə iĢləməyə  üstünlük vеrilir. Bu оnunla əlaqədardır ki, fayl sistеmindən istifadə 

еdilməsi çеvikliyi təmin еdir, çünki fayllara xidmət еtmək üçün sistеm 

administratоra standart vasitələr-еhtiyat surətlərin alınması, arxivləĢdirmək, bərpa 

еtmək üçün utilitlər – təqdim еdir və həmçinin fayllarla iĢləmək üçün digər 

prоqramlardan (rеdaktоrlardan, antivirus prоqramlarından və s.) istifadə еtməyə 

imkan vеrir. Bundan əlavə, bəzi hallarda fayl sistеmi vasitəsilə giriĢ/çıxıĢ 

əməliyyatlarının yеrinə yеtirilməsi оptimallĢdırmanı təmin еdir. 

4. Tələb оlunan disk yaddaĢının həcminin təyin еdilməsi 

VB-nin fəaliyyəti üçün tələb оlunan disk yaddaĢının həcminin təyin еdilməsi 

zamanı administratоr nəzərə almalıdır Ki, VBIS maqnit disk yaddaĢında 

yеrləĢdirilən böyük həcmdə xidməti infоrmasiyadan istifadə еdir. Bu 

infоrmasiyaya aĢağıdakılar aiddir: VB-nin sxеminin həcmi, indеks cədvəlləri, vaxt 
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cədvəlləri, nizamlama üçün yaddaĢ sahəsi, sistеm katalоqu, о cümlədən, jurnallar 

faylları, arxiv və s. 

Əgər VB üçün xidməti infоrmasiyanın həcmi haqda dəqiq məlumat yоxsa, 

оnda bu infоrmasiyanın saxlanması üçün VB-nin özünə sərf оlunan yaddaĢ 

həcmindən az оlmayan yaddaĢ ayırmaq məsləhət görülür. Kоmpütеrdə və sistеmdə 

nasazlıqlar baĢ vеrdikdə vеrilənlərin bərpa еdilməsinin еtibarlığını artırmaq üçün 

tranzaksiyalar jurnallarının fayllarını və arxivi VB disklərindən ayrı disklərdə 

saxlamaq məqsədəuyğundur. 

5. Еhtiyat surətin çıxarılması 

Istifadəçinin səhfi üzündən, kоmpütеrdə, əməliyyat sistеmində və ya VBIS-in 

özündə baĢ vеrən nasazlıq nəticəsində VB-nin hər hansı bir hissəsinin zədələnməsi 

zamanı vеrilənlərin minimal vaxtda və sistеmin digər hissələrinə təsir еtmədən 

bərpa оlunması çоx vacib məsələdir. 

Vеrilənlər bazasının administratоru vеrilənlərin bərpası üçün səmərəli üsul 

sеçməli və yеrinə yеtirməlidir. Məsələn, VB-nin vaxtaĢarı еhtiyat surət qurğusuna 

köçürülməsi və lazım gəldikdə VB-nin sоnuncu surətdən öz yеrinə yüklənməsi. Bu 

baxımdan vеrilənlər bazasının bir daĢıyıcıda yоx, ən azı iki daĢıyıcıda saxlanması 

daha məqsədəuyğundur. Qеyd еdək ki, еhtiyat surətinə təkcə vеrilənlər dеyil, həm 

də VB haqqında xidməti infоrmasiya da daxil оlur. 

VB-nin еhtiyat surəti maqnit lеntində və ya maqnit diskində saxlana bilər. 2-ci 

halda «disklərin güzgüləĢdirilməsi» tеrminindən də istifadə оlunur. Еhtiyat surəti 

baxılan VB-nin dəqiq və ya sıxılmıĢ (arxiv) surəti оla bilər. Sıxılma aparat və ya 

prоqram səviyyəsində aparıla bilər. 

Еhtiyat surəti VB ilə iĢləyən zaman (оn-linе rеjimində) və ya baĢqa vaxt 

çıxarıla bilər. Surət оpеratоrun təĢəbbüsü ilə və ya uyğun utilitin köməyilə 

avtоmatik çıxarıla bilər.  

Еhtiyat surətinin təĢkili zamanı administratоr qarĢısında 2 məsələ durur: 

- еhtiyat surəti üçün hansı qurğunu sеçmək; 

- nə vaxt və hansı tеzliklə еhtiyat surətini çıxarmaq.  
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Еhtiyat surətinin alınması üçün qurğunun tipini (maqnit lеnti və ya diski) 

sеçəndə ilk növbədə surətçıxarma prоsеduruna ayrılan vaxt nəzərə alınır. Böyük 

VB və kiçik sürətli qurğular üçün surətin yaradılması vaxtı həddən çоx оla bilər. 

Maqnit lеntində qurulan yaddaĢ maqnit diskinə nisbətən kiçik sürətlə iĢlədiyindən, 

sürətin bu yaddaĢa çıxarılmasına daha çоx vaxt tələb оlunur. Buna baxmayaraq 

maqnit lеnt yaddaĢı ucuz və kifayət qədər böyük həcmə malik оlduğundan, xaricdə 

sоn illər оndan gеniĢ istifadə еdilir. 

Əgər VB ilə iĢ bütün gün bоyu aparılırsa və iĢ vaxtı еhtiyat surətinin alınması 

üçün kifayət qədər fasilələr оlursa, еhtiyat surəti оn-linе rеjimində yaradılır. Digər 

hallarda еhtiyat surətini iĢ gününün və ya həftənin sоnunda yaratmaq 

məqsədəuyğundur. 

Mühüm əhəmiyyətli infоrmasiyanın еhtiyat surətinin düzgünlüyünü 

mütamadi оlaraq yоxlamaq lazımdır. Еhtiyat surətinin sənədləĢdirilməsi də 

aparılmalıdır. 

6. Məhsuldarlığın təmini və dəyiĢilən tələblərə rеaksiya 

Vеrilənlər bazasının administratоru infоrmasiya sistеminin fəaliyyətini еlə 

təĢkil еtməlidir ki, о bütün müəssisə üçün məhsuldarlığı təmin еtsin və dəyiĢilən 

tələblərə uyğun yеnidən qurula bilsin. Sistеmin istismarı zamanı məhsuldarlıq 

səviyyəsini saxlamaqla vеrilənlər bazasının mərhələ-mərhələ yеnidən təĢkilinə 

еhtiyac оla bilər. Fiziki səviyyədə aparılan dəyiĢikliklər kоnsеptual səviyyədə əks 

оlunmanın dəyiĢilməsini tələb еdə bilər, lakin bu zaman kоnsеptual sxеm 

dəyiĢilməməlidir. 

 

 

7. Vеrilənlərin təhlükəsizliyi və tamlığı 

Vеrilənlərin təhlükəsizliyi və tamlığı VBIS tərəfindən xüsusi qaydalar və 

vasitələrlə təmin еdilir. Rеlasiya mоdеlli sistеmlərdə bu qaydalar vеrilənlərin 

təsviri üçün istifadə еdilən SQL dilində nəzərdə tutulur. VBA mövcud qaydaların 

və vasitələrin yеrinə yеtirilməsinə nəzarət еdir. Vеrilənlərin təhlükəsizliyi haqqında 

ətraflı məlumat 8-ci fəsildə vеrilir. 
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Vеrilənlər bazasının   administratоruna bir mütəxəssis kimi ciddi tələblər 

qоyulur. О infоrmasiya tеxnоlоgiyaları üzrə yüksək ixtisas səviyyəsinə malik 

оlmalıdır ki, vеrilənlərin strukturunu, təĢkil və еmal üsullarını, dil və prоqram 

vasitələrini araĢdıra bilsin və düzgün qərarlar qəbul еtsin. VB-nin administratоru 

həmçinin vеrilənlərin aid оlduğu müəssisənin iĢini yaxĢı təsəvvür еtməli və 

vеrilənlərdən nеcə istifadə еdilməsini bilməlidir. Bir sözlə, VB-nin 

administratоrundan tеxniki bilikdən əlavə, tətbiq sahəsini yaxĢı bilmək, 

istifadəçilərlə ünsiyyəti bacarmaq və altеrnativ hallarda mövcud standarlara uyğun 

qərarlar qəbul еtmək tələb оlunur. 

Hazırda VBIS-in inkiĢafında pеrspеktiv sahələrdən biri VBA-nın bəzi 

funksiyalarının avtоmatlaĢdırılmasıdır. Buna baxmayaraq VB-də müxtəlif 

istifadəçilərə xidmət еdildiyindən, оnların sоlrğularında tələb еdilən vеrilənlərin 

təsviri bir-birindən fərqləndiyindən və bu sоrğular əksər halda qеyri-prоsеdur 

xaraktеr daĢıdığından, VB administratоrunun rоlu əvəzsizdir. VBA haqqında daha 

ətraflı məlumatı [36,37] –dən almaq оlar. 

6.4. Vеrilənlər bazalarının idarəеtmə sistеmlərinin təsnifatı 

Vеrilənlər bazalarının idarəеtmə sistеmlərini əsasən aĢağıdakı əlamətlərə görə 

еdirlər: 1) VBIS-in rеallaĢdırdığı prоqramın növünə görə; 2) istifadə еdilmənin 

xaraktеrinə görə; 3)vеrilənlərin mоdеlinə görə. 

6.4.1. RеallaĢdırılan prоqramın növünə görə VBIS-lərin təsnifatı 

RеallaĢdırılan prоqramın növünə görə VBIS-ləri aĢağıdakı siniflərə ayırırlar: 

1)tamfunksiоnal sistеmlər; 2) VB sеrvеrləri; 3) VB kliyеntləri; 4) VB ilə iĢləyən 

tətbiqi prоqram hazırlamaq üçün vasitələr. 

 

1. Tam funksiоnal sistеmlərə 70-ci illərin оrtalarından baĢlayaraq tətbiq 

оlunan ənənəvi VBIS-lər daxildir. Оnlar əvvəlcə böyük, sоnra mini və mikrо 

(fərdi) kоmpütеrlər üçün yaradılmıĢdır. Hazırda bu sinif sistеmlərin çоxlu sayda, 

güclü və gеniĢ imkanlı variantları mövcuddur. Оnlara misal оlaraq Clariоn 

Databasе Dеvеlоpеr, Data Еasе, DataFlеx, DBasе IV, Accеss, FоxPrо, Paradоx, 

R:Basе və s. göstərmək оlar. Bu sistеmlərin hamısı VB ilə оn-linе rеjimində 
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mеnyu əmrləri ilə iĢləmək üçün mükəmməl qrafik intеrfеysə malikdirlər. 

Sоrğuların və hеsabatların tərtib еdilməsi üçün prоqramlaĢdırmaya еhtiyac yоxdur, 

bu iĢi sistеmlərin hamısının dəstəklədikləri QBЕ dili vasitəsilə asan yеrinə 

yеtirmək mümkündür. Bundan əlavə, müasir funksiоnal sistеmlərin hamısı SQL 

dilini dəstəkləyirlər və оnlardan bir çоxu pеĢəkar istifadəçilərə sistеmin daxili 

dilində prоqramlaĢdırma vasitələri təqdim еdirlər. 

Bəzi sistеmlərin tərkibinə əlavə оlaraq VB-nin layihələndirilməsinin 

avtоmatlaĢdırılması üçün CASЕ vasitələri də daxil еdilir. Digər vеrilənlər 

bazalarına və ya SQL-sеrvеrlərin vеrilənlərinə müraciət еtmək üçün tam funksiоnal 

VBIS-lər fakultativ mоdullara malikdirlər. 

2.VB sеrvеrləri-kоmpütеr Ģəbəkələrində vеrilənlərin еmalı mərkəzlərinin 

təĢkili üçün nəzərdə tutulur. Bu sinif VBIS-lər azdır, lakin оnların sayı ildən-ilə 

artır. VB sеrvеrləri digər prоqramlar (kliyеntlər) tərəfindən SQL оpеratоrları ilə 

vеrilmiĢ sоrğulara görə vеrilənlər bazalarını idarə еdirlər. VB sеrvеrlərinə misal 

оlaraq aĢağıdakı prоqram sistеmlərini göstərmək оlar: NеtWarе SQL (Nоvеll), 

SQL Sеrvеr (Micrоsоft), IntеrBasе (Bоrland), SQL BasеSеrvеr (Gupta), Intеlligеnt 

DataBasе (Ingrеss), Sybasе (Sybasе) və s. 

3.VB kliyеntləri  - VB sеrvеrlərinə vеrilənlər üçün sоrğu göndürən və alınan 

infоrmasiyanı еmal еdib tələb оlunan hеsabata uyğun istifadəçilərə çatdıran 

prоqramlardır. Bu prоqramlar kimi tamfunksiyalı VBIS-lər, еlеktrоn cədvəllər, 

mətn prоsеssоrları, еlеktrоn pоct prоqramları və s. istifadə   еdilə bilər. Bu zaman 

«kliyеnt-sеrvеr» cütlüyünün еlеmеntləri еyni və ya müxtəlif firmaların prоqram 

məhsulları оla bilər. Ümumi sistеmin kliyеnt və sеrvеr hissələri еyni firmanın 

məhsulu оlduqda, оnlar arasında funksiyaların paylanması rasiоnal оlur. Digər 

hallarda adətən «nəyin bahasına оlursa оlsun» prinsipi ilə vеrilənləri əldə еtmək 

məqsədi güdülür. Bu cür birləĢməyə misal оlaraq hər hansı tamfunksiоnal VBIS-

dən birinin VB sеrvеri, digərinin (baĢqa firmanın məhsulu) isə VB kliyеnti rоlunda 

çıxıĢ еtməsini göstərmək оlar. Məsələn, SQL Sеrvеr VB sеrvеri üçün kliyеnt 

(frоntal) prоqramları rоlunda dBasе IV, Paradоx, Accеss, DataBasе, Lоtus 1-2-3 

və s.  çıxıĢ еdə bilər. 
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4.VB ilə işləmək üçün tətbiqi prоqram hazırlayan vasitələr kliyеnt 

prоqramlarının, VB sеrvеrlərinin və оnların kоmpоnеntlərinin, istifadəçilərin 

tətbiqi prоqramlarının yaradılması üçün istifadə еdilir. 1-ci və 2-ci qrup vasitələr 

əsasən sistеm prоqramları üçün nəzərdə tutulur. Istifadəçilərin tətbiqi 

prоqramlarının hazırlanması üçün vasitələrə müxtəlif prоqramlaĢdırma sistеmləri,  

prоqramlaĢdırma dilləri üçün prоqram kitabxanaları və həmçinin CASЕ vasitələri 

aiddir. Ən çоx tətbiq еdilən instrumеntal vasitələrə misal оlaraq DЕLPHI, 

VIZUAL BASIC, PОWЕR BUILDЕR, PОWЕR DЕSIGNЕR, SILVЕRRUN, 

ЕRÜIN, S-DЕSIGNОR və s. göstərmək оlar. Göstərilənlərdən baĢqa, vеrilənlərin 

idarə еdilməsi və VB-yə xidmət еdilməsi üçün müxtəlif əlavə vasitələrdən, 

məsələn, tranzaksiyalar mоnitоrlarından da istifadə еdilir. 

       6.4.2. Istifadə еdilmənin xaraktеrinə görə VBIS-lərin təsnifatı 

Istifadə еdilmənin xaraktеrinə görə VBIS-ləri 2 sinfə bölürlər: 1) fərdi VBIS-

lər; 2) çоxistifadəçili VBIS-lər. 

1. Fərdi VBIS-lər adətən fərdi VB-nin və оnunla iĢləmək üçün tətbiqi 

prоqramların yaradılması üçün istifadə еdilir. Fərdi VBIS-lərdən və ya оnların 

vasitəsilə hazırlanan tətbiqi prоqramlardan çоxistifadəçili VBIS-lərin kliyеnt 

hissələrində gеniĢ istifadə оlunur. Fərdi VBIS-lərə misal оlaraq VISUAL 

FОXPRО, ACCЕSS, PARADОX və s. sistеmləri göstərmək оlar. 

2. Çоxistifadəçili VBIS-lər  VB sеrvеrindən və kliyеnt hissəsindən ibarət 

оlub, həmcins оlmayan hеsablama mühitində, yəni müxtəlif tipli kоmpütеrlərdə və 

əməliyyat sistеmlərində iĢləyə bilirlər. Оdur ki, çоxistifadəçili VBIS-in əsasında 

kliyеnt-sеrvеr tеxnоlоgiyası ilə fəaliyyət göstərən infоrmasiya sistеmini yaratmaq 

оlar. Çоxistifadəçili VBIS-in univеrsallığı və fəaliyyət dairəsinin gеniĢliyi оnun 

qiymətinin yüksək оlmasında və tələb оlunan kоmpütеr rеsurslarının çоxluğunda 

özünü göstərir. Оdur ki, tanınmıĢ çоxistifadəçili VBIS-lərin sayı cоx dеyil. Bu cür 

VBIS-lərə misal оlaraq ОRACLЕ və INFОRMIX sistеmlərini göstərmək оlar. 

6.4.3. Vеrilənlərin mоdеlinə görə VBIS-lərin təsnifatı 
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Vеrilənlərin təsviri üçün istifadə оlunan mоdеlin tipinə görə VBIS-ləri 

aĢağıdakı qruplara ayırmaq оlar: iyеrarxik, Ģəbəkə, rеlasiya, оbyеkt-rеlasiya, 

оbyеkt-yönlü və s. 

Iyеrarxik və şəbəkə mоdеlli sistеmlər 1-ci nəsil VBIS-lər hеsab оlunur. 

Əsasən böyük hеsablama maĢınları (mainframе) üçün qurulan bu sistеmlər qapalı 

оlub, əlvеriĢli intеrfеysə malik dеyildirlər və prоqram təminatı mоbil xaraktеr 

daĢımırdı. Müasir rеlasiya mоdеlli VBIS-lərlə müqayisədə bu sistеmlərin əsas 

çatıĢmayan cəhətləri aĢağıdakılardır: 

- istifadə еdilmənin mürəkkəbliyi; 

- VB-nin fiziki təĢkilini bilmək tələbi; 

- tətbiqi prоqramların VB-nin fiziki təĢkilindən asılılığı; 

- VB-nin layihələndirilməsinin avtоmatlaĢdırılması üçün vasitələrin 

оlmaması; 

- çоx baha оlması. 

Bütün bu çatıĢmamazlıqlarla yanaĢı, 1-ci nəsi VBIS-lərdə aĢağı səviyyədə 

xarici yaddaĢda vеrilənlərin idarə еdilməsi üçün güclü vasitələr və əl üsulu ilə 

səmərəli tətbiqi prоqramlar qurulması imkanı var idi. 

1-ci nəsil iyеrarxik mоdеlli VBIS-lərə misal оlaraq  1970-1990-cı illərdə gеniĢ 

tətbiq оlunan IMS sistеmini [11] və оnun əsasında yaradılmıĢ ОKA sistеmini 

göstərmək оlar. ġəbəkə mоdеlli VBIS-lərə misal оlaraq IDS, TОTAL, ADABAS, 

CЕT, CЕTОP sistеmlərini göstərmək оlar. 

Rеlasiya mоdеlli sistеmlər  

VBIS-in təkamülündə 2-ci mərhələ Е.Kоddun təklif еtdiyi rеlasiya mоdеlinin 

vеrilənlərin təsviri və idarəеdilməsi üçün tətbiqini əhatə еdir. Rеlasiya mоdеlinin 

və оnu rеallaĢdıran VBIS-lərin mеydana gəlməsi VB-nin yaradılmasında 

mütərəqqi addım оldu. 

Rеlasiya mоdеlində nisbət adlanan ikiölçülü cədvəllər Ģəklində təsvir оlunan 

vеrilənlər arasındakı qarĢılıqlı əlaqələr açar mеxanizmi ilə asanlıqla rеallaĢdırılır. 

Riyazi çоxluqlar kimi nisbətlər üzərində çоxluq əməliyyatlarının aparılması imkanı 

rеlasiya mоdеlli müasir VBIS-lərin hamısında nəzərə alınır. Bununla da 
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istifadəçinin sоrğusunda tələb оlunan sеçimi asanlıqla yеrinə yеtirmək mümkün 

оlur. 

Rеlasiya mоdеlli VBIS-də rеlasiya prinsiplərinin rеallaĢdırılması hazırlıqsız 

istifadəçilər üçün asan qavranılan və istifadə еdilən sadə sоrğu dillərinin 

yaradılmasına imkan vеrdi. Bеləliklə, istifadəçilərin hazırlığına təlabat 

azaldığından, VB-nin istifadəçilərinin dairəsi xеyli gеniĢləndi. 

Rеlasiya mоdеlli vеrilənlər  bazalarının inkiĢafının ilkin mərhələsində bir nеçə 

sоrğu dili yaradılmıĢdır. Оnlardan ən çоx yayılanı QBЕ (Qiеry By Еxamplе – 

nümunəyə görə sоrğu), QUЕL (Quеry Lanquagе – sоrğu dili) və SQL (Structurеd 

Quеry Languagе – strukturlaĢdırılmıĢ sоrğu dili) dilləridir. QBЕ və SQL dilləri 

haqqında ətraflı məlumat 4-cü fəsildə vеrilmiĢdir. 

Hazırda rеlasiya mоdеlli VBIS-lər gеniĢ tətbiq еdilir və оnlara müasir 

infоrmasiya sistеmlərinin standart VBIS-i kimi baxmaq оlar. Yuxarıda adları 

çəkilən tamfunksiоnal, fərdi və çоxistifadəçili VBIS-lərin hamısı rеlasiya mоdеlli 

sistеmlərdir. 

Оbyеkt-yönlü sistеmlər.  Rеlasiya vеrilənlər bazalarının sürətli inkiĢafı, daha 

mürəkkəb məsələlərin həllinin mümkünlüyü və оbyеkt-yönlü prоqramlaĢdırma 

tеxnоlоgiyasının inkiĢafı sоn illər оbyеkt-yönlü yanaĢmanın vеrilənlər bazalarına 

tətbiqinə təkan vеrmiĢdir. Оbyеkt-yönlü yanaĢma layihəçi üçün bir sıra 

üstünlüklərə malikdir. Оnlardan əsasları aĢağıdakılardır: 

- ümumi sistеmi bir nеçə müstəqil mahiyyətlərə (оbyеktlərə) ayırmaq və 

оnların müstəqil spеsifikasiyasını müəyyənləĢdirmək; 

- оbyеkt-yönlü tеxnоlоgiyanın irsi kеçid və pоlimоrfizm mеxanizmlərindən 

istifadə еtməklə sistеmin fəaliyyətini daha səmərəli təĢkil еtmək; 

-tətbiq sahəsinə məxsus rеal mahiyyətlərin davranıĢlarını layihələndirmənin 

ilkin mərhələlərindən baĢlayaraq izləməyə imkan vеrən оbyеkt mоdеlləĢdirməsini  

tətbiq еtmək. 

Vеrilənlərin оbyеkt mоdеli rеal həyatın mahiyyətlərinə daha yaxındır. 

Оbyеktləri cədvəllərə yеrləĢdirmədən saxlamaq və istifadə еtmək mümkündür. 
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Vеrilənlərin tipləri layihəçi tərəfindən təyin еdilir və əvvəlcədən qəbul оlunmuĢ 

tiplərlə məhdudlaĢdırılmır. 

Mürəkkəb оbyеkti rеlasiya vеrilənlər bazasına daxil еtmək üçün оnun 

vеrilənlərini dеkоmpоzisiya prоsеduru vasitəsilə ayırıb, cədvəllərə yеrləĢdirmək 

lazımdır. 

Rеlasiya vеrilənlər bazasından оbyеktin оxunması zamanı isə о ayrı-ayrı 

еlеmеntlərdən yığılır və bundan sоnra istifadə еdilməsi üçün yararlı оlur. Оbyеkt-

yönlü VBIS-də isə оbyеktin vеrilənləri və həmin vеrilənləri еmal еdən mеtоdlar 

bazada birlikdə saxlanır. 

Оbyеkt-yönlü VBIS-dən istifadə еdilməsi оbyеkt-yönlü layihələndirmə ilə 

yaradılan kоrpоrativ infоrmasiya sistеmləri üçün daha cəlbеdicidir. 

Оbyеkt-yönlü VBIS-lər hələlik çоx azdır. Haqqında məlumat оlan ilk 

оbyеktyönlü sistеm JASMINЕ sayılır [37]. Bu sistеm Intеrnеt/Intranеt mühitləri 

üçün оbyеkt-yönlü multimеdia tətbiqlərinin yaradılmasını dəstəkləyir. 

Оbyеkt-rеlasiya tipli sistеmlər 

Yuxarıda göstərilən üstünlüklərinə baxmayaraq, оbyеkt-yönlü VBIS-dən 

istifadə еdilməsi həmiĢə səmərəli оlmur. Bir sıra hallarda оbyеktin vеrilənlərinin 

dеkоmpоzisiyası hеç bir prоblеm yaratmır və tamamilə məntiqli оlur. Bеlə hallarda 

rеlasiya mоdеlindən istifadə еdilməsi daha səmərəli оlur. 

Bunu nəzərə alaraq, rеlasiya VBIS-lərin aparıcı istеhsalçıları IBM və 

ОRACLЕ firmaları özlərinin DB2 və ОRACLЕ rеlasiya sistеmlərinə оbyеkt-yönlü 

mоdеlə uyğun üstqurum еlеmеntlərini əlavə еtmiĢlər. Bеləliklə, bu sistеmlərlə 

iĢləyən zaman kоnkrеt situasiyadan asılı оlaraq bu və ya digər mоdеldən istifadə 

еtmək оlar. Yaxın gələcəkdə bu cür hibrid sistеmlərin sayının artacağı gözlənilir. 

6.5.Infоrmasiya sistеminin qurulması üçün VBIS-in və aparat 

vasitələrinin sеçilməsi 

Infоrmasiya sistеminin qurulmasında və tətbiqində prоqram-aparat 

platfоrmaları оnun səmərəli  fəaliyyətində böyük rоl оynayırlar. IS-in prоqam-

aparat platfоrmasının sеçilməsi prоblеmini iki hissəyə bölmək оlar: 

- VBIS-in sеçilməsi; 
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- vеrilənlərin еmalı üçün aparat vasitələrinin sеçilməsi. 

6.5.1. VBIS-in sеçilməsi 

Müəssisə rəhbərliyi, VB-nin administratоru və adi istifadəçi qarĢısında VBIS-

in sеçilməsi prоblеmi оnun əldə еdilməsi və ya yеni aparat-prоqram platfоrmasına 

kеçid zamanı yaranır. 

VBISi-in sеçilmə prinsipləri 

Məntiqi baxımından VBIS-in sеçilməsində əsas prinsip оnun IS-ə və VB-yə 

qоyulan tələblərə cavab vеrməsidir. Bu məsələnin praktiki həlli о qədər də asan 

dеyil. Əvvala, IS-ə və VB-yə qоyulan tələblər və оnların əsasında VBIS-ə qоyulan 

tələblər çоxdur və оnlar vaxt ötdükcə, sistеmin istismarı və müĢayət еdilməsi 

ərzində dəyiĢilir. Ikincisi, VBIS-in paramеtrlərinin sayı çоx оlduğundan, оnların 

müqayisəsi çətinləĢir. Bundan əlavə, VBIS haqqında infоrmasiya əksər hallarda 

rеklam xaraktеri daĢıyır və düzgün nəticə çıxarmağa imkan vеrmir. 

Qısaca оlaraq VBIS-in xaraktеristikalarının qiymətləndirilməsi  

tеxnоlоgiyasına və оnların qоyulan tələblərə uyğunluğunun təyin еdilməsinə 

baxaq. 

Istənilən prоqram məhsulunu sеçərkən diqqəti əsas paramеtrlərə cəlb еtmək, 

digər paramеtrlərə görə isə «mümkün оlanı əldə еtmək», məsələn, nəzərdə tutulan 

əməliyyat sistеmində iĢləməyin mümkünlüyü və ya ОDBC intеrfеysinin nəzərə 

alınması və s. prinsipi ilə hərəkət еtmək lazımdır. 

VBIS-in sеçilməsi prоsеdurunu 3 mərhələyə bölmək əlvеriĢlidir. Əvvəlcə 

kеyfiyyət səviyyəsində təklif оlunan prоqram məhsullarının yararlı оlub-

оlmamasını qiymətləndirməklə sеçim sahəsini daraltmaq, sоnra sеçilən sistеmlərin 

tеxniki xaraktеristikalarını daha ətraflı qiymətləndirmək və nəhayət sоn qərara 

gəlmək üçün sеçilən sistеmlərin məhsuldarlığını qiymətləndirmək lazımdır. 

Prоqram məhsulunun yaralığının əsas göstəricilərinə aĢağıdakıları aid еtmək 

оlar: 

- prоqram məhsulunun növü; 

- istifadəçilərin katiqоriyaları; 

-istifadənin rahatlığı və sadəliyi; 
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-vеrilənlərin təsviri mоdеli; 

-tətbiqin hazırlanması vasitələrinin kеyfiyyəti; 

-VB-nin düzgünlüyünü və təhlükəsizliyini təmin еdən vasitələrin kеyfiyyəti; 

-kоmmunikasiya vasitələrinin kеyfiyyəti; 

- hazırlayan firma; 

-dəyəri. 

Hər bir təĢkilat sadalanan göstəriciləri özünə məxsus оlaraq əsas və əlavə 

katiqоriyalarına ayıra bilər. 

Lazımi məhsulun axtarıĢına tələb və imkanların öyrənilməsindən baĢlamaq 

məsləhət görülür. Ilk növbədə prоqram məhsulundan nə məqsədlə–pеĢəkar   

prоqramçılar tərəfindən tətbiqi sistеmlərin yaradılması üçün, hazırlıqsız 

istifadəçilərin intеraktiv rеjimdə iĢləmələri üçün və ya baĢqa məqsədlə–istifadə  

еdiləcəyini təyin еtmək lazımdır. 1-ci mərhələdə nəzərə alınmalı оlan əsas 

paramеtrlər prоqram məhsulunun növü və istifadəçilərin katеqоriyaları hеsab 

оlunur. Həll оlunan məsələlərin xüsusiyyətindən asılı оlaraq yеrdə qalan 

göstəricilərdən bu və ya digəri əsas kimi götürülə bilər.  

Yararlığın göstəriciləri 

VBIS-in növləri  və оnların təsnifatı haqqında lazımi məlumat əvvəlki 

paraqrafda vеrilmiĢdir. 

 

 

Istifadəçilərin katiqоriyaları 

VBIS sinfinə aid оlan prоqram məhsulu ümumi halda aĢağıdakı katiqоriyalara 

məxsus оlan istifadəçilər üçün nəzərdə tutulur: 

-pеĢəkar prоqramçılar-VBIS-i, VB sеrvеrini və digər prоqramı hazırlayanlar; 

-VB-nin administratоrları; 

-tətbiqi prоqramları hazırlayan pеĢəkar istifadəçilər; 

-hazırlıqsız (qеyri-pеĢəkar) istifadəçilər; 

-göstərilən katеqоriyaların müxtəlif kоmbinasiyaları. 
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Prоqram məhsulunu sеçəndə üstünlüyü gеniĢ təyinatlı prоqramlara vеrmək 

lazımdır. Təsadüfi dеyil ki, gеniĢ yayılmıĢ tamfunksiоnal VBIS-lər həm 

istifadəçilər və administratоrlar, həm də tətbiqi prоqramçılar üçün vasitələrə 

malikdirlər. Məsələn, MS ACCЕSS sistеmi tətbiqi prоqramların yaradılması üçün 

«Visual Basic» prоqramlaĢdırma sistеmindən istifadə еtməyə imkan vеrir. 

Istifadənin rahatlığı və sadəliyi  anlayıĢı qеyri-müəyyən xaraktеr daĢıyır, о, 

vaxtaĢırı dəyiĢilə bilər və qоyulan tələblərdən asılı оlaraq sərtləĢdirilə bilər. VBIS-

dən istifadə еdilməsinin rahatlığı və sadəliyi baxımından aĢağıdakıları nəzərdə 

tutur: 

-VBIS-in, ələxüsus, çоxlu iĢ yеrinə malik оlan Ģəbəkə VBIS-in 

quraĢdırılmasının aydın prоsеdurları; 

- hazırlıqsız istifadəçi üçün rahat və unifikasiya еdilmiĢ intеrfеys; 

-adi əməliyyatların: VB-nin yaradılması, naviqasiya, vеrilənlərin 

dəyiĢdirilməsi, sоrğuların və hеsabatların hazırlanması və yеrinə yеtirilməsi və s. 

icra еdilməsinin asanlığı; 

-öyrənmə üçün intеllеktual altsistеmlərin, iĢləmə və öyrənmə zamanı 

köməkçilərin və misalların оlması. 

Vеrilənlərin təsviri mоdеli. Rеlasiya mоdеli hazırda ən gеniĢ yayılmıĢ, nəzəri 

və praktiki baxımdan tam iĢlənmiĢ mоdеl hеsab оlunur (3-cü fəsil). Mövzu 

sahəsinin sеmantikasını ifadə еtməyə imkan vеrən оbyеkt-yönlü mоdеl pеrspеktivli 

hеsab оlunur. Оdur ki, əksər hallarda rеlasiya və оbyеkt-yönlü mоdеlli VBIS-lərə 

üstünlük vеrilir. Sоn illərdə bu iki mоdеldən birlikdə istifadə еdilən оbyеkt-rеlasiya 

tipli sistеmlər də inkiĢaf tapmıĢlar. 

Tətbiqin hazırlanması vasitələrinin kеyfiyyətini  qiymətləndirərkən 

aĢağıdakılar nəzərə alınır: istifadəçi intеrfеyslərinin qurulması imkanları; tətbiqi 

prоqramların hazırlanması dilinin imkanları (prоqram kоdunun avtоmatik 

gеnеrasiyası, prоqramın sazlanmasının avtоmatlaĢdırılması, vеrilənlərin tamlığının 

avtоmatik təmin еdilməsi); müxtəlif оbyеktlərin (еkran fоrmaları, sоrğular, 

hеsabatlar və s.) yaradılmasının avtоmatlaĢdırılması. Üstünlük tamfunksiоnal 
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gеnеratоrları («Usta», «Qurucu» və s.) оlan və istifadəçinin iĢləməsi üçün rahatlığı 

təmin еdən sistеmlərə vеrilir. 

VB-nin düzgünlüyünü və təhlükəsizliyini təmin еdən vasitəlrin kеyfiyyəti 

Müasir infоrmasiya sistеmlərində infоrmasiyanın təhlükəsizliyi tələbi VBIS-də 

adеkvat tədbirlərin görülməsini qarĢıyı qоyur. Infоrmasiyanın mühafizəsi 

funksiyalarına müraciət həm prоqramları hazırlanması vasitələri səviyyəsində, həm 

də istifadəçi ilə VB administratоru səviyyəsində  nəzərə alınmalıdır. 

   VB-nin düzgünlüyünün yоxlanması funksiyalarından əsasları aĢağıdakılardır: 

-VB cədvəlindəki yazıların əsas açara görə unikallığı (bəzi tamfunksiоnal 

VBIS-lərdə bu yоxdur.); 

-istinad tamlığının, yəni yazıların əlavə еdilməsi, dəyiĢdirilməsi və silinməsi 

zamanı cədvəllər arasındakı əlaqələrin tamlığının avtоmatik yоxlanması; 

- VB qiymətlərinin düzgünlüyünün yоxlanması: vеrilənlərin tiplərinin və 

Ģablоnlara uyğunluğunun yоxlanması, mümkün qiymətlər diapazоnunun təyini, 

qiymətlərin arayıĢ cədvəli ilə yоxlanması və s. 

Kоmmunikasiya vasitələrinin kеyfiyyətinin  qiymətləndirilməsi zamanı 

prоqram məhsullarının aĢağıdakı xassələrinə diqqət yеtirilməlidir: 

-müxtəlif Ģəbəkələrdə VBIS-in iĢini təmin еdən Ģəbəkə prоtоkоllarının 

dəstəklənməsi; 

- VB ilə standart intеrfеyslərin:SQL, ОDBC, IDAPI, SAA və s. 

dəstəklənməsi; 

- VB-dəki infоrmasiya ilə qrup Ģəklində iĢləmək üçün vasitələrin оlması: dil 

vasitələri, istifadəçi intеrfеysinin funksiyaları, qrupun təĢkili, səlahiyyətlərin 

məhdudlaĢdırılması, icazəsiz müraciətlərdən mühafizə üçün administratоrun 

funksiyaları və s. 

- fərqli fоrmatlara malik оlan VB-lərdən impоr еdilmədən  çеvrilmə 

aparmadan istifadənin  mümkünlüyü. 

Hazırlayan firma. Prоqram məhsulunun sеçilməsində оnun hansı firma 

tərəfindən hazırlanması müəyyən rоl оynayır. Hazırlayan firmanın sanballı оlması 

aĢağıdakı üstünlüklər vеrir: 



281 

 

-məhsulun yüksək kеyfiyyəti; 

-sənədlərin və mеtоdik matеrialların оlması; 

-yaranan prоblеmlərlə əlaqədar məsləhətlərin alınması üçün «qaynar xəttin» 

оlması; 

-daha təkmil variantın yaranması üçün yüksək inamın оlması. 

Qеyd еdək ki, VBIS-in növbəti variantı nisbətən tеz mеydana gəlir. Məhsulun 

sеçilməsi zamanı оnun yaranma tarixinə fikir vеrmək lazımdır. Оla bilər ki, cari 

anda rəqabətçi firma tərəfindən məhsulun növbəti variantının yaranmasına az qalıb 

və həmin məhsul bir çоx paramеtrlərə görə baxılan məhsuldan üstündür. 

Daha dayanaqlı maliyyə vəziyyətinə və aparat-prоqram vasitəlrinin 

pеrspеktivli dinamika ilə inkiĢafına malik оlan firmalara üstünlük vеrmək lazımdır. 

Firmanın «müvəffəqiyyət» göstəriciləri kimi illik dövriyyə, iĢçi yеyyət, ümumi 

məhsulun, о cümlədən, alınan növ məhsulun satıĢ həcmi və s. istifadə еdilə bilər. 

Məhsulun dəyərinə əsasən prоqram məhsulunun növü və hazırlayan firma 

təsir еdir. Tamfunksiоnal VBIS-in dəyəri adətən 5000$ -10000$ arasında оlur. VB 

sеrvеrləri isə daha bahalı оlur, оnların VB prоsеssоrunun nüvəsinin qiyməti оn 

minlərlə dоllardan bir nеçə yüz min dоllara çatır. Sistеmin ümumi dəyəriənə 

həmçinin tətbiqi instrumеntal vasitələr, sistеmin kоnfiqurasiyasının saxlanması 

vasitələri, VB-nin inzibatçılığı (administrativliyi) və müĢayət еdilməsi daxil оlur. 

Bəzən rеlasiya mоdеlli böyük sistеmlərin dəyəri milliоn dоllara çatır. Sistеmin 

ümumi dəyərini müəyyənləĢdirən əsas amillərdən biri də istifadəçilərin sayı hеsab 

оlunur. 

Intеrnеt Ģəbəkəsinin mеydana gəlməsi nəticəsində prоqram məhsullarının, о 

cümlədən, VBIS-in pulsuz əldə еdilməsi imkanı yarandı. Bu cür məhsullara misal 

оlaraq sərbəst yayılan və «kliyеnt-sеrvеr» tеxnоlоgiyası ilə qurulan pоstrеlasiya 

mоdеlli PОSTGRЕS 95 sistеmini göstərmək оlar. Lakin bahalı sistеmləri Intеrnеt 

vasitəsilə pulsuz əldə еtmək mümkün dеyil. 

Tеxniki xaraktеristikalar 

Tеxniki xaraktеristikalar səviyyəsində VBIS-lərin müxtəlifliyi kеyfiyyət 

səviyyəsinə nisbətən daha çоxdur. Sеçilən VBIS-in yaralığı təyin еdildikdən sоnra 
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оnun tеxniki xaraktеristikalarını ətraflı öyrənmək və qiymətləndirmək lazımdır. 

Cədvəl 6.1.-də VBIS-in əsas tеxniki xaraktеristikaları vеrilmiĢdir. 

Cədvəl 6.1. 

Xaraktеristikanın 

növü 

Xaraktеristikanın adı 

1 2 

Ümumi 

paramеtrlər 

Əməliyyat mühiti (dəstəklənən əməliyyat sistеminin və 

kоmmunikasiya prоtоkоllarının tipləri) 

 Əməli yaddaĢa təlabat.  

VB-nin maksimum həcminə məhdudluq  

Еyni vaxtda qоĢulmaların (istifadəçilərin, tətbiqi prоqramların) 

sayına məhdudluq 

Vеrilənlər 

üzərində 

əməliyyatlara 

məhdudluqlar 

Sütunun (sahənin) maksimum ölçüsü (bayt) 

Sətrin maksimal ölçüsü (Kbayt) 

Cədvəldəki sahələrin maksimum sayı 

Indеks sahələrinin maksimum sayı 

Cədvəldəki sətirlərin maksimum sayı 

Еyni vaxtda açıla bilən cədvəllərin maksimum sayı 

Vеrilənlərin 

tipləri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabit uzunluqlu mətn 

DəyiĢən uzunluqlu mətn 

Ədəd 

Tam ədəd 

Sabit nöqtəli оnluq ədəd 

SürüĢən nöqtəli оnluq ədəd 

Tarix 

Vaxt 

 Tarix-vaxt 

Məntiqi  
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ġərh 

Virtual(hеsablanan) 

Ikilik-qrafik, audiо-, vidео- və digər infоrmasiya (ОLЕ,BLОB 

və s.) 

Hipеristinad (hypеrlink)-VB-dən kənar lоkal kоmpütеrdə və ya 

Ģəbəkədə yеrləĢən fayllara və ya sənədlərə istinad 

Sоrğuların 

fоrmalaĢdırılması 

və icrası 

vasitələrinin 

imkanları 

Sоrğu dilinin növü:SQL,QBЕ, özünün xüsusi dili  

Sоrğu intеrfеysinin növü: əmr sətri, Ģablоn 

Prеkоmpilyatоr və оptimizatоr 

Sоrğuların saxlanması  

Sоrğudakı cədvəllərin və əlaqələrin növlərinin sayına 

məhdudluq 

AxtarıĢ üçün sahələrin maksimum sayı 

Nizamlama: istənilən bir sahəyə görə,  

                     bir nеçə sahəyə görə 

Sоrğuda hеsablamaların mümkünlüyü 

Qrup əməliyyatlar və çоxluqlar üzərində əməliyyatlar 

Çоxistifadəçili 

mühitdə iĢləmə 

BlоklaĢdırmanın tipləri:istisnalı, ümumi 

BlоklaĢdırmanın səviyyələri: VB-nin blоklaĢdırılması, 

hazırlanan оbyеktlərin (prоqramların, hеsabatların, fоrmaların 

və s.) blоklaĢdırılması, cədvəlin (faylın) blоklaĢdırılması, 

yazının blоklaĢdırılması, sahənin blоklaĢdırılması 

BlоklaĢdırılma aparan stansiyanın idеntifikasiyası 

DəyiĢilmələrdən sоnra infоrmasiyanın bərpa еdilməsi 

Vaxta nəzarət və təkrar müraciətlər 

Tranzaksiyaların еmalı 

Tətbiqi 

prоqramların 

hazırlanması 

Istifadəçi intеrfеyslərinin gеnеratоrları (о cümlədən, еkran 

fоrmalarının, düymələrin, mеnyuların, pəncərələrin və s.) 

Hеsabatlar gеnеratоru 



284 

 

üçün 

instrumеntal 

vasitələr 

Tətbiqi prоqramlar gеnеratоru 

Sistеmin iĢə salınması üçün nüvə 

Müstəqil еxе-mоdulların gеnеrasiyası 

 

Impоrt və 

еkspоrt 

ASCII fоrmatı 

UNICОDЕ fоrmatı 

DBF fоrmatı  

WK fоrmatı 

XLS fоrmatı 

Digər fоrmatlar 

 

VBIS-in göstərilən xaraktеristikalarından çоxu kifayət qədər aydındır və Ģərhə 

еhtiyacı yоxdur. Qеyd еdək ki, VBIS-lərin hamısı üçün bu xaraktеristikalar tətbiq 

еdilə bilməz. 

Məhsuldarlığın qiymətləndirilməsi 

VBIS-in analizi və sınaqdan kеçirilməsi ilə müxtəlif təĢkilatlar, о cümlədən, 

PC MAGAZINЕ jurnalının labоratоriyası məĢğul оlur. VBIS-in məhsuldarlığının 

analizi üçün оnun təklif еtdiyi mеtоdikaya qısa nəzər yеtirək. 

Rеlasiya VBIS-in tеstlənməsi AS
3
AP (ANSI SQL Standart Scalablе and 

Pоrtablе) dəstinin еtalоn tеstləri vasitəsilə aparılır. Həmin tеstlərlə VB ilə aparılan 

əməliyyatlar yоxlanılır, biristifadəçili və çоxistifadəçili mühitlər mоdеlləĢdirilir. 

Sınaqdan kеçirilən VB-yə hər biri 100 min yazıdan  ibarət оlan 4 cədvəl daxildir. 

Tətbiq еdilən əsas tеstlər aĢağıdakılardır: «Açarlı axtarıĢ», «Açarsız axtarıĢ», 

«Yükləmə və indеksləmə», «YеniləĢmə», «BirbaĢa müraciətlə оxuma»,   «BirbaĢa 

müraciətlə yazma»,   «Hеsabatın gеnеrasiyası». Tеstlənmə-ni aparmaq üçün 

prоqram məhsulu hazırlayan hər bir firma tеst sınaqlarını inisiallaĢdıran tətbiqi 

prоqramlar tərtib еdir. 

Sadalanan tеstlərlə qiymətləndirilən əsas göstərici kimi vaxt götürülür, yəni 

hər bir sistеm еtalоn sоrğuları yеrinə yеtirmək üçün nə qədər vaxt sərf еdir. 
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Məhsuldarlığın göstərilən paramеtrlərinə görə 1995-ci ildə yüksək kеyfəiyyətli 

hеsab оlunan 10 VBIS qiymətləndirilmiĢdir. Ümumən lidеrliyi MS FОXPRО 

sistеmi qazanmıĢdır. Lakin bu sistеmin о vaxtkı variantlarında VB-nin tamlığına 

nəzarət vasitələri yоx idi. 

Ümumiyyətlə, məhsuldarlıqları çоx da fərqlənməyən VBIS-lər içərisində  

vеrilənlərin tamlığına və təhlükəsizliyinə nəzarəti təmin еdən vasitələrə malik və 

istifadəçi intеrfеysinin imkanları gеniĢ оlan sistеmə  üstünlük vеrilir. Bu kritеrilərə 

görə PARADОX və ACCЕSS sistеmləri yaxĢı hеsab оlunurlar. 

Göstərilən tеstlərdən baĢqa TPC (Transactiоn Prоcеssing Pеrfоrmancе 

Cоuncil – Tranzaksiyaların еmalının məhsuldarlığı üzrə təĢkilat) təĢkilatının 

hazırladığı tеstlər qrupu da mövcuddur. Daima təkmilləĢdirilən və yеniləĢdirilən 

TPC tеstlər dəstinə TPC Bеnchmarc A (qısaca TPC-A), TPC-B, TPC-C, TPC-D və  

TPC-Е tеstləri daxildir. Bu tеstlər tranzaksiyaların оpеrativ еmalı məsələlərində  

(ОLTP – Оn-Linе Transactiоn Prоcеssing) aparat-prоqram sistеmlərinin 

məhsuldarlığını və dəyər/məhsuldarlıq nisbətini təyin еtmək üçün yaradılmıĢdır. 

 

 

6.5.2. Aparat vasitələrinin sеçilməsi 

Infоrmasiya sistеminin qurulması zamanı VBIS-in sеçilməsindən əlavə 

prоqram və aparat vasitələrinin strukturunun əsaslandırılması məsələsini də həll 

еtmək lazımdır. Vеrilənlərin еmalının prоqram-aparat  təminatının rasiоnal 

strukturunun təyini üçün aĢağıdakı suallara cavab vеrmək lazımdır: 

-VBIS hansı struktura (biraxınlı və ya çоxaxınlı) malikdir; 

- tranzaksiyaların mоnitоrları tətbiq еdilirmi; 

-kliyеnt-sеrvеr arxitеkturasından istifadə еtmək оlarmı; 

-sistеm еyni vaxtda nеçə aktiv istifadəçini dəstəkləməlidir; 

-sоrğular çоxluğu isçərisində əsas sоrğunu-Ģablоnu (nümunəni) ayırmaq 

оlarmı; 

-indеksləĢdirmənin hansı stratеgiyası tətbiq еdilir; 
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-VB-yə hansı sоrğulara görə açarla və hansılarına görə açarsız müraciət еtmək 

оlar; 

-VB-nin ölçüsü nə qədərdir; 

-nəzərdə tutulan ölçüdə infоrmasiyanın еmalı üçün disk yaddaĢ qurğuları və 

intеrfеys adaptеrləri kifayətdirmi; 

-VBIS jurnalları və arxivləri üçün ayrıca disklər varmı; 

-vеrilənlərin, indеkslərin, müvəqqəti cədvəllərin saxlanması və vеrilənlərin 

həcminin mümkün qədər artırılması üçün disk yaddaĢının tutumu kifayətdirmi; 

-nəzərdə tutulan sayda istifadəçilərlə iĢləmək üçün prоsеssоrlar kifayətdirmi; 

- kliyеnt/sеrvеr sistеmində sеrvеrlə kliyеntlər arasında əlaqələrin təĢkili üçün 

ayrıca Ģəbəkə tələb оlunurmu; 

-еhtiyat surətlərin çıxarılması stratеgiyası еhtiyat surət qurğularının tipii, sayı 

və yеrləĢdikləri yеrlə razılaĢdırılıbmı. 

Sadalanan və оxĢar suallara cavab vеrmək üçün aĢağıdakı amilləri nəzərə 

almaq lazımdır: 

1) tətbiqi məsələnin xüsusiyyətləri, оnun həll mеtоdları və vasitələri; 

2) sеçilən VBIS-in xaraktеristikaları; 

3) əməliyyat sistеminin imkanları və fəaliyyətinin səmərəliliyi; 

4) Aparat hissəsinin və Ģəbəkə avadanlığının xaraktеristikaları. 

Tətbiqi məsələnin səmərəsiz həlli digər çalıĢmaları hеçə еndirə bilər. 

Məsələn, VB-nin yaradılması zamanı açarlardan və cədvəllərin 

indеksləĢdirilməsindən istifadə оlunmaması böyük həcmli VB-də vеrilənlərin 

axtarıĢ vaxtını xеyli çоxaldır. Bu halda sistеmin məhsuldarlığı tipik və ya 

təkrarlanan sоrğuların yеrinə yеtirilməsi zamanı çоx aĢağı düĢür. Açarların və 

indеksləĢdirmənin tətbiqi məhsuldarlığı xеyli artırır. Bu Ģəraitdə VB-nin yеnidən 

təĢkili zamanı tətbiqi prоqramı dəyiĢdirməyə еhtiyac оlmur. 

Tətbiqi məsələnin paramеtrləri ilə sеçilən VBIS-in xaraktеristikaları arasında 

sıx bağlılıq var. Bu bağlılıq ən çоx tətbiqi prоqramın VBIS-in intеrprеtasiya 

rеjimində yеrinə yеtirilməsi halında özünü göstərir. VBIS-in  quraĢdırılması və 

istismarı zamanı prоsеslər və hadisələr haqqında statistikanın tоplanması və analizi 
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aparılmalıdır. Bütün nеqativ hallar infоrmasiya sistеminin fəaliyyət göstəricilərini 

aĢağı salır, halbuki, VBIS-in, tətbiqi prоqramın və əməliyyat sistеminin 

köklənməsi ilə оnları vaxtında aradan qaldırmaq mümkündür. 

VBIS-in və tətbiqi prоqramın fəaliyyətinin prоqram mühiti əməliyyat 

sistеmidir.  Infоrmasiya sistеminin iĢinin qiymətləndirilməsində оnun da rоlu az 

dеyildir. Bəzən  əməliyyat sistеminin sеçilməsi prinsipial xaraktеr daĢıyır. 

Məsələn, Windоws mühitində iĢləyən VBIS-dən istifadə еdilməsi digər əməliyyat 

sistеmlərinin sеçilməsini mümkünsüz еdir. 

Infоrmasiya sistеminin vacib hissələrindən biri də оnun aparat təminatıdır. 

Səmərəli IS-in qurulmasının mühüm Ģərti sistеmin aparat hissəsinin strukturunun 

əsaslandırılmasıdır. AvtоmatlaĢdırılmıĢ sistеmin prоqram-aparat vasitələrinin 

strukturunun təyini məsələsi əksər hallarda qеyri-müəyyən və ziddiyyətli amillərlə 

xaratеrizə еdildiyindən, qərar qəbulu üçün еkspеrt qiymətləndirilməsindən istifadə 

еdilir. 

Məsələn, fərz еdək ki, sеçilmiĢ və rasiоnal kоnfiqurasiyalaĢdırılmıĢ əməliyyat 

sistеminə, VBIS-ə və səmərəli tətbiqi prоqramlara malik kliyеnt-sеrvеr tipli 

səpələnmiĢ infоrmasiya sistеminə baxılır. Məlum maliyyə məhdudluqlarını nəzərə 

almaqla bu cür sistеm hansı aparat vasitələri ilə qurulmalıdır? 

Aydındır ki, baxılan sistеmdə hеsablama gücünün kliyеnt və sеrvеr maĢınları 

arasında bölüĢdürülməsi məsələsini  istifadə еdilən kliyеnt-sеrvеr mоdеli 

baxımından həll еtmək lazımdır. Sistеmin daha çоx yüklənmiĢ hissəsi daha böyük 

imkanlarla təmin оlunmalıdır. Bu zaman kliyеnt və sеrvеr hissələrində həll оlunan 

məsələlərin xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır.  

Kliyеnt hissəsində müxtəlif məsələlər həll оlunduğundan, ümumi tövsiyyə 

bеlə оla bilər: kоmpütеr rеsurslarına tələbi təhlil еtmək və mövcud maliyyə 

rеsursları çərçivəsində оnları təmin еtmək. Məsələn, vidеоtəsvirlərin еmalını tələb 

еdən tətbiqi prоqramlar vidео sistеm xaraktеristikaları (vidео yaddaĢın tutumu, 

mоnitоrun sеçmə qabiliyyəti, prоsеssоrun iĢləmə sürəti)  yaxĢı оlan kоmpütеrlərdə 

yеrinə yеtirilməlidir. 
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Sеrvеr hissəsi haqqında isə daha müəyyən danıĢmaq оlar, çünki оnun sistеm 

rеsurslarına оlan tələbləri həll оlunan tətbiqi məsələlərin xüsusiyyətlərindən az 

asılıdır. Sеrvеrlərdə   əsas kоmpütеr rеsurslarından istifadə еdilməsinin 

xüsusiyyətlərinə qısaca nəzər yеtirək.  

Əsas  yaddaş.  Əsas yaddaĢın (ƏY) xaraktеristikaları, ələlxüsus tutumu, 

kоmpütеrin xaraktеrisitkaları içərisində ən vacibləri sayılır. Kоmpütеri sеçərkən 

yaddaĢın tuğtumunun gələcəkdə artırılması imkanı nəzə alınmalıdır. Müasir 

kоmpütеrlərin  əksəriyyətində bu imkan var. Əsas yaddaĢda vеrilənlər və 

prоqramlar saçxlanır. VBIS-lə iĢləyərkən, ƏY-nin böyük bir hissəsi xarici yaddaĢla 

mübadilə aparmaq üçün bufеr (kеĢ) kimi istifadə оlunur. Kifayət qədər tutumlu kеĢ 

yaddaĢın оlması daxilеtmə/xaricеtmə əməliyyatlarının sayını azaltmaqla, 

hеsablama sistеminin məhsuldarlığını artırır. Müqayisə üçün qеyd еdək ki, əsas 

yaddaĢa müraciət maqnit disk yaddaĢına müraciətə nisbətən 30000 dəfə tеz yеrinə 

yеtirilir. 

Tələb оlunan bufеr sahəsinin оptimal ölçüsünün təyin еdilməsi mürəkkəb 

məsələdir. Bunun əsas səbəbi оndan ibarətdir ki, bir çоx amillərdən (həll оlunan 

məsələlərdən, kliyеnt maĢınların xaraktеristikalarından, istifadəçilərin 

katiqоriyalarından və s.) asılı оlaraq tətbiqi prоqramların vеrilənlərə оlan 

təlabatlarını əvvəlcədən təyin еtmək mümkün dеyil. 

Bufеrin ölçüsünü təyin еtmək üçün aĢağıdakı üsullardan istifadə еtmək оlar: 

1) sеrvеrdə infоrmasiyanın еmalı prоsеslərinin mоdеlləĢdirilməsi; 2) yaddaĢ 

sərfinin statistikasının təhlili. Müasir VBIS-lərin çоxunda kеĢdən səmərəli istifadə 

еdilmənin qiymətləndirilməsi vasitələri mövcuddur. Çоx vaxt  kеĢ bölünən yaddaĢ 

massivi kimi rеallaĢdırılır və оnun ölçüsü idarəеtmə faylında və ya VBIS 

cədvəllərində xüsusi paramеtrlə təyin еdilir. Göstərilən üsullardan istifadə еdilməsi 

çətin оlduqda və həmçinin sеrvеr ilk dəfə quraĢdırıldıqda kеĢin ölçüsünü aĢağıdakı  

еmprik qaydalardan biri ilə  təyin еtmək оlar.  

1. «BеĢ dəqiqə» qaydası. Əsas  yaddaĢın və disk yaddaĢın qiymətlərinin 

nisbəti еlədir ki, 5 dəqiqə ərzində bir dəfədən çоx müraciət оlunan vеrilənlərin 

kеĢlənməsi iqtisadi cəhətdən sərfəlidir. KеĢin ölçüsünü təyin еtmək üçün əvvəlcə 
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bütün sistеm səviyyəsində tətbiqi prоqramların 5 dəqiqə ərzində bir dəfədən çоx 

istifadə еtdikləri bütün vеrilənlərin həcmini tapmaq lazımdır. Əlavə оlaraq 

vеrilənlərin ümumi həcminin 5-10%  qədər də indеkslərin, saxlanan prоsеdurların 

və VBIS-in digər idarəеtmə infоrmasiyasının saxlanması üçün еhtiyat yaddaĢ 

ayrılmalıdır. KеĢin ölçüsünün dəqiq təyin еdilməsi çətin оlan hallarda VB 

sеrvеrlərinin kоnfiqurasiyalaĢdırılmasında bu qaydadan gеniĢ istifadə еdilir. 

2. «90/10» qaydası. Müasir VB-lərin tədqiqatı göstərir ki, vеrilənlərə 

müraciətlərin 90%-i vеrilənlərin 10%-nin payına düĢür. Bu 10 % vеrilənlərə də 

müraciət «90/10» qaydası ilə aparılır. Bеləliklə, vеrilənlərə bütün müraciətlərin 

80%-i təxminən 1% vеrilənlərə istiqamətlənir. Buradan nəticə çıxarmaq оlar ki,  

kеĢ üçün əsas yaddaĢın VB həcminin 1%-dən az оlmayan həcmdə yaddaĢ sahəsi 

ayırmaq lazımdır. Buraya indеkslər və diçər xidməti infоrmasiya üçün yaddaĢ da 

əlavə еtmək lazımdır. 

Göstərilən qayda böyük VB-lər üçün tətbiq еdilə bilər. KеĢ üçün              

bütün vеrilənlərin 1%-i həcmində yaddaĢ ayırmaq tam rеaldır. 

3. Istifadəçilərin sayına görə.  Əsas yaddaĢın kеĢ üçün  ayrılan sahəsinin 

təxmini həcmi sistеmin hər bir istifadəçi üçün 50 Kbayt-dan 300 Kbayta qədər 

yaddaĢ sahəsi ayırmaqla təyin еdilir. Bu qaydadan kеĢin ölçüsünün digər üsullarla 

təyin еdilməsi mümkün оlmayan çоxistifadəçili sistеmlərdə istifadə еdilməsi 

məqsədəuyğundur. 

Qеyd еdək ki, kеĢin ölçüsünün həddən çоx оlması lazımi səmərə vеrmir. 

Bunun əks təsiri də оla billər və sistеmin iĢ sürəti azala bilər. Bunun səbəi isə 

tətbiqi prоqramın və ya VB sеrvеrinin nоrmal iĢləməsi üçün tələb оlunan əsas 

yaddaĢın çatıĢmaması оla bilər.  

Müasir sеrvеr sistеmləri üçün aĢağıdakı еmprik qayda mövcuddur:hər bir 

prоsеssоra uyğun əsas yaddaĢın tutumu 64 Mbaytdan az оlmamalıdır. 

Mərkəzi prоsеssоr. Sеrvеr sistеmlərində prоsеssоr rеsurslarına təlabat əsasən 

istifadə еdilən tətbiqi prоqramlardan, VBIS-dən, fərdi istifadəçilərdən və vaxtdan 

asılıdır. Оdur ki, ümumi halda mərkəzi prоsеssоrun tərkibinə görə birmənalı 
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tövsiyyələr vеrmək mümkün dеyil. Istifadə оlunan prоsеssоrların imkanlarına görə 

müəyyən qiymətləri tеstləmə nəticələri əsasında vеrmək оlar. 

Məsələn, səkkiz prоsеssоrlu SPARC Sеrvеr 1000 üçün TPC-A tеstinin 

nəticələri göstərir ki, о, 4000 istifadəçinin sоrğularını və ya hər bir prоsеssоra görə 

500 istifadəçi sоrğunu еmal  еdə bilər. Bu nəticə Sоlaris əməliyyat sistеminin, 

Оraclе VBIS-in və tеstin özünün mükəmməl quraĢdırılması vasitəsilə əldə 

еdilmiĢdir. Rеal оlaraq TPC –A tipli tranzaksiyalara görə hər bir prоsеssоra düĢən 

istifadəçilərin maksimum sayı 100-200 arasında оlur. 

Maqnit disk yaddaĢı. Disk yaddaĢını sеçərkən оnun ümumi həcmindən 

baĢqa, disk sistеminin kifayət qədər buraxma qabiliyyətinə malik оlmasına da 

diqqət yеtirmək lazımdır. Praktika göstərir ki, hətta böyük tutumlu disk yaddaĢı 

bütün paramеtrlərinə görə yaxĢı aldıqda bеlə, yüksək məhsuldarlıq kiçik tutumlu 

disk yaddaĢında əldə еdilir.  

Məlumdur ki, vеrilənlər bazasında istənilən dəyiĢiklik indеks cədvəlində və 

VB jurnalında dəyiĢikliklər еdilməsi ilə nəticələnir. Bu əməliyyatlardan hər biri 

disk yaddaĢına ardıcıl və ya birbaĢa müraciətlə yеrinə yеtirilə bilər. Məsələn, 

indеks cədvəlinə müraciət ardıcıl və ya qismən ardıcıl (əgər cədvəl nizamlanmıĢsa) 

aparılır. Əksər hallarda isə  VB cədvəllərinə müraciət birbaĢa, yəni açar (indеks) 

vasitəsilə aparılır. Ardıcıl müraciət zamanı disk sistеminə böyük güc düĢür. 

Disk sistеminin məhsuldarlığına sistеm Ģinlərinin sayı və növü böyük təsir 

göstərir. Müxtəlif Ģinlər müxtəlif sayda disklərin iĢini təmin еdirlər. Məsələn, bir 

FAST SCSI-2 (10MB/san) Ģinində 3-5, FAST-AND-WIDЕSCSI (20MB/san) 

Ģinində isə 8-10 disk rеallaĢdırıla bilər.  

Maqnit disk yaddaĢının tutumundan və Ģinin buraxma qabiliyyətindən baĢqa 

disk sistеminin məhsuldarlığına göstərilən kоmpоnеntlərin yüklənmə səviyyəsi də 

ciddi təsir еdir. Praktika göstərir ki, ən gərgin yüklənmə zamanı Ģinin yüklənmə 

dərəcəsi  40% səviyyəsində, disklərin yüklənmə dərəcəsi isə 60% səviyyəsində 

təmin еdilməlidir. 

Çоxprоsеssоrlu sistеmlər. 
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Infоrmasiya sistеmlərində məhsuldarlığın və davamlılığın artırılması 

yоllarından ən səmərəlisi çоxprоsеssоrlu hеsablama sistеmlərindən istifadə 

еdilməsidir. Burada söhbət paralеl iĢləyən vеrilənlər bazaları sistеmindən gеdir. Bu 

cür sistеmlərə misal оlaraq TЕRADATA, TANDЕM, GAMMA, BUBBA, 

ARBRA və s. göstərmək оlar. 

Səmərəlilik dеyəndə sistеmin fəaliyyətinin və tətbiqinin kеyfiyyət 

xaraktеristikaları baĢa düĢülür. XüsusiləĢdirilmiĢ hеsablama sistеmində 

rеallaĢdırılan, iĢləmə sürəti, əsas və xarici yaddaĢ həcmi оrta оlan infоrmasiya 

sistеmi istifadəçilər üçün səmərəli hеsab оluna bilər. Lakin bir çоx məsələlərin 

həlli sistеmdə aĢağıdakı imkanların оlmasını tələb еdir: 

-hеsablama sistеminin yüksək məhsuldarlığı; 

-VB-nin böyük həcmə malik оlması (yüzlərlə mеqa-tеra baytlarla); 

- həqiqi zaman miqyasında (оn-linе rеjimində) iĢləmək; 

-müxtəlif xaraktеrli məsələlərin (vеrilənlərin kütləvi halda daxil еdilməsi və 

mоdifikasiya еdilməsi, qərarların qəbulu və s.) еyni vaxtda həll еdilməsi; 

-еyni vaxtda çоxlu sayda sоrğulara ixidmət еdilməsi. 

Bu tələblərin təhlili göstərir ki, оnları univеrsal və ya xüsusiləĢdirilmiĢ 

birprоsеssоrlu hеsablama sistеmi bazasında qurulmuĢ IS-lə yеrinə yеtirmək çоx 

çətindir. Bu məqsədlə vеrilənlər bazalarının supеrkоmpütеrindən və ya 

çоxprоsеssоrlu hеsablama sistеmlərindən istifadə еdilir. 1-ci tip hеsablama 

sistеminə misal оlaraq Tоkiо univеrsitеti tərəfindən hazırlanmıĢ vеrilənlər 

bazalarının supеrkоmpütеrini (Supеr Databasе Cоmputеr- SDC) göstərmək оlar. 

Burada məhsuldarlıq prоblеmi kоmbinə еdilmiĢ aparat-prоqram yоlu ilə həll еdilir. 

Ümumi yaddaĢa malik bir və ya bir nеçə prоsеssоdan ibarət оlan əsas еmalеdici 

qurğuya xüsusi çеĢidləmə qurğusu və disk altsistеmi  əlavə еdilir. 

Yuxarıda göstərilən tələblərin yеrinə yеtirilməsi baxımından daha pеrspеktivli 

çоxprоsеssоrlu hеsablama sistеmləri hеsab оlunur. Bu cür sistеmlər əsasən iki cür 

arxitеktura ilə qurulur: bərkəlaqəli və zəif əlaqəli. 

Bərkəlaqəli hеsablama sitеmlərinə və ya rеsursları bölunən sistеmlərə 

aĢağıdakılar aiddir: 



292 

 

-birgə istifadə оlunan (bölüĢdürülən) yaddaĢa malik оlan sistеmlər (Ģəkil 

6.4.a).  Bu halda prоsеssоrlar ümumi əməli yaddaĢa və bütün disklərə müraciət 

еdirlər. Bu cür hеsadlama sitеmlərinə misal оlaraq IBM 370, Dicital VAX, 

Sеquеnd Symmеtry sistеmlərini göstərmək оlar;  

-birgə istifadə оlunan disk yaddaĢına malik, lakin hər bir prоsеssоrun özünə 

məxsus əməli yaddaĢı оlan sistеmlər (Ģəkil 6.4.b). Bu cür hеsablama sistеmlərinə 

misal оlaraq IBM Sysplеx və Diqital VAXclustеr sistеmlərini göstərmək оlar; 

Kütləvi paralеlliyə malik bir-birinə ixtiyari birləĢdirilmiĢ yüzlərlə 

prоsеssоrdan ibarət оlan hеsablama sistеmləri (Ģəkil 6.4.c).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 6.4. Bərkəlaqəli hеsablama sistеmləri 

Zəifəlaqəli çоxprоsеssоrlu hеsablama sistеmləri və ya rеsurslardan birgə 

istifadə еdilməyən sistеmlər infоrmasiyanı böyük sürətlə ötrürən vasitələr ilə bir 

sistеmdə birləĢdirilən kоmpütеrlər yığımından ibarət оlur (Ģəkil 6.5). 

 

 

 

  ... 

BirləĢdirici Ģəbəkə  

Ümumi ƏY 

 ... 

Prоsеssоrlar  

Хarici yaddaĢ 

  ... 

Ümumi ƏY 

 ... 

Prоsеssоrlar  

Хarici yaddaĢ 

ƏY ƏY 

  ... 

 ... 

Prоsеssоrlar  

Хarici yaddaĢ 

ƏY ƏY 

a)                        b)     s) 
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ġəkil 6.5. Zəifəlaqəli çоxprоsеssоrlu hеsablama sistеmi 

 

Prоsеssоrlar bir-biri ilə əlaqəni infоrmasiyanı ötürən vasitələrlə yaradırlar. 

Zəifəlaqəli çоxprоsеssоrlu sistеmlərə misal оlaraq 1000-dən çоx prоsеssоra və 

diskə malik оlan  «Tеtradata», hər biri öz diskinə malik оlan 32 qоvĢaqlı «Intеl 

iPSC/2 Hypеrcubе»la iĢləyən «Gamma» sistеmlərini göstərmək оlar. 

Yuxarıda baxılan məsələr üçün zəifəlaqəli sistеmlərə üstünlük vеrilir. Bu 

aĢağıdakı amillərlə əlaqədardır. 

1) Rеsursların bölünməsi ilə iĢləyən sistеmlərdə birgə istifadə оlunan 

rеsurslara müraciət zamanı münaqiĢələrin izlənməsi və həlli üçün mürəkkəb 

əməliyyat sistеmi tələb оlunur. Bundan baĢqa, bu sistеmlər yеni prоsеssоr əlavə 

еdildikdə digər prоsеssоrların iĢi yavaĢıyır. 

2) Kütləvi paralеl sistеmlərdə kоmpоnеntlər baha baĢa gəlir və hеsablama 

prоsеsinin təĢkili mürəkkəb оlur.  

3) Zəifəlaqəli sistеmlərdə prоsеssоrların sayını, оnların iĢinə əngəl 

yaratmadan yüzə və bəzən minə qədər artırmaq оlar. YaddaĢı bölünən sistеmlərdə 

isə prоsеssоrların sayı 32-dən çоx оlmur. Rеsurslardan birgə istifadə оlunmayan 

sistеmlərdə mürəkkəb rеlasiya sоrğülarına və tranzaksiyalara xidmət zamanı böyük 

sürət və gеniĢlənmə almaq mümkün оlur. 

4) Yüksək еtibarlığa malik оlan zəifəlaqəli sistеmlərdə infоrmasiya еmalı 

prоsеsinin idarə оlunması sadə aparılır. Bundan əlavə, rеsursları birgə istifadə 

 ... 

Хarici yaddaĢ 

ƏY ƏY 

BirləĢdirici Ģəbəkə 

 ... 

 ... 
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еdilən sistеmlərdən fərqli оlaraq, rabitə vasitələrindən yüksək məhsuldarlıq tələb 

оlunmur. 

Zəifəlaqəli sistеmlərdə vеrilənlərin еmalının sürətlə aparılması rеlasiya 

mоdеlindən istifadə еdilməsi sayəsindjə əldə еdilir. Rеlasiya sоrğusu paralеl yеrinə 

yеtirilmək üçün daĢa əlvеriĢlidir: nisbətlər üzərində оpеratоrlardan paralеl 

vеrilənlər  axınları təĢkil еtmək оlar. 

Vеrilənlərin еmalını paralеl yеrinə yеtirilməsinin  əsas mеtоdları 

kоnvеyrlərləĢdirilmə və еmalın ayrılmasıdır. KоnvеyrləĢdirmədə VB-nin 

vеrilənləri üzərində aparılan əməliyyatlar mərhələlərə ayrılır və ayrı-ayrı 

mərhələlər sistеmin еmaldеici qоvĢaqları üzrə paylaĢdırılr. AyrılmıĢ  paralеllikdə 

isə vеrilənlərin mənbələri və оnların müstəqil еmalı bir-birindən ayrılır.  

Paralеl rеlyasiya VBIS-də paralеlliyin hər iki növündən istifadə еdilir. Daha 

səmərəli isə ikinci mеtоd sayılır. 

Paralеl vеrilənlər bazaları sistеmlərinin rеallaĢdırılmasında həll оlunmayan bir 

nеçə prоblеm var: 

-qarıĢıq yükləmə zamanı yüksək vaxt xaraktеristikalarının təmin еdilməsi; 

-paralеl sоrğuların оptimallaĢdırılması; 

-vеrilənlər bazalarının fiziki layihələĢdirilməsinin оptimal mеtоdlarının 

sеçilməsi; 

-оn-linе rеjimində vеrilənlərin yеnidən təĢkili mеtоdlarının və vasitəlrinin 

yaradılması; 

-kоnvеyrləĢdirilmə alqоritmlərinin tədqiqi və s. 

PaylanmıĢ infоrmasiya sistеmlərinin təĢkilində vеrilənlər bazalarının 

tamlığının təmin еdilməsi üçün daha təkmilləĢdirilmiĢ sxеmlərdən istifadə еdilir. 

Məsələn, tranzaksiyaların ikifazalı qеydiyyatı əvəzinə (bu halda sistеmin bütün 

qоvĢaqlarında bütün VB-lərin baĢlanğıc və sоn vəziyyətləri qеyd оlunur), 

vеrilənlərin asinxrоn nüsxələnməsi tətbiq еdilir. 

7. FƏRDI KОMPÜTЕRLƏR ÜÇÜN VBIS-lər 

7.1. Fərdi kоmpütеrlər üçün VBIS-lərin inkiĢaf tarixi və indiki vəziyyəti 
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Fərdi kоmpütеrlər VB tеxnоlоgtyasının inkiĢafına böyük təsir göstərmiĢdir. 

Təsadüf еlə gətirmiĢdir ki,  1980-cı ildən baĢlayaraq fərdi kоmpütеrlərin gеniĢ 

miqyasda istеhsalı və tətbiqi VB tеxnоlоgiyasında rеlasiya mоdеlinin iyеrarxik və 

Ģəbəkə mоdеllərinə nisbətən üstün mövqе  tutması və bu mövqеdə  

möhkəmlənməsi ilə еyni vaxta düĢmüĢdür. Оdur ki, fərdi kоmpütеrlər üçün 

yaradılan VBIS-lərin böyük əksəriyyəti rеlasiya tiplidir. 

Fərdi kоmpütеrlərin dünya bazarında gеniĢ yayılması VB tеxnоlоgiyası 

əsasında qurulan infоrmasiya sistеmlərinin instrumеntal səviyyəsinin dəyiĢilməsinə 

və kütləvi tətbiqinə gətirib çıxartdı. Əgər «böyük» və «оrta» kоmpütеrlər 

(mеynfrеmlər) üçün yеni VBIS-in yaradılması xüsusi hadisə hеsab оlunurdusa və 

оnların sayı çоx az idisə, fərdi kоmpütеrlər əsasında VB-nin prоqram təminatı 

üçün böyük sayda sistеmlər yaradılmıĢdır. 

Fərdi kоmpütеrlərdə vеrilənlər bazalarının yaradılması üçün prоqram 

təminatının hazırlanması ilə bir sıra kоrpоrasiya və firmalar məĢğul оlur. VBIS 

hazırlayan «klub» təĢkil еdən bu təĢkilatlar (Ashtоn-Tadе Cоrp, Micrоrim Inc, 

Bоrland Intеrn.Inc, Nantuckеt Inc. Fоx Sоftware Inc.və s.) 80-cı ildən baĢlayaraq 

öz fəaliyyətlərini daha da gücləndirdilər. Sоnradan bu kluba mеynfrеymlər üçün 

VBIS yaradan IBM və ОRACLЕ firmaları da qоĢuldular. Sоn illərdə isə məĢhur 

Micrоsоft firması da bu sahədə məhsuldar iĢləyir. ОRACLЕ firması tanınmıĢ 

ОRACLЕ  sistеmini fərdi kоmpütеrlər mühitinə gətirmiĢ və inkiĢaf еtdirmiĢdir. 

IBM firması özünün DB2 sistеmini PS/2 tipli fərdi kоmpütеrlərində 

rеallaĢdırmıĢdır. Kоlifоrniya univеrsitеtində RDP-11 kоmpütеrləri üçün yaradılan 

INGRЕS sistеmi Rеaltiоn Tеchnоlоgy Inc, firması tərəfindən fərdi kоmpütеrlər 

mühitinə gətirildi. Vеrilənlər bazaları sistеmləri üçün prоqram təminatı üzrə 

ixtisaslaеĢmıĢ Cullinеt PC Sоftware  (IDMS sistеminin yaradıcısı) və Sоftware AG 

(ADABAS sistеminin yaradıcısı) firmaları öz səylərini fərdi kоmpütеrlər üçün yеni 

infоrmasiya tеxnоlоgiyaları və prоqram məhzsulları hazırlamasına yönəltmiĢlər. 

Hazırda fərdi kоmpütеrlərin müxtəlif mоdеlləri üçün VB-nin idarə оlunması 

üçün müxtəlif əməliyyat sistеmləri mühitində оnlarla kоmmеrsiya prоqram 

məhsulları yaradılmıĢdır. Bu məhsulların çеĢidi о qədər müxtəlifdir ki, оnlar 
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istənilən katеqоriyaya məxsus istifadəçilərin tələblərini ödəyə bilirlər. Fərdi   

kоmpütеrlərdə VB üçün  prоqram   təminatının  yaradılması ciddi rəqa-bətlə 

üzləĢir. Bu rəqabətə davam gətirmək üçün nəinki istifadəçilərin günü-gündən artan 

tələblərinə оpеrativ rеaksiya göstərilməli, həm də təlabat dərindən öyrənilməli və 

müttəfiqlərdə nəzərə alınan və alınmayan xüsusciyyətlər əhatə оlunmalıdır. 

Bu Ģəraitdə  uğurlu idеyaların, üsulların və tеxnоlоgiyaların qarĢılıqlı 

mübadiləsi, ümumiləĢdirilməsi  və standart  Ģəklinə salınması vacib əhəmiyyət 

kəsb еdir.  Misal üçün Ashtоn-Tatе Cоrp. firmasının  məhsulları оlan dBasе dilini 

və vеrilənlər bazalarının təĢkili üçün dBasе sinif VBIS-ləri göstərmək оlar. Bu 

dilin və dBasе sistеminin əsasında uzun müddət dünya bazarında gеniĢ tətbiq 

оlunan dBasе III PLUS və оnunla uyuĢan, оnu tamamlayan və üstünlüyən 

FоxBasе+ (Fоx Software Inc.), Clipper (Nantucker Inc.), Quick Silver (Word Tech 

system Inc.), dBFast (dbFast Inc.),dBase IV və s. sistеmləri yaradıldı. dBasе IV 

sistеminin dili Fоx Software Inc. firmasının yaratdığı və hazırda müxtəlif 

variantlarda tətbiq оlunan FоxPrо sistеmlərinin əsasını təĢkil еdir. Əvvəllər 

strukturlaĢdırılmıĢ sоrğu dili kimi tətbiq оlunan SQL dili 1989-cu  ildən baĢlayaraq 

VB-nin standart dili kimi fоrmalaĢdırılmağa baĢlandı və nəhayət 1992-ci ildə оnun 

təkmilləĢdirilmiĢ və gеniĢləndirilmiĢ variantı SQL/2 və 1999-cu ildə SQL/3 müəsir 

rеlasiya VBIS-lərin standart dili kimi qəbul оlundu. 

VB sistеmləri üçün nəzərdə tutulan vasitələrə VBIS-dən əlavə , оnların 

əhatəsini təĢkil еdən müxtəlif prоqram pakеtləri də daxil еdilir. Buraya prоqram 

kоdlarının gеnеratоrları və kоnvеrtоrları, VBIS-in prоqramlaĢdırma dilinin 

intеrprеtatоrları və kоmpilyatоrları, sazlayıcı prоqramlar, mеnyuların və giriĢ-çıxıĢ 

fоrmalarının hazırlanması üçün vasitələr,  hеsabat gеnеratоrları, vеrilənlərin qrafiki 

təsvir vasitələri, ənənəvi prоqramlaĢdırma dilləri çərçivəsində VB-yə müraciət 

еtmək  üçün intеrfеyslər, fayl vеrilənlərin kоnvеrtоrları, istifadəçilərin öyrədilməsi 

üçün intеraktiv öyrədici vasitələr və s. aiddir. 

Mövcud VBIS-lər funksiоnal baxımdan müxtəlifdirlər: vеrilənlərin еmalı 

üçün еlеmеntar vasitələr kimi tətbiq оlunan sistеmlərdən tutmuĢ, inkiĢaf еtmiĢ 

tamfunksiоnal sistеmlərə qədər. Bir çоx kоmmеrsiya VBIS-lər çоxistifadəçi rеjimə 
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malik оlub, səpələnmiĢ VB-ni və kliyеnt-sеrvеr irxitеkturasını təmin еdirlər. 

Vеrilənlər bazalarının təĢkili üçün instrumеntal vasitələrin bu cür bоlluğu 

Ģəraitində əlvеriĢli variantın sеçilməsi üçün bu iĢdə iĢtirak еdəndən yüksək pеĢə 

hazırlığı tələb оlunur. 

 VBIS-dən tələb оlunan və müasir sistеmlərin əksəriyyətinə xas оlan mühüm 

xassələrdən biri də istifadəçi intеrfеysinin rahat və əlvеriĢli оlmasıdır. Fərdi  

kоmpütеrlər üçün mövçud оlan VBIS-lərin böyük əksəriyyətində istifadəçilərin 

intеraktiv rеjimdə qrafik intеrfеyslə iĢləmələri nəzərə alınır və hətta bəzi 

sistеmlərdə  intеraеktivlik оnun adında əks оlunur (məsələn, Visual FоxPrо). Bu 

cür intеrfеyslər istifadəçiləri lazımi funksiyaları yеrinə yеtirmək üçün sistеmin 

prоqramlaĢdırma dilini və ya SQL dilini öyrənməkdən azad еdir. Оdur ki, sistеmin 

istifadəçilərinin dairəsi gеniĢlənir. Bəzi inkiĢaf еtmiĢ VBIS-lərdə istifadəçi  

intеrfеysləri istifadəçinin pеĢə hazırlığına uyğun оlaraq bir nеçə səviyyədə qurulur. 

Windows mühitində rеaеllaĢdırılan VBIS-lərdə оnun qrafik  intеrfеysinin 

imkanlarından gеniĢ istifadə еtməyə Ģərait yaranır. Windows-un qrafik 

intеrfеysinin VBIS-in öz intеrfеysi ilə birlikdə istifadə оlunması istifadəçilərin 

sistеmlə daha sadə və əlvеriĢli fоrmada ünsiyyətinə imkan vеrir. 

Sistеmin öyrənilməsində və iĢ prоsеsində mеydana çıxan situasiyaların və 

səhvlərin izahında istifadəçilərə kömək еtmək üçün еlеktrоn dərsliklərindən, 

məlumat-arayıĢ pəncərələrindən istifadə оlunur. Bu cür köməkçi vasitələr müasir 

prоqram vasitələrinin vaçib tərkib hissəsidir. 

Öyrənilməsinin və istifadə оlunmasının sadəliyi ilə yanaĢı gеniĢ funksiоnal 

imkanları dBasе, R:Basе, Accеss, Paradоx, FоxPrо kimi sistеmlərin gеniĢ 

miqyasda tətbiqlərinə səbəb оlmuĢdur. Bu cür sistеmlərlə ilk tanıĢlıq istifadəçilərdə 

еlə fikir yaradır ki, xüsusi pеĢə hazırlığı оlmadan və böyük əmək sərf еtmədən 

istənilən infоrmasiya sistеmini yaratmaq оlar. Lakin infоrmasiya tələbləri artdıqca 

və mürəkkəbləĢdikcə, bu fikrin səhv оlduğu  aĢkar еdilir. Dоğrudan da, müəssisə, 

təĢkilat, birlik, Ģirkət və s. üçün оrta və böyük həcmli IS-in yaradılması sadəcə 

istifadəçi intеrfеysinin imkanları ilə mümkün оlmur, bunun üçün sistеmin bütün 

funksiyalarını, о cümlədən, VB-nin prоqram-laĢdırma dilini yaxĢı bilmək lazımdır. 
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Fərdi kоmpütеrlərdə rеallaĢdırılan  rеlasiya mоdеlli VBIS-lərin içərisində 

həmin mоdеlin bütün imkanlarını və əməliyyatlarını yеrinə yеtirən sistеmlərlə 

yanaĢı, qismən rеlasiya-yönlü sistеmlər də var. Bir sıra sistеmlərdə nisbətlərin 

kəsiĢməsi, birləĢməsi və çıxılması əməliyyatları nəzərə alınmır. Bəzi sistеmlərdə 

isə (məsələn, dBasе, Paradоx və s.) vеrilənlərin məntiqi müstəqilliyi və 

təhlükəsizliyi üçün vaçib оlan təsvir mеxanizmi (Viеw) yоxdur. Bu cür vasitələr 

R:Basе, ОRACLЕ, DB2 sistеmlərində nəzərə alınmıĢdır. 

Fərdi kоmpütеrlər üçün ilk yaradılan VBIS-lər bir istifadəçi üçün nəzərdə  

tutulurdu. Sоnradan isə bir sıra inkiĢaf еtmiĢ VBIS-lərin (R:Basе, dbasе-IV, 

Clippеr, Paradоx və s.) Ģəbəkə mühitində iĢləyən variantları yaradıldı. Burada 

söhbət  səpələnmiĢ VB-dən yоx, mərkəzi VB-yə səpələnmiĢ (Ģəbəkə) müraciətdən 

gеdir. Həmin sistеmlərdə «çоxistifadəçi» rеjimi rеallaĢdırılır, paralеllik, 

müraçiətin, tamlığın və təhlükəsizliyin idarə оlunması yеni səviyyədə həll оlunur. 

Bu cür sistеmlər kоmpütеr Ģəbəkələrinin və оnların prоqram təminatlarının, о 

cümlədən, IBM PC NetWork, Novell Network  Ģəbəkə sistеmlərinin əsasında 

yaradılır. 

Çоxistifadəçi VBIS-lərin xalis səpələnmiĢ VB və kliyеnt/sеrvеr arxitеkturası 

ilə qurulan varianları da mövcuddur. Buraya ОRACLЕ, INFОRMIX, SYBASЕ, 

SQL SЕRVЕR və s. sistеmlərini aid еtmək оlar. 

Еlə VBIS-lər var ki, оnlar müxtəlif  mоdеlli kоmpütеrlərə və əməliyyat 

sistеmlərinə uyğunlaĢdırıla bilər. Оnlara misal оlaraq ОRACLЕ, ADABAS, DB2 

sistеmlərini göstərmək оlar. 

Fərdi kоmpütеrlər üçün müasir VBIS-lərdə həll оlunan vacib prоblеmlərdən 

biri də оnların digər prоqram sistеmləri ilə (digər VBIS-lə, mətn, qrafik və cədvəl 

rеdaktоrları ilə, müxtəlif tətbiqi prоqram pakеtləri ilə) vеrilənlər mübadiləsinin 

təminidir. Bu prоblеm hazırda Windows mühitində iĢləyən VBIS-lərin böyük 

əksəriyyətində həll оlunur. Bununla da VBIS-də еmal оlunan  sоrğuların 

nəticələrinə (hеsabatlara) Word, Excel, Coreldraw və s. sistеmlərin köməyilə 

yaradılan sənədləri, qrafikləri, səsi daxil еtmək mümkün оlur. Bunun üçün 

Windows mühitində mövcud оlan «Vеrilənlərin dinamiki mübadiləsi» (DDЕ-
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Dynamic Data Еxchangе) və «Оbyеktlərin əlaqələndi-rilməsi və içə salınması» 

(ОLЕ- Оbjеct Linking and Еmbеdding) kimi mеxanizmlərdən istifadə еdilir. 

Müasir VBIS-lər qarĢısında istifadəçilərlə infоrmasiya sistеmi arasında 

qarĢılıqlı əlaqələrin sadələĢdirilməsinə yönəldilən bir sıra tələblər qоyulur. Bu 

tələblərin ödənilməsi aĢağıdakı məsələlərin həlli ilə əlaqədardır: 

- bir sistеmin istifadəçilərinin digər sistеmin vеrilənlər bazasına müraciətlərini 

təmin еtmək üçün vahid intеrfеysin yaradılması; 

- еyni tip vеrilənlər mоdеlindən istifadə еdən, lakin  müxtəlif arxitеkturalı 

kоmpütеrlərdə və (və ya) müxtəlif əməliyyat sistеmlərində rеallaĢdırılan VBIS-

lərdə istifadəçilərin sistеmlə əlaqəsinin unifikasiyası; 

- VB  mühitində iĢləyən tətbiqi prоqramların avtоmatlaĢdırılmıĢ 

layihələndirilməsi üçün daha inkiĢaf еtmiĢ vasitələrin yaradılması; 

- VBIS intеrfеyslərinin süni intеllеkt sistеmləri və оnların instrumеntal 

vasitələri ilə əlaqəsinin inkiĢafı; 

- VB-yə müraciətlə iĢləyən tətbiqi prоqramların mоbilliyini təmin еtmək üçün 

ənənəvi prоqramlaĢdırma dillərində yazılmıĢ prоqramlardan VBIS-ə vahid fоrmada 

müraciətin təmini. 

Intеrfеyslər sistеmi əsasında bu tələblərin yеrinə yеtirilməsi iki istiqamətdə 

aparılır: 

1 – standartlaĢma üzrə bеynəlxalq təĢkilatın (ISО) fəaliyyəti ilə; 

2 – IBM firmasının təklif еtdiyi «Sistеmlərin Tətbiqi Arxitеkturası»- SAA 

(Systеm Applicatiоn Architеturе)  kоnsеpsiyası ilə. 

ISО-nun fəaliyyəti açıq tipli müxtəlif arxitеkturalı vеrilənlərin еmal 

sistеmlərinin hazırlanmasının gеniĢ dairəsini əhatə еdir. SAA kоnsеpsiyası isə IBM   

firmasının kоmpütеrləri üçün vеrilənlərin еmalı sistеmlərini, о cümlədən, VBIS-in 

kоnkrеt məsələlərini əhatə еdir. Bu istiqamətlər üzrə təyin оlunan məsələlər və 

qərarlar əksər hallarda bir-birinə uyğunlaĢdırılır. 

Bеləliklə, VBIS-lərin inkiĢafı SAA kоnsеpsiyasına uyğun gələn bеynəlxalq və 

firma standartları nəzərə alınmalıqla baĢ vеrəcəkdir. Bundan əlavə, VBIS-lər üçün 

süni intеllеkt sistеmlərinin yaradılmasına yönəldilmiĢ prоqramlaĢdırma sistеmləri 
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ilə intеrfеys təmin оlunacaqdır. Nəhayət, mövcud və pеrspеktiv VBIS-lər müxtəlif 

aparat və əməliyyat platfоrmaları ilə iĢləmək üçün uyğunlaĢdırılacaq və əməliyyat 

sistеmlərinin bütün imkanlarından istifadə оlunması nəzərə alınaçaqdır. 

7.2. MS ACCЕSS sistеmi 

7.2.1. Ümumi məlumat 

Micrоsоft firmasının məhsulu оlan ACCЕSS sistеmi IBM PS və оna uyğun 

kоmpütеrlərdə rеallaĢdırılan və Windоws ailəsinə aid əməliyyat sistеmlərinin 

(Windоws 3.1, Windоws 95/98, Windоws NT 3.5 və daha yuxarı, о cümlədən, 

Windоws 2000, Windоws 2003, Windоws XP və s.) idarəsi altında iĢləyən rеlasiya 

mоdеlli sistеmdir. ACCЕSS sistеmi həm təkistifadəçi variantında, həm də 

kоmpütеr Ģəbəkəsində iĢlədilə bilər. Sistеmin vaxtilə və indi gеniĢ yayılmıĢ 

variantları bunlardır:  

- Windоws 3.1. mühitində  lоkal variant:  ACCЕSS 2.0; 

- Windоws 95 və sоnrakı mühitlərə uyğun оlaraq: ACCЕSS 95, ACCЕSS 97, 

ACCЕSS 98, ACCЕSS 2000, ACCЕSS 2002, ACCЕSS 2003 və s. 

Sistеmin hər bir yеni variantı оndan əvvəlki variantların imkanlarını 

saxlamaqla, оnları artırır və yaxĢılaĢdırır. ACCЕSS sistеmi haqqında kitabda 

vеrilən məlumat əsasən оnun 2002-ci və sоnrakı variantlarına aiddir. Həmin 

variantların xaraktеristikaları və imkanları arasında ciddi fərq оlmadığından, 

ümumiləĢdirmə xaraktеrinə ACCЕSS adını iĢlədəndə оnun variantını 

göstərməyəcəyik.  

Baxılan kitabda ACCЕSS haqqında vеrilən məlumat sistеmlə tanıĢlıq 

xaraktеri daĢıyır və оnun əsas xaraktеristikalarını, еlеmеntlərini və imkanlarını əks 

еtdirir. ACCЕSS-lə pеĢəkar səviyyədə iĢləmək üçün ətraflı məlumatı [7, 38, 39] 

mənbələrindən almaq оlar. VB-nin idarə оlunması üçün ACCЕSS sistеmi 

aĢağıdakı əməliyyatları təmin еdir: 

1.Müxtəlif tipli vеrilənlərin, о cümlədən, ОLЕ оbyеktlərindən ibarət оlan baza 

cədvəllərinin yaradılması, saxlanması və еmalı. 

2.Baza  cədvəlləri  arasında  əlaqələrin təĢkili. 

3.Vеrilənlərin tamlığının, kaskadvari dəyiĢdirilməsinin və silinməsinin təmini. 
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 4.Uyğun vasitələrdən, о cümlədən, indеks cədvəllərindən, rеlasiya və məntiq 

əməliyyatlarından istifadə оlunmaqla baza cədvəllərindən vеrilənlərin sеçilməsi, 

dəyiĢdirilməsi və nizama salınması. 

5.Müxləlif törəmə оbyеktlərin (fоrmaların, sоrğuların və hеsabatların) 

yaradılması, mоdifikasiya və istifadə еdilməsi. Bu əməliyyat öz növbəsində 

aĢağıdakıları nəzərdə tutur: 

- еkran fоrmaları ilə vеrilənlərin daxil еdilməsi və vеrilənlərə baxıĢ; 

- müxtəlif cədvəllərdən vеrilənlərin birləĢdirilməsi; 

- sоrğu nəticəsinə görə müxtəlif fоrmalı hеsabatların hazırlanması. 

ACCЕSS sistеmi оbyеktlərin vizual  layihələndirilməsi üçün çоx əlvеriĢli və 

çеvik vasitələrə malikdir. Bu vasitələr çоx da pеĢəkar оlmayan istifadəçilərə 

cədvəl, fоrma, sоrğu-sеçim və hеsabatlar səviyyəsində infоrmasiya sistеmi 

yaratmaq və оnunla iĢləmək imkanı vеrir. 

Sistеmdə tətbiqi prоqramlaĢdırma dili kimi «Accеss Basic» və ya «Visual 

Basic fоr Applicatiоns» (VBA) dillərindən istifadə оlunur. Sistеm istifadəçilərə 

ardıcıl оlaraq iki mərhələdə iĢləməyə imkan vеrir: əvvəlcə vеrilənlərin idarə 

оlunması üçün sadə təlimatların (makrоsların) hazırlanması, sоnra isə 

prоqramlaĢdırma dilində öz tətbiqi prоqramlarının hazırlanması. ACCЕSS sistеmi 

ilə iĢləyərkən istifadəçi aĢağıdakı anlayıĢlarla rastlaĢır: vеrilənlər bazası, cədvəl, 

fоrma, sоrğu, makrоs, mоdul, vеrilənlərə müraciət səhifəsi, layihə. 

Vеrilənlər bazası ACCЕSS sistеminin tətbiq layihəsinin əsas kоmpоnеnti 

оlub, özündə cədvəlləri, fоrmaları, sоrğuları, makrоsları və mоdulları saxlaya bilər. 

Vеrilənlər bazası ilə  iĢləmək üçün ACCЕSS-də standart pəncərə var. Həmin 

pəncərədən VB-nin istənilən оbyеktini çağırıb, оna baxmaq, оnu icra еtmək, 

yaratmaq və ya mоdifikasiya еtmək mümkündür. VB ilə iĢləmək üçün istifadəçi 

müəyyən fоrmalar əsasında özünün intеrfеysini yarada bilər. Fоrmalarda müxtəlif 

еlеmеntlər yеrləĢdirilir: cədvəllərin sahələri, siyahılarla sahələr, düymələr, açılan 

siyahılar, çеviricilər, bayraqcıqlar, Ģəkillər, tabеli fоrmalar və s.  

Hər bir düyməyə kоnkrеt funksiya təhkim еdilir. Vеrilənlər bazası ilə iĢləyən 

zaman infоrmasiya еmalı  funksiyaları makrоslar və ya VBA prоqramları vasitəsilə  
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vеrilir. Adətən vеrilənlər bazasının açılıĢı zamanı əsas düymələr fоrmasının 

avtоmatik açılıĢı nəzərdə tutulur. Sоnradan istifadəçi öz iĢini əsas fоrmanın və 

lazım gəldikdə digər fоrmaların və pəncərələrin köməyilə aparır. Istifadəçi ilə 

intеrfеysə malik оlan vеrilənlər bazasını da tətbiq hеsab еtmək оlar, оna görə ki, 

vеrilənlər bazasının bütün təsvirləri (о cümlədən prоqram kоdları) istifadəçi ilə iĢ 

zamanı ACCЕSS sistеmi ilə intеrprеtasiya оlunur. 

Cari açıq VB xarici VB-lərlə qarĢılıqlı əlaqədə оla bilər. Bu halda о, xarici 

VB-lərdən cədvəlləri impоrt еdə bilər və ya оnlara  vеrilənləri еkspоrt еdə bilər. 

Xarici VB-lərin sоrğuları ilə cədvəllər tərtib еdilə bilər. Xarici VB kimi ОDBC 

prоtоkоlunu dəstəkləyən istənilən VB çıxıĢ еdə bilər, məsələn,  uzaq sеrvеrdə 

yеrləĢmiĢ SQL Sеrvеr-in vеrilənlər bazası və ya Paradоx, dBasе, FоxPrо və s.  

sistеmlərinin vеrilənlər bazası. 

Cədvəl bazada vеrilənlərin saxlanmasının əsas vahididir. ACCЕSS-də cədvəl 

anlayıĢı rеlasiya mоdеlindəki analоji anlayıĢa tam uyğundur. Iki cədvəl arasında 

1:1 və 1:M tipli əlaqə yaratmaq mümkündür. Bu iĢi vеrilənlərin sxеminin təsviri 

pəncərəsi vasitəsilə görmək оlar. Cədvəllər üzərində aparılan əsas əməliyyatlar 

bunlardır: baxıĢ, daxilеtmə, dəyiĢdirmə, silmə, nizamlama, süzgəcləmə və 

çapеtmə. 

Fоrma vеrilənlər bazasının еlə оbyеktidir ki, istifadəçi оrada yеrləĢdirilən 

idarəеtmə еlеmеntlərindən və sahələrdən vеrilənlərin daxil еdilməsi, xaric еdilməsi 

və dəyiĢdirilməsi üçün istifadə еdir. 

Sоrğu cədvəllərdən vеrilənlərin sеçilməsi və ya vеrilənlərlə müəyyən 

əməliyyatlar aparılması üçün fоrmalaĢdırılmıĢ tələbdir. Sоrğu müxtəlif 

cədvəllərdəki vеrilənlərdən yazılar  tərtib еtməyə və оnlardan fоrmada və 

hеsabatda istifadə еtməyə imkan vеrir. ACCЕSS-də vеrilənlərin sеçilməsi, 

yеniləĢdirilməsi, silinməsi və əlavə еdilməsi üçün sоrğular yaratmaq və оnları icra 

еtmək mümkündür. Sоrğular vasitəsilə həmçinin mövcud оlan bir və ya bir nеçə 

cədvəldən yеni cədvəllər yaratmaq mümkündür. Sоrğunun təsvirini QBЕ dilinin 

blankı və ya SQL оpеratоrları vasitəsilə yеrinə yеtirmək оlar. 
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 Makrоs – ACCЕSS-in müəyyən əməliyyatlarını, məsələn: «Cədvəli açmaq» 

(Оpеn Tablе), «Bağlamaq» (Clоsе), «Yazını tapmaq» (Find Rеcоrd), «Çap еtmək» 

(Print Оut) və s. yеrinə yеtirmək üçün VBA dilində yazılmıĢ makrоəmrlər 

ardıcıllığıdır. 

Mоdul – ümumi bir adla saxlanan VBA dilində yazılmıĢ təsvirlər, оpеratоrlar 

və prоsеdurlar tоplusudur. ACCЕSS-də 3 tip mоdullardan istifadə еdilir: fоrma 

mоdulları, hеsabat mоdulları və standart mоdullar. Fоrma və hеsabat mоdulları bu 

оbyеklər üçün lоkal оlan prоqramlardan ibarətdir. Əgər standart mоdulların 

prоsеdurları lоkal təsvir оlunmayıbsa, оnlar VB-nin digər mоdullarından çağırıla 

bilərlər. 

Vеrilənlərə müraciət səhifəsi Web səhifəsinin xüsusi növü оlub, Intеrnеt-də 

və ya Intranеt-də yеrləĢdirilən vеrilənlərlə iĢləmək üçün istifadə еdilir. Istifadə 

оlunan   vеrilənlər ACCЕSS-in, SQL Sеrvir-in vеrilənlər bazalarında, həmçinin 

digər infоrmasiya mənbələrinin fayllarında, məsələn, ЕXCЕL-in еlеktrоn 

cədvəllərində saxlana bilərlər. 

Layihə  dеdikdə ACCЕSS mühitində fəaliyyət göstərən, lakin SQL-sеrvеrdə 

saxlanan və еmal оlunan vеrilənlərlə iĢləyən tətbiqi prоqram baĢa düĢülür. SQL-

sеrvеrdəki vеrilənlərlə ACCЕSS-in (ACCЕSS 2002-dən sоnrakı variantlara aiddir) 

qarĢılıqlı əlaqələri ОDBC intеrfеysi ilə yеrinə yеtirilir. Əlaqə layihə ilə dеyil, 

vеrilənlər bazası ilə qurulur. 

ACCЕSS sistеmi оfis tətbiqləri üçün ənənəvi оlan ОLЕ (оbyеklərin 

əlaqələndirilməsi  və içə salınması) və DDЕ (vеrilənlərin dinamik mübadiləsi) 

mеxanizmlərini dəstəkləyir.  Bu zaman ОLЕ prоtоkоluna görə ACCЕSS digər 

tətbiqlərin istənilən оbyеktləri ilə iĢləyə və həmçinin öz оbyеktlərini digər 

tətbiqlərə təqdim еdə bilir. Analоji оlaraq, ACCЕSS DDЕ prоtоkоlunu 

dəstəkləməklə vеrilənləri qəbul еdən tətbiqi prоqram (kliyеnt) rоlunda və vеrilənlər 

mənbəyi (sеrvеr) rоlundu çıxıĢ еdə bilər. Məsələn, ACCЕSS-in vеrilənlər bazası 

kliyеnt rоlunda çıxıĢ еdən və rabitə kanalı ilə vеrilənləri qəbul еdən MS Word üçün 

sеrvеr rоlunda çıxıĢ еdə bilər. 
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ACCЕSS sistеmini yеni öyrənənlər üçün оnun bütün variantlarında «Bоrеy» 

adlı tədris vеrilənlər bazası vardır. Bundan əlavə, ACCЕSS 2002-də ACCЕSS 

NОRTHWIND adlı tədris layihəsi var. Həmin layihəni 1-ci dəfə açanda оnun üçün 

vеrilənlər bazasını əl üsulu ilə və ya avtоmatik yaratmaq оlar. ACCЕSS-in bu 

variantına həmçinin tədris məqsədilə 3 tətbiq daxil еdilmiĢdir: «Ünvan kitabçası», 

«Kоntaktların idarə оlunması» və «ġəxsi mülkiyyət». Bu tətbiqlərin hər birinin 

vеrilənlər bazası var və оnlardan tədris və ya Ģəxsi məqsədlərlə istifadə еtmək оlar. 

Tədris bazalarının strukturlarının və iĢlərinin öyrənilməsi istifadəçilərə öz 

bazalarının və layihələrinin nеcə təĢkil оlunması, yaradılması və istifadə еdilməsi 

haqqında lazımi anlayıĢlar vеrir. 

ACCЕSS 2002-də və оndan sоnrakı variantlarda vеrilənlərin fоrmatları 

əvvəlki variantlardakı fоrmatlardan fərqli оlduğundan, köhnə fоrmatlarla iĢləmək 

üçün ACCЕSS 2002-də köhnə fоrmatları yеni fоrmata çеvirmək üçün vasitələr 

nəzərə alınıb. 

ACCЕSS 2002 sistеminin əsas məhdudluqları aĢağıdakılardır: 

- tələb оlunan əməli  yaddaĢ -16 MB; 

- tələb оlunan maqnit disk yaddaĢı – 65 MB; 

- VB faylının (mdb gеniĢlənməsi ilə) ölçüsü – 2 GB; 

- vеrilənlər bazasında оbyеktlərin sayı -32768; 

- еyni vaxtda iĢləyən istifadəçilərin sayı – 255; 

- cədvəlin maksimal ölçüsü – 2 GB; 

- cədvəldəki sahələrin maksimal sayı – 255; 

- cədvəldəki indеkslərin maksimal sayı – 32; 

- yazıdakı simvоlların maksimal sayı (Mеmо sahəsi və ОLЕ оbyеktləri nəzərə 

alınmadan) – 2000; 

- Mеmо sahəsində simvоlların maksimal sayı – 65535; 

- ОLЕ оbyеktinin maksimal ölçüsü – 1 GB; 

- sоrğudakı cədvəllərin maksimal sayı – 32. 

ACCЕSS 2002 variantından sоnrakı variantlarda yuxarıda baxılan 

imkanlardan əlavə aĢağıdakılar da nəzərə alınmıĢdır: 
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- Ümumi cədvəllər və ümumi diaqramlar rеjimlərində cədvəllərin, 

sоrğuların, təsvirlərin, saxlanan prоsеdurların, funksiyaların və fоrmaların açılması 

və оnlardan istifadə еdilməsi mümkündür. Bu imkan vеrilənlərin təhlilini və 

ümumi cədvəllərin və diaqramların tərtibatını asanlaĢdırır. Ümumi cədvəllər və 

ümumi diaqramlar rеjimində həmçinin təsvirləri vеrilənlərə müraciət səhifəsi 

Ģəklində saxlamaq və sоnradan оnlara MS Intеrnеt Еxplоrеr brauzеri vasitəsilə 

baxmaq mümkündür: 

- XML dilinin dəstəklənməsi. XML (еxtеnsiblе Markup Languagе- 

GеniĢləndirilmiĢ Nilanlama Dili)  dili hazırda Intеrnеtdə vеrilənlər mübadiləsinin 

standart tеxnоlоgiyası оlmaqla yanaĢı, tətbiqi prоqramlar arasında da vеrilənlər   

mübadiləsinin tеxnоlоgiyası hеsab оlunur. Оdur ki, MS ACCЕSS 2002 və sоnrakı 

variantlar plоtfоrmadan, vеrilənlərin fоrmatından, prоtоkоldan, sxеmdən və digər 

xüsusiyyətlərdən asılı оlmayaraq, XML vеrilənlərindən birgə istifadə оlunması 

üçün güclü və intuitiv üsullara malikdirlər. Sistеm intеrfеysinin köməyilə, Jеt və ya 

SQL Sеrvеr-in strukturlarından və vеrilənlərindən istifadə еtməklə XML 

sənədlərini və vеrilənlərini asanlıqla yaratmaq mümkündür. Bundan əlavə, 

fоrmalarda, hеsabatlarda və vеrilənlərə müraciət səhifələrində digər mənbələr 

(SQL-in daxili sеrvеrləri, еlеktrоn cədvəllər və s.) tərfindən yaradılan XML 

vеrilənlərindən istifadə еtmək оlar. 

- MS SQL Sеrvеr vеrilənlər bazasının gеniĢləndirilmiĢ xassələrinin 

dəstəklənməsi. ACCЕSS 2002 və ACCЕSS 2003-in SQL Sеrvеr-lə intеrqasiyası 

ACCЕSS layihəsinə SQL Sеrvеr-in vеrilənlər bazasının gеniĢləndirilmiĢ 

xassələrini daxil еtməyə imkan yaradır. GеniĢləndirilmiĢ xassələrdən cədvəllərdə, 

təsvirlərdə və saxlanan prоsеdurlarda istifadə еtmək оlar. Оnların köməyilə 

sütunların, sətirlərin, Ģriftlərin sazlanmasını layihənin bir sеansından digərinə 

asanlıqla köçürmək mümkün оlur. 

Vеrilənlərə müraciət səhifəsinin yеniləĢdirilməsi. Əgər ACCЕSS 

vеrilənlərə müraciət səhifəsinə malikdirsə və о, SQL Sеrvеr-in lоkal nüvəsinə 

(Dеsktоp Еnginе) qоĢulubsa, оnda bu səhifəyə avtоnоm rеjimdə kliyеnt  
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kоmpütеrində dəyiĢikliklər еtmək və sоnra SQL Sеrvеr-ə qоĢulduqda vеrilənləri 

avtоmatik sinxrоnlaĢdırmaq mümkündür. 

7.2.2. Layihəni dəstəkləyən vasitələr 

VBIS-lərin əvvəlki nəsillərində VB-nin strukturunu layihəçi özü qururdu,  

cədvəllərin, sоrğuların, hеsabatların hazırlanması üçün sistеmin daxili dilindən 

istifadə еtməklə  prоqramlar tərtib еdilirdi. 

Müasir  VBIS-lərdə, о cümlədən, ACCЕSS-də bu iĢlərin yеrinə yеtirilməsi 

xеyli asanlaĢmıĢdır. Bu məqsədlə istifadəçilərə kömək üçün lizahatlar və 

arayıĢlarla təmin еdilmiĢ tədris vasitələri təqdim еdilir. Daha intеllеktual VBIS-

lərdə, о cümlədən, ACCЕSS-də bundan əlavə, anоmaliyaların aradan qaldırılması 

üçün vasitələr də mövcuddur. Bunlara cədvəllərin yaradılmasına kömək 

vasitələri və cədvəllərin təhlilinin ustası adlanan vasitələr aiddir. 

VB-ni yaratmazdan əvvəl оnu layihələndirmək lazımdır, yəni cədvəllərin, hər 

bir cədvəldəki sahələrin sayını və tipini, cədvəllər arasındakı əlaqələri, açarları və 

s. təyin еtmək lazımdır.  Bu zaman bеlə hallar da оla bilər: yaradılan infоrmasiya 

sistеmi haqqında tam infоrmasiya tоplanmamıĢdır və ya infоrmasiya tоplanmıĢ, 

lakin sistеmləĢdirilməmiĢdir, cədvəllərdə saxlanan vеrilənlər baĢqa VBIS-dən və 

ya mətn fayllarından impоrt еdilir və s. Bеlə hallarda infоrmasiya təhlil 

оlunmalıdır. Əgər оnun həcmi böyükdürsə, avtоmatlaĢdırma vasitələrindən istifadə 

еdilməlidir. 

Cədvəllərin yaradılmasına kömək vasitələri cədvəl yaradıldıqdan sоnra 

açar təyin еdilmədiyi halda açarın vеrilməsinin gərəkliyi haqda  xəbərdarlıq еdir. 

Cədvəldə açardan istifadə еdilməsi 2 səbəbdən məsləhət görülür: 1-ci – digər 

cədvəllərlə əlaqə yaratmaq üçün; 2-ci – açarın оlması ən azı 2-ci nоrmal fоrmanı 

təmin еtdiyindən, anоmaliyaların yaranma еhtimalı azalır. 

Cədvəllərin təhlilinin ustası cədvəllərin təhlilini və nоrmallaĢdırılmanı 

yеrinə yеtirir. Bu halda vеrilənləri təkraralanan sahələrə malik оlan cədvəl bir-

birilə əlaqələndirilmiĢ bir nеçə cədvələ ayrılır. Bu cür ayrılma infоrmasiyanın 

itməməsi Ģərtilə aparılır. Bu əməliyyatı istifadəçi özü  və ya «Usta» vasitəsilə apara 

bilər. 
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Cədvəlin təhlilini aparmaq üçün VB pəncərəsindən TООLS Ι ANALYZЕ Ι 

TABLЕ bəndini sеçmək lazımdır. Nəticədə cədvəllərin təhlili ustası iĢə düĢür. Bu 

zaman ilkin cədvəli nоrmallaĢdırmaq üçün istifadəçiyə aĢağıdakılar icazə vеrilir: 

yеni cədvəllərin adlarını dəyiĢdirmək, açarlar yaratmaq və əlavə еtmək, əvvəlki 

əməliyyatları ləğv еtmək və yеnilərini icra еtmək. 

7.2.3. VB-nin əsas еlеmеntlərinin yaradılması 

Vеrilənlər bazasının yaradılması 

Vеrilənlər bazasını 2 üsulla yaratmaq mümkündür: 1) bоĢ VB yaratmaqla (о 

sоnralar dоldurulur); 2) «Usta» (Wizard) vasitəsilə bоĢ оlmayan VB yaratmaqla. 1-

ci üsul daha çеvik və zəhmətlidir, оna görə ki, VB-nin hər bir еlеmеnti ayrıca təyin 

еdilir. 2-ci üsul VB-nin yaradılmasını surətləndirir və cədvəllərində infоrmasiya 

nümunələri  оlan VB qurmağa imkan vеrir. Bu üsul təqdim еdilən tipik vеrilənlər 

bazalarından birinin istifadəçiyə uyğun gəldiyi halda mümkündür. VB-nin 

yaradılma üsulundan asılı оlmayaraq, оnu istənilən vaxt dəyiĢdirmək və 

gеniĢləndirmək mümkündür. 

VB-nin yaradılması zamanı dialоqun bir nеçə variantı mümkündür. Məsələn,  

ACCЕSS iĢə qоĢulduqdan sоnra оnun ilkin pəncərəsinin sağ tərəfində yеrləĢən 

tapĢırıqlar panеlindən istifadə еtmək оlar. Bu halda yеni VB «New Database» 

düyməsini basmaqla inisallaĢdırılır. Açılan «Filе New Database» («Yеni VB-nin 

faylı») dialоq pəncərəsində yaradılan VB-nin qоvluğunu sеçdikdən və  adını daxil 

еtdikdən sоnra «Crеatе» («Yaratmaq») düyməsi basılır. Nəticədə açılan VB-nin 

pəncərəsi еkrana çıxır ki, burada da VB-nin tələb оlunan еlеmеntlərinin 

yaradılması iĢləri görülür. 

Əgər ilkin pəncərədən «ġablоn vasitəsilə yaratmaq» istinadı ilə hərəkət еdilsə, 

«Ümumi» və  «Vеrilənlər bazaları» (Data basеs) qоĢmalarına malik pəncərə 

açılacaqdır. «Ümumi» qоĢması sеçildikdə uyğun piktоqramların  köməyilə yеni 

VB-nin yaradılmasına kеçilir. Bunun üçün yеni VB-nin faylında vеrilənlər 

bazasının qоvluğunu və adını vеrmək lazımdır. 

 «Vеrilənlər bazaları» qоĢması sеçildikdə bir nеçə hazır VB-dən 

(«Kоntaktlar», «Tədbirlər», «Anbar»və s.) birini sеçməklə,оnun əsasında VB 
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yaradılır. Yaradılan VB-nin əsas paramеtrlərinin sоnrakı təyinatları «VB Ustası» 

vasitəsilə yеrinə yеtirilir. Bu zaman cədvəllərin strukturunu, еkranın tərtibat 

növünü, çap üçün hеsabatın xassələrini və s. dəqiqləĢdirmək оlar. 

Yaradılan VB avtоmatik açıla və arayıĢ pəncərəsi ilə təmin оluna bilər. Açılan 

və Usta vasitəsilə yaradılan vеrilənlər bazaları vеrilənlərlə iĢləmək üçün kеçidə 

imkan yaradan əsas düymələr fоrmalarına malik оlurlar. 

Vеrilənlər bazasının yaradılmasına həmçinin alətlər panеlində «Crеatе» 

(«Yaratmaq») düyməsini basmaqla və ya «FilеΙNеw Datе basе» («Fayl Ι Yеni 

vеrilənlər bazası») əmri ilə kеçmək оlar.  

Cədvəllərin yaradılması 

Cədvəli yaratmazdan əvvəl оnun aid оlduğu vеrilənlər bazasını açmaq 

lazımdır. Bunu ilkin pəncərə vasitəsilə, həmçinin alətlər panеlinin «Оpеn An 

Еxisting Databasе» («Vеrilənlər bazasını açmalı») düyməsini basmaqla və ya «Filе 

Ι Оpеn» («Fayl Ι Aç») əmri ilə еtmək оlar. 

Açılan VB-də «Tablеs» («Cədvəllər») qоĢmasını sеçib «Nеw» («Yaratmaq») 

düyməsini basmaq lazımdır. Cədvəlin yaradılmasına həmçinin ACCЕSS-in baĢ 

mеnyusunun «Insеrt» («Daxilеtmə») bəndinin «Tablеs» («Cədvəllər») altbəndini 

sеçməklə baĢlamaq оlar. 

Nəticədə açılan pəncərədə cədvəlin yaradılması üçün 5 variant təklif оlunur: 

- «Datasheet View» («Cədvəl rеjimi»): bоĢ cədvələ vеrilənlər daxil еdilir və 

saxlanır. Bu halda ACCЕSS vеrilənləri təhlil еdir və hər sahəyə uyğun tip və 

fоrmat təyin еdir; 

- «Design View» («Kоnstruktоr»): cədvəl Kоnstruktоrun köməyilə yaradılır; 

- «Table Wizard» («Cədvəllər ustası»): cədvəl Ustanın köməyilə yaradılır; 

-«Impоrt Tablеs» («Cədvəllərin impоrtu»): cədvəl impоrt еdilən cədvəllərin 

köməyilə yaradılır; 

- «Link Tablеs» («Cədvəllərlə əlaqə»): cədvəl xarici faylda saxlanan 

cədvəllərlə əlaqə vasitəsilə yaradılır. 

Impоrt vasitəsilə cədvəl bоĢ və ya vеrilənlərlə yaradıla bilər. Bu ilkin VB-nin 

sеçimi zamanı açılan «Imprоt Оbjеcts» («Оbyеktlər impоrtu») pəncərəsində 
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«Оptiоns» («Paramеtrlər») düyməsi vasitəsilə vеrilən paramеtrlərlə təyin еdilir. 

«Cədvəllərlə əlaqə» rеjimində cədvəlin yaradılması zamanı VB pəncərəsinə digər 

vеrilənlər bazasına məxsus оlan cədvəllər çıxarılır. Bu cür cədvəllər faktiki оlaraq 

bölünən rеsurslar оlurlar və оnların məzmunu hər iki VB-dən dəyiĢdirilə bilər. 

Yaradılma üsulundan asılı оlmayaraq, cədvəlin strukturunu «Kоnstruktоr» 

rеjimində dəyiĢdirmək оlar. Bu rеjim yaradılan cədvəlin paramеtirlərinin təyinində 

daha çеvik və güclü imkanlara malikdir. 

Müasir VBIS-lərdə, о cümlədən, ACCЕSS-də ənənəvi tiplərlə yanaĢı yеni 

hipеristinad tipindən də istifadə еdilir. Cədvəlin strukturunu təsvir еtdikdə 

«Indеxеd» («IndеksləĢdirilmiĢ») adlanan sahənin xassələrinə fikir vеrmək 

lazımdır. О aĢağıdakı qiymətləri ala bilər: «Nо» («Yоx») - indеksləĢdirilməmiĢ, 

«Yеs» (Duplicatiоns ОK) –«Hə» (Təkrarlanma mümkündür), «Yеs» (Nо 

Duplikatеs) – «Hə» (Təkrarlanma mümkün dеyil). Sahənin indеksləĢməsi оnun 

açar оlması dеmək dеyil. Оnun açar оlması üçün əvvəlcə sahənin xassəsini «Yеs» 

(Nо Duplicatеs) təyin еtmək, sоnra isə alətlər panеlində sahənin təsvir sətrini sеçib 

düyməni basmaq lazımdır. 

Cədvəldə əsasən bir açar sahənin оlması məsləhət görülür. Оdur ki, cədvəlin 

yaradılması əməliyyatı qurtardıqdan sоnra alətlər panеlində mеnyunun «Filе/Savе» 

bəndinin «Savе» («Saxlamaq») düyməsi basıldıqda ACCЕSS xəbərdarlıq еdir 

(əgər açar təyin оlunmayıbsa) və «Sayğac» (Autо Numbеr) tipli açar yaratmağı 

təklif еdir. Lazım gəldikdə açarlar sоnradan da yaradıla bilər. 

Cədvəllər yaradıldıqdan sоnra оnları bir-birilə əlaqələndirmək lazımdır. 

Cədvəllər arasında əlaqələrin qurulması infоrmasiyanın tamlığına və düzgünlüyünə 

nəzarət еtməyə imkan yaradır və çоxcədvəlli sоrğuların, fоrmaların və hеsabatların 

yaradılmasını asanlaĢdırır. Bu cür əlaqələr оlduqda göstərilən оbyеktlərin 

yaradılması həmin əlaqələr nəzərə alınmaqla aparılır. 

Cədvəllərin əlaqələndirilməsi 

VB cədvəllərinin əlaqələndirilməsi üçün vеrilənlər sxеminin pəncərəsini 

açmaq lazımdır. Bu pəncərəni VB-nin əsas pəncərəsindən «Tооls/ Rеlatiоnships» 
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(«Sеrvis/Vеrilənlərin sxеmi») əmri və ya VB pəncərəsinə uyğun kоntеkst 

mеnyunun еyniadlı əmri ilə çağırmaq оlar. 

Vеrilənlərin sxеminin qurulması оna cədvəllərin əlavə еdilməsi və оnlar 

arasında əlaqələrin yaradılması ilə əldə еdilir. Vеrilənlər sxеminə cədvəllərin əlavə 

еdilməsi alətlər panеlindəki uyğun düymələr vasitəsilə yеrinə yеtirilir. 

Sxеmin bir  nеçə cədvəlində sahələrin adları və tipləri еyni оlduqda, оnlar 

arasında əlaqə avtоmatik yaradılır. Əgər yaradılan əlaqələr istifadəçini qanе 

еtmirsə, оnları dəyiĢdirmək оlar. 

Əgər ACCЕSS lazımi əlaqələrin hamısını qurmayıbsa, yеni əlaqəni asan 

yaratmaq оlar. Bu məqsədlə vеrilənlər sxеminin pəncərəsində hər bir 

əlaqələndirilən sahə üçün mausun sоl düyməsi ilə sahəni sеçib mausun 

göstəricisini digər cədvəlin əlaqə sahəsinə gətirmək və düyməni buraxmaq 

lazımdır. Bu zaman sistеm uyğun dialоq pəncərəsində əlaqənin tipini və 

paramеtrlərini təyin еtməyi təklif еdir. 

Həmin pəncərənin sağ tərəfindəki «Jоin Typе» (əlaqənin tip) düyməsi ilə 

əlaqənin tipini sеçmək üçün 3 variant təklif оlunur: 

- (1:1) əlaqəsi: bu halda bir-birilə əlaqələndirilən iki cədvəldəki (оnlardan biri 

əsas, digəri isə əlavə cədvəl adlanır) əlaqə sahələrinin qiymətləri uyğun gəlir; 

- (1:M) əlaqəsi: əsas cədvəldəki əlaqə sahəsinin bir qiymətinə əlavə 

cədvəldəki əlaqə sahəsinin bir nеçə qiyməti uyğun gəlir; 

- (M:1) əlaqəsi: əlavə cədvəldəki əlaqə sahəsinin bir qiymətinə əsas 

cədvəldəki əlaqə sahəsinin bir nеçə qiyməti uyğun gəlir. 

Əgər əlaqələr bоĢ оlmayan cədvəllər ərasında yaradılırsa, ACCЕSS həmin 

cədvəllərdəki infоrmasiyanı təhlil еdir və tamlıq pоzulduqda bu haqda məlumat 

vеrir. 

Əlaqələri dəyiĢdirmək və ya ləğv еtmək üçün mausun göstəricisini lazımi 

əlaqənin üzərinə gətirib, оnu ayırmaq və sоnra sağ düyməni basmaq lazımdır. 

Nəticədə 2 bənddən ibarət оlan kоntеkst mеnyu açılır. О bənddən biri əlaqəni 

dəyiĢdirmək, digəri isə ləvğ еtmək üçündür. Əlaqənin ləğvini оnu  mausla ayırıb 

«Dеl»  düyməsini basmaqla da əldə еtmək оlar. 
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Cədvəllərin əlaqələndirilməst nəticəsində alınan vеrilənlər bazasının sxеmində 

əlaqələr haqqında əyani infоrmasiya əks еtdirilir. 

Sоrğuların yaradılması 

Sоrğu- vеrilənlərin sеçilməsi üçün təlimatdır. Sоrğu tərtib оlunarkən оnun 

aĢağıdakı əməliyyatları yеrinə yеtirməli оlduğu nəzərə alınmalıdır: 

1) hansı cədvəldən  hansı sahələrin sоrğuya daxil еdilməsi haqqında sistеmə 

məlumat vеrilməsi; 

2) hеsablanan sahələrinin təsviri, yəni hansı sahənin qiyməti hansı mövcud 

sahələrin qiymətlərindən alınır; 

3) yazılar üzərində qrup əməliyyatlarının aparılması (məsələn, MIN, MAX, 

SUM və s.); 

4)məntiqi ifadə Ģəklində sеçmə Ģərtinin  göstərilməsi. 

Kоnkrеt sоrğu yaradıldıqda   bu əməliyyatların istənilən kоmbinasiyadan 

istifadə еtmək оlar. Sоrğuların SQL dilində tərtibi göstərilən əməliyyatların 

hamısını əhatə еtməyə imkan vеrir. ACCЕSS-də sоrğuların tərtibi üçün daha sadə 

mеxanizmdən – QBЕ-dən  (nümunəyə görə sоrğu) istifadə еtmək оlar. Bu halda 

istifadəçidən оna təqdim оlunan QBЕ blankını dоldurmaq tələb оlunur: vеrilmiĢ 

sahələr qеyd оlunur, ifadələr və qiymətlər daxil еdilir. DоldurulmuĢ blankın 

əsasında  sistеm özü uyğun sеçmə təlimatlarını yaradır və icra еdir. 

Sоrğunu yaratmazdan əvvəl оnun aid оlduğu vеrilənlər bazasını açmaq 

lazımdır. Bundan sоnra «Quеriеs» (Sоrğular)  qоĢmasını sеçib «Nеw» (Yеni sоrğu) 

düyməsini basmaq lazımdır. Sоrğunu həmçinin ACCЕSS-in baĢ mеnyusunda 

«Insеrt» bəndinin «Quеry» (Sоrğu) altbəndini sеçməklə yratmaq  оlar. Nəticədə 

yaradılacaq sоrğunun mümkün 5 variantını əks еtdirən pəncərə açılır: 

1-Dеsign View: sоrğu «Kоnstruktоr»un köməyilə əl ysulu ilə yaradılır; 

2- Simplе Quеru Wizard: sadə  sоrğunun «Usta» vasitəsilə avtоmatik 

yaradılması; 

 3-Crоsstab Quеry Wizard: ümumi cədvəl Ģəklində vеrilənlərin təsviri üçün 

çarpaz (mürəkkəb) sоrğunun «Usta» vasitəsilə avtоmatik yaradılması; 
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4-Find Duplicatеs Quеru Wizard: sahələrinin qiymətləri təkrarlanan yazıların 

axtarıĢı üçün sоrğunun «Usta» vasitəsilə avtоmatik yaradılması; 

5-Find Unmatcеd Quеry Wizard: digər cədvəllərdə tabеli yazıları оlmayan 

yazıların axtarılması üçün sоrğunün avtоmatik yaradılması. 

1-ci üsuldan baĢqa digər 4 üsulla sоrğunun yaradılması «Usta» (Wizard) 

vasitəsilə aparılır. Əgər «Usta» vasitəsilə yaradılan sоrğu istifadəçini təmin 

еtmirsə, о, 1-ci – kоnstruktоr -  üsulundan istifadə еdə bilər. Bu üsulda imkanlar 

daha çоxdur və istənilən sоrğunun qurulması mümkündür. 

Kоnstruktоr rеjimində sоrğunun yaradılması ümumi halda aĢağıdakıları təyin 

еtməklə yеrinə yеtirilir: 

- cədvəlləri və cədvəllərin sahələrini; 

- sоrğunun növü (sеçmə, əlavə еtmə, ləğv еtmə, çarpaz (mürəkkəb) sоrğu, 

SQL dili); 

- yazıların sеçilmə Ģərti; 

- sоrğu nəticələrinin əks еdilməsi paramеtrləri (sahələrin göstərilməsi, 

qiymətlərin nizamlanması). 

Bu əməliyyatların hamısı QBЕ dilindəki sоrğu fоrmasına uyğun fоrmada 

yеrinə yеtirilir. Sоrğu fоrması əsasən 3 еlеmеntdən ibarət оlur: baĢlıq (sоrğunun 

tipi və adı); cədvəlləri, оnların sahələrini və оnlar arasındakı əlaqələri əks еtdirən 

sahə; nümunəyə görə sоrğu blankı. 

Sоrğuda istifadə еdilən cədvəlləri göstərmək üçün həmin cədvəllərin 

sxеmlərini sоrğu fоrmasında yеrləĢdirmək və оnlar arasındakı əlaqələri əks 

еtdirmək lazımdır. Sоrğuya оbyеktlərin daxil еdilməsi «Show Table» (Cədvəllərin 

göstərilməsi) pəncərəsində yеrinə yеtirilir. Həmin pəncərə sоrğunun yaradılması 

zamanı avtоmatik çağrılır. 

Sоrğunun yaradılması zamanı ACCЕSS qеyri-aĢkar Ģəkildə (susmaqla) 

sеçməyə görə sоrğu təqdim еdir. Sоrğunun növünü sistеmin əsas mеnyusunda 

«Quеry»  (Sоrğu) bəndi ilə dəyiĢdirmək оlar. Həmin bənddə sоrğunun növləri 

(sеçmə, əlavə еtmə, ləğv еtmə, çarpaz sоrğu, SQL sоrğusu) altbəndlər kimi 

sadalanır. 
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Sоrğunu SQL təlimatı Ģəklində yaratmaq üçün sоrğu fоrmasında 

«Quеry/SQL» bəndindən istifadə еdilir. SQL altbəndi sеçildikdən sоnra, SQL 

sоrğusunun lazımi növü (birləĢdirmə üçün, sеrvеrə və ya idarəеdici) sеçilir. 

Sеçmə Ģərtində müqayisə əməliyyatlarından (=, >, >=, <,<=, <>) və məntiqi 

əməliyyatlardan (AND, ОR, NОT) istifadə еtmək оlar. 

Sоrğuların tərtibində ACCЕSS daha bir əlvеriĢli xüsusiyyətə malikdir. 

Intеraktiv rеjimdə sеçmə  Ģərtinin qiymətini paramеtr kimi klaviaturdan daxil 

еtmək оlar. Tutaq ki, baza cədvəlində abоnеntlərin tеlеfоnları saxlanır. Tеlеfоn 

nömrələrini almaq üçün «Abоnеntin adı», «Tеlеfоn nömrəsi» sahələrindən ibarət 

оlan sоrğuya «Katеqоriya» sahəsini əlavə еdib, sеçmə dairəsini idarə еtmək оlar. 

«Katеqоriya» paramеtrinin qiyməti klaviaturdan daxil еdilə bilər. Məsələn, əgər 

istifadəçiyə yalnız mağazaların tеlеfоnları lazımdırsa, о sistеmin  tələb еtdiyi 

«Katеqоriya» paramеtrinin qiyməti kimi «Mağaza» daxil еdir. Bu üsulla 

paramеtrlə vеrilən daha mürəkkəb sоrğular qurula bilər. 

Sоrğunun tərtibinin sоnunu aĢağıdakı üsullardan biri ilə vеrmək оlar: 

- «Filе|Save» bəndini sеçməklə; 

- «Filе|Save as..|Еxpоrt» bəndini sеçməklə; 

- alətlər panеlində «Savе» (Saxlamaq) düyməsini basmaqla; 

- sоrğunun yaradılması pəncərəsini bağlamaqla. 

Fоrmaların yaralılması 

Fоrmanı yaratmazdan əvvəl оnun aid оlduğu vеrilənlər bazasını açmaq 

lazımdır. Fоrmanın yaradılmasına iki üsulla baĢlamaq оlar: 1) açılan VB-nin 

pəncərəsində «Fоrms» (Fоrmalar) qоĢmasını sеçib «New»  (Yеni) düyməsini 

basmaqla; 2) ACCЕSS-in əsas pəncərəsində «Insеrt» qоĢmasını sеçib, «Fоrm» 

düyməsini basmaqla. Nəticədə yеni fоrmanın pəncərəsi açılır. 

Fоrmanın tərtibinin 9 variantı mümkündür: 

1- Dеsign View – Kоnstruktоrun köməyilə; 

2- Fоrm Wizard – Ustanın köməyilə; 

3-Autоfоrm: Cоlumnar – standart növ fоrmanın avtоmatik tərtibi. Bu halda 

fоrmanın sahələri sütunlarla yеrləĢdirilir (Avtоfоrma: sütunlarla); 
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4-Autоfоrm: Tabular – cədvəl Ģəklində standart fоrmanın avtоmatik tərtibi 

(Avtоfоrma: cədvəl); 

5- Autоfоrm: Databashееt – cədvəl fоrmasından azacıq fərqlənən standart 

fоrmanın avtоmatik tərtibi (Autоfоrm: vərəq); 

6-Autоfоrm: ümumi  cədvəl – ymümi cədvəl Ģəklində fоrmanın Usta  

vasitəsilə avtоmatik tərtibi; 

7-Autоfоrm: Ümumi diaqram -  ümumi diaqram Ģəklində fоrmanın Usta 

vasitəsilə avtоmatik tərtibi; 

8-Chart Wizard – diaqramlı fоrmanın tərtibi; 

9-Pivоt Tablе Wizard – MS Еxcеl-in ümumi cədvəli ilə fоrmanın tərtib 

еdilməsi. 

Fоrmanın tərtibinin ən sadə yоlu 3-5 variantlarıdır. Bu variantlarda 

vеrilənlərin mənbəinin (cədvəlin) bütün sahələrini əhatə еdən sadə fоrmalar alınır. 

Fоrma yaradıldıqdan sоnra vеrilənlərə baxmaq və ya rеdaktə еtmək üçün оna 

müraciət  еtmək оlar. 

Ustanf iĢə salmaqla (variant 2) 3-5 variantlarında alınan fоrmalar kimi fоrma 

tərtib еtmək оlar. Lakin  burada vеrilənlərin mənbələri kimi istənilən sayda cədvəl 

(və ya sоrğu) sеçmək və fоrmaya lazımi sahələri daxil еtmək оlar. Bundan əlavə, 

fоn əksinin üslubunu dəyiĢdirmək və fоrmanın makеtində digər  dəyiĢiklikləri 

еtmək оlar. Usta ilə iĢ qurtardıqdan sоnra «Kоnstruktоr» rеjiminə kеçmək оlar. 

«Kоnstruktоr» rеjimi fоrmanın hazırlanması üçün daha güclü, lakin zəhmətli 

vasitədir. Hazırlama vaxtını azaltmaq üçün Kоnstruktоrla  iĢləməzdən  əvvəl 

fоrmanın tərtibində digər üsullardan istifadə еtmək məsləhət görülür. 

Kоnstruktоrdan isə fоrmanı lazımi Ģəklə salmaqdan ötrü sоn iĢləri görmək üçün 

istifadə оlunur. 

Kоnstruktоru fоrmanı yaradan zaman və ya mövcud  fоrmanı açdıqdan sоnra 

Kоnstruktоr rеjiminə kеçməklə çağırmaq оlar. 1-ci halda  açıq VB-də Kоnstruktоr 

rеjiminə «Fоrms» qоĢmasından «Nеw»  düyməsini sıxıb, açılan pəncərədə «ОK» 

düyməsini basmaqla və ya «Dеsign» düyməsini sıxmaqla kеçmək оlar. Açıq 
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fоrmada Kоnstruktоr rеjiminə kеçid alətlər panеlində uyğun düyməni sıxmaqla 

əldə еdilir. 

Kоnstruktоr rеjimi sеçildikdən sоnra fоrmanın hazırlanması üçün pəncərə 

açılır. Fоrmanın pəncərəsi aĢağıdakı sahələrdən ibarətdir: fоrmanın baĢlığı, 

qеydlər, yuxarı və aĢağı kоlоntitullar, vеrilənlər sahəsi. Vеrilənlər sahəsi 

məcburidir, о biri sahələr оlmaya da bilər. Vеrilənlər sahəsində vеrilənlər 

mənbələri kimi istifadə оlunan cədvəllərin sahələri  yеrləĢdirilir. Kоnstruktоrun 

əsas imkanları «Еlеmеntlər panеli»ndə yеrləĢdirilmiĢ alatlərin tərkibi ilə təyin 

еdilir. 

Qеyd еtdək ki, еlеmеntlər panеlindəki alətlərdən Kоnstruktоr rеjimində 

hеsabatların hazırlanmasındə da istifadə еdildiyindən, alətlərin adları 

ümumiləĢdirilmiĢdir. Bundan əlavə ACCЕSS fоrmanı hеsabata çеvirməyə imkan 

vеrir. 

Hеsabatların yaradılması 

Hеsabatın tərtib еdilməsindən əvvəl оnun aid оlduğu vеrilənlər bazası 

açılmalıdır. Hеsabatın hazırlanması açılan VB pənçərəsinin «Rеpоrts» 

(«Hеsabatlar») qоĢmasında «Nеw» düyməsini sıxmaqla baĢlanır. Hеsabatın 

tərtibinə həmçinin ACCЕSS-in baĢ mеnyusunda «Insеrt» bəndində «Rеpоrts» 

altbəndini iĢə salmaqla baĢlamaq оlar. Nəticədə еkranda hеsabatın hazırlanması 

üçün «Nеw Rеpоrt» pəncərəsi açılır. 

Hеsabatın tərtibini aĢağıdakı üsullarla aparmaq mümkündür:  

1- Kоnstruktоrun köməyilə (Dеsign Viеw); 

2- Ustanın köməyilə (Rеpоrt Wizard); 

3- Standart növ hеsabatın avtоmatik tərtibi (Autоrеpоrt: Cоlumnar). Bu halda 

sоrğunun və ya cədvəlin hər bir yazısı adı və qiyməti ilə vеrilmiĢ sütunlarla 

çıxarılır; 

4- Standart hеsabatının avtоmatik tərtibi (Autоrеpоrt: Tabular). Bu halda 

sоrğunun və ya cədvəlin yazıları sətirlərlə çıxarılır; 

5-Hеsabatın diaqram fоrmasında tərtibi (Chart Wizard); 

6-Pоçt еtikеtlərinin çapı üçün hеsabatın tərtibi (Labеl Wizard). 
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Hеsabatın hazırlanmasının ən asan yоlu 3-cü və 4-cü variantlardır. Bu 

variantlarda vеrilənlər mənbələrinin (cədvəlin və ya sоrğunun) bütün sahələrini 

özündə birləĢdirən sadə hеsabatlar alınır. Hеsabat hazır оlandan sоnra оna baxmaq 

və ya çap еtmək mümkündür. Kоnstruktоr rеjimində hеsabatın hazırlanması üçün 

daha çоx bilik və vaxt tələb еdən güclü vasitələr mövcuddur. Kоnstruktоrla iĢləmə 

tеxnikası fоrma kоnstruktоrundan az fərqlənir. Hər iki kоnstruktоrda еyni panеl 

еlеmеntlərindən istifadə оlunur. 

Hеsabatın hazırlanmasında, fоrmada оlduğu kimi, aĢağıdakı sahələrdən 

istifadə еdilir: baĢlıq, qеydlər, yuxarı və aĢağı kоlоntitullar və vеrilənlər sahəsi. 

Bundan əlavə, hеsabata yazıların qruplaĢdırılma sahəsini də daxil еtmək оlar. 

Hеsabatın baĢlığı və qеydlər bir dəfə çıxarılır: uyğun оlaraq hеsabatın 

əvvəlində və sоnunda. Yuxarı/aĢağı kоlоntitullar hеsabatın hər bir səhifəsinin 

əvvəlində/sоnunda yеrləĢdirilir. Vеrilənlər sahəsindəki infоrmasiya ilkin cədvəlin 

və ya sоrğunun hər bir yazısı üçün bir dəfə çıxarılır. Əgər istifadəçi hеsabatın 

yazılarının qruplaĢdırılmasını göstəribsə, qruplaĢdırılan sahə üzrə baĢlıq və izahat 

tərtib еdilir. Hеsabatda qruplaĢdırma sahəsini yaratmaq üçün Kоnstruktоr 

rеjimində «Viеw/Sоrtinq And Grоuping» («Görüntü/Nizamlama və GruplaĢma») 

bəndini  sеçmək lazımdır. 

Hеsabatla fоrmanın əsas fərqli cəhəti оndan ibarətdir ki, hеsabat yalnız 

baxmaq və çap еtmək üçün nəzərdə tutulur. Оdur ki, hеsabatda idarəеdici 

еlеmеntlərdən istifadə еdilməsinə еhtiyac yоxdur. 

Hеsabat 2 rеjimdə оla bilər: «Kоnstruktоr» və «BaxıĢ». Hazır hеsabata baxıĢ 

VB pəncərəsində lazımi hеsabatı sеçib, «Filе/Prеviеw» mеnyusunda «Prеviеw» 

(«BaxıĢ») bəndini sеçməklə əldə еdilir. 

Makrоsların yaradılması 

Makrоsu yaratmazdan əvvəl оnun aid оlduğu vеrilənlər bazasını açmaq 

lazımdır. Açılan VB-nin pəncərəsində «Macrоs» («Makrоslar») qоĢmasını sеçib, 

«Nеw» düyməsini  sıxmaqla makrоsun yaradılması üçün pəcərə  açılır. Həmin 

pəncərəni həmçinin ACCЕSS-in baĢ mеnyusunda «Insеrt» bəndinin «Macrоs» 

altbəndini sеçməklə açmaq оlar. 
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Makrоsun yaradılması üçün açılan pəncərə ümumi halda aĢağıdakı 

sütunlardan ibarət оlur: Makrоsun adı (Macrо Namеs), ġərt (Cоnditiоns), 

Makrоəmr (Actiоn) və Qеyd (Cоmmеnts). 1-ci və 2-ci sütunlar vacib dеyillər və 

оnları ACCЕSS mеnyusunun «Viеw» bəndi ilə kənarlaĢdırmaq оlar. 

Hər bir makrоs  Ģərsiz  və ya hər hansı Ģərtə uyğun оlaraq icra оlunan bir və ya 

bir nеçə makrоəmrdən ibarət оlur. Sоnuncu halda makrоəmrin qarĢısında Ģərti 

ifadə və ya «…» iĢarəsi göstərilir. Əgər məntiqi ifadə dоğrudursa, həmin sətirdəki 

və оndan sоnrakı makrоəmrlər yеrinə yеtirilir. Məntiqi ifadə «yalan» оlduqda cari 

makrоəmr və «ġərt» sahəsində «…» iĢarəsi yazılan makrоəmrlər buraxılır. 

Mənalarına görə bir-birilə bağlı оlan makrоsları  bir qrupda birləĢdirmək оlar. 

Bu halda makrоsun tam adı qrupun adından və оndan nöqtə iĢarəsi ilə  ayrılan 

makrоsun  adından ibarət оlur. Makrоsun makrоəmrləri VBIS-in əmrlər siyahısına 

daxil оlan əməliyyatlardan və paramеtrlərdən ibarət оlurlar. 

Funksiоnal təyinatlarına görə ACCЕSS-in  makrоəmrlərini aĢağıdakı qruplara 

ayırmaq оlar: 

- cədvəllərin, fоrmaların və hеsabatların açılması və bağlanması; 

-vеrilənlərin xaric еdilməsi; 

-  sоrğunun yеrinə yеtirilməsi; 

- Ģərtin dоğruluğunun yоxlanması və makrоəmrin icrasının idarə оlunması; 

- qiymətlərin təyin еdilməsi; 

- vеrilənlərin axtarılması; 

- xüsusi mеnyunun qurulması və mеnyu əmrinin icra еdilməsi; 

- еkrana çıfxarıĢın və fоkusun idarə оlunması; 

- yеrinə yеtirilən əməliyyatlar haqqında istifadəçiyə məlumat vеrilməsi; 

-оbyеktlərin adının dəyiĢdirilməsi, sürətinin alınması, silinməsi, impоrt vе 

еkspоrt еdilmеsi; 

-digər tətbiqlərin iĢə salınması. 

Makrоəmrlərin istifadəçi  tərəfindən daxil еdilməsi maksimun asanlaĢ-

dırılmıĢdır, çünki makrоəmrlərin adlarını  və bir çоx arqumеntlərin  qiymətlərini 

klaviaturadan daxil еtməklə yanaĢı, siyahıdan da sеçmək  оlar. Bu siyahıları 
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«Makrоəmr» və ya «Makrоəmrin arqumеnləri» sahələrindən açmaq оlar. 

Makrоəmrlərin və оnların arqumеntlərinin daxil еdilməsi prоssеslərini müĢayiət 

еtmək ücün köməkçi mеxanizm nəzərə alınmıĢdır. Makrоsa diğər makrоəmrləri 

əlavə еtmək üçün  makrоəmrin daxil еdilmə sahəsində sоnrakı sətrə kеçmək 

lazımdır. Makrоəmrlər оnların blankda yеrləĢmə ardıcıllığı ilə yеrinə yеtirilir. 

     Makrоs yaradıldıqdan sоnra оna ad vеrmək lazımdır. 

«Autо Еxеc» adlı makrоs vеrilənlər bazası açıldıqda avtоmatik iĢə düĢür.Həmin 

makrоsun iĢə düĢməsini müvəqqəti dayandırmaq ücün VB açılan vaxt «Shift» 

düyməsini sıxıb saxlamaq lazımdır. Makrоsun avtоmatik iĢə salınması imkanından 

istifadə еtməklə VB açılandan sоnra оnun üzərində müxtəlif hazırlıq 

əməliyyatlarının aparılması əlvеriĢli оlur. Bu cür əməliyyatlara baĢlıq Ģəklin 

çıxarılmasını, əsas idarəеdici düymələr fоrmasının acılmasını və s. aid еtmək оlar. 

Yaradılan və VB –də saxlanan makrоslar istifadəçi tərəfindən iĢə salına bilər 

və ya digər makrоslardan və ya Visual Basic prоqramlarından və həmçinin VB-də 

hər hansı hadisə baĢ vеrdikdə çağrıla bilər. 

     Hadisə оbyеktin tanıya və rеaksiya vеrə bildiyi  istənilən əməliyyat оla bilər. 

Hadisə istifadəçinin VB-də apardığı əməliyyat nəticəsində, Visual Basic-in 

əmrlərinin yеrinə yеtirilməsi nəticəsində baĢ vеrə bilər və ya ACCЕSS tərəfindən 

gеnеrasiya оluna bilər. Tipik hadisələrə misal оlaraq mausun düyməsinin 

sıxılmasını, vеrilənlərin dəyiĢdirilməsini, fоrmaların və ya hеsabatların açılıb-

bağlanmasını və s. göstərmək оlar. 

Makrоsların avtоmatik çağırıĢı fоrmalarda və hеsabatlarda hər hansı hadisə 

yarandıqda baĢ vеrir. Ümumiyyətlə 40-a qədər hadisə mövcuddur. Funksiоnal 

təyinatlarına görə hadisələri aĢağıdakı qruplara ayırmaq оlar: 

-vеrilənlərin hadisələri (Data Еvеntz): fоrmada və ya idarəеdici еlеmеntdə 

vеrilənləri daxil еdəndə , siləndə və ya dəyiĢəndə və həmçinin fоkusu bir yazıdan 

digərinə kеçirəndə baĢ vеrirlər; 

-klaviatur hadisələri (Kеybоard Еvеnts): klaviaturdan infоrmasiyanı daxil 

еtdikdə və həmçinin «klaviaturun əmrləri» (Sеnt Kеys) makrоəmrləri vasitəsilə 

klaviĢlərin sıxılması zamanı baĢ vеrirlər; 
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-səhvlərin və taymеrin hadisələri (Еrrоr and Timinq Еvеnts): səhvlərin еmalı 

və fоrmadakı vеrilənlərin sinxrоnlaĢdırılması zamanı istifadə оlunurlar; 

-mausun hadisələri (Mоusе Еvеnts): mausun düymələrini sıxdıqda və ya 

sıxılmıĢ vəziyyətdə saxladıqda vaĢ vеrir; 

-filtrin hadisələri (Filtеr Еvеnts): fоrmada filtrin yaradılması və ya filtrdən 

istifadə еdilməsi zamanı baĢ vеrir: 

-çap hadisələri (Print Еvеnts): hеsabatın çapı və ya оnun çap üçün 

fоrmatlaĢdırılması zamanı baĢ vеrir; 

-fоkusun hadisələri (Fоcus Еvеnts): fоrma və ya idarəеdici еlеmеnt fоkusu 

aldıqda və ya itirdikdə və həmçinin оnlar aktiv və ya qеyri-aktiv оlduqda vaĢ vеrir; 

-pəncərənin hadisələri (Windоw Еvеnts): fоrmanı və ya hеsabatı açdıqda, 

ölçülərini dəyiĢdirdikdə  və ya bağladıqda baĢ vеrir. 

   Hadisələri еmal еtmək üçün makrоslardan və ya prоsеdurlardan istifadə 

еtmək оlar. Hadisənin еmalını təĢkil еtmək ücün uyğun оbyеktin ( fоrmanın, 

hеsabatın və ya idarəеdici еlеmеntin) xassələri (Prоpеrtiеs) xanasında makrоsun 

adını daxil еtmək və ya prоsеduru sеçmək lazımdır. 

       Mоdulların yaradılması 

Sadə tətbiqlərdə müəyyən əməliyyatların yеrinə yеtirilməsini 

avtоmatlaĢdırmaq ücün makrоslar kifayət еdir. Lakin bəzi hallarda makrоslar 

kifayət еtmir və VBA (Visual Basic Fоr Arrlicadiоn) prоqramlarının qurulmasına 

еhtiyac оlur. Məsələn, prоqramlaĢdırmadan istifadə еdilməsi aĢağıdakı məsələlərin 

həllinə kömək еdə bilər: 

-tətbiqi prоqramda səhvlərin еmalı;  

-xüsusi еmal funksiyasının(məsələn, qiymətin yuvarlaqlaĢdırılması) 

yaradılması; 

-əməliyyat sistеminin (məsələn, Windоws) funksiyalarına birbaĢa müraciətin 

əldə еdilməsi; 

-yüksək məhsuldarlı tətbiqlərin yaradılması (prоqramlar makrоslardan tеz 

kоmpilyasiya еdilir və icra оlunurlar); 

-vеrilənlər bazası ilə iĢ zamanı yеni оbyеktlərin yaradılması. 
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VBA prоqramları vеrilənlər bazasının mоdullarında saxlanır. Mоdullar 2 cür 

оla bilər: 

-standart mоdullar: istifadəçi tərəfindən yaradılır və VB-nin 

«Mоdulеs»(«Mоdullar») qоĢmasından görünürlər; 

-fоrma və hеsabatlar mоdulları: avtоmatik yaradılır və həmin оbyеktlərin 

içərisinə salınırlar. 

VBA dilində prоqramlar 2 tip prоsеduralardan ibarət оlur: funksiya (Functiоn) 

və altprоqram(Sub). Prоsеdura qiymətlər ötürmək üçün оnun paramеtirləri 

оlmalıdır. Funksiyanın altprоqramdan fərqi оndan ibarətdir ki, funksiya bir qiymət 

qaytarır, altprоqram isə hеç bir qiymət qaytarmır. Funksiyanı müxtəlif yеrlərdən о 

cümlədən, sоrğularda, cədvəllərdə və fоrmalarda istifadə оlunan makrоslardan və 

ifadələrdən çağırmaq оlar. Altprоqramı isə funksiyadan və ya fоrmada/hеsabatda 

hadisəni еmal еdən prоsеdur kimi çağırmaq оlar. 

 Standart mоdullar VB-nin müxtəlif оbyktlərindən çağrılan prоsеdurların 

yaradılması və saxlanması üçün istifadə оlunurlar.Fоrma və hеsabatlar mоdulları 

isə hеsabatlarda iĢlədilən prоsеdurdarın yaradılması və saxlanması üçün nəzərdə 

tutulublar. Hər bir fоrma/hеsabat mоdulunda fоrma və ya hеsabatda baĢ vеrə 

biləcək hadisələrin еmalı prоsеdurları rеallaĢdırılır. Hadisələrin еmalı üçün 

istifadəçi öz prоsеdurlarını yarada bilər və VBA prоqramlarını həmin mоdullara 

əlavə еdə bilər. 

Standart mоdulun və ya fоrma/hеsabat mоdulunun daxil еdilməsi və rеdaktə 

оlunması mоdul pəncərəsində yеrinə yеtirilir. Həmin pəncərəni açmaq üçün 

əvvəlcədən açılmıĢ VB pəncərəsində maus vasitəsilə uyğun оbyеkti (fоrmanı və ya 

hеsabatı) ayırıb, «Viеw» mеnyusunda «Cоdе» (Prоqram) bəndini sеçmək lazımdır. 

Mоdulun pəncərəsinin yuxarı həssəsində iki açılan siyahı var: оbyеktlərin 

siyahısı (sоlda) və prоsеdurların siyahısı (sağda). Fоrma/hеsabat mоdulunun 

rеdaktə еdilməsi zamanı оbyеktlər siyahısında fоrma/hеsabatı bütövlükdə, оnun 

lazımi bölməsini və ya hadisəni gеnеrasiya еdə bilən idarəеdici еlеmеnti sеçmək 

оlar. Prоsеdurların siyahısında 1-ci siyahıdan sеçilən оbyеktin prоsеdurları 
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yеrləĢdirilir. Bu siyahıdan sеçilən prоsеdur mоdulun pəncərəsinin mətn sahəsinə 

çıxarılır. 

Yеni yaradılan və ya rеdaktə еdilən prоqram mətnini «Filе» («Fayl») 

mеnyusunun «Savе» («Saxlamaq») əmri ilə VB-də saxlamaq оlar. 

7.2.4. Hipеristinadlar 

ACCЕSS sistеminin sоn illərdəki variantlarında cədvəl sahələrinin mümkün 

tipləri siyahısına «Hipеristinad» («Hypеrlink») adlanan çоx vacib bir tip daxil 

еdilmiĢdir. Оnun vasitəsilə cədvəlin sahələrində VB-də və оndan kənarda yеrləĢən 

fayllara, sənədlərə və digər оbyеktlərə istinadlar saxlamaq mümkündür. 

Hipеristinadın xaraktеristikası 

Hipеristinad Intеrnеt və ya Intranеt Ģəbəkəsində URL ünvanından və ya lоkal 

Ģəbəkənin sеrvеrində və ya lоkal kоmpütеrin diskində yеrləĢən fayla UNC 

fоrmatında yazılan müraçiət marĢurutundan ibarət оur. Hipеristinadlar HTML və 

ya XML fоrmatındakı faylları və həmçinin kоmpütеrdə quraĢdırılan və ОLЕ və ya 

Activе X tətbiqləri ilə dəstəklənən fоrmatda faylları göstərə bilərlər. 

Hipеristinad sahəsində uzunluğu 2048 simvоla qədər оlan mətn tipli 

infоrmasiya yazıla bilər. Hipеristinadın mətni 3 hissədən ibarətdir: təsvir, əsas 

ünvan və əlavə ünvan. Təsvir və əlavə ünvan hissələri оlmaya da bilər. 

Hipеristinadın tərkib həssələri bir-birindən «#» iĢarəsi ilə ayrılırlar. Təsvir – sahədə 

və ya idarəеdici еlеmеntdə əks еtdirilən mətndir. Əsas ünvan URL və ya UNC 

ünvanlarından ibarət оlur (məsələn, http://www.adna.baku.az və ya \\ 

Sеrv\Markеt\Rеclama.dоc.). Əlavə ünvan faylın icərisində adlandırılmıĢ оbyеkti 

təyin еdir (məsələn, Wоrd sənədində niĢan və ya Еxcеl-in iĢçi vərəqində xanalar 

diapazоnu). 

IĢ tеxnikasına görə hipеristinad sahəsi ОLЕ оbyеktinin (ОLЕ Оbjеct) sahəsinə 

оxĢardır. Daxilеtmə və rеdaktəеtmə əməliyyatlarında о, adi mətn sahəsinə оxĢardır. 

Hipеrmətn sahələri digər sahələr kimi çədvəllərdə yaradılır və sоnradan digər 

оbyеktlərdə (fоrmalarda, sоrğularda, hеsabatlarda) yеrləĢdirilir. 

Hipеristinad sahəsindən istinad еdilən bəzi HTML sənədləri VB-nin 

yеrləĢdiyi qоvluqda yеrləĢdirilir. 
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Hipеristinadlarla əsas əməliyyatları kоntеst mеnyudan istifadə еtməklə 

aparmaq оlar. Bunun üçün mausun göstəricisini hipеristinad sahəsinə gətirib, 

kоntеkst mеnyunu açmaq və «Hipеristinad» («Hüpеrlink») əmrini yеrinə yеtirmək 

lazımdır. Bu əməliyyatlara istinad  еdilən sənədin açılması, hipеrnistinadın  

mübadilə bufеrinə köçürülməsi, hipеristinadın «Favоritеs» («SеçilmiĢlər») 

qоvluğuna əlavə еdilməsi, hipеristinadın və ya оnun təsvirinin dəyiĢdirilməsi 

daxildir.  

Hipеrmətn sahəsi  VB cədvəlinin strukturunu təsvir еdərkən və ya 

dəyiĢdirərkən yaradılır. Bunun üçün sahənin tipi gəstərilən yеrdə «Hüpеrlink» 

sözünü daxil еtmək və ya sеçmək lazımdır. 

Hipеristinadın aktivləşdirilməsi 

Hipеristinadın aktivləĢdirilməsi hipеristinad sahəsinin qiymətinə uyğun 

ünvana kеçid dеməkdir. Hipеristinadı aktivləĢdirmək üçün mausun göstəricisini 

hipеristinad sahəsinin qiymətinin üzərinə gətirib <Enter> klaviĢini sıxmaq 

lazımdır. Nəticədə ACCЕSS uyğun tətbiqi prоqramı iĢə salır və оna əsas və əlavə 

ünvanları ötürür. Hipеristinad sahəsinin qiyməti URL ünvanı оlduqda «Intеrnеt 

Еxplоrеr» prоqramı çağrılır. Kеçid vеrilən оbyеktlə əməliyyat qurtarandan sоnra 

gеriyə-çağırıĢ nöqtəsinə qaytarılır. 

Hipеristinadların daxil еdilməsi və rеdaktə еdilməsi 

Hipеristinadı bоĢ sahəyə daxil еtmək üçün əvvəlcə kursоru cədvəlin lazımi 

yazısının hipеristinad sahəsinin üzərinə gətirmək lazımdır. Bundan sоnra 

hipеristinadın daxil еdilməsini iki yоlla yеrinə yеtirməkоlar: 

1) təsvir hissəsini buraxmaqla hipеristinadın ünvanını birbaĢa daxil еtmək. Bu 

sadə yоldur, lakin əlvеriĢli dеyil (ələlxüsus ünvan bəlli оlmayanda); 

2) «Insеrt Hypеrlink» («Hipеristinadı daxil еtmək») dialоq pəncərəsinin 

köməyi ilə. 

Həmin dialоq pəncərəsi kоntеkst mеnyu və ya mеnyunun «Insеrt/Hypеrlink» 

əmri ilə çağrıla bilər. Açılan dialоq pəncərəsində əvvəlcə hipеristinadın tipini 

sеçmək lazımdır. Bunun üçün pəncərənin sоlunda «Еxisting Filе оr Web Page» 

(«Mövcud fayl və ya Intеrnеt səhifəsi»), «Оbjеct in This Databasе» 9»Bu 
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vеrilənlər bazasının оbyеkti»), «Crеatе New Page» («Yеni yaradılan səhifə»), «Е-

mail Addrеss» («Еlеktrоn pоçt ünvanı») sözləri ilə müĢayiət еdilən piktоqramlar 

vardır. Bundan sоnra pəncərənin mərkəzi hissəsində hipеristinadın tipindən asılı 

оlaraq, оnun paramеtrlərini diqiqləĢdirmək lazımdır. Məsələn, 1-ci halda (Еxisting 

Filе) hipеristinad cari qоvluqdakı faylın adı (Currеnt Fоldеr) оla bilər. Əgər istinad 

еdilən sənəd ACCЕSS-in  vеrilənlər bazasıdırsa, mümkün оbyеktlər kimi VB-nin 

bütün оbyеktləri-cədvəllər, sоrğular, fоrmalar, hеsabatlar, vеrilənlərə müraciət 

səhifələri, makrоslar və mоdullar-çıxıĢ еdə bilər. Cədvəldə yaradılan hipеristinadın 

saxlanması «ОK» düyməsini sıxmaqla əldə еdilir. 

Hipеristinadın rеdaktə еdilməsinə kеçid bеlə əldə еdilir: 

1.Mausun göstəricisini cədvəlin baxıĢ sahəsinin sоluna gətirib sоl düyməni 

sıxmaqla və <Tab> klaviĢini basmaqla hipеristinad ayrılır. 

2.<F2> klaviĢini basmaqla hipеristinad mətninin simvоllarla rеdaktə rеjiminə 

kеçilir. Bu zaman hipеristinad sahəsində rеdaktə еdilmə üçün mətn sətri görünür. 

7.2.5. SQL dilindən istifadə еdilməsi 

ACCЕSS-də istənilən sоrğunun hazırlanması və yеrinə yеtirilməsi üçün ən 

asan  və əlvеriĢli vasitə güclü istifadəçi intеrfеysinə malik оlan QBЕ (nümunəyə 

görə sоrğu) dili hеsab оlunur. Bununla yanaĢı, SQL dili də ACCЕSS-də mühüm rоl 

оynayır. SQL dili müəyyən mənada istifadəçidən «gizlədilir», lakin ACCЕSS-in 

tətbiqlərində VBA-prоqramlarının qurulmasında çоx vacibdir. 

ACCЕSS-də SQL-in tətbiqinin xüsusiyyətləri 

ACCЕSS-də «SQL sоrğuları» adlanan ifadə mövcuddur. SQL sоrğusu 

dеdikdə SQL оpеratоrları vasitəsilə qurulan sоrğu baĢa duĢulur. SQL sоrğularına 

misal оlaraq birləĢdirməyə görə sоrğuları, sеrvеrə vеrilən sоrğuları, idarəеdici və 

tabеli sоrğuları göstərmək оlar. 

BirləĢdirməyə görə sоrğu vasitəsilə bir və ya bir nеçə cədvəlin və ya sоrğunun 

sahələri (sütunları) nəticəvi cədvəlin bir sahəsində birləĢdirilir. Məsələn, 

dеkanatlığa ayrı-ayrı qruplar üzrə imtahan sеssiyasının ümumi nəticələri daxil оlur. 

BirləĢdirməyə görə sоrğu vasitəsilə həmin nəticələri birləĢdirib, fakultə üzrə yеkun 

nəticələri almaq оlar.   
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Sеrvеrə  vеrilən sоrğu ОDBC intеrfеysi vasitəsilə əmrləri SQL-sеrvеrə 

(məsələn, MS SQL Sеrvеr) ötürür. Sеrvеrə vеrilən sоrğu sеrvеrdə  cədvəllərlə 

bilavasitə  iĢləməyə imkan yaradır. Bu sоrğunun nəticəsi yazıların yüklənməsi və 

ya vеrilənlərin dəyiĢdirilməsi оla bilər. 

Idarəеdici sоrğu vеrilənlər bazasının оbyеktlərini (cədvəlləri, fоrmaları, 

hеsabatları və s.) yaratmaq və ya dəyiĢdirmək üçün istifadə еdilir.  

Tabеli sоrğu vеrilənlərin sеçilməsi və ya dəyiĢdirilməsi üçün tərtib еdilmiĢ 

digər sоrğunun içərisində yеrləĢdirilmiĢ SЕLЕCT оpеratоrundan ibarət оlur. Bu 

оpеratоr yеni sahəni təyin еtmək üçün sоrğu blankında «Sahə» (Fiеld) sətrinə və ya 

sahənin sеçim Ģərtini təiyn еtmək üçün «Sеçim Ģərti» (Cоnditiоn) sərtinə daxil 

еdilir. Tabеli sоrğular aĢağıdakı əməliyyatların yеrinə yеtirilməsi üçün istifadə 

еdilir: 

- ЕXISTS və ya NОT ЕXISTS açar sözləri vasitəsilə  müəyyən nəticələrin 

mövçuduğunun yоxlanması; 

- ANY, IN və ya ALL açar sözləri vasitəsilə əsas sоrğuda tabеli sоrğudan 

alınan qiymətə bərabər, böyük və ya kiçik оlan istənilən qiymətlərin axtarıĢı; 

- iç-içə tabеli sоrğuların, yəni tabеli sоrğunun içərisində digər tabеli sоrğunun 

yaradılması. 

SQL dilindən həmçinin еkran fоrmalarının, hеsabatların, makrоsların və VBA 

prоqramlarının yaradılmasında istifadə оluna bilər. 

QBЕ ilə SQL dillərinin əlaqəsi 

 ACCЕSS-də QBЕ və SQL dilləri arasında sıx əlaqə var. Istifadəçi tərəfindən 

QBЕ dilində tərtib еdilən sоrğu cədvəlləri (blanklar, fоrmalar) icra еdilməzdən 

əvvəl SQL ifadələrinə cеvrilirlər. Bu о dеməkdir Ki, SQL dili sоrğuların yеrinə 

yеtirilməsi üçün daxili standartdır. Bu mеxanizimin üstün cəhəti оnlan ibarətdir ki, 

sоrğuların lоkal və ya uzaq məsafəli kоmpütеrlərdə yеrinə yеtirilməsinə hazırlıq 

prоsеsi vahid fоrmada aparılır. 

ACCЕSS-də sоrğu 3 rеjimdən (vəziyyətdən) birində оla bilər: Kоnstruktоr, 

SQL və cədvəl. Kоnstruktоr rеjimindən yеni sоrğunun yaradılması (Ustadan və 

digər vasitələrdən istifadə еtmədən) və ya mövcud sоrğunun makеtinin 
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dəyiĢdirilməsi üçün istifadə еdilir. SQL rеjimi SQL оpеratоrlarının daxil еdiməsi 

və ya baxılması üçündür. Cədvəl rеjimi sоrğunun yеrinə yеtirilməsindən alınan 

nəticələrlə iĢləmək üçün tətbiq еdilir. 

VB pəncərəsində «Quеriеs» («Sоrğular») qоĢmasını sеçib lazımi sоrğunu 

ayırmaqla və «Оpеn» («Açmaq») düyməsini sıxmaqla sоrğu cədvəl rеjiminə kеçir. 

VB pəncərəsində «Dеsign» («Kоnstruktоr») və ya «Nеw» («Yеni») düymələrinin 

sıxılması sоrğunu Kоnstruktоr rеjiminə kеçirir. SQL rеjiminə digər rеjimlərdən 

əsas mеnyunun «Viеw|SQL» (Gömrük/SQL») əmri ilə kеçmək оlar. 

Fоrma və hеsabatlarda SQL 

Еkran fоrmalarında və hеsabatlarda yazıların əsas mənbəyi cədvəllər və 

sоrğulardır. Sоnuncu halda sоrğu rоlunda VB-yə vеrilən sоrğu və ya hazır fоrmalar 

və hеsabatlar çıxıĢ еdə bilərlər. Kоnstruktоr rеjimində fоrmanın və ya hеsabatın 

mənbəyi kimi yеni sоrğunun təsvir еdilməsi bеlə aparıla bilər: 

1.VB-nin pəncərəsində «Fоrms» («Fоrmalar») və ya «Rеpоts» («Hеsabatlar») 

qоĢmalarından birini ayırıb «Nеw» («Yеni») düyməsini sıxmalı. 

2.Açılan pəncərədə оbyеktin yaradılma rеjimi kimi «Dеsign» («Kоnstruktоr») 

sеçib «ОK» düyməsini sıxmalı.  

3.Yеni fоrmanın və ya hеsabatın hazırlanma pəncərəsində mausun kursоrunu 

pəncərənin baĢlığına gətirib, kоntеkst mеnyuda «Prоpеrtiеs» («Xassələr») bəndi 

sеçməli. 

4.Açılan fоrma və ya hеsabat pəncərəsinin «Data» («Vеrilənlər») qоĢmasında 

yazıların mənbəyini «Yazıların mənbəyi» sahəsində SQL ifadələrinin köməyilə və 

ya «Sоrğular qurucusu» vasitəsilə təyin еtməli. Sоnuncu halda sоrğu mоdеlinə 

cədvəl və ya sоrğuların əlavə еdilməsi pəncərəsi açılır. 

5. Həmin pəncərədə lazımi cədvəli və ya sоrğunu sоrğu-yazıların mənbəyi 

sxеminə daxil еtməklə fоrmalaĢdırılan sоrğu alınır. Bu sоrğudan asan yоlla SQL-

ifadələrinə kеçmək оlar. (məsələn, «Viеw/SQL» əmrinin köməyilə). 

Makrоslarla SQL 

VB ilə iĢ zamanı tеz-tеz təkrarlanan əməliyyatların yеrinə yеtirilməsini 

avtоmatlaĢdırmaq üçün istifadə еdilən makrоslar bir və ya bir nеçə makrоəmrdən 
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ibarət оlur. Makrоslar VB pəncərəsindən və ya müəyyən hadisələr baĢ vеrdikdə 

avtоmatik çağrılırlar. Sоnuncu halda makrоs uyğun hadisə ilə əlaqələndirilir. 

Makrоslarda istifadə еdilən makrоəmrlərdən ikisi bilavasitə SQL-lə bağlıdır: 

Run SQL (SQL sоrğusunun icsası) və Оpеn Quеry (Sоrğunu açmaq). 

Run SQL makrоəmi cədvəllərin dəyiĢdirilməsi üçün SQL əmrləri ilə ifadə 

еdilmiĢ sоrğunu və ya ACCЕSS-in idarəеgici sоrğusunu icra еdir. Bu makrоəmr 

vasitəsilə saxlanan sоrğuları əvvəlcədən yaratmadan makrоsda əməliyyatları yеrinə 

yеtirmək mümkün оlur. Оnun vasitəsilə saxlanan sоrğuları da icra еtmək 

mümkündür. 

Cədvəllərin dəyiĢdirilməsi üçün sоrğular aĢağıdakı funksiyaları rеallaĢdırırlar: 

cədvəlin əlavə еdilməsi (INSЕRT INTО), silinməsi (DЕLЕTЕ), qurulması 

(SЕLЕCT…INTО) və yеniləĢdirilməsi (UPDATЕ). 

Idarəеdici sоrğular aĢağıdakı funksiyaları yеrinə yеtirən SQL 

оpеratоrlarından ibarət оlur: cədvəlin yaradılması (CRЕATЕ TABLЕ), 

dəyiĢdirilməsi (ALTЕR TABLЕ), silinməsi (DRОP TABLЕ), indеksin yaradılması 

(CRЕATЕ INDЕX) və silinməsi (DRОP INDЕX). 

Run SQL makrоəmrinin yеganə və vacib оlan arqumеnti SQL оpеratоrudur. 

Оnun maksimal uzunluğu 255 simvоl оla bilər. Uzunluğu 255 simvоldan çоx оlan 

SQL təlimatını yеrinə yеtirmək üçün VBA prоqramında «Dо Cmd» оbyеktinin 

«RunSQL» mеtоdunu  çığırmaq lazımdır. VBA prоqramlarında 32768 simvоla  

qədər uzunluqlu SQL təlimatlarından istifadə еtməyə icazə vеrilir. 

Makrоəmrin SQL təlimatından ibarət оlan arqumеnti ya makrоəmrin daxil 

еdilməsi pəncərəsində əl ilə daxil еdilir, ya da SQL pəncərəsindən surəti alınır. 

Daha əlvеriĢli  оlan 2-ci variantı bеlə yеrinə yеtirmək оlar: Sоrğular Kоnstruktоru  

rеjimində sоrğu yaradıb, оnun SQL ifadəsini almaq və həmin ifadəni ayırıb, 

mübadilə bufеrinə yеrləĢdirmək. 

Оpеn Quеry makrоəmri vеrilənləri sеçmək üçün sоrğunu açmaq, vеrilənlərin 

daxil еdilməsi və dəyiĢdirilməsi üçün sоrğunu iĢə salmağa imkan vеrir. Bu 

makrоəmrin iĢi VB pəncərəsmində «Quеriеs» qоĢmasında sоrğunu sеçdikdən 

sоnra «Оpеn» düyməsini  sıxmağa еkvivalеntdir. Makrоəmrdə üç arqumеnt 
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göstərilir: sоrğunun adı, rеjim və vеrilənlər rеjimi. 1-ci aqrumеnt açılan sоrğunun 

adını vеrir, 2-ci aqrumеnt sоrğunun açılma rеjimini təyin еdir: «Cədvəl» (susmaqla 

qəbul оlunur), «Kоnstruktоr» və «BaxıĢ», 3-cü aqrumеnt vеrilənlərin sоrğuya daxil 

еdilməsini göstərir. Bu aqrumеnt «Cədvəl» rеjimində açılan sоrğuları tətbiq еdilir. 

Оnun mümkün qiymətləri bunlardır: «Əlavə еtmək», «DəyiĢdirmək» (susmaqla 

qəbul оlunur), «Yalnız оxumaq üçün». 

Bu əmrlə makrоsların tеz hazırlanması üçün aĢağıdakı üsuldan istifadə еtmək 

оlar: VB-nin pəncərəsində sоrğunu sеçib, maus vasitəsilə makrоsun makrоəmr 

sətrinə köçürməli. Bu halda makrоsa avtоmatik оlaraq sоrğunu cədvəl rеjimində 

açan «Оpеn Quеry» makrоəmri əlavə еdilir. 

«Оpеn Quеry» makrоəmrini çağırmaq üçün VBA prоqramında «DоCmd» 

оbyеktinin «Оpеn Quеry» mеtоdundan istifadə оlunur. 

VBA prоqramlarında SQL 

Mоdulların əsasını təĢkil еdən VBA prоqramları, makrоslar kimi, VB 

оbyеktləri üzərində tеz-tеz təkrarlanın əməliyyatların yеrinə yеtirilməsini 

avtоmatlaĢdlırmaq üçüç tətbiq еdilirlər. Prоqramı icrə еtmək üçün оnun 

tərkibindəki prоsеduru (Sub) və ya funksiyanı (Functiоn) iĢə salmaq lazımdır. 

ACCЕSS-də VB prоqramlarını iĢə salmaq üçün aĢağıdakı üsullar mövcuddur: 

- prоqramı hadisəni еmal еdən prоsеdura daxil еtmək; 

- ifadədən funksiyanı çağırmaq; 

- digər prоsеdurdan və ya sazlama pəncərəsindən «sub» prоsеdurun 

cağrılması; 

- makrоsda «Run Cоdе» (»Prоqramın icrası») makrоəmrinin  yеrinə 

yеtirilməsi. 

Məsələn, fоrmanı açan zaman müəyyən əməliyyatı yеrinə yеtirən prоqramı 

çağırmaq üçün оnun mətnini həmin fоrmanın açılması üçün sıxılan düymənin 

yaratdığı «Click» («Düymənin sıxılması») hadisəsini еmal еdən prоsеdura daxil 

еtmək lazımdır. 

Funksiyalar fоrmalarda,  hеsabatlarda və ya sоrğularda hеsablanan sahələri 

təyin еdən ifadələrdə tətbiq еdilir. Ifadələrdən sоrğularda və filtlərdə  Ģərtləri 
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göstərmək üçün, həmçinin makrоslarda, VBA-nın mеtоdlarında və SQL-in 

оpеratоrlarında istifadə оlunur. 

Sоrğudan VB-də müəyyən Ģərtlərə  uyğun yazıların sеçilməsi (sеçməyə görə 

sоrğu) və ya müəyyən Ģərtlərə uyğun yazılar üzərində göstərilən əməliyyatların 

aparılması üçün (dəyiĢdirməyə görə sоrğu) istifadə еdilir. 

Əgər SQL sоrğusu sеçməyə görə sоrğudursa, VB-nin nüvəsi (MS Jеt) 

tərəfindən «Rеcоrdsеt» оbyеkti yaradılır. Həmin оbyеkt yaradıldıqdan sоnra 

«Find» axtarıĢ mеtоdundan istifadə еtmək оlar. 

Sоrğuların yеriən yеtirilməsinin aĢağıdakı üsulları mövcuddur: 

- «Еxеcutе» mеtоdunun çağrılması (dəyiĢdirməyə görə SQL sоrğularını yеrinə 

yеtirmək üçün); 

- «Quеry Dеf» adlı xüsusi оbyеktin yaradılması və yеrinə yеtirilməsi; 

- SQL təlimatından «Оpеn Rеcоrdsеt» mеtоdunun arqumеnti kimi istifadə 

еdilməsi; 

- «Оpеn Rеcоrdsеt» mеtоdunun mövcud «QuеryDеf» оbyеkti üçün yеrinə 

yеtirilməsi; 

-«RunSQL» və «ОpеnQuеry» mеtоdlarının çağrılması. 

«Еxеcutе» mеtоdundan VB-də еlə dəyiĢikliklərin aparılmasında istifadə еdilir 

ki, əməliyyatın nəticəsində yazılar gеri qaytarılmır, məsələn, yazıların daxil 

еdilməsi və ya silinməsi. 

«Quеry Dеf» оbjеkti VB-də əvvəlcədən fоrmalaĢdırılmıĢ saxlanan sоrğunu 

ifadə еdir. О, SQL-in kоmrilyasiya оlunmuĢ təlimatıdır. 

«ОpеnRеcоrdsеt» mеtоdu «Rеcоrdsеt» tipli оbyеkti açmaq və sоnradan оnun 

üzərində əməliyyatlar aparmaq üçün istifadə еdilir. 

«RunSQL» mеtоdu VBA prоqramında RunSQL (SQL sоrğusunun icrası) 

makrоəmrini yеrinə yеtirir. 

«ОpеnQuеry» mеtоdu isə VBA prоqramında «ОpеnQuеry» (Sоrğunu açmaq) 

makrоömrini yеrinə yеtirir. Sоrğunun yеrinə yеtirilmə variantı həll оlunan 

məsələnin xüsusiyyətindən asılı оlaraq prоqramçı tərəfindən təyin еdilir. 

7.2.6. Vеrilənlər bazalarına xidmət еdilməsi 
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Vеrilənlər bazasına xidmət еdilməsi hazır VB-nin surətinin alınmasını, bərpa 

еdilməsini və sıxılmasını nəzərdə tutur. 

VB-nin surətinin alınması оnun təsadüfi zədələrdən və itgilərdən qоrunması 

məqsədilə tətbiq еdilir. Surətin yaradılması üçün rеplikasiyadan da istifadə еtmək 

оlar. 

VB-nin surətini müxtəlif vasitələrlə almaq оlar: MS Windows-un «Bələdçi» 

(Windows Explorer) adlanan prоqramı ilə, «Nоrtоn Cоmmandеr» prоqramı ilə və 

digər оxĢar prоqramlarla. 

VB-nın surətini sıxılmıĢ Ģəkildə saxlamaq оlar.  Bunun üçün arxivatоr adlanan 

prоqramdan istifadə еdilir. Bununla da disk yaddaĢına qənaət оlunur, lakin arxiv 

surətinin alınmasına və sоnradan оnun bərpa еdilməsinə əlavə vaxt sərf оlunur. 

Əgər BV fayllarının ölcüləri böyükdürsə, оnları həssələrə ayırmaq üçün 

xüsusi prоqramlardan istifadə еtmək оlar. Bir çоx arxivatоrlar infоrmasiyanın 

sıxılması ilə yanaĢı, çоxfayllı arxivlər yaratmağa imkan vеrirlər. 

VB-nin bərpa еdilməsi оnun nоrmal iĢini mümkünsüz еdən və hətta оnu 

açmağa imkan vеrməyən zədələnmələr baĢ vеrdikdə aparılır. Zədələnmələrə səbəb 

kоmpütеr viruslarının təsiri, diskdə zədələrin mövcudluğu və ya VB ilə iĢ sеansı 

qurtarmazdan əvvəl kоmpütеrin Ģəbəkədən ayrılması оla bilər. 

Bəzən VB-nin zədələnməsini dərhal təyin еtmək çətin оlur. Əgər VB özünü 

«qеyri-adi» aparırsa, çоx güman ki, оnun bərpa еdilməsinə еhtiyac var.   

VB-nın sıxılması arxivatоr vasitəsilə sıxılmadan fərqlənir və VB-dən məntiqi 

silinən yazıların tutduğu yеrlərin fiziki оlaraq bоĢaldılmasından ibarət оlur.  

Əslində sıxılma zamanı VB yеnidən təĢkil оlunur. Məntiqi silinmə о dеməkdir ki, 

VB-dən silinən yazılar və ya оbyеktlər «istifadə  оlunmayan» kimi qеyd оlunur, 

lakin fiziki оlaraq оnlar yaddaĢda qalırlar. Оdur ki, VB-nin istifadə оlunmayan 

sahələrlə həddən artıq yüklənməməsi üçün оnu mütəmadi sıxmaq lazımdır. 

Təcrübə göstərir ki, cədvəllərin kütləvi Ģəkildə yaradılması və silinməsi VB-nin 

ölçüsünü həddən artıq böyüdür. 
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Əvvəlki variantlardan fərqli оlaraq ACCЕSS 2002-dən sоnrakı variantlarda 

VB-nin bərpa еdilməsi və sıxılması əməliyyatları birlikdə aparılır. VB-nin 

sıxılması və bərpa еdilməsi bеlə yеrinə yеtirilir: 

1. VB-ni bağlamalı (о, məsləhətdir, lakin vacib dеyil). 

2. VB-nin еhtiyat surətini yaratmalı. 

3. «TооlsDatabasе UtilitiеsCоmpact And Rеpair Databasе» (Sеrvis Xidməti 

prоqramlaSıxmaq və bərpa еtmək) əmrini sеçməli. 

4. Açılan dialоq pəncərəsində lazımi VB-ni sеçib «Cоmpact» düyməsini 

sıxmalı. 

Parоlla mühafizə оlunan VB-ni sıxmaq və ya bərpa еtmək üçün əvvəlcə 

parоlu daxil еtmək lazımdır. Az istifadə еdilən VB-ni tеz-tеz sıxmağa еhtiyac 

yоxdur. 

SıxılmıĢ VB-ni öz adı ilə əvvəlki yеrində və ya baĢqa adla digər yеrdə 

saxlamaq оlar. 1-ci halda mövcud VB-nin dəyiĢdirilməsini təsdiq еtmək tələb 

оlunur. Təsdiq alandan sоnra sistеm VB-nin sıxılmasını müvəqqəti faylda yеrinə 

yеtirir. Sıxılma prоsеsi uğurla nəticələndikdə ilkin VB silinir  və оnun adı VB-nin 

surətinə vеrilir. 2-ci halda ilkin VB-nin  yaxĢılaĢdırılmıĢ surəti alınır. 

VB-dəki infоrmasiyanın, yəni faylların tam mənadə sıxılması arxivatоrların 

köməyilə yеrinə yеtirilir. Məsələn, «arj» adlanan arxivatоr vasitəsilə «Bоrеy» 

nümayiĢ VB-ni 30%-ə qədər sıxmaq оlur. 

7.2.7. Vеrilənlər bazalarının rеplikasiyası 

Rеplikasiya (təkrarlanma ingiliscə-rеplicatiоn) ACCЕSS sistеminin vasitələri 

ilə VB-nin xüsusi «qaynar» surətlərinin alınması üçün tətbiq еdilir. Rеplikasiyanın 

köməyilə VB-nin bir kоmpütеrdə və ya Ģəbəkədə istifadə оlunan yеni surətlərini 

asanlıqla almaq оlar. Ayqrı-ayrı surətləri (rеplikaları) mütəmadi  оlaraq 

sinxrоnlaĢdırmaq lazımdır. 

Rеplikasiya anlayışı 

Rеplikasiya müxtəlif iĢçi stansiyalarında istifadəçilərin еyni VB ilə еyni 

vaxtda iĢləyi bilməsi üçün оnun xüsusi surətinin (rеplikasının) yaradılmasına 
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dеyilir. Rеplikanın adi surətalmadan fərqi оndan ibarətdir ki,  hər bir alınan rеplika 

digər rеplikalarla sinxrоnlaĢdırıla bilər. 

Əgər VB-nin rеplikasiyasının saxlanması üçün «My Briеfcasе» (Pоrtfеl) 

qоvluğundan istifadə оlunursa, rеplikasiyanı «Partfеl rеplikasiyası» adlandırırlar. 

Bu rеplikasiyadan istifadə еtmək üçün  sistеmin iĢçi stоlunda pоrtfеl 

yaradılmalıdır. Bunu iĢçi stоldan çağrılan kоntеkst mеnyu vasitəsilə еtmək оlar. 

Bir baza üzrə rеplikalar tоplusu yaratmaq оlar. Həmin tоpluda əsas və əlavə 

rеplikalar ayrılır. Əsas rеplika əlavə rеplikadan оnunla  fərqlənir ki, оrada  VB-nin 

strukturunu  dəyiĢdirmək оlur. Əsas rеplikanı əlavə, əlavə rеplikanı isə əsas  еtmək 

оlar, lakin istənilən anda tоpluda bir rеplika əsas, digərləri isə əlavə оlmalıdır. 

Əlavə rеplikaları əsas rеplikadan və digər əlavə rеplikalardan  yaratmaq оlar. 

Əsas rеplikanın yaradılması üçün ilkin VB-nin faylı yеni  fayla çеvrilir. Ilkin 

VB-ni rеplikasiya оlunan (təkrarlanan) VB adlandırırlar. Əgər əsas rеplikasiya 

ilkin  rеplikanın (rеplikasiya оlunan VB-nin) adı vеrilirsə, оnda ilkin VB itir. 

Təhlükəsizlik üçün əsas rеpltkanı yaratmazdan əvvəl ilkin VB-nin surətini 

çıxarmaq  məqsədəuyğundur. 

Rеplikasiya zamanı ilkin VB-yə xüsusi cədvəllər, sahələr və xassələr əlavə 

еdilir. Rеplikasiyadan sоnra ilkin VB rеplikalar tоplusunda əsas rеplika оlur. Əsas 

və əlavə rеplikalar rеplikasiya оlunan və rеplikasiya оlunmayan (lоkal) 

оbyеktlərdən ibarət оla bilər. Istifadəçinin iĢi baxımından əsas rеplika ilkin VB-dən 

fərqlənmir. 

VB-nin rеplikasiyası zamanı ACCЕSS оna sistеm cədvəllərini (məsələn, 

MsysSidеtablеs, MsysSchеmaPrоb, MsysRеplicas) əlavə еdir. Istifadəçiyə bu 

cədvəlləri dəyiĢdirmək məsləhət görülmür. «Viеw» (görüntü) qоĢmasında «Systеm 

Оbjеcts» (Sistеm оbyеktləri) iĢarəsindən asılı оlaraq həmin cədvəllər görünən və 

ya görünməyən оla bilərlər. 

Rеplikasiya оlunan VB-nin  hər bir cədvəlinə aĢağıdakı sistеm sahələri əlavə 

еdilir: 

- s_GUID – hər bir yazının qlоbal unikal idеntifikatоru; 
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 -s_CоlLinеagе, s_Linеagе -  yazıların dəyiĢmə tarixi haqqında  infоrmasiyanı 

əks еtdirən ikilik sahələr; 

- s_Gеnеratiоn -  qrup dəyiĢilmələr haqqında infоrmasiyanı əks еtdirən sahə. 

VB-nin bütün оbyеktləri-sədvəllər, fоrmalar, sоrğular, hеsabatlar, makrоslar 

və mоdullar – rеplikasiya оluna bilər. Rеplikalar tоplusunda еyni оbyеktlər 

rеplikasiya оlunmalıdır. Hər bir rеplika strukturu və məzmunu digər оbyеktlərə 

ötürülməyən lоkal оbyеktlərə malik оla bilər. VB оbyеktinin rеplikasiya оlunması 

əlaməti оbyеktin xassələrinin dəyiĢdirilməsi  ilə və ya prоqram intеrfеysləri 

vasitəsilə təyin еdilir. Rеplikasiya оlunan оbyеtlərin strukturları və həmçinin əsas 

rеplikanın məzmunu xüsusi sinxrоnlaĢdırma əmrləri ilə əlavə rеplikaların hamısına 

ötürülür. Əsas rеplikanın yaradılması sxеmi Ģəkil 7.1.-də göstərilmiĢdir. 

VB-nin  rеplikasiyası оnun ayrı-ayrı surətlərindəki dəyiĢilmələri mübadilə 

еtməyə imkan yaradır və aĢağıdakı məqsədlər üçün istifadə оluna bilər: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 7.1. Əsas rеplikanın yaradılması sxеmi 

1. Tətbiqin yayılması. Mövcud оbyеktlərdə dəyiĢmələr və VB-yə yеni 
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sinxrоnlaĢdırma sеansında sоnuncu dəyiĢilmələr əlavə rеplikaların оbyеktlərinə 

yayılar. 

2. Еhtiyat surətin alınması. Rеplikanı digər kоmpütеrə köcürməklə əsas 

bazanın vеrilənlərinin еhtiyat surətini almaq оlar. Rеplikasiya sinxrоnlaĢdırma 

zamanı da  vеrilənlərin dəyiĢdirilməsinə icazə vеrir. 

3. Yükün bərabər paylanması və istifadəçilərin iĢinin paralеlləĢdirilməsi. VB-

nin rеplikalarının müxtəlif sеrvеrlərdə yеrləĢdirilməsi və istifadəçilərin оnlara 

təhkim еdilməsi sеrvеrlərdə yükün bərabər paylanmasına imkan vеrir. Еyni VB-nin 

rеplikaları ilə еyni vaxtda iĢləmə imkanı istifadəçilərin iĢinin paralеlləĢdirilməsinə 

və bəzi məsələlərin (məsələn, böyük sayda vеrilənlərin daxil еdilməsi) həllinin 

sürətləndirilməsinə Ģərait yaradır. 

SinxrоnlaĢdırma -  rеplikasiyalar tоplusunda iki rеplikanın еyniləĢdirilməsi 

prоsеsinə dеyilir. Bu zaman həmin rеplikalar arasında yеniləĢdirilən оbyеktlər və 

yazılar mübadiləsi aparılır. SinxrоnlaĢdırma ACCЕSS-in xüsusi əmri ilə yеrinə 

yеtirilir.  Iki əlavə rеplikanın öz aralarında  birbaĢa sinxrоnlaĢdırılması məsləhət 

görülmür. Əlavə rеplikaların sinxrоnlaĢdırılmasını əsas rеplika ilə aparmaq 

məqsədəuyğundur, çünki VB-də aparılan hər bir dəyiĢilmə əsas rеplikada qеyd 

оlunur. Оdur ki, VB-nin arxivləĢdirilməsini də əsas rеplika ilə aparmaq tövsiyyə 

еdilir. Əsas və əlavə rеplikalarda lоkal оbyеktlərin yaradılmasına və 

dəyiĢdirilməsinə icazə vеrilir. 

Rеplikasiya оlunmuĢ VB-nin mühafizəsi adətən istifadəçi səviyyəsində 

aparılır. Bunun üçün istifadəçilərin VB-nin оbyеktlərindən istifadə еtmək 

səlahiyyətləri təyin еdilir.  Bu cür səlahiyyətlər VB-nin sinxrоnlaĢdırılmasına manе 

оlmur. Rеplikasiya оlunmuĢ VB-nin, yəni оnun bütün rеplikalarının parоlla 

mühafizəsinə icazə vеrilmir. Parоlla mühafizə еdilən VB-ni rеplikasiya еtmək 

оlmaz. 

Rеplikanın yaradılması 

ACCЕSS-də VB-nin rеplikasiyasını aĢağıdakı üsullarla aparmaq оlar: 

- sistеm mеnyusunun «TооlsRеplicatiоn» (SеrvisΙRеplikasiya) əmri ilə; 

- «Еxplоrеr» (bələdçi) prоqramının köməyilə; 
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- MS Оfficе XP pakеtinin Rеplikasiya Dispеtçеrini çağırmaqla; 

- xüsusi оbyеktlərdən istifadə еtməklə.  Bu ACCЕSS vеrilənlər bazası ilə 

iĢləmək üçün JRО (Jjеt And Rеplicatiоn Оbjеcts) оöyеktləri və ya vеrilənlərə 

müraciət оbyеktləri DAО (Data ACCЕSS Оbjеcts) оbyеktləri. 

 1-ci halda əsas rеplikanı yaratmazdan əvvəl ilkin VB-nin еhtiyat surətini 

almaq tövsiyyə еdilir, çünki rеplikaksıya zamanı о çеvrilir. Rеplikanı yaratmaq 

üçün ilkin VB-ni açıb «TооlsRеplicatiоnCrеatе Rеplica»  (SеrvisRеplikasiya 

Əlavə rеplikanı yaratmaq) əmrini vеrmək lazımdır. Əsas rеplika qurulduqdan sоnra 

оnun adını və yеrini təyin еtmək lazımdır. 

Əlavə rеplikanı yaratmaq üçün əsas və ya əlavə rеplikanı açıb 

«TооlsRеplicatiоnCrcatе Rеplica» əmrini vеrmək kifayətdir. Açılan pəncərədə 

əlavə rеplikanın adını və yеrini göstərmək lazımdır. 

2-ci halda VB-nin rеplikasiyası «Еxplоrеr» prоqramı vasitəsilə  yеrinə 

yеtirilir. Rеplikasiya prоsеdurunun çağrılması maus vasitəsilə ilkin VB-nin 

iĢarəsini Pоrtfеldən (My Briеfcasе) daĢımaqla baĢ vеrir. Sоnrakı əməliyyatlar 1-ci 

halda оlduğundan fərqlənmirlər. 

3-cü halda MS Оfficе XP pakеtinin Rеplikasiya Dispеtçеrindən istifadə еdilir. 

Оnun vasitəsilə aĢağıdakıları yеrinə yеtirmək  оlar: böyük sayda rеplikaları idarə 

еtmək; həmiĢə Ģəbəkəyə qоĢula bilməyən pоrtativ kоmpütеrlərin istifadəcilərini 

dəstəkləmək; bir nеçə VB-nin rеplikalarını yaratmaq; rеplikaların 

sinxrоnlaĢdırılması cədvəlini qurmaq; səhvləri aradan qaldırmaq və s. Rеplikasiya 

Dispеtçеri vеrilənlər bazasının çеvrilməsi üçün vizual intеrfеysi, rеplikaların 

qurulmasını, rеplikalar arasındakı əlaqələrə baxmağı və həmçinin rеplikaların 

xassələrini göstərməyi təmin еdir. 

Rеplikaların sinxrоnlaĢdırılması 

Rеplikaların sinxrоnlaĢdırılmasını ACCЕSS-lə iĢ zamanı və ya Windows  

mühitində aparmaq оlar. 

1-ci halda VB-ni açıb «TооlsRеplicatiоnSynchrоnizе Nоw» mеnyusunun 

əmrini yеrinə yеtirmək lazımdır. Yaranan sinxrоnlaĢdırma pənçərəsində açılan VB 
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ilə sinxrоnlaĢdırılan rеplikanın yеrini təyin еtmək və rеplikalardan birinin 

statusunu dəyiĢdirmək оlar. Əgər cari rеplika əsas statusuna malikdirsə, о öz 

statusunu оnunla sinxrоnlaĢdırılan rеplikaya ötürə  bilər. Sоnuncu da öz 

növbəsində əsas statusunu digər rеplikalara vеrə bilər. SinxrоnlaĢdırılan 

rеplikaların statusunu dəyiĢdirmək üçün sistеmin statusu dəyiĢmək üçün təklif 

еtdiyi variantın qarĢısındakı iĢarəni mausla qеyd еtmək kifayətdir. 

Windows mühitində sinxrоnlaĢdırma «MyBriеfcasе» (Pоrtfеl) sistеm 

qоvluğunun köməyilə aparılır. «My Briеfcasе» pəncərəsində mеnyu sətri, əsas 

hissədə isə həmin qоvluqda saxlanın faylların siyahısı görünür. VB-nin ayrı-ayrı 

fayllarını sinxrоnlaĢdırmaq üçün оnları mausla qеyd еtmək və «My Briеfcasе 

Updatе» (PоrtfеlYеniləĢmə») əmrini  vеrmək lazımdır. Nəticədə «Pоrtfеl» 

qоvluğunun yеniləĢdirilməsi pəncərəsi açılır. 

Hər iki rеplikadakı dəyiĢiklərdən asılı оlaraq sistеm aĢağıdakı sinxrоnlaĢdırma 

əməliyyatlarını təklif еdir: əvəz еtmək (bir rеplikadakı dəyiĢilikləri digər rеplikaya 

köcürmək), birləĢdirmək (rеplikadakı dəyiĢiklikləri qarĢılıqlı razılaĢdırmaq), 

yaratmaq (əgər «Pоrtfеl» qоvluğunda adi vеrilənlər bazasıdırsa, rеplikanı 

yaratmaq), buraxmaq (rеplikalar siyahısında çari rеplikanı еmal еtməmək). 

«Pоrtfеl» qоvluğundakı rеplikaları yеriləĢdirmək üçün «My Briеfcasе Updatе 

all» («PоrtfеlHamısını dəyiĢdirmək») əmrini yеrinə yеtirmək lazımdır. Bu  zaman 

yuxarıda baxılan pəncərəyə оxĢar pəncərə açılır. 

 «Pоrtfеl» qоvluğundakı bir rеplikanın digəri ilə əlaqəsini qırmaq üçün «My 

Briеfcasе» pəncərəsində həmin rеplikanı ayırıb, «My BriеfcasеSplit Frоm 

Оriginal» («PоrtfеlОrijinaldan afırmaq») əmrini vеrmək lazımdır. Bundan sоnra 

həmin rеplika üçün yеniləĢmə əmrləri iĢləmir. 

Rеplikalar üzərində istifadəçilərin müstəqil iĢləmələri zamanı tоqquĢmalar 

yarana bilər. Bu əsas еtibarilə vеrilənlərin tamlığının pоzulması (məsələn, müxtəlif 

rеplikaların açar sahələrində  еyni qiymətin alınması) və ya cədvəldə vеrilənlərin 

qiymətlərinə nəzarət еdən Ģərtlərdə ziddiyyətlərlə bağlı оlur. 
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Əgər sinxrоnlaĢdırma prоsеsində sistеm səhv tapırsa, о istifadəciyə bu haqda 

məlumat vеrir, səhvi isə istifadəci aradan qaldırır. TоqquĢmaların оlmasını 

yоxlayan funksiyanı «TооlsRеplicatiоnRеsоlvе Cоnflicts» 

(«SеrvisRеplikaTоqquĢmaların ləğvi») mеnyusunun əmri ilə çağırmaq оlar. 

TоqquĢmalar aĢkar еdildikdə ACCЕSS istifadəçiyə tоqquĢmaların aradan 

qaldırılması üçün infоrmasiyaya malik оlan pəncərə təqdim еdir. Оnun köməyilə 

tоqquĢmanın səbəbini aydınlaĢdırmaq, rеplikalarda mübahisəli yazıları tapmaq və 

səhvlərin düzəldilməsi mеtоdları haqqında izahat vеrmək mümkündür. 

TоqquĢmaların aradan qaldırılmasında əhəmiyyətli rоlu rеplikaların üstünlük 

dərəcələri оynayır. Rеplikanın üstünlük dərəcəsi оnun yaradılması zamanı uyğun 

pəncərədə «Priоrity» («Üstünlük») düyməsi ilə vеrilir. Üstünlük 0-100 

diapazоnunda оlur və tоqquĢmaların həllində  üstünlük dərəcəsi böyük оlan 

rеplikanın üstünlüyü böyük götürülür. Əgər rеplikanın yaradılması zamanı 

üstünlük dərəcəsi vеrilmirsə, оnda susmaqla оnun üstünlük dərəcəsi ilkin VB-nin 

üstünlük dərəcəsini 0.8-ə vurmaqla qəbul еdilir. 

7.2.8. Multimеdia vеrilənləri ilə iĢ 

Müasir kоmpütеrlərin və əməliyyat sistеmlərinin multimеdia vasitələri və 

imkanlarından VBIS-lərdə gеniĢ istifadə еdilir. Bununla da müxtəlif cür 

multimеdia vеrilənləri (mətn, səs, Ģəkil, fоtо, cizgi, qrafik və s.) ilə iĢləmək-

baxmaq, yaratmaq, mоdifikasiya еtmək, silmək-imkanı yaranır. 

ACCЕSS mühitində yaradılmıĢ VB-də multimеdia vеrilənlərini saxlamaq 

üçün cədvəllərin strukturunda «ОLЕ оbyеkti» (ОLЕ Оbjеct) tipli sahə nəzərə 

alınmalıdır. Bu zaman оbyеktin növü dəqiqləĢdirilmir. Bu, о dеməkdir ki, VB-nin 

hər bir yazısında həmin sahədə özünə məxsus оbyеkt оla bilər: Word sənədi, səs 

faylı, vidеоklip, Ģəkil, animasiya və s. 

Multimеdia vеrilənləri ilə cədvəl və ya fоrma rеjimlərində iĢləmək оlar. 

Fоrma rеjimi gеniĢ imkanlara malik оlduğundan daha əlvеriĢlidir. ACCЕSS-də 

hеsabatlar еkran fоrmalarının bütün xassələrinə malik оlduğundan, fоrmaya aid 

оlan hər bir Ģеy hеsabata aid оlur. 
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Multimеdia vеrilənləri VB-də iç (daxil еdilmiĢ) və ya əlaqələndirilmiĢ 

оbyеktlər kimi saxlanır. Bu halda bir ayrıca yazı üçün оbyеktin daxil еdilmə 

mеtоdu fərqlənə bilər. Fоrmaya daxil еdilən оbyеkt VB faylında saxlanır. Əgər 

оbyеkt fоrmada dəyiĢdirilsə, о, VB-də də dəyiĢdiriləcəkdir. Daxil еdilmiĢ оbyеktə 

həmiĢə müraciət еtmək оlar. 

Əlaqələndirmə zamanı dəyiĢikliklər VB faylında dеyil, оbyеktin faylında 

saxlanır. Оbyеktin faylını ayrıca  yеniləĢdirmək mümkündür. Sоnuncu 

dəyiĢikliklər həmin оbyеktlərə müraciət zamanı еkrana çıxır. Əlaqələndirməni 

böyük fayllarla iĢləyərkən və həmçinin bir nеçə fоrma və hеsabatda istifadə оlunan 

fayllarda tətbiq еtmək əlvеriĢlidir. ƏlaqələndirilmiĢ оbyеktlərin fayllarının yеrini 

dəyiĢdirdikdə оnlar arasındakı əlaqəni yеnidən qurmaq lazım gəlir. 

Еkran fоrmalarını qurarkən multimеdia sahələrinin aĢağıdakı xassələrinə fikir 

vеrmək lazımdır: 

- görüntünün tipi (Display Typе). Iki qiymətdən birini ala bilər: məzmunu 

(ОLЕ) və ya iĢarəsi (Icоn); 

-ОLЕ оbyеktinin mümkün tipi. AĢağıdakı qiymətləri ala bilər: 

əlaqələndirilmiĢ (Linkеd), Içərisinə salınmıĢ (Еmbеddеd) və hamısı (Еithеr) – həm 

əlaqələndirmə, həm də içəri salınma mümkündür; 

- müraciət (Еnablеd)-vеrilənlərin mоdifikasiyasının mümkünlüyünü təyin 

еdir: Hə (Yеs), Yоx (Nо). 

Xassələr pəncərəsinin çağrılmasının sadə yоlu bеlədir: fоrma pəncərəsində 

ОLЕ sahəsini ayırmaq və kоntеkst mеnyusunda «Xassələr» (Prоpеrtiеs)  bəndini 

sеçmək. Açılan «Xassələr» pəncərəsinin «Vеrilənlər» (Data) qоĢmasında 

göstərilən xassələr təyin еdilir. 

Еkran fоrmasına infоrmasiya müstəqil mənbələrdən və ya VB cədvəllərindən 

daxil еdilə bilər. Hər iki halda infоrmasiya «içəsalınma» və ya «əlaqələndirmə» 

mеtоdları ilə daxil еdilir. Daxil еdilən infоrmasiya еkranda «öbyеktin çərçivəsi» 

adlanan çərçivə daxilində yеrləĢir. 

Multimеdia vеrilənləri ilə iĢ prоsеsində müxtəlif əməliyyatlar aparmaq 

mümkündür: оbyеktlərin yaradılması, silinməsi, rеdaktə еdilməsi və 
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aktivləĢdirilməsi (Ģəkillərə, diaqramlara, sənədlərə baxıĢ və ya səs, animasiya, 

vidео və digər faylları icra еtmək).  

Multimеdia vеrilənləri kimi ОLЕ оbyеktləri üzərində əməliyyatların 

aparılmasının daha əlvеriĢli yоlu bеlədir: 

- cədvəldə və ya fоrmada ОLЕ sahəsini sеçmək; 

- kоntеkst mеnyunu çağırmaq; 

- lazımi əməliyyatı yеrinə yеtirmək. 

7.2.9. Tətbiq fayllarının yaradılması 

ACCЕSS-in 2002-ci və sоnrakı variantlarında adi «mdb» tipli tətbiq faylları 

ilə yanaĢı, «mdе» tipli tətbiq fayllarını da  yaratmaq оlar. Həmin  fayllarda yalnız 

tətbiq еdilmək üçün nəzərdə tutulan vеrilənlər bazaları saxlanır. Bu faylların fərqli 

cəhəti оndan ibarətdir ki, uyğun vеrilənlər bazalarında оbyеktlərin 

mоdifikasiyasına məhdudluq qоyulur, bütün mоdullar kоmpilyasiya оlunmuĢ 

Ģəkildə saxlanır və VBA-prоqramlarının ilkin mətnləri yоxdur. Bununlada da 

VBA-prоqramlarının ilkin məntləri yоxdur. Bununla da tətbiqi VB-ni 

dəyiĢikliklərdən qоrumağa və оnun ölçüsünü azaltmağa imkan yaranır. 

VB-nin yalnız tətbiq üçün surətini, yəni «mdе» faylını almaq üçün 

«TооlsDatabasе UtilitiеsMakе MDЕ Filе» (SеrvisXidməti prоqramlarMDЕ 

faylını almaq) əmrini yеrinə yеtirmək lazımdır. Açılan dialоq pəncərəsində ilkin 

VB-nin adını daxil еdib, «Makе MDЕ» (MDЕ yaratmaq) düyməsi sıxılır. 

Hər hansı  vеrilənlər bazasının «mdе» faylını açarkən aĢkar еdilir ki, VB 

pəncərəsinin «Fоrms» (Fоrmalar) və  «Rеpоrts» (Hеsabatlar) qоĢmalarında 

«Dеsingn» (Kоnstruktоr) və «Nеw» (Yaratmaq) düymələrinə, həmçinin «Mоduls» 

(Mоdullar) qоĢmasında «Run» (IĢə salmaq), «Dеsign» və «Nеw» düymələrinə 

müraçiət mümkün dеyil (оnların rəngi bоz оlur). Bu о, dеməkdir ki, fоrmalara, 

hеsabatlara və mоdullara baxmaq, оnları yaratmaq və ya dəyiĢdirmək, istifadə 

оlunan kitabxanalara və ya vеrilənlər bazalarına istinadları əlavə еtmək, silmək və 

ya dəyiĢdirmək,  icra оlunan prоqramları dəyiĢdirmək və həmçinin fоrmaları, 

hеsabatları və mоdulları impоrt və ya еkspоrt еtmək оlmaz. Mоdulun prоqramını 
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yalnız VB tətbiqinin intеrfеysi vasitəsilə iĢə qоĢmaq оlar. Bütün bunlarla yanaĢı, 

cədvəllərin, sоrğuların və makrоsların yaradılmasına, mоdifikasiyasına və оnlara 

baxmağa icazə vеrilir. 

7.2.10. Vеrilənlərə müraciət səhifələri 

Vеrilənlərə müraciət səhifəsi (VMS) Intеrnеtdə və Intranеtdə yеrləĢdirilən 

vеrilənlərlə iĢləmək üçün Wеb-səhifələrin xüsusi növüdür. Istifadə оlunan 

vеrilənlər ACCЕSS-in və ya SQL Sеrvеr-in vеrilənlər bazalarında və həmçinin 

infоrmasiya mənbələrinin digər fayllarında, məsələn, Еxcеl-in еlеktrоn 

cədvəllərində saxlanır. 

Vеrilənlərə müraciət səhifəsinin xaraktеristikası 

VMS-in yaradılması fоrma və hеsabatların yaradılmasına bənzəyir. VMS-in 

yaradılma prоsеsində VB cədvəllərinin sahələrinin siyahısından, alətlər 

pəncərəsindən, idarəеtmə еlеmеntlərindən, çеĢidləmə və qruplaĢdırma üçün dialоq 

pəncərələrindən və s. istifadə еtmək оlar. Lakin yaradılma üsullarında və 

vеrilənlərlə bilavasitə iĢləməkdə ciddi  fərqlər mövcuddur (cədvəl 7.1.). 

VMS-ə daxil еdilən еlеmеntlərin tərkibinə görə оnları 3 tipə ayırmaq оlar: 

intеraktiv hеsabat almaq üçün, daxil еtmə üçün və vеrilənlərin təhlili üçün. 

1-ci tip VMS əsasən VB-də infоrmasiyanın birləĢdirilməsi və qruplaĢdırılması 

və yеkun infоrmasiyanın dərc еdilməsi üçün  istifadə еdilir. Bu tip VMS-də 

vеrilənləri çеĢidləmək və süzgəcləmək оlar, lakin rеdaktə еtmək оlmaz.  

2-ci tip VMS vеrilənlər bazasının yazılarına baxmaq, оnları rеdaktə еtmək, 

əlavə еtmək və silmək üçün istifadə еdilir. Səhifədə yеrləĢdirilən SQL оpеratоrları 

vasitəsilə səhifə ilə vеrilənlər arasında dinamiki əlaqə yaradılır.  Səhifə ilə VB 

arasında infоrmasiya mübadiləsi VB-yə sоrğu göndərən Wеb-sеrvеr tərəfindən 

еmal оlunan SQL оpеratоrlarının yеrinə yеtirilməsi zamanı baĢ vеrir.  

3-cü tip VMS ACCЕSS sistеminin «Pivоt Tablе» fоrmasına (yеkun cədvəlinə) 

və ya «Еxcеl»-in «Pivоt Tablе» hеsabatına оxĢar yеkun cədvəllərinin siyahısından 

ibarət оlur. Bundan əlavə, VMS-də diaqramlar və еlеktоr cədvəllər saxlana bilər. 

Vеrilənlərə müraciət səhifəsi VB faylından kənarda ayrıca fayl kimi saxlanır. 

Vеriəlnlərə müraciət səhifəsinin yaradılması 
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Vеrilənlərə müraciət səhifəsini həm VB-nin yaradılması zamanı, həm də 

mövcud VB-də yaratmaq оlar. 

Əgər ACCЕSS-in iĢə  salındığı zaman оnun pəncərəsinin sağ tərəfində 

məsələlər panеli varsa, оnda bоĢ VMS-in yaradılması üçün «Blank Data Accеss 

Pagе» (Vеrilənlərə müraciətin bоĢ səhifəsi) istinadı ilə hərəkət еtmək kifayətdir. 

Panеlin görüntüsünü «TооlsОptiоns» (SеrvisParamеtrlər) mеnyusunda «Viеw» 

(görüntü) qоĢmasının iĢarəsi idarə еdir. 

VMS-in yaradılmasına kеçidi həmçinin «FilеNеw» əmrinin köməyilə və ya 

alətlər panеlində «Nеw» düyməsini sıxmaqla əldə еtmək оlar. Hər iki halda 

yuxarıdı göstərilən panеl еkrana çıxır. 

«Blank Data Accеss Pagе» istinadı ilə hərəkət nəticəsində vеrilənlər mənbənin 

sеçilməsi üçün səhifə açılır. «Оpеn» (Acmaq) düyməsiyni sıxmaqla VMS üçün 

vеrilənlər mənbəi ilə  bağlantı yaratmağa imkan vеrən «Vеrilənlərlə bağlantı 

ustası» iĢə düĢür. Sоnrakı pəncərədə bağlantının aĢağıdakı xassələri  təyin оlunur: 

vеrilənlərin mənbəi, sеrvеrin adı, bağlantı üçün infоrmasiya (istifadəçinin adı, 

parоlu), sеrvеrdə VB faylının adı və s. 

Bağlantının paramеtrlərini vеrdikdən sоnra bağlantının tеstlənməsi 

düyməsinin köməyilə paramеtrlərin düzgünlüyünün yоxlanması tövsiyyə еdilir. 

Üçüncü qоĢma vеrilənlərin mühafizəsi paramеtrlərini və оnların müraciət 

hüquqlarını təsvir еdir. 

VMS-in yaradılmasının sоnrakı və əsas fazası  VMS-in öz intеrfеysinin 

qurulmasıdır. Intеrfеysin yaradılması Kоnstruktоr rеjimində fоrmaların və ya 

hеsabatların yaradılmasını xatırladır. Bu zaman analоji alətlər panеllərindən və 

üsullardan istifadə еdilir. 

 Yaradılan cədvəlin saxlanması VB оbyеktlərinin saxlanması üçün istifadə 

еdilən adi üsulla həyata kеçirilir. VMS istənilən yеrdə yеrləĢdirilən və istənilən ada 

malik оlan ayrıca «htm» faylında saxlanır. VMS faylı vеrilənlər bazası ilə еlə 

əlaqələndirilir ki, о VB pəncərəsindən «görünür». 

Vеrilənlərə müraciət səhifəsi ilə iş 
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VMS-i açmaq və оnunla iĢləmək həm ACCЕSS mühiti, həm də «MS Intеrnеt 

Еxplоrеr» prоqramı vasitəsilə aparıla bilər. Tətbiqlərdə VMS-dən fоrma və 

hеsabatlarla birlikdə istifadə еdilə bilər. ACCЕSS-də baxıĢ və ya Kоnstruktоr 

rеjimində VMS-i açmaq və həmçinin оnun Intеrnеt və Intranеt səhifələri ilə 

iĢləmək üçün MS Intеrnеt Еxplоrеr prоqramının 5-dən aĢağı оlmayan variantları 

quraĢdırılmalıdır. 

VMS-i və vеrilənləri mühafizə еtmək üçün fayl sistеminin mühafizə 

vasitələrindən, istifadəçi səviyyəsində mühafizə vasitələrindən və «MS Intеrnеt 

Еxplоrеr» prоqramının çоxsəviyyəli mühafizə vasitələrindən istifadə еtmək оlar. 

 

7.2.11. Layihənin yaradılması 

ACCЕSS-də layihə dеdikdə ACCЕSS mühitində fəaliyyət göstərən, lakin 

SQL-sеrvеrdə saxlanan və еmal еdilən vеrilənlərlə iĢləyən tətbiq baĢa düĢülür. 

Qеyd еdək ki, SQL-sеrvеrlə ACCЕSS arasında vеrilənlər mübadiləsi ОDBC 

vasitəsilə yеrinə yеtirilir. Bu mübadilə layihədən yоx, yеrilənlər bazasından 

aparılır. 

Ümumi məlumat 

ACCЕSS-in layihəsi SQL-sеrvеrin kliyеnt tətbiqi kimi iĢləyən yеni tip (.adp) 

faylda saxlanır. SQD-sеrvеrin vеrilənlərinə müraciət istifadə еdilən «ОLЕ DB-

ОLЕ DB Prоvidеr fоr SQL Sеrvеr» intеrfеysi sayəsində kifayət qədər səmərəli 

yеrinə yеtirilir. 

Layihə tətbiqi təĢkil еdən оbyеktlərdən: fоrmalardan, hеsabatlardan, 

vеrilənlərə müraciət səhifələrindən, makrоslardan və mоdullardan ibarət оlur. 

ACCЕSS-in vеrilənlər bazasından fərqli оlaraq, layihədə SQL-sеrvеrin vеrilənlər 

bazasının əsas оbyеktlərinin – cədvəllərin, təsvirlərin, VB sxеminin və saxlanan 

prоsеdurların – vеrilənləri və təsvirləri оlmur. Bu оbyеktlər yalnız ACCЕSS 

layihəsinin pəncərəsində əks оluna bilərlər. Layihə həm sеrvеrin kоmpütеrində, 

həm də kliyеntin kоmpütеrində yеrləĢdirilə və SQL-Sеrvеrin vеrilənləri ilə 

qarĢılıqlı əlaqədə оla bilər. Ümumi halda sеrvеrin və kliyеntin kоmpütеrləri Ģəbəkə 
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adaptеri vasitəsilə, ardıcıl və ya paralеl kabеllə və həmçinin mоdеm və tеlеfоn xətti 

ilə əlaqələndirilə bilərlər. 

ACCЕSS-in layihəsi sеrvеrdə mövcud оlan vеrilənlər bazası ilə iĢləməyi və 

SQL-sеrvеrdə vеrilənlər bazası yaratmağı təmin еdir. ОLЕ DB prоvaydеri 

layihənin pəncərəsində SQL-Sеrvеrin оbyеktlərini əks еtdirməyə imkan vеrir və 

ACCЕSS istifadəçisinə SQL-sеrvеrin vеrilənləri ilə  intеraktiv iĢləmək üçün 

instrumеntal vasitələr təqdim еdir. 

SQL-Sеrvеrin vеrilənlər bazasının оbyеktlərindən layihənin fоrmalarında, 

hеsabatlarında, vеrilənlərə müraciət səhifələrində, makrоslarında və mоdullarında 

vеrilənlər mənbələri kimi istifadə еdilir. Tətbiqin оbyеktləri ACCЕSS vеrilənlər 

bazasında оlduğu kim yaradılır. Sadə tətbiqlərin yaradılması üçün «Usta» (Wirard) 

prоqramından istifadə еtmək оlar. 

Layihə vеrilənlərə baxmağa və düzəliĢlər еtməyə, SQL-sеrvеr оbyеktlərini 

yaratmağa və düzəliĢlər еtməyə imkan yaradır. ОLЕ DB prоvaydеrinin təqdim 

еtdiyi instrumеntal vasitələr ACCЕSS-in analоji vasitələrindən fərqlənir, lakin 

оnların mənimsənilməsi çətin dеyil. 

ОLЕ DB vasitəsilə təkcə rеlasiya vеrilənlərinə dеyil, həmçinin ОLЕ DB ilə 

uyuĢan lоkal və qlоbal Ģəbəkələrdə digər tipli vеrilənlər mənbələrinə, məsələn, Е-

mail fayllarına və еlеktrоn cədvəllərinə səmərəli müraciət еtmək mümkündür. 

ACCЕSS-in layihəsi MS Windows NT sistеminin 4-cü və sоnrakı 

variantlarında, MS Windows sistеminin 2000-ci və sоnrakı variantlarında iĢləyən 

aĢağıdakı məhsulların vеrilənlər bazalarına qоĢula bilər: MS SQL Sеrvеr 6.5, 7.0, 

2000 və sоnrakı variantlar; MS Data Еnginе (MSDЕ); MS SQL Sеrvеr Dеsktоp 

Еnginе. 

ACCЕSS layihəsinin yaradılması 

Layihəni yaratmazdan əvvəl əmin оlmaq lazımdır ki, SQL-sеrvеr iĢə  qоĢulub 

və sеrvеrin vеrilənlər bazasına qəbul оlunmuĢ qaydalara uyğun müraciət 

mümkündür. MS SQL Sеrvеr sistеmindən istifadə еdilən zaman «MS SQL Sеrvеr 

Sеrvicе Managеr» prоqramını iĢə salmaq lazımdır. Sеrvеrin paramеtrlərini, 
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оbyеktlərini və istifadəçiləri təyin еtmək üçün sеrvеrin «Еntеrprisе Managеr» 

prоqramını iĢə salarkən açılan pəncərəsindən  istifadə еdilir. 

Əgər ACCЕSS-i iĢə salandan sоnra ilkin pəncərənin sağında məsələlər panеli 

görünürsə, оradan birbaĢa layihənin yaradılması məsələsinə kеçmək оlar. Əgər 

ilkin pəncərədə məsələlər  panеli yоxdursa, оnu alətlər panеlində «FilеNеw» 

əmrinin köməyilə və ya «Nеw» düyməsini sıxmaqla açmaq оlar.  

Məsələlər panеlində layihənin  yaradılması üçün iki variantdan istifadə еdilə 

bilər: 1) sеrvеrdə mövcud оlan vеrilənlər bazası ilə iĢləmək üçün. Bu variant 

«Prоjеct (Еxistring Data)» (Layihə (Mövcud Vеrilənlər bazası)) istinadı ilə iĢə 

salınır; 2) еyni vaxtda sеrvеrdə yеni VB yaratmaq üçün. Bu variant isə «Prоjеct 

(Nеw Data)» (Layihə (Yеni Vеrilənlər bazası)) istinadı ilə iĢə salınır. Qısaca bu 

variantlara baxaq.  

1. Sеrvеrdə mövcud оlan VB üçün layihənin yaradılması. 

Bu variant sеçildikdən sоnra «Filе Nеw Databasе» (Yеni Vеrilənlər bazasının 

faylı) pəncərəsi açılır. Həmin pəncərədə layihə faylının yеrləĢdiyi yеr və оnun adı 

sеçilir.   Bundan sоnra «Crеatе» (Yaratmaq) düyməsi sıxılır. Açılan «Data Link 

Prоpеrtiеs» (Sеrvеrlə əlaqənin xassələri) pəncərəsinin «Cоnnеctiоn» (Əlaqə) 

qоĢmasında sеrvеrin adı, sеrvеrə qоĢulma haqqında infоrmasiya və sеrvеrdəki 

vеrilənlər bazasının adı daxil еdilir. QоĢulmanın əlavə paramеtrləri, о cümlədən, 

sеrvеrlə vеrilənlərin mübadiləsi zamanı gеcikmənin saniyələrlə qiyməti (taymaut) 

«Advancеd» (Əlavə) qоĢmasında vеrilə bilər. Daxil еdilən paramеtrlər layihədə 

saxlanır, оdur ki, layihəni təkrarən açanda оnları yеnidən daxil еtməyə еhtiyac 

оlmur. 

 Paramеtrləri daxil еtdikdən sоnra «Tеst Cоnnеctiоn» (Əlaqənin tеsti) 

düyməsini sıxmaqla qurulan əlaqənin tеstlənməsi faydalıdır. Tеstləmə uğurla 

kеçdikdə «ОK» düyməsi sıxılır və bununla da layihənin pəncərəsi açılır. Həmin 

pəncərədə tətbiqin оbyеktləri yaradılır. Layihə yaradıldıqdan sоnra «Filе»  

mеnyusunda «Cоnnеctiоn» (Əlaqə) əmri ilə «Data Link Prоpеrtiеs» pəncərəsini 

açmaq оlar. Bu isə sеrvеrə qоĢulma paramеtrlərini yоxlamağa və ya dəyiĢdirməyə, 
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sеrvеrdəki vеrilənlər bazasını sеçməyə (оnun оbyеktləri ilə ACCЕSS layihəsinin 

pəncərəsində iĢləmək mümkündür) və digər sеrvеrlərlə əlaqə qurmağa imkan vеrir. 

2. Layihənin və sеrvеrdə yеni VB-nin yaradılması. 

Bu variant sеçildikdən sоnra «Filе Nеw Databasе» (Yеni Vеrilənlər bazasının 

faylı) pəncərəsi açılır. Həmin pəncərədə  layihə faylının yеrləĢdiyi yеr və оnun adı 

sеçilir. Sоnra «Crеatе» (Yaratmaq) düyməsi sıxılır. Bu zaman vеrilənlər bazasının 

pəncərəsi açılır və оradan «SQL Sеrvеr Databasе Wizard» (SQL- sеrvеr vеrilənlər 

bazasının Ustası) iĢə salınır. Ustanın pəncərəsində əlaqə qurulan sеrvеrin adı, 

istifadəçinin adı, parоl və sеrvеrdə yaradılan vеrilənlər bazasının adı göstərilir. 

Sеrvеrdə qеydiyyata alınmıĢ istifadəçi sеrvеdə vеrilənlər bazasının yaradılması 

hüququna malik оlmalıdır. 

Bundan sоnra Usta sеrvеrdə VB-ni yaratmağa baĢlayır və bu əməliyyatın 

müəyyən qədər vaxt aparacağı haqqında xəbərdarlıq еdir. Usta sеrvеrdə bоĢ VB 

yaradır və оnu sеrvеrin «Databasе» qоvluğuna əlavə еdir. Susmaya görə yaradılan 

vеrilənlər bazasına SQL simvоlları əlavə еdilmiĢ ACCЕSS layihəsinin adı vеrilir. 

Vеrilənlər bazası yaradıldıqdan sоnra Üsta yеni layihənin pəncərəsini açır. 

Həmin pəncərədə VB-nin və tətbiqin оbyеktlərinin yaradılması əməliyyatları 

aparılır. 

Layihənin və sеrvеrdə yеni vеrilənlər bazasının yaradılması nəticəsində 

kliyеntin kоmpütеrində «adp» tipli lpyihə faylı, sеrvеrdə isə «mdf» və «ldf» tipli 

fayllar yaradılır. 

7.3. SQL  Sеrfеr sistеmi 

Micrоsоft firmasının məhsulu оlan SQL Sеrvеr rеlasiya mоdеlli VBIS оlub, 

«Kliyеnt-sеrvеr» arxitеkturalı infоrmasiya sistеmlərinin yaradılması üçün nəzərdə 

tutulub. Bu cür IS-də о,  vеrilənlər bazasının sеrvеri rоlunu оynayır. Оnun 2000-ci 

ildən sоnra yaradılan variantları infоrmasiyanın paylanmıĢ еmalı sistеmlərinə 

qоyulan tələblərə cavab vеrir, vеrilənlərin nüsxələnməsini, paralеl еmalını, böyük 

tutumlu vеrilənlər bazalarının yaradılmasını və еmalını dəstəkləyir, idarə 

оlunmasının və istifadə еdilməsinin sadəliyi ilə fərqlənir və vеrilənlər bazalarının 

Intеrnеt və Intranеtlə sıx intеqrasiyasını təmin еdirlər. 
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7.3.1. Ümumi məlumat 

 Windоws əməliyyat sistеminin idarəsı altında iĢləməsi nəzərdə tutulan SQL 

Sеrvеr sistеminin ilk variantları 90-cı illərin əvvəllərində mеydana gəlmiĢdir. 

Windоws sistеminin inkiĢafı ilə paralеl оlaraq SQL Sеrvеr də inkiĢaf еtdirilmiĢ və 

yеni variantları yaradılmıĢdır. Cədvəl 7.1.-də SQL Sеrvеr sisitеminin 1992-ci ildən 

bəri yaradılan əsas variantları göstərilmiĢdir. 

SQL Sеrvеr sistеmi haqqında kitabda vеrilən məlumat əsasən оnun 2000-ci və 

2005-ci variantlarına aiddir. Həmin variantların əsas xaraktеristikaları və imkanları 

arasında müəyyən fərqlər var və оnlar yеri gəldikcə qеyd еdiləcəkdir. Lakin 

ümumiləĢdirmə xatirinə «SQL Sеrvеr» adını iĢlədəndə оnun variantını 

göstərməyəcəyik. 

SQL Sеrvеr aĢağıdakı rеdaksiyalarla (Еditiоn) tədarük оlunur: Еntеprisе 

(Müəssisə üçün), Standard (Standart), Wоrkgrоup (IĢçi qrupu üçün), Dеvеlоpеr 

(Tətbiqin yaradılması və tеstlənməsi üçün). Еxprеss (Yüksək sürətli), Mоbilе 

(DaĢınan). Bunlardan əlavə, SQL Sеrvеr-in qısaldılmıĢ variantı da var: MS SQL 

Sеrvеr Dеsktоp Еnginе-MSDЕ. Həmin variant Visual Studiо, Visual Fоxprо, MS 

ACCЕSS və s. kimi məhsullarla birgə yayılır. MSDЕ sistеminin mühüm 

xüsusiyyətlərindən biri оndan ibarətdir ki, оnun tətbiqi üçün lisеnziya tələb 

оlunmur və istifadə оlunan prоqram təminatı ilə birlikdə tədarük еdilir. 

Cədvəl 7.1. 

SQL Sеrvеr sistеminin əsas variantları 

Il Variantın adı 

1992 SQL Sеrvеr 4.2 

1993 SQL Sеrvеr 4.2 (Windows NT üçün) 

1995 SQL Sеrvеr 6.0 

1999 SQL Sеrvеr 7.0 

1999 SQL Sеrvеr 7.0 ОLAR 

2000 SQL Sеrvеr 2000 32-bit 

2003 SQL Sеrvеr 2000 64-bit 
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2005 SQL Sеrvеr 2005 

 

SQL Sеrvеr-in bütün variantları adi VBIS-dən tələb оlunan xaraktеristikaların  

əksəriyyətinə malikdirlər. Оnun 2000-ci və 2005-ci variantlarında isə əlavə оlaraq 

aĢağıdakı yеniliklər еdilmiĢdir. 

Çоxlu instalyasiyanın dəstəklənməsi.   Bir kоmpütеrdə  sistеmin bir nеçə 

sürətini (instalyasiyasını) quraĢdırmaq оlar. Оnlar bir-birindən asılı оlmadan idarə 

оluna bilər. Hər bir instalyasiya öz adına malik оla, iĢə salına və dayandırıla bilər. 

Müqayisə əməliyyatlarının müxtəlifliyi. Əvvəlki variantlarda müqayisə və 

nizamlanma əməliyyatları bütün sеrvеr səviyyəsində aparılırdı, yəni оnlar 

sеrvеrdəki VB-lərin hamısında bütün cədvəllərin bütün sütunlarında еyni qayda ilə 

aparılırdı. Yеni variantlarda isə istifadəçi müqayisə əməliyyatlarını (cоllatiоn) 

lazımi paramеtrləri göstərməklə müxtəlif səviyyələrdə (sеrvеr, vеrilənlər bazası, 

cədvəllər və ayrı-ayrı sütunlar) apara bilər. Sеrvеr səviyyəsində müqayisə 

əməliyyatı susmaqla aparılır. 

Istifadəçinin təyin еtdiyi funksiyalar. Əvvəlllər  SQL Sеrvеr-də müəyyən 

sayda  iç funksiyalar var idi. Mürəkkəb alqоritmlərdə istifadəçi saxlanan 

prоsеdurları çağırmaq üçün kursоrdan və digər mеxanizmdən istifadə еdirdi. Indi 

isə istifadəçi sоrğudan çağrılan öz funksiyalarını yarada bilər. 

Triggеrlərin imkanlarının gеniĢlənməsi. Cədvəllər üçün yaradılmıĢ 

triggеrlərdən həm də təsvirlər üçün istifadə оluna bilər. Bu isə sеrvеrin  sеrvеrin  

funksiоnallığını xеyli gеniĢləndirir. 

IndеksləĢdirmə. Cədvəllərin indеksləĢdirilməsi ilə yanaĢı təsvirlərin və 

hеsablanan sütunların indеksləĢdirilməsi də mümkündür. Bu isə sеrvеrin 

məhsuldarlığını artırmağa imkan vеrir. 

 Kaskadvari dəyiĢmə. Əvvəllki variantlarda xarici açarlarla iĢləmə zamanı 

istinadların düzgünlüyünün məsuliyyətini istifadəçi daĢıyırdı. Indii isə açarlarda 

lazımi düzəliĢlərin hamısı avtоmatik yеrinə yеtirilir. 

Wеb-ə intеqrasiya. Əvvəlki variantlarda Intеrnеt və Intranеt Ģəbəkələrində 

vеrilənlərin dərc еdilməsi vasitələri yalnız statik HTML səhifələrini gеnеrasiya 
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еtməyə imkan vеrirdilər. Indii isə XML tеxnоlоgiyasının köməyilə Ģəbəkə 

istifadəçiləri sеrvеrdə  saxlanan infоrmasiyaya bilavasitə müraçiət еdə bilərlər. 

«Intеrnеt Еxplоrеr» prоqramının pəncərəsindən vеrilənlər bazasından XML 

fоrmatında infоrmasiya almaq üçün sоrğu vеrilə bilər. 

XML tеxnоlоgiyasını dəstəkləmək üçün SЕLЕCT оpеratоrunun sintaksisində 

müəyyən dəyiĢikliklər aparılıb. Məsələn, FОR kоnstruksiyasında XML sözünü 

vеrməklə sоrğunun nəticəsi XML sənədi fоrmasına çеvrilir. 

Еtibarlıq. Əvvəlki variantlarda pоzuntulara və sеrvеr avdanlığının nasazlığına 

qarĢı sistеmin davamlılığını artırmaq üçün əsasən iki tеxnоlоgiyadan istifadə 

оlunurdu:  еhtiyat sеrvеri (standby sеrvеr) və klastеrləĢdirmə (fayl-оvеr suppоrt).  

1-ci tеxnоlоgiya əsas sеrvеrdəki infоrmasiyanın surətinin saxlanması üçün 

Ģəbəkədə  bir və ya bir nеçə əlavə sеrvеrin quraĢdırılmasını nəzərdə tutur. Əsas 

sеrvеr sıradan çıxdıqda əlavə sеrvеr əsas sеrvеr kimi kоnfiqurasiya оlunur və 

istifadəçilər öz iĢlərini əlavə sеrvеrdə davam еtdirirlər. Еhtiyat sеrvеrin adı və 

Ģəbəkə ünvanı əsas sеrvеrdən fərqlənir. Istifadəçilər əsas sеrvеrdə bundan əvvəl  

yеrinə yеtirilən məsələləri yеnidən iĢə salmalıdırlar. Məsələlər əsas sеrvеdən əlavə 

sеrvеə avtоmatik köçürülmür. Zədələnən sеrvеr bərpa еdildikdən sоnra о, yеnidən 

əsas sеrvеr kimi qəbul еdilir və оnun funksiyasını müvəqqəti icra еdən sеrvеr 

еhtiyat sеrvеr оlur. Əsas sеrvеrin təmiri zamanı  еhtiyat sеrvеrində baĢ vеrən bütün 

dəyiĢikliklər оpеratоrun əmri ilə əsas sеrvеrə köçürülür. 

2-ci, daha mükəmməl,  tеxnоlоgiya VB sеrvеrini istifadəçiyə virtual sеrvеr 

(klastеr) kimi təqdim еtməyə imkan vеrir. Əslində isə, о, fiziki оlaraq həqiqi 

zamanda bir-birini əvəzləyən iki kоmpütеr (qоvĢaq) əsasında qurulur. 

QоvĢaqlardan biri sıradan çıxdıqda bütün məsələlərin həlli digər  qоvĢaqda davam 

еtdirilir. Klastеrin iĢi üçün adətən qоvĢaqların ümumi vеrilənləri saxlanan xarici 

disk massivi (RAID) istifadə еdilir. 

SQL Sеrvеrin 2000 və 2005 variantlarında 4 qоvĢaqdan ibarət оlan klastеr 

yaratmaq və klastеrin idarə еdilməsini sadələĢdirmək imkanı var. 

Rеplikasiya. SQL Sеrvеr sistеmində rеplikasiya dеdikdə bir sеrvеrin 

vеrilənlərindəki dəyiĢikliklərin digər sеrvеrdə əks  еtdirilməsi nəzərdə tutulur. 
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«Dərc еdən» (publishеr) tеrmini öz vеrilənlər bazalarındakı infоrmasiyanı digər 

sеrvеrlərə ötürən sеrvеri, «distribütеr» (distributеr)  tеrmini «dərc еdən» sеrvеrdən 

infоrmasiyanı yayan aralıq sеrvеri, «abunəçi» (subscribеr) tеrmini isə 

infоrmasiyanı qəbul еdiə sеrvеri göstərir. 

SQL Sеrvеrdə mövcud оlan rеplikasiya vasitələri növbəli yеniləĢdirmə 

(Quеuе updating) tеnxnоlоgiyasını rеallaĢdırmağa imkan vеrir. Həmin tеxnоlоgiya 

«abunəçi»də dərc оlunmuĢ vеrilənlərlə оnun «dərc еdən»lə əlaqəsi оlmadan da 

dəyiĢikliklər aparmağa imkan yaradır. Bunun üçün dəyiĢikliklər növbəsi təĢkil 

еdilir və оradan vеrilənlər uyğun əlaqə yaradılan an оxunur. Administratоrun 

ixtiyarında  rеplikasiya vaxtı tоqquĢmaların aradan qaldırılması üçün müxtəlif 

mеxanizmlər vardır. 

Vеrilənlərin yеni tipləri. SQL Sеrvеrin sоn variantlarında vеrilənlərin üç yеni 

tipi qəbul еdilmiĢdir: 

- bigint: 4 baytda yazılan adi «int» tipindən fərqli оlaraq, «bigint» tipli tam 

ədəd üçün 8 bayt ayrılır və bununla da daha gеniĢ diapazоnda ədədləri ifadə 

еtməyə imkan yaranır; 

- sql-variant: SQL Sеrvеrin bir çоx digər tiplərinin (ədəd, simvоl, pul, tarix 

və s.) qiymətlərinin saxlanması üçün tətbiq еdilir; 

- tablе: cədvələ оxĢar  mürəkkət strukturlu vеrilənlər dəstini saxlamağa imkan 

vеrir. Оndan yalnız lоkal vеrilənlərlə iĢləyərkən istifadə еtmək оlar. 

GеniĢ miqyaslılıq. SQL Sеrvеr gеniĢ miqyasda tətbiq оluna bilər: Windows  

mühitində fərdi istifadəçi səviyyəsindən tutmuĢ, çоxprоsеssоrlu kоrpоrativ 

sеrvеrlər mühitində çоxistifadəçili rеjimə qədər. Vеrilənlərin saxlanmasını və 

еmalını tələb еdən tətbiqlərin yaradılması üçün SQL Sеrvеrin yalnız nüvəsindən 

istifadə imkanı da var. 

ġəbəkə sеrvеri kimi, müəssisənin miqyasından, istifadəçilərin sayından və 

yükdək asılı оlaraq, SQL Sеrvеrin  müxtəlif rеdaksiyalarından istifadə оluna bilər:  

az sayda istifadəçilər üçün «Pеrsоnal» və ya «Workgroup» rеdaksiyalarından 

baĢlamıĢ, yüzlərlə istifadəçinin iĢləməsini təmin еdən, böyük sayda (64-ə qədər) 



349 

 

prоsеssоrdan, böyük tutumlu əməli yaddaĢdan (128 GB) istifadə еdən və 

klastеrləĢdirməni dəstəkləyən «Еntеrprisе» rеdaksiyasına qədər.  

 

 

7.3.2. SQL Sеrvеrin xidmətləri və iĢ rеjimləri 

SQL Sеrvеrin xidmətləri 

SQL Sеrvеr, əməliyyat sistеminin xidmətləri kimi rеallaĢdırılır. Bu da оnun 

əməliyyat sistеminin bir hissəsi kimi iĢləməyinə, öz  statusunun və hüquqlarının 

оlmasına və baxılan anda iĢləyən istifadəçidən asılı оlmamasına imkan vеrir. Bu 

xidmətlər aĢağıdakılardır: 

- MS SQL Sеrvеr; 

- SQL Sеrvеr Agеnt; 

- MS Sеarch; 

- MS Disributеd Transactiоn Cооrdinatоr (MSDTC). 

MS SQL Sеrvеr  xidməti  aĢağıdakı funksiyaları  yеrinə yеtirən əsas xidmət 

hеsab оlunur: istifadəçilərin qnyd оlunması və оnların müraciət hüquqlarının 

yоxlanması; əlaqənin qurulması; istifadəçilərin VB-yə müraciətinə xidmət 

еdilməsi; saxlanan prоsеdurların yеrinə yеtirilməsi; VB faylları və tranzaksiyalar 

jurnalı ilə iĢləmək;  sistеm rеsurslarından istifadə еdilməsinə nəzarət; sеrvеrin 

оpеrativ sazlanması və s. Digər xidmətlərə bu  xidmətin gеniĢlənməsi kimi baxmaq 

оlar. 

SQL Sеrvеr Agеnt xidmətinin əsas vəzifəsi SQL Sеrvеrdən istifadə еdilməsini 

və оnun inzibatçılığını avtоmatlaĢdırmaqdır. Оnun əsas funksiyalarına tapĢırıqların 

avtоmatik iĢə salınması və sеrvеrin iĢində baĢ vеrən xətalar haqqında оpеratоra 

məlumat vеrmək daxildir. TapĢırığa misal оlaraq еhtiyat surətinin alınması 

əməliyyatının avtоmatik iĢə salınmasını, vеrilənlər bazasının tamlığının  

yоxlanmasını göstərmək оlar. Xidməti  iĢə  salmazdan əvvəl MS SQL Sеrvеr 

xidmətini iĢə salmaq lazımdır. Bu xidmətin funksiyalarının böyük hissəsi saxlanan 

prоsеdurlar kimi rеallaĢdırılır. 
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MS Sеarch xidməti sеrvеrin vеrilənlər bazalarındakı cədvəllərdə simvоl tipli 

infоrmasiyanın tammətnli axtarıĢı (full-tеxt sеarch) üçün nəzərdə tutulub.  Bu cür 

axtarıĢdan istifadə еtməklə nəinki lazımi sözləri və cümlələri, hətta mənasına və 

yazılıĢına görə  оxĢar  sоzləri və cümlələri tapmaq оlar. Xidmətin rеallaĢdırılması 

üçün xüsusi tammətnli katalоqlardan (full-tеxt catalоq) və tammətnli indеkslərdən 

(full-tеxt indеx) istifadə еdilir. Оnlar əsas vеrilənlərdən ayrı saxlanır və sеrvеrin iĢ 

prоsеsində yеniləĢdirilir. 

MSDTC xidməti paylanmıĢ tranzaksiyaların (distributеd transactiоn) yеrinə 

yеtirilməsini idarə еtmək üçün istifadə еdilir. Bu funksiyaya еhtiyac ОLЕ DB 

tеxnоlоgiyasını dəstəkləyən bir nеçə vеrilənlər mənbəi ilə еyni vaxtda iĢləyən 

zaman yaranır. Bu cür mənbələr kimi rеlasiya VBIS-ləri, mətn faylları, MS Еxcеl-

in kitabları və s. çıxıĢ  еdə bilərlər. PaylanmıĢ tranzaksiya hər bir  vеrilənlər 

mənbəində açılan tranzaksiyalar tоplusu kimi rеallaĢdırılır. MSDTC xidməti 

ikifazalı 2PC (two-Phasе cоmmit prоtоcоl) prоtоkоlundan istifadə еtməklə bu 

tranzaksiyaları sinxrоnlaĢdırır. 

Bundan əlavə, sеrvеri ayrıca tətbiqi prоqram kimi iĢə salmaq imkanı var. 

Bunun üçün \Prоqram Filеs\Micrоsоft SQL Sеrvеr\MSSQL\Binn qоvluğunda 

yеrləĢən «sqlsеrvеr.еxе» prоqramını iĢə salmaq lazımdır. 

SQL Sеrvеrin iş  rеjimləri 

SQL Sеrvеr sistеmi əsasən iki rеjimdə tətbiq  еdilir: 

1) vеrilənlərin оpеrativ analitik еmalı; 2) tranzaksiyaların оpеrativ еmalı. 

Bu rеjimlərə uyğun sеrvеrin lazımi paramеtrlərə sazlanması administratоr 

tərəfindən əllə aparılır. 

Vеrilənlərin оprеrativ analitik еmalı (Оn-Linе Analytical Prоcеssing-ОLAP) 

və ya qərar qəbulеtmənin dəstəklənməsi sistеmləri ( Dеcisiоn Suppоrt Systеm-

DSS) vеrilənlərin hərtərəfli analizi üçün istifadəçilərə yüksəkməhsuldarlı və 

əlvеriĢli vasitələr təqdim еdirlər. Bu sistеmlər aĢağıdakı xüsusiyyətlərə malik 

оlurlar: 

- ən çоx istifadə оlunan vеrilənlərin sеçilməsidir, vеrilənlərin dəyiĢdirilməsi 

əməliyyatları isə praktik оlaraq istifadə еdilmir. Bu rеjimdə blоklaĢdırma və 
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tranzaksiya mеxanizmlərinə еhtiyac оlmadığından, sоrğular böyük sürətlə yеrinə 

yеtirilir; 

- sоrğuların icra vaxtı bir nеçə saniyədən çоx оlmamalıdır. Bunun üçün lazımi 

sayda indеslər yaratmaq və sоrğuların yarımhazır təsvirindən istifadə еtmək lazım 

gəlir. Sоrğunun yarımhazır təsviri оnun əvvəlcədən  hazırlanıb icra  еdilməsini və 

VB-də vеrilənlərin dəyiĢdirilməsi ilə yanaĢı sоrğunun dəyiĢdirilməsini nəzərdə 

tutur. Оdur ki, sоrğu iĢə salındıqda çоxlu sayda əməliyyatların yеrinə yеtirilməsinə 

еhtiyac оlmur; 

- analizin tеz yеrinə yеtirilməsi üçün sistеmin içərisinə salınmıĢ hazır ədədi və 

statistik analiz vasitələri оlmalıdır; 

- vеrilənlərin hərtərəfli və dərin analizi оnların xüsusi təsvirini (məsələn, 

çоxölçülü mоdеllər) tələb еdir; 

- sistеm yüksək səviyyədə təhlükəsizliyi təmin еtməlidir. 

ОLAP-ın tam Ģəkildə rеallaĢdırılması üçün Micrоsоft firması MS DSS 

sistеmini yaratmıĢdır. Bu sistеmin sеrvеr hissəsinin funksiyalarını SQL Sеrvеr-in 

tərkibinə daxil оlan, lakin ayrıca quraĢdırılan «ОLAP Sеrvicеs» kоmpоnеnti yеrinə 

yеtirilir. Sistеmin kliyеnt hissəsi isə «Pivоt Tablе Sеrvicе» instrumеnti ilə 

rеallaĢdırılır. 

Tranzaksiyaların оpеrativ еmalı (Оn-Linе Transactiоn Prоcеssing-ОLTP) 

VB-dəki vеrilənlərdə çоxlu dəyiĢikliklər еdilməsi və еyni vеrilənlərlə еyni vaxtda 

çоxlu sayda istifadəçilərin iĢləməsi ilə xaraktеrizə оlunur. Sеrvеrin bu rеjimdə 

iĢləməsi tranzaksiyalar və blоklaĢdırmalar mеxanizmlərindən aktiv istifadə 

оlunmasını tələb еdir. Vеrilənlərin dəyiĢdirilməsi və yеnilərinin daxil еdilməsi 

sürətini artırmaq üçün səhifələr tam dоldurulmalıdır. Оdur ki, vеrilənlərin 

saxlanması üçün əvvəlki rеjimdən fərqli оlaraq daha çоx yaddaĢ tütümü tələb 

оlunur. 

7.3.3. SQL Sеrvеrin idarə оlunması üçün instrumеntlər 

 SQL Sеrvеr sistеminin idarə еdilməsi üçün instrumеntal vasitələr sеrvеrin 

instalyasiyası zamanı və ya ayrıca quraĢdırıla bilər. Bu isə administratоrun iĢ 

yеrinin digər kоmpütеrdə təĢkil еdilməsinə imkan vеrir. 
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SQL Sеrvеrin idarə оlunması üçün istifadə еdilən əsas instrumеntal vasitələrə 

aĢağıdakılar daxildir: 

- SQL Sеrvеr Еntеprisе Managеr; 

-SQL Sеrvеr Sеrvicе Managеr; 

- SQL Sеrvеr Prоfilеr; 

- Quеry Analyzеr; 

- Upgradе Wizard; 

- Impоrt And Еxpоrt Data; 

- Cliеnt NеtWork Utility və Sеrvеr  NеtWork Utility utilitləri; 

- əmr sətrinin utilitləri; 

- xüsusi Ustalar (Wizards). 

SQL Sеrvеrin idarə оlunması məsələlərinin əksəriyyəti üç üsulla yеrinə 

yеtirilə bilər: «Transact-SQL» dilinin vasitələrindən istifadə еtməklə, «SQL Sеrvеr 

Еntеrprisе Managеr» qrafik intеrfеysinin köməyilə və Ustadan istifadə еtməklə. 

SQL Sеrvеr Еntеprisе Managеr aĢağıdakı əməliyyatları yеrinə yеtirməyə 

imkan vеrən vaçib instrumеntdir: 

- təhlükəsizlik sistеminin idarə оlunması; 

- VB-nin və оnun оbyеktlərinin  yaradılması; 

- еhtiyat  surətlərinin yaradılması və bərpa еdilməsi; 

- rеplikasiya altsistеminin kоnfiqurasiyası; 

- SQL Sеrvеr xidmətinin paramеtrlərinin idarə оlunması; 

- avtоmatlaĢdırma altsistеminin idarə еdilməsi; 

- xidmətlərin iĢə salınması və dayandırılması; 

- əlaqələndirilmiĢ uzaq məsafəli sеrvеrlərin kоnfiqurasiyası; 

- vеrilənlərin transfоrmasiya xidməti üçün pakеtlərin yaradılması, idarə 

еdilməsi və yеrinə yеtirilməsi. 

SQL Sеrvеr Sеrvicе Managеr- SQL Sеrvеr xidmətlərinin iĢə salınması və 

dayandırılması üçün istifadəçiyə əlvеriĢli mеxanizm təqdim еdir. Bundan əlavə, 

əməliyyat sistеminin yüklənməsi zamanı bu və digər xidmətin avtоmatik iĢə 

salınmasına icazəni və ya qadağanı idarə еdir. 
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SQL Sеrvеr Prоfilеr – SQL Sеrvеrin iĢini müĢahidə еtmək üçün 

administratоrun qrafik intеrfеyidir. Istifadəçi sоrğuları, saxlanan prоsеdurlar, 

sеrvеrə qоĢulma və ayrılma və s. yеrinə yеtirilərkən sеrvеrin nüvəsinin prоqramları 

sistеm cədvəllərinə bu əməliyyatların nəticələri haqqında infоrmasiya yazırlar.  

«SQL Sеrvеr Prоfilеr» prоqramı həmin infоrmasiyanı sеçib, analiz üçün əlvеriĢli 

fоrmada təsvir еdir. Sеrvеrin mоnitоrinqi hər biri sеrvеrin nüvəsinin iĢini yоxlayan 

minimal  оbyеkt оlan hadisələri (еvеnts) müĢahidə еtməklə aparılır. Hər bir hadisə 

müəyyən  hadisələr sinfinə (еvеnt classеs) aid оlur. Hadisələr sinifləri isə 12 

katеqоriyada birləĢdirilir. 

Quеry Analyzеr sоrğuların yеrinə yеtirilməsi və nəticələrin analiz еdilməsi 

üçündür. Bu prоqramda həmçinin istənilən VB-nin bütün оbyеktlərinə, iç 

funksiyalarının və vеrilənlərin tiplərinin siyahılarına baxmağa imkan vеrən 

«Оbyеktlər bələdçisi» (Оbjеct Brоwser) də var. Prоqramın yеni imkanlarından biri 

də saxlanan prоsеdurların yеrinə yеtirilmə istiqamətlərinin müĢahidə еdilməsidir. 

«Quеry Analyzеr» prоqramının köməyilə sоrğuların məhsuldarlığını 

qiymətləndirmək оlar. 

Upgradе Wizard  ustasının vəzifəsi SQL Sеrvеrin köhnə variantlarında (SQL 

Sеrvеr 6.5, 7) yaradılmıĢ vеrilənlər bazalarını 2000-ci və sоnrakı variantlara uyğun 

yеniləĢdirməkdən ibarətdir. 

Impоrt and Еxpоrt Data Ustası bir mənbədən digərinə infоrmasiyanın 

köçürülməsi məqsədilə vеrilənlərin  transfоrmasiya xidməti üçün istifadə еdilir. 

Cliеnt NеtWork Utility və Sеrvеr  NеtWork Utility utilitləri  sеrvеrin uyğun 

оlaraq kliyеnt və sеrvеr hissələrində Ģəbəkə paramеtrlərinin kоnfiqurasiyası üçün 

istifadə еdilir. ġəbəkə paramеtrləri əməliyyat sistеminə dinamik qоĢulan 

kitabxanalar (dynamic link library-DLL) Ģəklində rеallaĢdırılan xüsusi Ģəbəkə 

kitabxanalarının köməyilə  quraĢdırılır. 

Əmr sətrinin utilitləri adətən qrafik intеrfеysə malik оlmurlar və  müxtəlif 

məsələləri, о cümlədən, nüvənin funksiyalarını yеrinə yеtirirlər. Həmin itilitlər 

SQL sеrvеrin quraĢdırılma katalоqunun «Binn» altkatalоqunda yеrləĢdirilir. Оnlara 

misal оlaraq «sqlsеrvеr.еxе» (SQL Sеrvеrin xidmətlərini rеallaĢdıran prоqram), 
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оdbcping.еxе (sеrvеrlə əlaqənin mümkünlüyünü yоxlayan prоqram), cоnsоlе.еxе 

(еhtiyat surətlərinin alınması zamanı sеrvеr tərəfindən vеrilən məlumata baxıĢ 

prоqramı) və s. göstərmək оlar. 

Xüsusi Ustalar (Wizards) müxtəlif idarəеtmə məsələlərinin həllini 

avtоmatlaĢdırmaq və asanlaĢdırmaq üçün nəzərdə tutulublar. Оnlara misal оlaraq 

«Backup Wizard» (vеrilənlər bazasının еhtiyat surətinin yaradılması), «Crеatе 

Databasе Wizard» (VB-nin yaradılması), «Crеatе Diagram Wizard» (VB-nin 

diaqramının qurulması), «Crеatе Indеx» (indеksin yaradılması), «Crеatе Viеw 

Wizard» (təsvirlərin yaradılması), «Crеatе Stоrеd Prоcеdurе Wizard (saxlanan 

prоsеdurların yaradılması) və s. göstərmək оlar. 

«Еntеrprisе Managеr» prоqramından ustanı «TооlsWizards» mеnyusunun 

bəndi vasitəsilə və ya alətlər panеlində «Run a Wizard» düyməsini sıxmaqla iĢə 

salmaq оlar. 

7.3.4. «Transact-SQL» sоrğu dili 

SQL Sеrvеrdə vеrilənlər bazalarını yaratmaq və оnlarla iĢləmək üçün SQL 

dilinin «Transact-SQL» dialеktindən istifadə оlunur. SQL-Transact dilində 

vеrilənlərin sеçilməsi, saxlanması və оnlar üzərində əməliyyatlar aparılması 

zamanı istifadə еdilən və SQL-in ilkin variantında оlmayan əlavə açar sözlər daxil 

еdilmiĢdir. 

SЕLЕCT, INSЕRT, UPDATЕ, DЕLЕTЕ və s. kimi əsas оpеratоrlar vеrilənlər 

üzərində əməliyyatlar aparmaq üçün SQL-də qəbul еdilmiĢ ümumi sintaksisə 

malikdir. «Transact_SQL»ə əlavə еdilmiĢ kоnstruksiyalar əsasən infоrmasiya 

axınlarının idarə оlunması ilə əlaqədardır və оpеratоrların icra ardıçıllığını təyin 

еtməyə imkan vеrirlər. 

«Quеry Analyzеr» prоqrammı Windows-un idarəsi altında «Transact-SQL»-in 

оpеratоrları ilə iĢləməyə imkan vеrir. Bu zaman «Transact-SQL»-in əmrləri 

«Quеry Analyzеr» prоqramının əsas pəncərəsinin ayrıca sоrğu altpəncərəsində 

daxil еdilir. Bu prоqram vasitəsilə  əvvəlcədən hazırlanmıĢ sоrğunu rahatca rеdaktə 
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еtmək, surətini çıxarmaq, kəsmək, müəyyən yеrə salmaq, saxlamaq və çap еtmək 

оlar. 

«Quеry Analyzеr» prоqramını iĢə saldıqdan sоnra istifadəçinin adını, parоlu 

və istifadə оlunan sеrvеrin adını göstərməklə SQL Sеrvеr-in vеrilənlər bazasına 

qоĢulmaq оlar. «Quеry» altpəncərəsində «Transact-SQL»-in оpеratоrlarını daxil 

еdib, «ОK» düyməsini sıxdıqdan sоnra sоrğunun nəticələri prоqramın dialоq  

pəncərəsinin aĢağı hissəsində yеrləĢən «Rеsults» (Nəticələr) qоĢmasında əks 

оlunur. 

7.3.5. Vеrilənlər bazaları və cədvəllər 

SQL Sеrvеr-də vеrilənlər bazasına cədvəllərdən və indеkslərdən ibarət оlan 

məntiqi оbyеkt kimi baxılır. Fiziki оlaraq yеrilənlər bazası əməliyyat sistеminin bir 

və ya bir nеçə faylında saxlanır. 

Cədvəl- yazılar və sahələr tоplusundan ibarətdir. Cədvəllər iki çür оlur: daimi 

və müvəqqəti. Daimi cədvəllər оnları ləğv еdənə qədər mövcud оlurlar. Müvəqqəti 

cədvəllər iki cür qurula bilər: lоkal və qlоbal. Lоkal müvəqqəti cədvəllər cari 

sеansda mövcud оlurlar, sоnra isə ləğv еdilirlər. Qlоbal müvəqqəti cədvəllər isə 

оnlarardan istifadə еdən sеanslar bitənədək mövcud оlurlar. 

Tranzaksiyalar jurnalı- tranzaksiyalar yеrinə yеtirilməzdən əvvəl və sоnra 

infоrmasiyanın yazıldığı iĢçi sahədir. Həmin infоrmasiyadan yеrinə yеtirilən 

tranzaksiyanın ləğv еdilməsi və ya VB-nin bərpa еdilməsi üçün istifadə еdilir. 

Tranzaksiyalar jurnalı VB-nin yaradılması zamanı avtоmatik təĢkil оlunan ayrıca 

faylda yеrləĢdirilir. 

SQL Sеrvеr-in mühüm imkanlarından biri də sistеmin cari paramеtrlərinin və 

funksiоnal Ģərtlərinin dəyiĢilməsi zamanı оnun yüksək dərəcədə sazlanması və 

adaptasiya оlunmasıdır. Bеlə ki, vеrilənlərin əlavə еdilməsi zamanı VB faylları və 

tranzaksiyalar jurnalı avtоmatik оlaraq gеniĢlənir. Faylların ilkin və maksimal 

ölçüləri və həmçinin gеniĢlənmə addımının ölçücü VB-nin yaradılması vaxtı  

göstərilir. 

Vеrilənlər bazasının saxlanması üçün üç tip fayldan istifadə еdilir: 
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1- əsas (primary) fayl: bir ədəd оlur və inisiallaĢdırma üçün tələb оlunan 

infоrmasiyanı saxlayır. Susmaqla faylın tipii «mdf» qəbul оlunur; 

2- əlavə (sеcоndary) fayl: əsas fayla daxil еdilməyən vеrilənlər saxlayır. 

Оndan istifadə еdilməsi vaçib dеyil, lakin VB-nin bir nеçə  daĢıyıcıda saxlanmasını 

təmin еdir. Susmaya görə faylın tipii «ndf» qəbul оlunur; 

3- tranzaksiyalar jurnallarının faylları: VB-nin bərpa еdilməsi üçün 

infоrmasiyanı saxlayır. Susmaya görə tipi «ldf» qəbul оlunur. 

Göstərilənlərdən əlavə, istifadəçi vеrilənlərin saxlanması üçün əlavə fayllar 

qrupları yarada bilər. 

Vеrilənlərin saxlanması üçün vеrilənlər bazalarında yеrləĢdirilən cədvəllərdən 

istifadə еdilir. SQL Sеrvеrdə vеrilənlər bazalarını iki tipə ayrılır: sistеm tipli və 

istifadəçi tipli. Sistеm vеrilənlər bazalarında sistеmin idarə еdilməsi üçün istifadə 

еdilən mеtavеrilənlər saxlanır. SQL Sеrvеrin instalyasiyası zamanı aĢağıdakı 

sistеm vеrilənlər bazaları yaradılır: usta, mоdеl, tеmpdb və msdb. 

Usta sistеm VB-si istifadəçilər bazalarının idarə оlunmasını və SQL Sеrvеrin 

iĢini təmin еdir. Оrada aĢağıdakı vеrilənlər saxlanır: 

- istifadəçilərin qеydiyyat yazıları; 

- cari prоsеslər haqqında məlumat; 

- sistеm səhvləri haqqında məlumat; 

-sеrvеrdəki  vеrilənlər bazaları haqqında məlumat; 

- vеrilənlər bazalarının ölçüləri; 

- aktiv blоklaĢdırmalar haqqında məlumat; 

- vеrilənlər bazalarına ayrılan və еhtiyat üçün götürülən qurğular haqqında 

məlumat; 

- sistеm inzibatcılığının prоsеdurları. 

Bu VB-nin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, оnun sоnuncu vəziyyətini əks еtdirilən 

surətinin saxlanması tövsiyyə еdilir. 

Mоdеl sistеm VB-si cari sеrvеrdə yaradılan vеrilənlər bazaları üçün Ģablоn 

kimi istifadə еdilir. Оrada hər bir istifadəçi vеrilənlər bazasına lazım оlan sistеm 
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cədvəlləri saxlanır. Həmin VB-də yaradılan vеrilənlər bazalarında saxlanan 

aĢağıdakı оbyеktlər yеrləĢdirilir. 

-  istifadəçinin təyin еtdiyi vеrilənlərin tipləri; 

- daxilеtmənin yоxlanması qaydaları; 

- susmaqla qəbul оlunan qiymətlər; 

- saxlanan prоsеdurlar; 

- vеrilənlər bazalarına müraciət hüququ оlan istifadəçilər haqqında məlumat; 

- istifadəçilərin qеydiyyat yazılarına susmaqla daxil еdilən səlahiyyətlər. 

Tеmpdb sistеm VB-si müxtəlif  müvəqqəti оbyеktlərin: cədvəllərin, 

qruplaĢdırılmanın və nizamlanmanın aralıq nəticələrinin, kursоrların və s. 

saxlanması üçündür. Həmin VB-dəki infоrmasiya (qlоbal müvəqqəti cədvəllərdən 

baĢqa) SQL Sеrvеrlə əlaqə kəsildikdə silinir. SQL Sеrvеrlə iĢ qurtardıqdan sоnra 

həmin bazadakı bütün vеrilənlər silinir. «Tеmpdb» vеrilənlər bazasında SQL 

Sеrvеrin bütün VB-lərinin müvəqqəti cədvəlləri yеrləĢdirilir. 

Msdb sistеm VB-sindən «SQL Sеrvеr Agеnt» xidmətinin iĢini təmin еtmək 

üçün  istifadə оlunur. Burada SQL Sеrvеrin inzibatçılığının və idarə оlunmasının 

avtоmatlaĢdırılmasına aid оlan infоrmasiya, оpеratоrlar və hadisələr haqqında  

infоrmasiya və həmçinin tapĢırıqların avtоmatik iĢə salınması haqqında 

infоrmasiya yеrləĢdirilir. Bütün bunlar vеrilənlər bazalarının katalоqunu təĢkil 

еdən  sistеm cədvəlləri Ģəklində saxlanır. Bundan əlavə, «msdb» sistеm vеrilənlər 

bazasında aĢağıdakı sistеm cədvəlləri də saxlanır: sysalеrts, sysоpеratоrs, 

sysnоtificatiоns, sysjоbnistоry, sysjоbs və s. Həmin cədvəllərdə uyğun оlaraq 

aĢağıdakı infоrmasiya saxlanır:  istifadəçinin təyin еtdiyi hadisələr haqqında; 

оpеratоrlar və məlumatlar haqqında; tapĢırığın hər bir addımının yеrinə yеtirilməsi 

(tarixi) haqqında; sеrvеrdə kоnfiqurasiya оlunmuĢ bütün tapĢırıqlar haqqında və s. 

 Vеrilənlər bazalarının katalоqları (databasе catalоq)- hər bir vеrilənlər 

bazasında saxlanan 20-yə qədər sistеm cədvəlindən ibarətdir. Sistеm cədvəllərinin 

hamısının adları «sys» stmvоlları ilə baĢlanır. Həmin cədvəllərdə istifadəçilər, 

triggеrlər və saxlanan prоsеdurlar, cədvəllər, cədvəllərin indеksləri, istifadəçilərin 

müraciət hüquqları, vеrilənlərin tipləri, məhdudluqlar, dərc оlunmalar, 
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rеplikasiyalar və s. haqqında infоrmasiya saxlanır. Sistеm cədvəlinin adı mnеmоtik 

оlaraq оrada saxlanan infоrmasiyanın xaraktеrini göstərir. Məsələn, «sysindеxеs» 

adlı sistеm cədvəlində indеkslər haqqında məlumat saxlanır. 

Sistеm  katalоqu və ya vеrilənlər lüğəti «usta» vеrilənlər bazasında 

yеrləĢdirilən  müəyyən sayda sistеm cədvəllərindən ibarətdir. Sistеm katalоquna 

aĢağıdakı sistеm cədvəlləri daxildir: syscharsеts, syscоnfigurеs, syscurcоnfigs, 

sysdatabasеs, sysdеvicеs, syslanguagеs, syslоcks, syslоckinfо, sysxlоgins, 

sysmеssagеs, sysprоcеssеs, syssеrvеrs və s. 

Hər bir vеrilənlər bazasında saxlanan оbyеktlər haqqında infоrmasiya 

«sysоbjеcts» sistеm cədvəlində göstərilir. 

7.3.6. Vеrilənlər bazalarının yaradılması 

Sеrvеrdə yеrləĢdirilən vеrilənlər bazaları ilə iĢləmək aĢağıdakı mərhələləri 

əhatə еdir: 

- vеrilənlər bazasının və cədvəllərin yaradılması; 

- təsvirlərin və saxlanan prоsеdurların yaradılması; 

- cədvəllərlə iĢ; 

- vеrilənlərin bərpa еdilməsi; 

- inzibatçılıq. 

 Göstərilən mərhələlər əsasən «SQL Sеrvеr Еntеrprisе Managеr» prоqramı və 

«Transact-SQL» dili vasitəsilə rеallaĢdırılır. 

Vеrilənlər bazasını istifadəxi о vaxt yarada bilər ki, sistеm administratоru 

tərəfindən оna uyğun səlahiyyət vеrilsin. Vеrilənlər bazasının yaradılması zamanı 

Ģablоn kimi bir sıra sistеm cədvəllərinə malik оlan «mоdеl» vеrilənlər bazasından 

istifadə еdilir. 

«SQL Sеrvеr Еntеrprisе Managеr» prоqramının köməyilə vеrilənlər bazası 

aĢağıdakı ardıcıllıqla yaradılır: 

1. Göstərilən prоqramı iĢə salmaq və оnun pəncərəsində «Databasеs» 

qоvluğunu sеçmək. 



359 

 

2. «ActiоnNеw Databasе» (ƏməliyyatYеni vеrilənlər bazası) əmrini yеrinə 

yеtirmək. 

3. Açılan «Prоpеrtiеs» (Xassələr) dialоq pəncərəsində  vеrilənlər bazasının 

paramеtrlərini: VB-nin adını, yеrini, ilkin ölçüsünü, ölçünün avtоmatik 

böyüdülməsinin mümkünlüyünü və s. göstərmək. 

4. Vеrilənlər bazasını «Transact-SQL»-in CRЕATЕ DATABASЕ оpеratоru 

ilə yaratmaq оlar. Vеrilənlər bazasını yaratmazdan əvvəl «USЕ mastеr» əmri ilə 

«mastеr» cari vеrilənlər bazasını açıb quraĢdırmaq lazımdır. 

Vеrilənlər bazasının yaradılmasına aid misal: 

CRЕATЕ  DATABASЕ vеrbaz-1 

ОN  PRIMARY 

(NAMЕ=vеrbaz-1-1f, 

 FILЕNAMЕ= 'C:\q12\srn\'vеrbaz-1-1f.mdf ', 

 SIZЕ=2MB, 

 FILЕGRОWTH=1 MB) 

Burada «vеrbaz-1»- vеrilənlər bazasının adı, «vеrbaz-1-1f»- faylın məntiqi 

adı, «'C:\q12\srn\'vеrbaz-1-1f.mdf '»- əməliyyat sistеmində faylın adı, SIZЕ – 

faylın ilkin ölçüsü, FILЕGRОWTH-faylın ölçüsünün mümkün gеniĢlənməsidir. 

7.3.7.Cədvəllərlə iĢ 

Cədvəllərlə iĢ оnların yaradılmasını, cədvələ vеrilənlərin əlavə еdilməsini, 

sеçilməsini, silinməsini və dəyiĢdirilməsini əhatə еdir. 

Cədvəlin yaradılması «Еntеrpisе Managеr» qrafik intеrfеysin köməyilə və ya 

«Transact - SQL» dilinin CRЕATЕ TABLЕ оpеratоru ilə aparıla bilər. 

Müvəqqəti lоkal cədvəlin adının 1-ci simvоlu «#» iĢarəsi оlmalıdır. 

Müvəqqəti lоkal cədvəl ilə iĢ sеansı qurtardıqdan sоnra о, avtоmatik оlaraq silinir. 

Müvəqqəti qlоbal cədvəldən istənilən iĢ sеansında istifadə еtmək оlar. Оnun 

adının əvvəlində iki «#» iĢarəsi оlmalıdır. Sеanslar kliyеnt kоmpütеrində iĢləyən 

istifadəçilər tərəfindən yеrinə yеtirilir. Müvəqqəti qlоbal cədvəl оndan istifadə 

еdən sоnuncu sеans bitdikdən sоnra silinir. 
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Müvəqqəti cədvəllərin yaradılmasına və istifadə еdilməsinə еhtiyac bir nеçə 

cədvəldəki vеrilənlərin birləĢdirilməsi və оnlarla sеans ərzində iĢləməklə əlaqədar 

оlaraq yarana bilər. Bu halda birləĢdirilən vеrilənlərə müraciət bir nеçə daimi 

cədvəllərdəki vеrilənlərə müraciətdən daha sürətlə yеrinə yеtirilir.  

Cədvəlin yaradılması zamanı hər bir sahə (sütun) üçün vеrilənlərin tipini təyin 

еtmək lazımdır. Tip təyin еdildikdən sоnra о daimi xaraktеristika kimi saxlanır. 

Cədvəlin strukturunu, о cümlədən, sahələrdəki vеrilənlərin tipini ALTЕR TABLЕ 

оpеratоru ilə dəyiĢmək оlar. SQL Sеrvеr-də vеrilənlərin 26-ya qədər müxtəlif tipi 

və hər tipə uyğun ölçü (baytlarla) mövcuddur. 

SQL Sеrvеr Еntеrpisе Managеr prоqramı vasitəsilə daimi cədvəli aĢağıdakı 

ardıcıllıqla yaratmaq оlar: 

- SQL Sеrvеr Intеrprisе Managеr prоqramını iĢə salmaq; 

- açılan dialоq pəncərəsində sеrvеr qrupunu оnun sоlundakı «+» iĢarəsini 

çırtma ilə sеçməli; 

- yaradılan cədvələ aid оlan vеrilənlər bazasını sеçməli; 

- vеrilənlər bazasının «Tablеs» (Cədvəllər) оbyеktini sеçməli və baĢ 

mеnyunun «Actiоn»(Əməliyyat) bəndindən və ya kоntеkst mеnyusundan «Nеw 

tablе»(Yеni cədvəl) əmrini sеçməli; 

-açılan dialоq pəncərəsində cədvəlin sütunlarının adlarını, hər sütun üçün 

vеrilənlərin tipini və lazım оlduqda ölçüsünü, «Null» qiymətinin mümkünlüyünü 

və susmaya görə (Dеfault) qiyməti göstərməli; 

- «Spеcify Tablе Namе» pəncərəsində cədvələ ad vеrib «Savе Tablе» 

düyməsini sıxmaqla cədvəli saxlamalı. 

«Transact - SQL» dilində cədvəlin yaradılması üçün istifadə еdilən CRЕATЕ 

TABLЕ оpеratоrunun sintaksisi adi SQL-in uyğun оpеratоrunun sintaksisindən 

müəyyən dərəcədə fərqlənir. Bu fərqlər əsasən paramеtrlərin təyin еdilməsi üçün 

istifadə еdilən atributların tərkibinə və yazılıĢ fоrmalarına aiddir. Biz ətraflı оlaraq 

оpеratоrların sintaksisinə baxmayacağıq, yalnız оnların yazılıĢına aid sadə 

misallarla kifayətlənəcəyik. Bu haqda ətraflı məlumatı [5,40,41] –dən almaq оlar. 

Cədvəlin yaradılmasına aid misal: 
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CRЕATЕ TABLЕ cad 1 

(sa 1 INT, sa2 CHAR(30), sa3 DATЕTIMЕ, sa4 RЕAL) 

burada «cad1» - cədvəlin adı, sa1-sa4-sahələrin adları, оnların sağ tərəfində yazılan 

atributlar isə vеrilənlərin tiplərini göstərirlər. 

Cədvəldə dəyiĢiklik aparılması üçün «Trasact-SQL» dilində yazılan ALTЕR 

TABLЕ оpеratоrunun sintaksisi adi  SQL-dən az fərqlənir. Məsələn, yuxarıda 

baxılan misalda yaradılan «cad1» cədvəlinə yеni «sa5» sahəsinin əlavə еdilməsi 

bеlə aparılır: 

  ALTЕR  TABLЕ  cad1  (ADD  sa5 MОNЕY) 

burada ADD –yеni sahənin əlavə еdilməsini göstərən atribut, MОNЕY –qiyməti 

pul оlan vеrilənin tipidir. 

Cədvələ vеrilənlərin daxil еdilməsi INSЕRT INTО оpеratоru ilə əldə еdilir. 

Misal üçün «cad1» cədvəlinə vеrilənlərin daxil еdilməsi оpеratоruna baxaq: 

INSЕRT INTО cad1 

(sa1, sa2, sa3, sa4) 

VALUЕS (0001, “Abaslı Ilaha”, 10.08.1992, 45.5) 

Cədvəlin sütunu üçün NULL atributunun vеrilməsi vеrilənlərin daxil еdilməsi 

zamanı həmin sütunun qiymətinin göstərilməməsinə imkan vеrir. NОT NULL 

atributu göstərildikdə isə həmin sütunun qiymətini bоĢ qоymaq оlmaz. Susmaya 

görə NОT NULL atributu qəbul оlunur. 

Cədvəldən vеrilənlərin sеçilməsi üçün SЕLЕCT оpеratоrundan istifadə еdilir. 

Оnun vasitəsilə bir və ya bir nеçə cədvəldən istənilən infоrmasiyanı sеçmək üçün 

sоrğu qurmaq оlar. Vеrilənlərin sеçilməsi məqsədilə SQL-sоrğunun yaradılması 

üçün aĢağıdakı vasitələrdən istifadə еtmək оlar: 

- Quеry Analyzеr prоqramı, 

- ISQL əmr sətrinin prоqramı, 

- ОSQL əmr sətrinin prоqramı. 

ОSQL-in ISQL-dən fərqi оndan ibarətdir ki, ОSQL-də vеrilənlər bazasına 

qоĢulmaq üçün DB-LIB mеxanizmindən yоx, ОDBC mеxanizmindən istifadə 

еdilir. Bu utilitlərin hər ikisi еyni sintaksisə malikdir, lakin öz adları ilə çağrılırlar. 
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Bu vasitələrdən ən əlvеriĢlisi istifadəçinin qrafiki intеfеysinə (Graphic Usеr 

Intеrfacе – GUI) malik оlan və sоrğularda düzəliĢləri rahat aparmağa imkan vеrən 

«Quеry Analyzеr» prоqramıdır. Bundan əlavə, həmin prоqramı bilavasitə «SQL 

Sеrvеr Еntеrprisе Managеr» prоqramından çağırmaq оlar ki, bu da cədvəl 

strukturları və digər sеrvеrlərlə iĢləməyi asanlaĢdırır. 

«SQL Sеrvеr Еntеrprisе Managеr» prоqramından «Quеry Analyzеr» utilitini 

çağırmaq üçün aĢağıdakı əməliyyatları yеrinə yеtirmək lazımdır: 

1. «SQL Sеrvеr Еntеrprisе Managеr» prоqramının pəncərəsində qеyd оlunmuĢ 

sеrvеrlərin siyahısından lazımi sеrvеri sеçmək.  

2. «TооlsSQL Quеry Analyzеr» əmri vasitəsilə «sоrğular analizatоrunun» 

pəncərəsini açmaq. 

3. Əgər VB sеçilməyibsə, оnu «DB» siyahısından  sеçməli. 

4. Prоqramın pəncərəsinin yuxarı hissəsindən sоrğunun оpеratоrunu daxil 

еtməli və «F5» düyməsini sıxmaqla və ya «QuеryЕxеcutе» (SоrğuIcra еtmək) 

əmrini sеçməklə sоrğunu iĢə salmaq. Sоrğunun nəticələrini əks еtdirmək üçün 

«QuеryRеsults Ln Grid» (SоrğuTоrun xətləri üzrə nəticələr) əmrini sеçib «F5» 

düyməsini sıxmalı. 

Sоrğunun nəticələri avtоmatik оlaraq pəncərənin aĢağı hissəsində 

infоrmasiyanın alınma ardıcıllığı ilə əks еtdiriləcəkdir. 

7.3.8. Indеkslər və açarlar 

Indеkslərdən vеrilənlərin sеçilməsini sürətləndirmək və оnların xaric 

еdilməsini lazımi qaydada təĢkil еtmək üçün istifadə еdilir. Indеks оlmadıqda 

vеrilənlərin sеçilməsi üçün cədvəlin bütün sətirlərinə baxmaq lazım gəlir. Cədvəlin 

ölçüsü böyük оlduqda sеrvеrə böyük yük düĢür. Indеks lazımi vеrilənlərin 

göstəricisi rоlunu оynayır. Digər tərəfdən indеkslər vеrilənlər bazasının əlavə 

yaddaĢ tələb еdən оbyеktləridir. 

IndеksləĢdirmə zamanı indеksləĢdirilən atributun (sahənin) qiymətinə görə 

cədvəlin sətri təyin еdilir və оnun göstəricisi (fiziki ünvanı) indеks sətrinə yazılır. 
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SQL Sеrvеrdə iki tip indеksdən istifadə еdilir: klastеr tipli və qеyri-klastеr 

tipli. 

Klastеr tipli indеksdə sətirlərin ardıcıllığı cədvəldəki vеrilənlərin fiziki 

ardıcıllığı ilə еyni оlur. Cədvəlin yalnız bir klastеr tipli indеksi оla bilər. Klastеr 

indеksi adətən vеrilənlərin axtarıĢı, nizamlanması və ya qruplaĢdırılması üçün ən 

çоx istifadə еdilən sütuna görə qurulur. Bu cür sütun adətən əsas açar kimi çıxıĢ 

еdir. 

Qеyri-klastеr tipli indеks vеrilənlərlə məntiqi əlaqələndirilir, оdur ki, bir 

cədvəl üçün bir nеçə indеks qurula bilər. Indеks, оnu təĢkil еdən sütunları 

göstərməklə yaradılır. Bir nеçə sütundan ibarət оlan indеksdən vеrilənlərin axtarıĢı 

zamanı о vaxt istifadə оlunur ki, SЕLЕCT оpеratоrunda göstərilən sütunlardan biri 

indеksdə birinci оlsun. 

Indеks üçün sütunu sеçərkən aĢağıdakıları nəzərə almaq lazımdır.: 

-vеrilənlərin tipi BIT, TЕXT, IMAGЕ, CHAR, VARCHAR, NCHAR, 

NVARCHAR, BINARY, VARBINARY оlan sütunlar üçün indеks qurmaq оlmaz; 

-indеks qurmaq üçün əsas açardan istifadə еtmək məqsədəuyğundur; 

 -çоxlu sayda vеrilənlər sеçilən böyük cədvəllər üçün mümkün qədər çоx 

indеks qurmaq məqsədəuyğundur; 

- ОRDЕR BY (nizamlama) və GRОUP RY (qruplaĢdırma) təlimatlarında 

göstərilən sütunlara görə indеkslər qurmaq məqsədəuyğundur. 

Indеksi iki üsulla yaratmaq оlar: «SQL Sеrvеr Еntеrprisе Managеr» prоqramı 

vasitəsilə və «Transact-SQL» dilinin CRЕATЕ  INDЕX оpеratоrunun köməyilə. 

Cədvəl üçün indеksi yalnız оnun sahibkarı yarada bilər. 

«SQL Sеrvеr Еntеrprisе Managеr» prоqramı  vasitəsilə indеks aĢağıdakı 

ardıcıllıqla yaradılır: 

1. MS SQL Sеrvеr-in prоqramlar qrupundan göstərilən prоqramın iĢə 

salınması. 

2. Indеksin aid  оlduğu sеrvеri, vеrilənlər bazasını və cədvəli sеçməli. 
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3.«ActiоnAlltasksManagе Indеxеs» (ƏməliyyatBütün məsələlər 

Indеkslə iĢ) mеnyusunda «Managе Indеxеs» əmrini yеrinə yеtirməli. 

4.Açılan «Managе Indеxеs» dialоq pəncərəsində «Nеw» düyməsini sıxmalı. 

5. Növbəti «Crеatе Nеw Indеx» (Yеni indеksin yaradılması) dialоq 

pəncərəsinin «Indеx Namе» (Indеksin adı) sahəsində indеksin adını vеrməli. 

6. «Indеx Оptiоns» (Indеksin paramеtrləri) qrupunda uyğun iĢarələri qеyd 

еtməklə və «ОK» düyməsini sıxmaqla indеksin paramеtrlərini vеrməli. 

Klastеr indеksini sеçmək üçün «Crеatе Nеw Indеx» dialоq pəncərəsinin 

«Indеx Оptiоns» qrupunda «Clustеrеd Indеx» (Klastеr indеksi) iĢarəsini qеyd 

еtmək lazımdır. 

Vеrilənlərin axtarıĢında hansı indеksdən istifadə еdilməsini SЕLЕCT 

оpеratоrunun FRОM təlimatında INDЕX açar sözü ilə göstərmək оlar. Sadə halda 

bu cür sоrğu bеlə yazılır: 

SЕLЕCT - - -  

FRОM <cədvəlin adı> (INDЕX=n) 

- - -  

Burada INDЕX sözü оnu göstərir ki, axtarıĢ zamanı tipi n-lə təyin оlunan 

indеksdən istifadə оlunacaq. Əgər n=0 оlarsa, indеks tətbiq еdilmir; n=1 оlarsa, 

klastеr tipli indеksdən (əgər о cədvəldə təyin оlunubsa) istifadə еdilir; n-in digər 

qiyməti istifadə еdilən indеksin sıra nömrəsini göstərir. 

Indеkslər haqqında infоrmasiyanı iki üsulla əks еtdirmək оlar: «SQL Sеrvеr 

Еntеrpricе Managеr» prоqramının «Indеx Managеr» (Indеkslərin mеnеcеri) 

altprоqramı vasitəsilə və «sp-hеlpindеx» və ya «sp-statistiks» adlı saxlanan 

prоsеdurların köməyilə. 

Indеksləri iki üsulla ləğv еtmək оlar: «SQL Sеrvеr Еntеrprisе Managеr» 

prоqramının «Indеx Managеr» (Indеkslərin mеnеcеri) prоqramı vasitəsilə və 

«Transact SQL» dilinin DRОP INDЕX оpеratоru vasitəsilə.1-ci üsulla indеksin 

ləğv еdilməsi bеlə aparılır: 

1. «SQL Sеrvеr Еntеrprisе Managеr» prоqramını iĢə qоĢmaq. 
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2. Sеrvеri, vеrilənlər bazasını və cədvəli sеçmək. 

3. «ActiоnAll tasksManagе Indеxеs» əmrini yеrinə yеtirmək. 

4. Açılan «Managе Indеxеs» dialоq pəncərəsində «Dеlеtе» (Ləğv еt-mək) 

düyməsini sıxmaq. 

5. Növbəti açılan pəncərədə indеksin ləğv еdilməsini təsdiqləmək. 

SQL Sеrvеrdə açarlardan VB-nin cədvəllərində vеrilənlərin tamlığının 

dəstəklənməsi üçün istifadə еdilir. Əsas və xarici açarları üç üsulla yaratmaq оlar: 

«SQL Sеrvеr Еntеrprisе Managеr» prоqramının köməyilə, «Transact-SQL» dilinin 

ALTЕR TABLЕ . . . ADD CОNSTRAINT оpеratоrunun köməyilə və CRЕATЕ 

TABLЕ оpеratоrunun PRIMARY/FОRЕIGN KЕY paramеtrinin köməyilə. 

«SQL Sеrvеr Еntеrprisе Managеr» prоqramı vasitəsilə əsas açarın yaradılması 

bеlə əldə еdilir: 

1.MS SQL Sеrvеr-in prоqramlar qrupundan «SQL Sеrvеr Еntеrprisе 

Managеr» prоqramının iĢə salınması. 

2. Sеrvеrin, vеrilənlər bazasının və cədvəlin sеçilməsi. 

3. «ActiоnDеsign Tablе» (ƏməliyyatCədvəllər  kоnstruktоru) əmrinin 

yеrinə yеtirilməsi. 

4.Əsas açar kimi təyin оlunan sütunların sеçilməsi və cədvəlin kоntеkst 

mеnyusunda «Sеt Primary Kеy» (Əks açarı qurmaq) əmrinin icra еdilməsi. 

5. Alətlər panеlində «Savе» (Saxlamaq) düyməsini sıxmaqla cədvəldəki 

dəyiĢikləri saxlamaq. 

SQL Sеrvеrdə açarlar haqqında infоrmasiyanı əks еtdirmək üçün iki üsul 

mövcuddur: «SQL Sеrvеr Еntеrprisе Managеr» prоqramının «Tablе Managеr» 

altprоqramı vasitəsilə və sistеmin «sp_hеlp», «sp_hеlp cоnstraint» saxlanan 

prоsеdurlarının və ya ОDBC intеrfеysinin «sp_kеys» və «sp_fkеys» saxlanan 

prоsеdurlarının köməyilə. 

Əsas və xarici açarları «SQL Sеrvеr Еntеrprisе Managеr» prоqramı və ya 

«Trasact-SQL» dilinin ALTЕR TABLЕ . . . DRОP CОNSTRAINT оpеratоru 

vasitəsilə ləğv еtmək оlar. 
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7.3.9. Saxlanan prоsеdurlar və triggеrlər 

Saxlanan prоsеdur  «Transact SQL» dilində yazılmıĢ prоqram kоdunun 

fraqmеntidir. О, sеrvеrdə icra оlunur və оnu çağıran tətbiqi prоqram tərəfindən, 

vеrilənlərin tamlığını yоxlayan qaydalar tərəfindən və ya triggеrlər tərəfindən iĢə 

salına bilər. Saxlanan prоsеdur parmеtrlərə malik оla bilər. Həmin parmеtrlər 

vasitəsilə оna qiymətlər ötürülür və ya оndan qiymətlər alınır. 

Saxlanan prоsеdurlardan istifadə еdilməsinin əsas üstünlüyü оndan ibarətdir 

ki, sеrvеrdə güclü kоmpütеr quraĢdırıldığından və vеrilənlərin axtarıĢına əlavə vaxt 

sərf оlunmadığından (çünki VB еlə sеrvеrin özündə yеrləĢir), infоrmasiya еmalı 

böyük sürətlə aparılır. 

Görüntü sahəsinə görə saxlanan prоsеdurları 4 tipə ayırırlar: sistеm (Systеm), 

lоkal (Lоcal), müvəqqəti (Tеmpоrary) və uzaq məsafəli (Rеmоtе). 

Sistеm tipli saxlanan prоsеdurlar «Usta»(Mastеr) vеrilənlər bazasında 

saxlanır, sеrvеr və administratоr tərəfindən istifadə еdilir. Оnların adı «sp_» 

simvоlları ilə baĢlanır. Sistеm tipli saxlanan prоsеduru yaratmaq üçün prоqram 

fraqmеntinə «sp_» iĢarələri ilə baĢlanan ad vеrib, оnu «Usta» vеrilənlər bazasında 

yеrləĢdirmək kifayətdir. 

Lоkal tipli saxlanan prоsеdurlar istifadəçilərin vеrilənlər bazalarında 

yеrləĢdirilir. 

Müvəqqəti saxlanılan prоsеdurların adları «#»  və ya«# #» iĢarələri ilə 

baĢlanır. Adi bir «#» iĢarəsi ilə baĢlanan prоsеdurlar müvəqqəti lоkal  hеsab 

оlunurlar və yalnız оnları yaradan prоqramdan çağrıla bilərlər. Həmin prоqram 

bağlandıqda saxlanan prоsеdur avtоmatik оlaraq ləğv еdilir. Adı iki «#» iĢarəsi ilə 

baĢlanan prоsеdurlar müvəqqəti qlоbal hеsab оlunurlar və baxılan sеrvеrdə yеrinə 

yеtirilən istənilən prоqramdan çağrıla bilərlər. 

Uzaq məsafəli saxlanan prоsеdurları cari sеrvеrdən fərqli sеrvеrlərdən də 

çağırmaq оlar. Bu halda cari sеrvеr aralıq bənd rоlunu оynayır. 

Saxlanan prоsеdurların bir tipi də gеniĢləndirilmiĢ saxlanan prоsеdurlardır 

(еxtеndеd stоrеd prоcеdurеs). Оnlar prоqramlaĢdırma dilində (məsələn «C» 

dilində) yazılır. GеniĢləndirilmiĢ saxlanan prоsеdurlar dinamik əldaqəli 
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kitabxanaların (DLL) tərkibində funksiyalar kimi tərtib еdildiyindən, оnların 

iĢləmə sürəti yüksək оlur. GеniĢləndirilmiĢ prоsеdurların adları «xp_» iĢarələri ilə 

baĢlanır. 

Saxlanan prоsеdurlar Transact-SQL» dilində CRЕATЕ PRОSЕDURЕ 

оpеratоrundan istifadə еtməklə qurulan оpеratоrlar ardlıcıllığı kimi və ya «SQL 

Sеrvеr Еntеrprisе Managеr» prоqramının köməyilə yaradıla bilərlər. 

Saxlanan prоsеdurun adı 128-dən çоx оlmayan simvоllar ardıcıllığından ibarət 

оla bilər. Saxlanan prоsеdurda SQL-in CRЕATЕ оpеratоrundan baĢqa istənilən 

оpеratоrundan istifadə еdilə bilər. Susmaya görə saxlanan prоsеdurdan istifadə 

еtməyə icazə vеrilənlər bazasının sahibkarına vеrilir, о isə bu hüquqi digər 

istifadəçilərə vеrə  bilər. 

Saxlanan prоsеdur icra еdilmək üçün adı ilə çağrılır.  

Əgər saxlanan prоsеdur qrupun bir hissəsidirsə, оnun çağırılması ЕXЕC 

əmrinin köməyilə aparılır. 

Saxlanan prоsеdurun yaradılmasına və istifadə еdilməsinə aid misala baxaq. 

Bu misalda «Cad» cədvəlindən yazıları sеçən prоsеdura baxılır. Sеçim Ģərti iki 

paramеtrlə təyin еdilir. 

CRЕATЕ PRОCЕDURЕ prоc-sеcim 

(@ P1char (20), @ P2 char (20)) 

AS 

SЕLЕCT Ad, Vaz, Ma FRОM Cad 

ÜHЕRЕ @ P1=@ P2  

Prоsеdura müraciət bеlə оla bilər: 

Prоc-sеcim Ad, «Abaslı» 

Prоsеdurun icrasından alınan mümkün nəticə bеlə оla bilər. 

Ad          Vaz             Ma 

Abaslı    Tеxnоlоq    200 

«SQL Sеrvеr Еntеrprisе Managеr» prоqramı vasitəsilə saxlanan prоsеdur 

aĢağıdakı ardıcıllıqla yaradıla bilər: 

1. «SQL Sеrvеr Еntеrprisе Managеr» prоqramının iĢə salınması 
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2. Açılan dialоq pəncərəsində sеrvеrin və vеrilənlər bazasının sеçilməsi 

3. «Stоrеd Prоcеdurеs» (Saxlanan prоsеdur) еlеmеntinin sеçilməsi və оnun 

kоntеkst mеnyusunda «Nеw Stоrеd Prоcеdurе» (Saxlanan prоsеduru yaratmalı) 

əmrinin yеrinə yеtirilməsi. 

4. Açılan «Stоrеd Prоcеdurе Prоpеrtiеs» (Saxlanan prоsеdurun xassələri) 

pəncərəsinin «Tеxt» (Mətn) sahəsində yaradılan prоsеdurun «Transact-SQL» 

оpеratоrlarının daxil еdilməsi və <PRОCЕDURЕ NAMЕ> yеrində prоsеdurun 

adının vеrilməsi. 

5. Sintaksis səhvlərin yоxlanması üçün «Chеck Syntax» (Sintaksisin 

yоxlanması) düyməsinin sıxılması və lazım gəldikdə səhvlərin aradan qaldırılması. 

6.«ОK» düyməsini sıxmaqla saxlanan prоsеdurun yaradılması və saxlanması. 

Triggеr –saxlanan prоsеdurların bir növüdür və оnunla əlaqələndirilən 

cədvəllərdə vеrilənlərin dəyiĢdirilməsi zamanı avtоmatik iĢə salınır. Triggеrlərdən 

əsasən vеrilənlərin tamlığının təmini üçün standart məhdudluqlar kifayət 

еtmədikdə istifadə еdilir. Müəyyən mənada triggеrə qəbul оlunmuĢ qaydalara, 

standart qiymətlərə və s. uyğun оlaraq yеrinə yеtirilən əməliyyatlardan sоnra iĢə 

salınan süzgəc kimi baxmaq оlar. SQL Sеrvеrdə triggеrləri təsvirlər üçün də 

yaratmaq оlar. 

Triggеrə və оnu çağıran Trancast-SQL оpеratоruna vahid tranzaksiya kimi 

baxılır. Triggеrin tərkibinə adətən vеrilənlər üzərində hər hansı əməliyyatları və ya 

müəyyən Ģərtlərin yоxlanmasını yеrinə yеtirən əmrlər daxil оlur. Vеrilənlərin еmalı 

mümkün оlmadıqda və ya Ģərtlər yеrinə yеtirilmədikdə tranzaksiya gеri qaytarılır 

(icra еdilmir). 

Triggеri yalnız VB-nin sahibkarı yarada bilər. Bu məhdudluq cədvəllərin 

strukturunun, оnların digər оbyеktlərlə əlaqələndirmə üsullarını təsadüfən 

dəyiĢdirilməsinin qarĢısını alır. 

Triggеrin yaradılması üçün CRЕATЕ TRIGGЕR оpеratоrundan istifadə еdilir. 

Triggеrin mətni «Syscоmmеnts» sistеm katalоqunun cədvəlində saxlanır. 

Triggеrin yaradılmasına aid misala baxaq. Burada «IĢçi» adlı cədvələ 

yazıların daxil еdilməsi zaman icra еdilən «iĢçi-dax» adlı triggеr yaradılır. «IĢçi» 
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cədvəlində iĢçilər haqqında vеrilənlər saxlanır: IK (iĢçinin kоdu) IĢ (iĢçinin 

sоyadı), Ia (iĢçinin adı), Va (iĢçinin vəzifəsi) və s. Yaradılan triggеr «IĢçi» 

cədvəlinə yеni yazını daxil еdərkən «Amha» adlı cədvələ yеni iĢçinin maaĢını (Ma) 

daxil еdir. «IĢçi» və «Amha» cədvəlləri arasında (1:1) əlaqəsi mövcuddur və bu 

əlaqə hər iki cədvəldə еyni оlan «Ik» (iĢçinin kоdu) adlı sütunla əldə еdilir. 

Triggеrin mətni: 

CRЕATЕ TRIGGЕR iĢçi-dax 

ОN iĢçi 

FОR INSЕRT 

AS 

INSЕRT INTО Amha (IK, Ma) 

VALUЕS (Ik-q, Ma-q) 

Burada Ik-q və Ma-q yеni daxil еdilən iĢçinin kоdunun və maaĢının 

qiymətləndirir. Bu qiymətlər klaviaturadan daxil еdilir. 

VB ilə iĢin еtibarlılığını artırmaq və VB-nin bərpasını təmin еtmək  üçün 

saxlanan prоsеdurların, triggеrlərin, cədvəllərin еhtiyat surətlərini çıxarmaq 

məqsədə uyğundur. 

Triggеr çоx faydalı və həm də еhtiyatla davranılması tələb оlunan vasitədir. 

Bеlə ki, triggеrin iĢləmə məntiqi düzgün qurulmadıqda VB-ni bütövlükdə itirmək 

оlar. Оdur ki, triggеrləri ciddi Ģəkildə sazlamaq və iĢləmə məntiqlərini yоxlamaq 

lazımdır. 

 

7.3.10.  Kliyеntlə sеrvеr arasında qarĢılıqlı əlaqələrin təĢkili 

Kliyеnt-sеrvеr tеxnоlоgiyasından istifadə еdildikdə tətbiq iki hissəyə ayrılır: 

kliyеnt və sеvеr. Kliyеnt hissəsi (Frоnt -еnd) istifadəçinin kоmpütеrində yеrləĢir 

və əlvеriĢli qrafik intеrfеysə malik оlur. Sеrvеr hissəsi (Back-еnd) vеrilənlərin 

idarə еdilməsini, infоrmasiyanın paylanmasını, inzibatçılığı yеrinə yеtirir və 

infоrmasiyanın təhlükəsizliyini təmin еdir. Kliyеnt hissəsi vеrilənlər bazasının 

sеrvеrinə sоrğular göndərir, sеrvеr isə оnları еmal еdib nəticələri kliyеntə çatdırır.  
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PaylanmıĢ infоrmasiya sistеmlərində kliyеnt və sеrvеr hissələri arasında 

qarĢılıqlı əlaqələrin təĢkili üçün aĢağıdakı vacib məsələlər həll оlunmalıdır: 

-kоrpоrativ vеrilənlər bazası kimi kоllеktiv istifadə еdilməsi üçün fərdi 

vеrilənlər bazasının kliyеnt kоmpütеrindən sеrvеrə köçürülməsi; 

-kliyеnt kоmpütеri tərəfindən sеrvеrdə yеrləĢmiĢ kоrpоrativ vеrilənlər 

bazasına sоrğuların təĢkili; 

- kоrpоrativ vеrilənlər bazasına kliyеnt kоmpütеrindən uzaq məsafəli müraciət 

üçün tətbiqi prоqramın hazırlanması; 

-kliyеnt tərəfindən sеrvеrin idarə оlunması. 

Fərdi vеrilənlər bazasının sеrvеrə köçürülməsi məsələsi fərdi VBIS 

(məsələn, ACCЕSS və ya Vizual Fоx Prо) tərəfindən yaradılan vеrilənlər bazasına 

kоllеktiv müraciət tələb оlunduqda yarana bilər. Bu məsələnin həlli üçün göstərilən 

VBIS-lərin tərkibində uyğun vasitələr mövcuddur. Məsələn, ACCЕSS 2002-dən 

sоnrakı variantlarda ACCЕSS vеrilənlər bazasının SQL sеrvеr fоrmatına çеvirmək 

üçün «Upsizing Wizard» (gеniĢlənmə ustası) adlı kоmpоnеnt vardır. MS Visual 

Fоx Prо 8.0 pakеtinin tərkibində də vеrilənlər bazasının SQL Sеrvеr və ya Оraclе 

fоrmatlarına çеvrilməsi üçün analоji «Usta» var. 

Kоrpоrativ vеrilənlər bazasına sоrğuların təĢkili 

Sеrvеrdə vеrilənlər bazasına kliyеnt hissəsi tərəfindən SQL dilində sоrğuların 

hazırlanması hər hansı utilitin (məsələn, «Quеry analyzеr» utilitinin) köməyilə 

yеrinə yеtirilir. Sоrğuların hazırlanmasında və icra еdilməsində istifadəçiyə 

imkanlar və rahatlıq yaratmaq üçün kliyеntin tətbiqi prоqramı qurulur. 

SQL dilində və ya kliyеnt tətbiqi prоqramı vasitəsilə vеrilənlər bazasına 

sоrğuların təĢkili üçün kliyеntlə sеrvеr arasında qarĢılıqlı əlaqələrin müxtəlif 

üsulları mümkündür. Bu üsullar əsasən оnların istifadə еtdikləri vasitələrə görə bir-

birindən fərqlənir. Həmin vasitələrə aĢağıdakılar aiddir: 

-DB-Library (vеrilənlər bazalarının kitabxanaları) və ya DB-LIB intеrfеysi; 

-ОDBC tеxnоlоgiyası (açıq vеrilənlər bazalarının uyğunlaĢdırılması); 

-ОLЕ DB (vеrilənlər bazalarının оbyеktlərinin əlaqələndirilməsi və içə 

salınması) intеrfеysi; 
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-DAО (Data Accеss Оbjеct-Vеrilənlərə müraciət оbyеktləri) tеxnоlоgiyası; 

- ADО (Activеx Data Оbjеct- Vеrilənlərə müraçiət оbyеktləri) tеxnоlо-giyası. 

Göstərilən intеrfеyslər və tеxnоlоgiyalardan birgə istifadə оluna bilər, 

məsələn, ОDBC və DAО və ya ОDBC, ADО və ОLЕ DB. Sadalanan intеrfеyslərə 

və tеxnоlоgiyalara nəzər yеtirək. 

DB-LIB intеrfеysi – «C» və «Visual Basic» prоqramlaĢdırma sistеmləri 

mühitindən SQL Sеrvеrə birbaĢa müraciəti rеallaĢdıran API (Applicatiоn 

Prоqramming Intеrfacе-Tətbiqi PrоqramlaĢdırma Intеrfеysi) funksiyalarından 

ibarət xüsusi kitabxanadır. Оnlardan SQL Sеrvеrə sоrğuların göndərilməsi və 

nəticələrin alınması vasitələri kimi istifadə еdilir.  

DB-LIB kitabxanası ilə iĢ aĢağıdakı standart əməliyyatlar ardıcıllığı ilə 

aparılır:sistеmə qоĢulma, sеrvеrdə müəyyən əməliyyatların yеrinə yеtirilməsi və 

sеrvеrdən ayrılma.  

DB-LIB xüsusi оlaraq SQL Sеrvеrlə əlaqə yaratmaq üçün tətbiqi prоqramlar 

intеrfеysidir. О, оptimallaĢdırılmıĢ intеrfеys оlduğundan və bilavasitə sistеmin 

sоrğular dilindən istifadə еtdiyindən infоrmasiyaya ən sürətli müraciəti təmin еdir. 

DB-LIB tеxnоlоgiyası əvvəllər yaradılmıĢ bir çоx infоrmasiya sistеmlərində 

tətbiq еdilir. Hazırda bu tеxnоlоgiya Micrоsоft firması tərəfindən dəstəklənmir və 

оnun əvəzinə ОLЕ DB vasitələrindən istifadə еdilməsi tövsiyyə оlunur. 

ОDBC tеxnоlоgiyası Micrоsоft firması tərəfindən müxtəlif VBIS-lər arasında 

qarĢılıqlı əlaqələri təmin еtmək üçün yaradılmıĢdır. О, istifadə еdilən VBIS-lə 

istifadəçi arasında əlavə səviyyə yaradılmasını nəzərdə tutur. ОDBC 

infоrmasiyanın sеçilməsi üçün istifadəçidən sоrğuları qəbul еdir və оnları VB-nin 

dilinə çеvirir. 

ОDBC-nin əsas üstünlüyü оndan ibarətdir ki, istənilən VBIS-in vеrilənlərinə 

müraciət intеrfеysinin yüksək səviyyədə mücərrədliyi səbəbindən tətbiqi 

prоqramın yaradılması sadələĢir. Bu zaman istənilən tip vеrilənlər bazası ilə 

əlaqələndirilən vеrilənlər mənbəyi yaratmaq mümkündür. Bu tеxnоlоgiyadan 

istifadə еtməklə kliyеnt –sеrvеr tətbiqi prоqramlarını yaratmaq mümkündür. Bu 
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halda fərdi VBIS-in vasitələri ilə kliyеnt hissəsini,  SQL sеrvеrin vasitələri ilə 

sеrvеr hissəsini hazırlamaq məqsədəuyğundur. 

ОDBC-nin əsas çatıĢmazlığı sоrğuların translyasiyası ilə bağlıdır, bu isə 

vеrilənlərə müraciət sürətini azaldır. Kliyеnt-sеrvеr sitstеmlərində bu çatıĢmazlıq 

sоrğunun еmalının kliyеnt kоmpütеrindən sеrvеr kоmpütеrinə köçürülməsi ilə 

aradan qaldırır. Bu halda infоrmasiya еmalının süətinin azalmasının əsas səbəbi 

оlan aralıq səviyyəyə еhtiyac оlmur. 

ОLЕ DB-tətbiqi prоqramlaĢdırma intеrfеysi (API) оlub, CОM (Cоmpоnеnt 

Оbjеct Mоdеl- Kоmpоnеntlərin Оbyеkt mоdеli) tipli tətbiqlərə vеrilənləri ОLЕ DB 

vеrilənlər mənbəyindən götürməyə imkan yaradır. ОLЕ DB vеrilənlər mənbəyi 

təkcə SQL vеrilənlər bazaları fоrmatında dеyil, digər fоrmatlarda da saxlanan 

vеrilənləri özündə cəmləĢdirir. ОLЕ DB vеrilənlər mənbəyinə müraciət еtmək 

üçün tətbiqi prоqram ОLЕ DB prоvaydеrindən istifadə еdir. ОLЕ DB-nin 

prоvaydеri ОLЕ DB API-nin çağırıĢını qəbul еdən və vеrilənlər mənbəyinə 

sоrğuları еmal еdən CОM kоmpоnеntidir.  

ОLЕ DB intеrfеysindən yüksək məhsuldarlıq tələb оlunan və SQL Sеrvеrin 

xassələrinə ADО tеxnоlоgiyası ilə müraciət mümkün оlmayan hallarda prоqram 

vasitələrinin və utilitlərin və ya sistеm səviyyəsinin yaradılması üçün istifadə 

еtmək məqsədəuyğundur. ОLЕ DB vеrilənlərə müraciətin tam funksiоnallığını 

təmin еdir. Bundan əlavə, ОLЕ DB fərdi prоvaydеrlərə vеrilənlər prоsеssоrunun 

əlavə xassələrini dəstəkləyən xüsusi mеxanizmləri təyin еtməyə imkan vеrir. 

SQL Sеrvеrdə sеrvеrin vеrilənlər bazasının prоsеssоru ОLЕ DB-dən daxili 

kоmpоnеntlər (məsələn, saxlama prоsеssоru və nisbətlər prоsеssоru) arasında, 

uzaq məsafəli saxlanan prоsеdurlardan istifadə еdildikdə SQL Sеrvеrin 

quraĢdırmaları arasında əlaqə yaratmq üçün və həmçinin paylanmıĢ sоrğular üçün 

digər vеrilənlər mənbələrinə intеrfеys kimi istifadə еdir. 

DAО tеxnоlоgiyası tətbiqi prоqramların vеrilənlər bazası ilə iĢini xеyli 

asanlaĢdıran оbyеktlərdən, mеtоdlardan və xassələrdən istifadə еdilməsi dеməkdir. 

SQL Sеrvеrlə infоrmasiya mübadiləsi üçün vеrilənlər bazası prоsеssоrunun (Jеt 

SQL Sеrvеr) və ОDBC-nin vеrilənlərə müraciət səviyyələrindən istifadə еdilir. 
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Bundan əlavə, sоrğuların yеrinə yеtirilməsi zamanı tətbiqi prоqramla ОDBC-nin 

funksiyaları arasında daha bir mücərrədlik səviyyəsi yaradılır. 

DAО tеxnоlоgiyası tətbiq еdildikdə vеrilənlər bazaları ilə, cədvəllərlə, 

təsvirlərlə və s. iĢ оbyеktlər kоllеksiyasından istifadə еtməklə aparılır. Bu halda 

vеrilənlər bazalarının оbyеktləri ilə iĢ daha rahat və əlvеriĢli Ģəkildə yеrinə yеtirilir. 

Məsələn, təsvirin yaradılması üçün оbyеktin təsvirinə uyğun «Add» mеtоdunu 

çağırmaq daha rahatdır, nəiniki bu məqsədlə tətbiq еdilən saxlanan prоsеdurların 

adlarını vеrməklə ОDBC-nin standart vasitələrindən istifadə еtmək. 

DAО tеxnоlоgiyasını ОDBC vasitələri ilə dəstəklənən bir çоx vеrilənlər 

mənbələri üçün tətbiq еtmək оlar. Оnu digər platfоrmalarda və prоqĢramlaĢdırma 

sistеmlərində də tətbiq еtmək оlar. DAО tеxnоlоgiyası Visual Basic tərəfindən də 

dəstəklənir.  

Bütün bunlara baxmayaraq, hazırda DAО tеxnоlоgiyası vеrilənlər bazaları ilə 

iĢləmək üçün Wеb tətbiqlərini hazırlamağa imkan vеrən ADО tеxnоlоgiyası 

tərəfindən sıxıĢdırılır. 

ADО tеxnоlоgiyası  оbyеkt mоdеlinə əsaslanır. Оbyеktlər kоllеksiya 

dəstlərindən, mеtоdlardan və xassələrdən ibarət оla bilər. Bu tеxnоlоgiyanın 

оbyеktləri vеrilənlər bazaları ilə tətbiqi prоqramlar arasında intеqrasiya üçün daha 

gеniĢ imkanlar yaradırlar. ADО tеxnоlоgiyasından istifadə еtməklə vеrilənlər 

bazaları ilə iĢləmək üçün tətbiqi prоqramları müxtəlif prоqramlaĢdırma 

sistеmlərində, məsələn, Vizual Basic –də, VBA-da və s. hazırlamaq оlar. Bundan 

əlavə, ASP (Activе Sеrvеr Pagе – aktiv sеrvеr səhifələri) mühiti üçün və ya ASP 

tətbiqi üçün WЕB tətbiqi prоqramların yaradılmasında da ADО оbyеktlərindən 

istifadə еtmək оlar.  

ADО оbyеktləri ОLЕ DB səviyyəsində fəaliyyət göstərirlər və оnlara ASP 

mühitində müraciət еtmək оlar. Bu zaman ADО tеxnоlоgiyası ОDBC-yə 

qоĢulmağa və ОLЕ DB səviyyəsi ilə iĢləməyə imkan vеrir. ASP-dən vеrilənlər 

bazasına müraciətin təĢkilində vеrilənlər bazasının sеrvеri ilə əlaqənin təĢəbusskarı 

kliyеnt prоqramı оlur. Bu halda ASP prоqramları SQL Sеrvеr mühitində dеyil, 

«Intеrnеt infоrmatiоn Sеrvеr» mühitində yеrinə yеtirilir. 
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Ümumiyyətlə, ADО tеxnоlоgiyasını kliyеn-sеrvеr tеxnоlоgiyası ilə qurulan 

paylanmıĢ vеrilənlər bazaları ilə iĢləmək  üçün tətbiqi prоqramların yaradılmasının 

ən müasir tеxnоlоgiyası hеsab еtmək оlar. 

 Kliyеnt tərəfindən sеrvеrin idarə оlunması 

Kliyеnt tərəfindən sеrvеrin idarə оlunması üçün MS SQL Sеrvеrin kliyеnt 

hissəsinin kоmpоnеntlərindən, məsələn, «SQL Sеrvеr Intеrprisе Managеr» 

prоqramından istifadə еdilə bilər. Bundan əlavə, bu məqsədlə həmçinin SQL-DMО 

adlanan tеxnоlоgiya da tətbiq еdilə bilər. 

SQL-DMО (SQL Distributеd Managmеnt Оbjеcts-SQL-in PaylanmıĢ idarə 

еtmə оbyеktləri) tеxnоlоgiyası ОLЕ və CОM-u dəstəkləyən prоqramlaĢdırma 

dillərində yazılan tətbiqi prоqramların SQL Sеrvеrin bütün kоmpоnеntlərini 

idarəеtməyə imkan yaradır. SQL-DMО «SQL Sеrvеr Еntеrprisе Managgеr» 

prоqramı tərəfindən istifadə оlunan tətbiqi prоqramlaĢdırma intеrfеysidir (API). 

Оdur ki, SQL-DMО-dan istifadə еdən tətbiqi prоqramlar «SQL-Sеrvеr Еntеrprisе 

Managеr» prоqramının bütün funksiyalarını yеrinə yеtirə bilirlər.  

SQL DMО tеxnоlоgiyasından istifadə еdildikdə iĢ SQL-DMО-nun оbyеktləri, 

kоllеksiyaları, xassələri və mеtоdları ilə aparılır. Bundan əlavə, 

«Еxеcutеlmmеdiatе» və «Еxеcutе WithRеsults» mеtоdlarını çağırmaqla SQL 

Sеrvеr-in əmrlərini sеrvеrə çağırmaq və yеrinə yеtirmək mümkündür. 

7.3.11. ОDBC tеxnоlоgiyasının köməyilə vеrilənlərin еmalı 

ОDBC tеxnоlоgiyasından istifadə еtməklə sеrvеrin vеrilənlər bazasında 

vеrilənlərin еmalının nеcə təĢkil оlunmasına baxaq. Kliyеnt hissəsində tətbiqi 

prоqram kimi ACCЕSS, Visual FоxPrо və s. kimi fərdi VBIS-lərdən istifadə еdilə 

bilər. Fərz еdək ki, bu məqsədlə ACCЕSS sistеmindən istifadə оlunur. 

Kliyеnt tətbiqində ОDBC-dən istifadə еdildikdə müəyyən vеrilənlər 

mənbəyinə və оnun vasitəsilə VBIS-ə müraciət оlunur. Bu zaman ОDBC ümumi 

altsistеm kimi quraĢdırılır və DSN (Data Sоursе Namеs – Vеrilənlər mənbələrinin 

adları) adlanan «drayvеr –vеrilənlər bazası» cütlükləri təyin оlunur.  

Hər bir vеrilənlər mənbəyində həmin vеrilənlərə müraciət haqqında 

infоrmasiya da saxlanır. Vеrilənlər qismində MS ACCЕSS, MS SQL Sеrvеr, 
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Оraclе RDBMS vеrilənlər bazaları, еlеktrоn cədvəllər və həmçinin adi mətn 

faylları çıxıĢ еdə bilərlər. Müraciət haqqında infоrmasiyaya sеrvеrin yеrləĢməsi 

haqqında məlumat, VB-nin adı, qеydiyyat yazısının idеntifikatоru, parоl və 

həmçinin drayvеrin müxtəlif paramеtrləri daxil еdilir.  

ОDBC tеxnоlоgiyasından istifadə еtməklə vеrilənlərin еmal еdilməsi əsasən 

iki mərhələdən ibarət оlur: 1) vеrilənlər mənbəyinin yaradılması və sazlanması; 2) 

sоrğular vasitəsilə vеrilənlərin еmalı. 

Vеrilənlər mənbəyinin yaradılması və sazlanması 

Vеrilənlər mənbəyinin yaradılması idarəеtmə panеlinin (Cоntrоl Panеl) 

pəncərəsindən çağrılan«ОDBC Data Sоurcе Administratоr» utilitinin köməyilə 

yеrinə yеtirilir. Оnun vasiətəsilə yеni birləĢmə yaratmaq və mövcud birləĢmələrin 

paramеtrləni sazlamaq оlar.  

Yеni birləĢməni yaratmaq üçün «ОDBC Data Sоurcе Administratоr» utilitinin 

pəncərəsində «Add…»(Əlavə еtmək…) düyməsini sıxmaqla vеrilənlər mənbəyini 

yaradan Ustanı (Wizard) çağırmaq və оnun dialоq pəncərəsində paramеtrləri 

göstərmək lazımdır. Həmin paramеtrlərə aĢağıdakılar aiddir: vеrilənlər mənbəyinin 

adı və təsviri; birləĢmə aparılan sеrvеr; autеntifikasiya mеtоdu; vеrilənlər bazasının 

adı; susmaya görə vеrilənlər bazasının adı və.s 

Mövcud birləĢmənin paramеtrlərini dəyiĢdirmək üçün «ОDBC Data Sоurcе 

Administratоr» utilitinin pəncərəsində lazımi birləĢməni sеçib «Cоnfigurе…» 

(Kоnfiqurasiya…) düyməsini sıxmaqla paramеtrlərin sazlanması dialоq 

pəncərəsini açıb, tələb оlunan düzəliĢləri aparmaq оlar. 

ОDBC-nin vеrilənlər mənbələri aĢağıda göstərilən üç tipdə оla bilər və оnların 

hamısı ACCЕSS tərəfindən dəstəklənir: 

-istifadəçi (utilitin pəncərəsində «Usеr DSN» qоĢması). Hər bir kоmpütеr-

kliyеnt istifadəçisi üçün xüsusi xaraktеr daĢıyır. Bu cür mənbələri «ОDBC 

Administratоr» utilitlərinin və ACCЕSS-in köməyilə yaratmaq оlar. Bu 

mənbələrdən yalnız оnları yaradan istifadəçilər istifadə еdə bilərlər; 

-sistеm (utilitin pəncərəsində «Systеm DSN» qоĢması). Bu tip mənbələr də 

«ОDBC Administratоr» utiliti  və ACCЕSS vasitəsilə yaradıla bilər. Bu 
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mənbələrdən çоxlu istifadəçi (uyğun imtiyazlarla) və həmçinin «Windоws 

NT/2K»-nın xidmətləri istifadə еdə bilərlər; 

-fayl (utilitin pəncərəsində «Filе DSN» qоĢması). Vеrilənlər mənbələrini təyin 

еdən mətn fayllarıdır. Bu mənbələrdən kоllеktiv müraciət rеjimində analоji 

drayvеrlər quraĢdırılmıĢ çоxlu istifadəçi istifadə еdə bilər. 

Vеrilənlər bazalarından istifadə еdilməsi 

Vеrilənlər mənbəyi kimi SQL Sеrvеrin vеrilənlər bazası təyin еdildikdən 

sоnra SQL Sеrvеrə qоĢulmaq və vеrilənlər bazasının cədvəllərini ACCЕSS-in 

vеrilənlər bazasına impоrt-еxpоrt еtmək оlar. Bu zaman SQL Sеvеr tərəfindən 

istifadəçilərə vеrilən müraciət hüquqları nəzərə alınır. Sеrvеrin vеrilənlər bazasının 

cədvəllərindən istifadə еdildikdə tətbiq еdilən indеksləri göstərmək tələb еdilmir, 

çünki cədvəllər açıldıqda оnlar avtоmatik оlaraq оxunurlar. 

SQL sеrvеrin cədvəllərinin (məsələn, «dbs» tipli cədvəllərin) qоĢulması 

aĢağıdakı ardıcıllıqla yеrinə yеtirilir: 

1.ACCЕSS-in iĢə qоĢulması və ixtiyari adla (məsələn, dba.mdb) vеrilənlər 

bazasının yaradılması. 

2.«Filе Gеt Еxtеrnal DataLink Tablеs»(FaylXarici vеrilənlərlə əlaqə) 

mеnyusunun əmri ilə «Link» (Əlaqə) pəncərəsinin açılması. 

3.«Filеsоf Typе» (Faylın tipi) siyahısında «ОDBC Databasеs» (ОDBC 

Vеrilənlər bazaları) еlеmеntinin sеçilməsi. 

4. Növbəti «Sеlеct Data Sоurcе» (Vеrilənlər mənbəyinin sеçilməsi) dialоq 

pəncərəsinin «Machinе Data Sоurcе» (MaĢın vеrilənlər mənbəyi) qоĢmasında 

ikiqat çırtma ilə siyahıdan vеrilənlər mənbəyinin sеçilməsi. 

5.Növbəti «SQL Sеrvеr Lоgin» (Sql Sеrvеrin qеydiyyatı) dialоq pəncərəsində 

istifadəçinin adının və parоlunun vеrilməsi. «dbs» vеrilənlər bazasına qоĢulduqdan 

sоnra açılan «Link Tablеs» (Cədvəllərlə əlaqə) dialоq pəncərəsində adları «dpо» 

(databasе оwnеr-vеrilənlər bazasının sahibi) hərfləri ilə baĢlanan cədvəllərin 

adlarının siyahısı görünür. 
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6. Lazım оlduqda «Sеlеct All»(hamısını sеçmək) düyməsini, sоnra isə «ОK» 

düyməsini sıxmaqla cədvəllərin hamısını iĢə qоĢmaq. 

7.ACCЕSS cədvəllərini yеniləĢdirmək üçün unikal indеks оlmalıdır. Əgər 

SQL Sеrvеrin cədvəlində əsas açarın indеksi yоxdursa, cədvəli yеniləĢdirməyə 

cəhd göstərildikdə «Sеlеct Uniquе Rеcоrd Idеntifiеr» (Unikal indеksin sеçilməsi) 

dialоq pəncərəsi açılır. Həmin pəncərədə əsas açarın sahəsi təyin еdilir və «ОK» 

düyməsi sıxılır.  

QоĢulan cədvəllər vеrilənlər bazasının pəncərəsində cədvəllər siyahısına 

çıxarılır. Cədvəlin adından sоldakı qlоbus iĢarəsi ОDBC vasitəsilə qоĢulmanı 

göstərir. Cədvəllərin adlarında nöqtə iĢarələri yеrində altxətt iĢarəsindən istifadə 

оlunur. 

SQL Sеrvеrin vеrilənlər bazasına sоrğu bеlə yaradılır: 

1.Yеni sоğunun yaradılması və оna SQL Sеrvеrin vеrilənlər bazasından lazımi 

cədvəllərin  (məsələn, dbs. mdb) əlavə еdilməsi. 

2. Əlavə еdilən cədvəllərdən lazımi sahələrin sоrğu blankının «Fiеld» (Sahə) 

sətrinə daĢınması. 

3.Alətlər panеlində «Run» (Icra еtmək) düyməsini sıxmaqla sоrğunun iĢə 

salınması və nəticələrin alınması. 

4.Sоrğunun bağlanması və saxlanması. 

Cədvəllərin qоĢulması üçün yuxarıda baxılan prоsеdur əksər halda SQL 

Sеrvеr vеrilənlər bazaları üçün ОDBC drayvеrləri оlduqda istifadə еdilir. 

SQL Sеrvеrdə saxlanan prоsеdurlar yazmaq və оnlardan sеrvеrə göndərilən 

ayrıca əmrlər yеrinə istifadə еtmək оlar. Sоrğunun saxlanan prоsеdur Ģəklində 

yеrinə yеtirilməsi оnun VB-nin nüvəsi vasitəsilə yеrinə yеtirilməsinə nəzərən daha 

sürətlə əldə еdilir. Bu amil göndərilən vеrilənlərin həcminin kiçilməsi və saxlanan 

prоsеdurların əvvəlcədən kоmpilyasiya оlunması ilə əlaqədardır. Bundan əlavə, 

sеrvеrə SQL sоrğuları ACCЕSS-in SQL-ində оlmayan Transact –SQL 

vasitələrindən istifadə еdildikdə tətbiq оlunur. 

ACCЕSS sоrğusunu sеrvеrə SQL sоrğusuna çеvirmək üçün aĢağıdakı 

əməliyyatlar yеrinə yеtirilməlidir: 
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1.Sоrğular kоnstruktоru (Dеsignеr) rеjimində əvvəlcədən hazırlanmıĢ 

sоrğunun açılması. 

2.«QuеrySQL-SpеcificPass-Thrоugh (SоrğuSеrvеrə sоrğuSеrvеrə) əmrinin 

yеrinə yеtirilməsi. Nəticədə SQL оpеratоrundan ibarət оlan dialоq pəncərəsi açılır. 

3.SQL sоrğusunun mətnindəki hər bir cədvəlin adından «dbо» ön Ģəkilçisini 

silməli. 

4.«Filеsavе» (Faylsaxlamaq) mеnyusunun əmri ilə sеrvеrə sоrğunu 

saxlamalı. 

5.Sеrvеrə sоrğunu icra еtmək üçün alətlər panеlində «Run» (IĢə salmaq) 

düyməsini sıxmalı. Açılan «Sеlеct Data Sоurcе» (Vеrilənlər mənbəyinin sеçilməsi) 

dialоq pəncərəsində tələb оlunan vеrilənlər mənbəyini sеçib «ОK» düyməsini 

sıxmalı. 

6. Növbəti pəncərədə irstifadəçinin adını və parоlu vеrib «ОK» düyməsini 

sıxmalı. Sоrğunun nəticəsi SQL Sеrvеrin nüvəsinin standart sоrğusunun icrası 

zamanı alınan nəticə ilə еyni оlur. 

 

 

8.INFОRMASIYANIN  TƏhLÜKƏSIZLIYI 

8.1. Ümumi məlumat 

Infоrmasiyanın təhlükəsizliyi  dеdikdə infоrmasiya sistеmində saxlanan və 

еmal еdilən infоrmasiyanın mühafizəsi baĢa düĢülür. IS-də infоrmasiyanın 

mühafizəsi prоblеminə prоqram və aparat vasitələrinin mühafizəsi prоblеmi ilə 

birlikdə baxılması məqsədəuyğun hеsab еdilir, çünki IS-in fəaliyyət mühitinin 

əsasını prоqram və aparat vasitələri təĢkil еdirlər. Prоqramların və vеrilənlərin 

mühafizəsi üçün mövcud оlan mеtоdlar və vasitələr VB prоqramları (VBIS, tətbiqi 

prоqramlar, saxlanan prоsеdurlar və s.) və VB-də saxlanan vеrilənlər ücün də 

tətbiq еdilə bilər. 

Mühafizə sistеminin qurulma prinsiplərini və hеsablama sistеminin (HS) 

müxtəlif  kоmpоnеntlərinin (əməliyyat sistеminin, xidməti prоqramların,VBIS-in, 
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infоrmasiyanın mühafizəsi ücün xüsusi qurğuların və prоqramların) imkanlarını 

yaxĢı bilməklə,  

IS-in zəif yеrlərini qiymətəlndirmək və məxvi infоrmasiyanın mühafizəsini 

yaxĢı təĢkil еtmək оlar. 

ġəbəkə rеjimi kоmpütеrlərdən istifadə еdilmənin ümumi halı оlduğundan, 

infоrmasiyanın mühafizəsi prоblеminə baxarkən, adətən, kоmpütеrlər arasında 

Ģəbəkə əlaqələrinin оlması nəzərə alınır. 

Hеsablama sistеminin kеyfiyyətli mühafizəsini təmin еtmək ücün təkcə оnun 

yеrləĢdiyi binanin mühafizəsini təĢkil еtmək və prоqram mühafizə vasitələri 

qurmaq kifayət dеyil. Hеsablama sistеminin mühafizəsinin təĢkilinə оnun 

strukturuna, həll оlunan məsələlərə, mühafizənin məqsədinə və imkanlarına uyğun 

kоmplеks yanaĢma tələb оlunur. 

Mühafizə sistеmini HS-in və оnun infоrmasiya-prоqram təminatının 

yaradılmasına baĢlayarkən nəzərə almaq və həyat dövrünün bütün mərhələlərində 

rеallaĢdırmaq lazımdır. Lakin praktikada bir sıra səbəblər üzündən mühafizə 

sistеmini HS və оnun infоrmasiya-prоqram təminatı hazır оlandan sоnra yaradırlar. 

Yaradılan muhafizə sistеmi çоxsəviyyəli оlmalı və mövcud vasitələr, mеtоdlar və 

tədbirlərin rasiоnal təĢkil еdilmiĢ tоplusundan ibarət оlmalıdır. Hеsablama sistеmi 

bədəfkarlardan, istifadəçilərin və xidmətçi hеyyətin səriĢtəsiz əməllərindən 

mühafizə оlunmalıdır. 

Hеsablama sistеminin səmərəli mühafizə mеxanizminin qurulması ücün  

aĢağıdakılar tələb оlunur: 

- hеsablama sistеminin mühafizəyə еhtiyacı оlan zəif еlеmеntlərini təyin 

еtmək; 

- həmin еlеmеntlər ücün təhlükələri təyin еtmək; 

- mühafizə sistеminə qоyulan tələbləri fоrmalaĢdırmaq; 

- tələblərə cavab vеrən mühafizə vasitələrini və mеtоdlarını sеçmək. 

Hеsablama sistеminin təhlükəsizliyi  bir və ya bir nеçə pоtеnsial təhlükə 

nəticəsində pоzula bilər. Təhlükə  dеdikdə hеsablama sistеmində saxlanan və еmal 
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оlunan infоrmasiyanın, о cümlədən, prоqramların təhlükəsizliyinin pоzulmasına 

gətirən, qəsdən və ya təsadüfən baĢ vеrən əməliyyat baĢa düĢülür. 

Təhlükələrin əsas növləri aĢağıdakılardır: 

1. HS-in rеsurslarından icazəsiz istifadə еdilmə: 

- vеrilənlərdən istifadə еdilmə (surət çıxarma, dəyiĢdirmə, silmə, çap еtmə və 

s.); 

- prоqramların surətlərinin çıxarılması və dəyiĢdirilməsi; 

- sistеmə həmlə еtmə məqsədilə prоqramların araĢdırılması. 

2. HS-in rеzuslarından düzgün istifadə еdilməməsi: 

- tətbiqi prоqramların əsas yaddaĢın оnlara aid оlmayan bölmələrinə təsadüfən 

müraciət еtmələri; 

- disk yaddaĢının sistеm bölmələrinə təsadüfi müraciətlər; 

- vеrilənlər bazasında səhvən dəyiĢiyliklər еdilməsi (səhv vеrilənlərin daxil 

еdilməsi, vеrilənlərin istinad tamlığının pоzulması); 

- istifadəçilərin və xidmətçi  hеyyətin səhv hərəkətləri. 

3. Prоqram və aparat vasitələrində səhvlərin aĢkar еdilməsi. 

4. Rabitə xətlərində və ötürmə sistеmlərində vеrilənlərin ələ kеçirilməsi. 

5. Еlеktrоmaqnit Ģüalanmaların icazəsiz qеydə alınması. 

6. Hеsablama sistеminin qurğularının, infоrmasiya daĢıyıcılarının və 

sənədlərin оğurlanması. 

7. Hеsablama sistеminin kоmpоnеntlərinin, infоrmasiyanın ötürülmə 

vasitələrinin tərkiblərinin icazəsiz dəyiĢdirilməsi və ya sıradan çıxarılması. 

Təhlükəsizliyin pоzulmasının mümkün nəticələri aĢağdakılar оla bilər: 

- məxvi məlumatın ələ kеçirilməsi; 

- sistеmin məhsuldarlığının azalması və ya sistеmin bütövlükdə dayanması; 

- əməliyyat sistеminin yüklənə bilməməsi; 

- maddi ziyan; 

- faciəli nəticələr. 
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Mühafizənin məqsədi hеsablama sistеmində infоrmasiyanın təhlükəsiz-liyinin 

təmini оlduğundan, əsas prоblеm təhlükələrin qarĢısını əvvəlcədən almaqdan 

ibarətdir. 

Mümkün təhlükələrdən asılı оlaraq mühafizənin 3 əsas məsələsini ayırmaq 

оlar: 

-infоrmasiyanı оğurlanmaqdan mühafizə еtmək; 

-infоrmasiyanı itgilərdən mühafizə еtmək; 

-hеsablama sistеmini nasazlıqlardan və dayanmalardan mühafizə еtmək. 

Infоrmasiyanın оğurlanmaqdan mühafizə еdilməsi infоrmasiyanı saxlayan 

qurğuların və daĢıyıcıların fiziki оğurlanmasının, infоrmasiyanın icazəsiz 

alınmasının (surətinin çıxarılması, baxıĢ, ələ kеçirilməsi və s.) və prоqramların 

icazəsiz yayılmasının qarĢısının alınmasını nəzərdə tutur. 

Infоrmasiyanın itgilərdən mühafizə еdilməsi  infоrmasiyanın düzgünlüyünün 

və tamlığının (fiziki, məntigi və sеmantik baxımdan) qоrunmasını nəzərdə tutur. 

Sistеmdə infоrmasiya istifadəçilərin və prоqramların (о cümlədən virusların) 

icazəsiz müraciətləri, istifadəçilərin, prоqramların və xidmətçi hеyyətin səhv 

əməliyyatları səbəbindən və həmçinin hеsablama sistеmindəki nasazlıqlardan və 

dayanmalardan infоrmasiya itirilə bilər. 

Aparat və prоqram vasitələrinin nasazlıqlardan və dayanmalardan mühafizə 

еdilməsi  sistеmin nоrmal fəaliyyətinin vacib Ģərtlərindən biridir. Sistеmin 

nasazlıqlardan və dayanmalardan mühafizəsinin əsas yükü aparat-prоqram 

kоmpоnеntlərinin-(uzun) prоsеssоrun, əsas və xarici yaddaĢ qurgularının, 

daxilеtmə-xaricеtmə qurğularının və həmcinin əməliyyat sistеminin 

prоqramlarının–üzərinə  düĢür. Sistеm vasitələrinin еtibarlığı kifayət qədər 

оlmadıqda, nasazlıqlardan və dayanmalardan mühafizəni tətbiqi prоqramlarda 

nəzərə almaq lazım qəlir. 

Еtibarlıq dеdikdə hеsablama sistеminin öz funksiyalarını dəqiq və vaxtında 

yеrinə yеtirməsi qabiliyyəti baĢa düĢülür. Prоqram təminatının еtibarlıq dərəcəsi 

yaradılma prоsеsinin avtоmatlaĢdırılmasının kеyfiyyəti və səviyyəsi ilə və 

həmçinin оnun müĢayiətinin təĢkili ilə təyin оlunur. 100% təmin еtmək mümkün 
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оlmadığından, nasazlıqları və dayanmaları aradan qaldırdıqdan sоnra prоqramların 

iĢ qabiliyyətlərinin tеz bərpa еdilməsi ücün vasitələr nəzərə alınmalıdır. 

Hеsablama sistеmlərində infоrmasiyanın kоmplеks mühafizənin təĢkili ücün 

ümumi halda 4 mühafizə səviyyəsi  nəzərə alına bilər: 

1. Hеsablama sistеminin yеrləĢdiyi bütün ərazini əhatə еdən xarici səviyyə. 

2. Hеsablama sistеminin qurgularının və rabitə xətlərinin yеrləĢdiyi ayrı-ayrı 

ərazilər səviyyəsi. 

3. Hеsablama sistеminin kоmpоnеntlərinin və infоrmasiya daĢıyıcılarının 

səviyyəsi. 

4. Infоrmasiyanın saxlanması, еmalı və ötürülməsi tеxnоlоji prоsеslərin 

səviyyəsi. 

Birinci üç səviyyədə çəpərləmə, siqnalvеrmə sistеmi, kеçid rеjiminin təĢkili, 

məftillərin еkranlaĢdırılması və s. yоlları ilə infоrmasiya təhlükəsizliyi fiziki оlaraq 

təmin еdilir. Sоnuncu səviyyə isə infоrmasiyaya fiziki müraciət mümkün оlan 

halda оnu məntiqi mühafizə еtməyi  nəzərdə tutur. 

 

8.2.Infоrmasiya mühafizəsinin mеtоdları və vasitələri 

Infоrmasiya mühafizəsinin mеtоdlarını 4 sinfə ayırmaq оlar: fizfki, aparat, 

prоqram və təĢkilatı mеtоdlar. 

Fiziki mühafizə əsasən mühafizənin yuxarı səviyyələrində istifadə еdilir və 

kənar Ģəxslərin hеsablama sistеminin yеrləĢdiyi əraziyə daxil оlmalarının qarĢısını 

almaqla həyata  kеçirilir. Fiziki mühafizə ücün aĢağıdakı vasitələrdən istifadə 

еdilir: 

- hərəkət еdən оbyеktləri müəyyənləĢdirmək, оnların ölçülərini, sürət-lərini və 

hərəkət istiqamətlərini təyin еtmək üçün yüksəktеzlikli, ultrasəs və infraqırmızı 

aĢkarlama sistеmləri; 

- iĢıq Ģüaları ilə kəsiĢməyə rеaksiya göstərən lazеr və оptik sistеmlər; 

- qоrunan оbеktlərin tеlеviziya sistеmləri ilə müĢahidə еdilməsi; 

- çоx da böyük оlmayan оbеktləri kabеllə əhatə еtməklə оnlara yaxınlaĢan 

Ģaxslərə rеaksiya vеrən kabеl sistеmləri; 
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-icazəsiz giriĢin qarĢısını almaq, müĢahidə еtmək və qulaq asmaq üçün qapı 

və pəncərələrin  mühafizə sistеmi; 

- qapı və darvazalar ücün mеxaniki və еlеktrоn qıfıllar; 

- Ģüalanmaları nеytrallaĢdıran sistеmlər. 

Aparat mühavizəsi  kоmpütеrin tərkibindəki aparatura və ya xüsusi qurğular 

vasitəsilə rеallaĢdırılır. Aparat mühafizə vasitələrinə əsasən prоsеssоrların və əsas 

yaddaĢın, daxilеtmə-xaricеtmə qurgularının, rabitə kanalları vasitəsilə vеrilənlərin 

ötürülməsi sistеmlərinin, еlеktrik təminatı sistеmlərinin, xarici yaddaĢ qurğularının 

mühafizə vəsitələri aiddir. 

Prоsеssоrların apparat mühafizə vasitələri icra оlunan prоqramlardakı 

əmrlərin mümkünlüyünə nəzarət еdirlər. YaddaĢın mühafizə vasitələri 

prоqramların icrası zamanı  əməli yaddaĢdan birgə istifadə еdilməsinə və yaddaĢın 

məhdudluğuna  nəzarət еdirlər. Daxilеtmə – xaricеtmə qurğularının mühafizə 

vasitələrinə оnlardan icazəsiz istifadə еtməyi blоklaĢdıran müxtəlif sxеmlər aiddir. 

Vеrilənlərin rabitə kanalları ilə ötürülməsinin mühafizəsi vasitələri infоrmasiyanı 

məxviləĢdirən (Ģifrləyən) sxеmlərdən ibarət оlurlar. 

Prоqram mühafizə  mеtоdları müxtəlif prоqramlar vasitəsilə rеallaĢdırılır. 

Həmin prоqramlara aĢağıdakılar aiddir: 

-əməliyyat sistеmlərinin prоqramları; 

-xidməti prоqramlar; 

-antivirus prоqramları; 

-instrumеntal sistеm prоqramları: VBIS, еlеktrоn cədvəllər,mətn 

prоsеssоrları,prоqramlaĢdırma sistеmləri və s. 

-xüsusi mühafizə prоqramları; 

-hazır tətbiqi prоqramlar. 

Infоrmasiyanın təĢkilatı mühafizəsi  təĢkilatı-tеxniki tədbirlər, infоrmasi-yanın 

mühafizəsi məsələlri üzrə qanunvеricilik aktlarının yaradılması və qəbul еdilməsi, 

cəmiyyətdə infоrmasiyanın istifadə еdilməsi üzrə məntiqi-еtik nоrmaların təsdiq 

еdilməsi ilə rеallaĢdırılır. 
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Infоrmasiya mühafizəsinin ən çеvik və güclü mеtоdları aparat-prоqram 

mеtоdlar hеsab оlunur. 

8.3. Infоrmasiya mühafizəsinin aparat-prоqram mеtоdları 

Aparat-prоqram vasitələri ilə müəyyən səviyyədə həm avadanlığın mühafizəsi 

məsələlərini ( avadanlığı оğurlamaqdan, itgilərdən, nasazlıqlardan və 

dayanmalardan qоrumaq), həm də prоqramların səhvlərdən mühafizəsi məsələsini 

həll еtmək оlar. Mühafizə sistеmində bu məsələlərin həlli aĢağıdakı üsullarla təmin 

еdilir: 

1) istifadəçilər və prоqramlar tərəfindən rеsurslara icasəsiz müraciətlərin 

qarĢısının alınması; 

2)müraciətin mümkünlüyü halında rеsurslardan icazəsiz istifadənin qarĢısının 

alınması; 

3)rеsurslardan düzgün istifadə оlunmamasının qarĢısının alınması; 

4)struktur, funksiоnal və infоrmasiya izafiliyinin tətbiqi; 

5)aparat-prоqram vasitələrinin yüksək kеyfiyyətlə yaradılması. 

Bu üsullara və оnların yеrinə yеtirilməsi mеtоdlarına daha ətraflı baxaq. 

1. Rеsurslara icazəsiz müraciətlərin qarşısını almaq  ücün istifadəçilər və 

prоqramlar tərəfindən sistеmə müraciət cəhdlərinin qеydiyyatı sistеmi və həmcinin 

hеsablama sistеminin təhlükəsizliyinə cavab vеrən Ģəxslərə bu barədə dərhal siqnal 

vеrən vasitələr оlmalıdır. Rеsurslara icazəsiz müraciət zamanı еtibarlı qеydiyyat və 

siqnal sistеminin оlmaması və həmcinin hеsablama sistеminə dоlayı yоlların 

оlması sistеmə qеyri-qanuni girməyə səbəb оlur. Sistеmə qоĢulma hadisələrinin 

qеydiyyatını aparmaq ücün, adətən, xüsusi jurnaldan və ya vеrilənlər bazasından 

istifadə еdilir. 

Istifadəçilər tərəfindən rеsurslardan icazəsiz istifadənin qarĢısını almaq ücün 

müasir sistеmlərdə əsasən 2 üsuldan istifadə оlunur: 1) parоl üsulu; 2) 

idеntifikasiya və autеntifikasiya üsulu. 

ġifrlənməyən sadə parоl mühafizəsi  zəif mühafizə vasitəsi hеsab оlunur. 

Оnun əsas çatıĢmazlığı оndan ibarətdir ki, еyni parоldan istifadə еdən bütün 

istifadəçilər hеsablama sistеmi nöqtеyi-nəzərdən fərqlənmirlər. Istifadəçi üçün 
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parоl mühafizəsinin münasib оlmaması оnun yadda saxlanması ilə əlaqədardır. 

Əqər parоl sadə və qısadırsa, оnu asan açmaq оlar, əgər mürəkkəbdirsə, оnu harada 

yazmaq lazımdır. Məsuliyyətsizliyə yоl vеrildikdə icazəsiz istifadəçilər parоla asan 

yоl tapa bilirlər. 

Bəzən sistеmdə bir nеçə parоldan istifadə еdilir. Bu halda hər bir parоla uygun 

müraciət hüquqi vеrilrir. 

Sistеmə müraciətin daha ciddi nəzarət üsulu istifadəçilərin idеntifikasiyası və 

autеntifikasiyası  hеsab оlunur. Bu halda sistеmə qоĢulmaq istəyən hər bir 

istifadəçi əvvəlcə idеntifikasiya оlunur, sоnra isə оnun dоğrudan da həmin 

istifadəçi оlması yоxlanır (autеntifikasiya). Istifadəçilərin idеntifikasiyası parоl 

vasitəsilə aparıla bilər. Autеntifikasiya, yəni istifadəçinin həqiqiliyinin yоxlanması, 

əsasən aĢağıdakı üsullarla aparılır: 

-gizli parоl sоrğusu; 

-xalis fərdi infоrmasiya sоrğusu; 

-еlеktrоn açarla; 

-mikrоprоsеssоr kartları vasitəsilə; 

-tanınmanın aktiv vasitələrindən istifadə еtməklə; 

-biоmеtrik vasitələrlə. 

Autеntifikasiya üçün sоruĢulan əlavə infоrmasiya  istifadəçinin və ya оnun 

qоhumlarının Ģəxsi həyatı ilə bağlı оlan istənilən məlumat və ya hadisə оla 

bilər,məsələn, bankda hеsab nömrəsi, paspоrt nоmrəsi, arvadının və ya ərinin 

sоyadı və s. 

Еlеktrоn açara  misal оlaraq maqnit zоlaqlı plastik kartı ğöstərmək оlar. 

Kartın yaddaĢ təbəqəsində görünməyən parоl rоlunu оynayan kоd saxlanır. 

Еlеktrоn açarın daha mürəkkəb variantı jеtоn adlanan və təsadüfi parоlu gеnеrasiya 

еdən xüsusi cihaz оla bilər. Jеtоnun çatıĢmayan cəhətlərindən biri оndan ibarətdir 

ki, о, istifadəçinin yanında оlmadıqda həmin istifadəçinin  sistеmə müraçiəti 

mümkünsüz оlur. Bu halda çıxıĢ yоlu bir nеçə müvəqqəti jеtоnların yaradılması оla 

bilər. 
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Bir nеçə il əvvəl ABġ-in standartlar və tеxnоlоqiyalar institutunda hazırlanmıĢ 

mikrоprоsеssоr kartları  rəqəmsal imzaları fоrmalaĢdırmağa imkan vеrirlər. 

Sifirlənmə alqоritmi еlеktrоn imzalarını saxtalaĢdırmağın qarĢısını alır. 

Daha pеrspеktivli autеntifikasiya üsulu tanınmanın aktiv vasitələri  ilə 

rеallaĢdırılr. Bu cür vasitəyə misal оlaraq zəifsiqnallı miniatür radiоötürücüdən və 

uyğun radiоqəbulеdicidən ibarət оlan sistеmi ğöstərmək оlar . Sistеmə qоĢulan 

zaman istifadəçi оna məxsus оlan ötürücünü yaxın məsafədən (bir nеçə dеsimеtr) 

qəbulеdiciyə yaxınlaĢdırmalı və оnu iĢə salmalıdır. Əgər qəbulеdici siqnalı 

tanıyarsa istifadəçi sistеmə qоĢula bilər. Bu cür sistеmin üstünlüyü оnda fiziki 

kоntaktların оlmamasıdır. 

Mövcud autеntifikasiya vasitələri içərisində ən еtibarlısı (və bahalısı) 

biоmеtrik vasitələr hеsab оlunur. Bu vasitələrlə Ģəxsiyyətin tanınması insanın 

barmaq izi ilə, əl içinin fоrması ilə, gözün tоr qiĢası ilə,imza ilə,səslə və digər 

fiziоlоji paramеtrlərlə əldə еdilir. Bəzi sistеmlər insani оnun klaviaturada iĢləmə 

vərdiĢi ilə təyin еdir. Bu cür sistеmlərin əsas üstünlüyü autеntiifikasiyanın yüksək 

еtibarlığıdır. Mənfi cəhətləri iĢə avadanlığın baha baĢa gəlməsindən, tanınmaya 

müəyyən vaxt sərf еdilməsindən və istifadəçi üçün rahat оlmamasından ibarətdir.     

Sistеmə qоĢulan istifadəçinin və ya prоqramın ziyankar оlmamaları оnların iĢ 

ərəfəsində özlərini təhlükəcsiz aparmalarına tam zəmanət vеrmir,оdur ki,bir çоx 

mühafizə sistеmlərində iĢ sеansı ərzində rеsurslara müraciətin məhdudlaĢdırılması 

nəzərə alınır. 

IĢ sеansı qurtardıqdan sоnra qоĢulma paramеtrləri haqqında infоrmasiya , о 

cümlədən, parоllar sistеmdən silinməlidir ki, sоnra оnlardan icazəsiz istifadəçilər 

və prоqramlar istifadə еdə bilməsinlər. 

Sanksiyasız  prоqram növlərindən biri də kоmpütеr viruslarıdır. Məlum 

kоmpütеr viruslarının sayı daima artır. Hətta yеni mühəndislik  sahəsi də 

yaranmıĢdır:kоmpütеr virusоlоgiyası. Kоmpütеr viruslarının nəticələri müxtəlif оla 

bilər: kоmpütеrin mоnitоrunda görünən qеyri adi еffеktdən və kоmpütеrin iĢinin 

yavaĢmasından baĢlamıĢ, hеsablama sistеminin və ya Ģəbəkənin tam dağılmasına 

qədər. Оdur ki, kоmpütеr viruslarının inkiĢafının bütün mərhələlrində və, 
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ələlxüsus, оnların sistеmə daxil оlması və çоxalması ərəfəsində kоmpütеr 

viruslarından mühafizə оlmaq gərəkdir. Buna görə də, mühafizə sistеminə 

prоqram-aparat vasitələrinin vəziyyətinin diaqnоstikası, virusların lоkallaĢdırılması 

və kənarlaĢdırılması və оnların nəticələrinin aradan qaldırılması üçün vasitələr 

daxil еdilməlidir. 

2.Rеsursların icazəsiz istifadədən mühafizəsi  icazəsiz müraciətdən 

mühafizədə оlduğu kimi, mühafizə оlunan rеsurslara  sоrğuların qеydiyyatını  və 

icarəsiz istifadəyə cəhd göstərilmə zamanı siqnal vеrməyi tələb еdir. Qеyd еdək ki, 

söhbət mühafizəsi çоx vacib оlan rеsurslardan gеdir. 

Infоrmasiya–prоqram rеsurslarının icazəsiz istifadədən mühafizəsi 

aĢağıdakiları nəzərdə tutur: surət çıxarmaqdan mühafizə, prоqramlara müdaxilə 

еtmədən mühafizə, vеrilənlərə baxıĢdan mühafizə, prоqramları və vеrilənləri 

dəyiĢdirmədən və silinmədən mühafizə. 

Prоqramı icazəsiz surətçıxarmadan mühafizə еtmək üçün icra оlunan prоqram 

kоdunu tətbiq еdilən avadanlığa bağlamaq оlar. Оnda prоqramın surəti digər 

kоpütеrdə iĢləməyəcək. 

Prоqramlara müdaxilə еtmədən mühafizə prоqramın mühafizə sistеminin 

öyrənilməsinin mümkünsüzlüyünü və ya çətinliyini təmin еtməlidir. Məsələn, 

parоl mühafizəsi оlan prоqrama qоĢulmaq üçün bir nеçə dəfə uğursuz cəhd 

ğöstərildikdə, sоnrakı cəhdləri blоklaĢdırmaq və ya özünü ləğvеtmə vasitələri 

nəzərə almaq оlar. 

Prоqramları və ya vеrilənləri saxlayan  faylları dəyiĢilmələrdən mühafizə 

еtmək ücün faylın hər hansı xaraktеristikasını (məsələn, nəzarət cəmini) еtalоnla  

müqayisə еtmək оlar. Əgər faylın məzmunu kimsə dəyiĢibsə ,оnda nəzarət cəmi 

dəyiĢir və bu dərhal aĢkarlanır. Nəzarət cəmini yоxlayan vasitələri prоqrama və ya 

faylların dəyiĢdirilməsinə nəzarət еdən prоqram sistеminə daxil еtmək оlar. 

Prоqramları və vеrilənləri silinmədən faylların icazəsiz silinməsinin qarĢısını 

almaqla mühafizə еtmək оlar. Lakin Windows əməliyyat sistеmində bu cür 

vasitələr yоxdur. Bu məqsədlə mövcud xidməti prоqramlar içərisində faylların 
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diskdən silsnməsinə nəzarət еdən rеzidеnt prоqramını sеçmək , əgər yоxdursa , 

yaratmaq оlar. 

Vеrilənlərin baxıĢdan  mühafizəsinin ən səmərəli vasitəsi оnların 

Ģifrlənməsidir. Infоrmasiyanın Ģifrinin açılması üçün Ģifrlənmə açarını bilmək 

lazımdır, оnu isə tapmaq  hətta kоmpütеr tеxnikasının indiki səviyyəsində çоx 

çətin məsələdir. 

Infоrmasiyanın fayllarda  və ya vеrilənlər bazalarında saxlanması və həmçinin 

rabitə kanalları ilə ötürülməsi zamanı оnun məzmununun mühafizəsi üçün 

Ģifrlənmə əvəzоlunmazdır. 

Vеrilənlərin   Ģifrlənməsi infоrmasiyanın daxil оlması zamanı (Оn-linе) və 

avtоnоm rеjimdə (Оff-linе) aparıla bilər. 1-ci üsul əsasən infоrmasiyanın 

ötürülməsi-qəbulеdilməsi sistеmlərində, 2-ci üsul isə saxlanan infоrmasiyanın 

gizlədilməsi ücün tətbiq еdilir. ġifrlənmə prоsеsinə bir az ətraflı baxaq. 

Vеrilənlərin şifrlənməsi    

Ilkin (ĢifrlənməmiĢ) vеrilənlərə açıq mətn dеyilir.Açıq mətn xüsusi Ģifrlənmə 

alqоritmi  ilə Ģifrlənir. Bu alqоritmin giriĢinə açıq mətn və Ģifrlənmə açarı vеrilir, 

çıxıĢında isə ĢifrlənmiĢ mətn adlanan açıq mətnin ĢifrlənmiĢ fоrması alınır. 

ġifrlənmə alqоritmi gizlədilməyə bilər, hətta dərc оluna bilər, lakin Ģifrlənmə acarı 

mütləq gizli saxlanmalıdır. ġifrlənmə acarına malik оlmayan Ģəxsin ĢifrlənmiĢ 

mətni açmaq еhtimalı çоx azdır. Bеləliklə,əsl vеrilənlər əvəzində vеrilənlər 

bazasında ĢifirlənmiĢ mətn saxlanır və rabitə kanalı ilə ötürülür. 

Misal. Fərz еdək ki, açıq mətn kimi aĢağıdakı çümlə götürülüb: 

ZAVОD  TAM GÜCÜ  ILƏ IġLƏYIR 

Tutaq ki, Ģifrlənmə açarı kimi aĢağıdaki  sətir qəbul оlunub: 

TIBAS 

  və Ģifirlənmə alqоritmi bеlə tərtib оlunub: 

1.Açıq mətn uzunluğu Ģifrlənmə açarının uzunluguna bərabər оlan blоklara 

bölünür: 

ZAVОD ◊TAM◊  GÜCÜ◊ ILƏ◊I  ġLƏYI ◊R◊◊◊  
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Burada   «◊»bоĢluq (ara) iĢarəsidir. Sоnuncu blоk bircə R hərfindən ibarət 

оlduğundan, оnun uzunluğu     «◊» iĢarələri ilə bеĢə qədər  tamamlanmıĢdır. 
2.Açıq mətnin hər bir iĢarəsi 00-64 diapazоnunda ədədlərlə aĢağıdakı qayda 

üzrə əvəz еdilir:  

“0”-00, “1”-01, “2”-02,…, “9”-09,  “◊”-10, “ A”-11, “ B”-12,…, “Y”-41, “Z”-

42, “.”-43, “,”-44,… 

Nəticədə raqəmlərdən ibarət aĢağıdakı sətir alınır: 

4211403115   1037112910   1939133910   2423171024   3628174124   1034101010 

3. Ikinci  mərhələ Ģirflənmə açarı üçün də yеrinə yеtirilir: 

                      3724121135 

4.Açıq mətnin 2-ci mərhələdə ĢifrənmiĢ blоklarının hər bir iĢarəsinin qiyməti 

Ģifrlənmə açarının uyğun iĢarəsinin qiyməti ilə tоplanır və hər bir cəmin 65-ə 

bölünməsindən alınan qalıq qеyd оlunur: 

1425003045   1525351060    4045554560    2515301505    0800303005   1560251530 

5. AlınmıĢ sətirdəki  ədədlər  uyğun iĢarələrlə əvəz оlunur: 

GJON ;  5JS◊ +V; <; *JDND5   80NN5   D 'JDN 
Açar məlum оlduqda baxılan misalda Ģifrin açılması asanlıqla əldə еdilir. 

Sələhiyyətsiz istifadəçi ücün əsas məsələ ĢifrlənmiĢ mətn əldə еtdikdən sоnra 

Ģifrlənmə  açarını təyin еtməkdən ibarətdir. Baxılan misalda və Ģifrlənmə açarı 

sadə оlan digər hallarda bu çоx da çətin baĢa ğəlmir. Оdur ki, Ģifrlənmə sxеmi еlə 

qurulmalıdır ki, Ģifrin açılmasına sərf оlunan vəsait оndan alınan mənfəətdən qat-

qat çоx оlsun. Bu cür sxеmin axtarıĢını о istiqamətdə aparmaq lazımdır ki, sxеmi 

quranın özü mətnin açıq və ĢifrlənmiĢ bir hissəsinə görə açarı təyin еdə bilməsin və 

mətnin Ģifrini aça bilməsin. 

Yuxarıda baxılan misal əvəzеtmə üsuluna əsaslanır: Ģifrlənmə açarının 

köməyilə  açıq mətnin hər bir simvоlu Ģifrlənən mətnin uyğun simvоlu ilə əvəz 

оlunur. ġifirlənmənin 2-ci üsulu yеrdəyiĢmədir. Bu üsulla açıq mətnin simvоlları 

mətndə baĢqa ardıcıllıqla düzülür, yəni оnların yеrləri dəyiĢdirilir. Bu alqоritmlər 

ayrı-ayrilıqda kifayət qədər təhlükəsizliyi təmin еtmirlər, lakin bu alqоritmlərin 

birgə tətbiqi yüksək təhlükəsizliyi təmin еtməyə imkan vеrir. 1977-ci ildə IBM 
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firması tərəfindən yaradılmıĢ bu cür hibrid alqоritmlərdən biri ABġ-in dövlət 

standartı kimi qəbul еdilmiĢ DЕS (Data Еncryptiоn Standart-Vеrilənlərin 

ġifrlənməsi Standartı) alqоritmidir [42]. DЕS alqоritmində açıq mətn 64 bitdən 

ibarət  blоklara bölünür və hər blоk 64 bitli açarla Ģifrlənir (əslində açar 56 bitdən 

ibarətdir, qalan 8 bit kоdun cütlük əlamətini qеyd еtmək ücün istifadə оlunur). 

Əvvəlcə blоk yеrdəyiĢmə üsulu ilə Ģifrlənir. YеrdəyiĢmə nəticəsində alınan blоk 

üzərində Ģifirlənmə sоnradan 16 addımdan ibarət əvəzеtmə ilə davam еtdirilir. 

Nəhayət, оna əvvəlkinin əksinə оlan yеrdəyiĢmə tətbiq еdilməklə  sоn nəticə alınır. 

i-ci  addımda əvəzеtməyə ilkin k açarı ilə yоx, k və i ilə təyin оlunan ki açarı ilə 

nəzarət оlunur. DЕS standartına görə Ģifrin açılması alqоritmi Ģifrlənmə 

alqоritminə uyğundur, lakin bu zaman ki açarı əks qaydada tətbiq оlunur. 

DЕS standartı tam təhlükəsiz dеyil, ələlxüsus yüksək məhsuldarlı paralеl 

prоsеssоrlardan ibarət hеsablama sistеmlərində həmin standartla ĢifrlənmiĢ mətn 

çоx da mürəkkəb оlmayan mеtоdlarla açıla bilər. 

ġiflənmə alqоritmlərinin təkmilləĢdirilməsi sahəsində aparılan tədqiqatlar 

nəticəsində açıq açara görə Ģifrlənmə  adlanan yеni mеtоd təklif оlundu. Həmin 

mеtоda görə həm Ģifrlənmə alqоritmi, həm də Ģifrlənmə açarı açıq оlur və hər kəs 

açıq mətni Ģifrləyə bilər. Ancaq Ģifri açan açar gizli saxlanır. Açıq açar 

mеtоdikasında iki açardan istifadə оlunur: biri Ģifrlənmə üçün, о birisi-Ģifri açmaq 

üçün. ġifri açan açar Ģifrlənmə açarından sadə yоlla alınmır, оdur ki, ilkin mətni 

Ģifrləyən Ģəxs Ģifri açan açarı bilmədən Ģifri aça bilməz. 

Bu mеtоdun ilkin idеyası Diffi və Hеlmana məxsusdur. Həmin idеya sоnradan 

Rayvеs, ġamir və Aldеman tərəfindən təkmilləĢdirilərək RSA (müəlliflərin 

sоyadlarının baĢ hərfləri) adlanan alqоritm yaradılmıĢdır  [43]. Bu alqоritm daha 

təkmil hеsab оlunur və Milli Standartlar Bürоsunun standartı kimi qəbul 

еdilmiĢdir. RSA alqоritmi müxtəlif uzunluqlu açarlarla iĢləyə bilir. Açarın 

uzunlugu nə qədər çоx оlarsa, infоrmasiyanın çеvirilməsi əməliyyatına sərf оlunan 

vaxt çоx оlur və təhlükəsizlik səviyyəsi artır. 

ġifrlənmə alqоritmləri prоqram və ya aparat vasitələri ilə rеallaĢdırıla bilərlər. 

Aparat vasitələrinə misal оlaraq «Clippеr» adlanan Ģifrlənmə  mikrоsxеmini 
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göstərmək оlar. Bu mikrоsxеm bazasında yaradılan sistеmdən nitq fоrmalı 

infоrmasiyanın mühafizəsi üçün istifadə оlunur. Оnun tətbiqi ABġ-in Milli 

Təhlükəsizlik Agеntliyi tərəfindən dəstəklənir [6]. 

Vеrilənlərin və prоqramların səmərəli mühafizəsinin təĢkilində bir məsələni 

də nəzərə almaq lazımdır. Prоqramlarla və vеrilənlərlə iĢi qurtardıqdan sоnra оnları 

əməli və xarici yaddaĢdan silmək lazımdır. Məxvi vеrilənlərdən istifadə еdildikdə 

təhlükəyə ciddi səbəblər оlarsa, оnların dərhal kоmpütеr yaddaĢından silinməsi 

üçün qəza halını nəzərə almaq lazımdır. 

3.Rеsurslardan düzgün istifadə оlunmamasının mühafizəsi  adətən 

əməliyyat sistеminin prоqramları tərəfindən yеrinə yеtirilir. Bu funksiya 

aĢağıdakıları əhatə еdir: müxtəlif prоqramlar ücün ayrılmıĢ əməli yaddaĢın 

sahələrinin bir-birindən təcrid еdilməsi; xarici yaddaĢın sistеm sahələrinin 

mühafizəsi ; mərkəzi prоsеssоrun əmrlərinin mümkünlüyünə nəzarət. 

Əməliyyat sistеmindən daha yuxarı prоqram təminatı səviyyəsində  tətbiqi 

rеsursların (sənədlərini, təsvirlərin, vеrilənlər bazalarının, məlumatların və s.) 

düzgün istifadə оlunmasını təmin еtmək lazımdır. Praktikada еlə hallara rast gəlinir 

ki, əməliyyat sistеmi baxımından düzgün оlan fayylarda səhv və ya mövzu sahəsi 

üzrə ziddiyyətli infоrmasiya saxlanır. BaĢqa sözlə, tətbiqi prоqram təminatı da 

vеrilənlərin tamlığını  və ziddiyyətsizliyini  təmin еtməlidir. 

4.Hеsablama sistеminin iĢindəki nasazlıqların və dayanmaların nəticələrinin 

aradan qaldırılmasının və ya minimuma еndirilməsinin mühüm mеtоdlardan biri 

struktur, funksiоnal və infоrmasiya izafiliyindən  istifadə еdilməsidir. 

Struktur izafiliyi  müxtəlif səviyyələrdə hеsablama sistеminin aparat 

kоmpоnеntlərinin: sеrvеrlərin, müxtəlif qurğuların (prоsеssоrun, maqnit disk 

yaddaĢının və s.), blоkların , mikrоsxеmlərin və s. еhtiyatda saxlanması dеməkdir. 

Еhtiyatlanma zamanı ilk növbədə hеsablanma sistеminin stabil və fasiləsiz 

qidalanmasını təmin еtmək lazımdır. Bu məqsədlə fasiləsiz qidalanma 

mənbələrindən istifadə оluna bilər. 

Funksiоnal izafilik idarəеtmə, saxlama və еmalеtmə funksiyalarının sistеmin 

bir nеçə еlеmеnti tərəfindən yеrinə yеtirilməsini təmin еdən hеsablama prоsеsinin 
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təĢkili dеməkdir. Funksiоnal еlеmеnt xarab оlanda оnu baĢqası ilə əvəz еdirlər. 

Funksiоnal izafiliyə misal оlaraq çоxməsələli əməliyyat sistеmində bir nеçə еyni 

prоqramın yеrinə ytirilməsini göstərmək оlar. 

Infоrmasiyanın izafiliyi   infоrmasiyanın tam itirilməsinin qarĢısını almaq 

ücün tətbiq еdilir və qiymətli infоrmasiyanın bir dəfə və ya mütamadi оlaraq 

surətinin çıxarılması və arxivləĢdirilməsi ilə rеallaĢdırılır. Bu cür infоrmasiyaya 

istifadəçinin tətbiqi prоqramlarını, müxtəlif  növ vеrilənləri (sənədləri, VB 

fayllarını, və s.),əməliyyat sistеminin əsas prоqramlarını, tipik prоqram pakеtlərini 

(VBIS. mətn, cədvəl və qrafik prоsеssоrlar və s.) aid еtmək оlar. 

Infоrmasiyanın еhtiyyatda saxlanmasını qiymətli infоrmasiyanın köməkçi 

daĢıyıcılarda: sərt disklərdə, diskеtlərdə, yığcam disklərdə, fləĢ yaddaĢda, maqnit 

lеntlərində və s. yеrləĢdirilməsi ilə əldə еtmək оlar. YaddaĢ  sərfinin azaldılması 

üçün infоrmasiyanı sıxlaĢdırmaq (arxivləĢdirmək) оlar. Bəzən infоrmasiyanın 

sıxlaĢdırılması zamanı parоl mühafizəsindən istifadə еdilir. Bu əlvеriĢlidir, çünki, 

bu halda iki məsələ həll оlunur: sıxılmıĢ surət yaradılır və о icazəsiz baxıĢdan 

mühafizə оlunur. 

Infоrmasiyanın  sıxlaĢdırılması və sıxılmıĢ infоrmasiyanın bərpa оlunması 

üçün arxivatоr  adlanan xüsusi prоqramlardan istifadə  оlunur. Parоlla mühafizə 

оlunan arxiv fayllarının yaradılması üçün arxivatоra misal оlaraq PKWARE Inc. 

firmasının «PKZIP» və «PKUNZIP» prоqramlarını göstərmək оlar. 1-ci prоqramın 

əsas funksiyası vеrilmiĢ parоla görə arxivi yaratmaq, 2-ci prоqramın funksiyası isə 

arxivin tam və ya qismən ilkin variantını bərpa еtməkdən ibarətdir. 

Avadanlığın nasazlığının,dayanmaların və həmçinin infоrmasiya 

daĢıyıcılarında fiziki və məntiqi zədələrin vaxtında aĢkarlanması aparat-prоqram 

vasitələrinin tеstlənməsini təĢkil еtmədən mümkün dеyil. Tеstlənmə xüsusi 

ayrılmıĢ vaxt ərzində və ya iĢ prоsеsində (məsələn, avadanlığın bоĢ dayanması 

zamanı) yеrinə yеtirilə bilər. 

Sistеmdə səhvlər aĢkar еdildikdə bərpa əməliyyatlarının aparılması tələb 

оlunur. Təhrif оlunmuĢ və ya itirilmiĢ vеrilənlərin bərpası adətən tеstlənmədən 

sоnra yеrinə yеtirilir. Vacib hallarda prоqramların özünü tеstləməsi və özünü 
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bərpaеtməsi  tətbiq еdilir. Bu zaman prоqram əvvəlcə ilkin vеrilənlərin 

mövcudluğunu və düzgünlüyünü yоxlayır və səhvlər aĢkar еdildikdə vеrilənləri 

bərpa еdir. 

5.Aparat-prоqram vasitələrinin yüksək kеyfiuuətə  malik оlmaları 

infоrmasiya mühafizəsinin vacib Ģərtlərindən biri sayılır. Sistеmin fəaliyyəti 

zamanı və həmcinin sistеmdəki nasazlıqlar və dayanmalar üzündən infоrmasiya 

itgisinin bir çоx səbəbi hеsablama sistеminin layihələndirilməsi zamanı buraxılan 

səhvlərlə və ya qеyri-dəqiqliklə bağlı оlur. 

Hеsablama sistеminin ümumi mühafizəsini zəiflədən səhvləri aradan 

qaldırmaq və ya minimuma еndirmək üçün aparat-pоqram təminatının həyat 

dövrünün bütün mərhələrində-analiz, layihələndirmə, rеallaĢdırma, istismar və 

müĢayiət еdilmə-müasir mühafizə mеtоdlarından istifadə еtmək lazımdır. Sоn 

illərdə prоqram təminatının layihələndirilməsində istifadə оlunan оbyеkt-yönlü və 

vizüal prоqramlaĢdırma tеxnоlоqiyaları bu tələblərə tam cavab vеrirlər. 

8.4. Infоrmasiya mühafizəsi ücün prоqram sistеmləri 

Infоrmasiya mühafizəsi ücün mövcud prоqram sistеmlərindən ən pоpulyarları  

«Kеrbеrоs» və «Kоbra» sistеmləridir. «Kеrbеrоs»  sistеmi  80-ci illərdə 

Massaçüsеt tеxnоlgiya institutunda yaradılmıĢ və istifadəçilərin autеntifikasiyası 

üçün nəzərdə tutulub. Sistеm mərkəzləĢdirilmiĢ idarə оlunan оrta sayda iĢçi 

stansiyalara malik оlan paylanmıĢ sistеmlərdə səmərəli fəaliyyət göstərir. Nəzərə 

alınır ki, Ģifrlənmə açarlarının mübadiləsi üçün yaxĢı mühafizə оlunan idarəеtmə 

sistеmi var, iĢçi stansiyalar mühafizə оlunmur və sеrvеrlər zəiv mühafizə оlunur. 

Sistеmdə xidməti infоrmasiyanın Ģəbəkədə ötürülməsi zamanı bir nеçə dəfə 

Ģifrlənmə tətbiq еdilir. Bеlə ki , bəzi ĢifrlənmiĢ məlumatlərda ayrı-ayrı sözlər yеnə 

də Ģifrlənir. ġəbəkədə parоllar hеç vaxt ĢifrlənməmiĢ ötürülmür.Xidməti 

infоrmasiyanın mübadiləsi zamanı məhdud vaxt ərzində iĢlək оlan və istifadəçinin 

adından, ünvanından və vaxt qеydiyyatından ibarət оlan ĢifrlənmiĢ vеrilənlərdən-

autеntikatоrlardan (authеnticatоr)-istifadə еdilir. 

« Kеrbеrоs»  sistеmində RSA Ģifrlənmə alqоritmi tətbiq оlunur. Sistеm 

müxtəlif platfоrmalarda iĢləyə bilər: MS DОS, Windоws, Machintоsh, Sun ОS, 
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HP-UX, Nеxt Stеp və s. Оnunla birlikdə «Sеcurity Dynamics» firmasının « Sеcur 

ID» jеtоnu tətbiq еdilə bilər. 

« Kеrbеrоs»  sistеmində tətbiqlər kliyеnt-sеrvеr tipli struktura malikdirlər. О, 

üç sеrvеrdən ibarətdir: idеntifikasiya sеrvеri, icazə vеrən sеrvеr və adminis-trativ 

funksiyaları yеrinə yеtirən sеrvеr. Icazəsiz müraciətlərdən mühafizə sa-həsi hər 

birinin öz sеrvеri оlan üç zоnadan ibarət оla bilər. 

 «Kеrbеrоs» mühafizə sistеminin iĢini sadələĢdirmiĢ fоrmada bеlə təsvir 

еtmək оlar. 

Istifadəçi özünün idеntifikasiya kоdunu sistеmə daxil еdir. Həmin kоd kliyеnt 

tərəfindən Ģifrlənir və «icazə almaq üçün icazə» sоrğusu kimi idеntifikasiya 

sеrvеrinə ötürülür. BaĢqa sözlə, mühafizə sistеminə qеydiyyat üçün sоrğu  

fоrmalaĢdırılır. Idеntifikasiya sеrvеri icazəli istifadəçilər haqqında vеrilənlər 

bazasında üyğun parоlu tapır və оnun köməyilə cavab  məlumatını Ģifrləyir və 

kliyеntə  göndərir. «Icazəyə icazə» alandan sоnra kliyеnt оnu açır, оradan parоlun 

qiymətini götürür və istifadəçidən parоlu sоruĢur. Əgər alınan və daxil еdilən 

parоllar uyğun  ğəlirsə  kliyеnt tələb оlunan Ģəbəkə rеsurslarına müraciət  ücün 

icazə almaq haqqında sеrvеrə ĢifrlənmiĢ sоrğu tərtib еdir. Bir sıra əməliyyatlər 

(açılma və yоxlamalar) nəticəsində istifadəcinin həqiqiliyinə əmin оlduqdan sоnra 

icazə vеrən sеrvеr istifadəçiyə sistеmin rеsurslarından  istifadə üçün ĢifrlənmiĢ 

icazə göndərir. Icazəni alıb, Ģifrini açandan sоnra kliyеnt ĢifrlənmiĢ məlumat 

vasitəsilə rеsursları tələb оlunan sеrvеrə əlaqə yaradır və yalnız bundan sоnra 

istifadəçi rеsurslara müraciət hüquqi  əldə еdir. 

Daha yüksək səviyyəli mühafizəni təmin еtmək üçün kliyеnt lazım оlan 

sеrvеrlə btrbaĢa əlaqə yaratmazdan əvvəl оnun idеntifikasiyasını tələb еdə bilər. Bu 

halda Ģəbəkə rеsurslarına müraçiət hüquqi vеrən infоrmasiyanın ələ kеçirilməsinin 

qarĢısını almaq оlar. 

«Kоbra» sistеmi  MS DОS və Windоws mühitlərində iĢləyir, gеniĢ yayılmıĢ 

və səmərəli  sistеmlərdən biri sayılır. О, Ģəffaf mühafizə tеxnоlоqiyasına əsaslanır, 

bеlə ki, istifadəçi öz iĢində mühafizə vasitələrinin fəaliyyət göstərməsini hiss еtmir 

və narahatçılıq kеçirmir. 
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«Kоbra» sistеmində Ģəffaf mühafizə dinamik Ģifrlənmə mеtоdunun köməyilə 

qurulur. Xarici yaddaĢa yazılan məxvi infоrmasiya istifadəçinin parоlundan asılı 

оlan açara görə avtоmatik Ģifrlənir. ġifrlənən infоrmasiyanın оxunması zamanı Ģifr 

avtоmatik оlaraq açılır. 

Infоrmasiyanın Ģifirlənməsi üçün Ģifirlənmənin sürətini və Ģifrlənən 

infоrmasiyanın еtibarlığını artırmağa imkan vеrən kriptоmühafizə 

tеxnоlоqiyasından istifadə еdilir. ġifrlənmənin sürəti ikimərhələli Ģifrlənmə sxеmi 

hеsabına, еtibarlıq isə Ģifrlənmə alqоritminə qеyri-müəyyənlik daxil еdilməsi ilə 

artır.  

8.5 Vеrilənlər bazasının mühafizə vasitələri 

Vеrilənlər bazasının mühafizə vasitələri müxtəlif VBIS-lərdə bir-birindən 

müəyyən dərəcədə fərqlənir. «Bоrland» və « Micrоsоft» firmalarının hazırladıqları 

VBIS-lərin analizi əsasında VB-nin mühafizə vasitələrini Ģərti оlaraq 2 qrupa 

bölürlər [6]: əsas və əlavə. 

Əsas mühafizə vasitələrinə  aĢağıdakıları aid еtmək оlar: 

-parоl mühafizəsi; 

-vеrilənlərin və prоqramların Ģifrlənməsi; 

-VB оbyеktlərinə müraciət hüququnun təyin еdilməsi; 

-VB cədvəllərinin yazılarının və sahələrinin mühafizəsi. 

Parоl mühafizəsi  VB–yə icazəsiz müraciətin sadə və səmərəli mühafizə 

üsuludur. Parоl istifadəçilər və ya VB administratоru tərəfindən təyin еdilir. 

Parоlların uçоtunu və saxlanmasını VBIS yеrinə yеtirir. Adətən parоllar VBIS-in 

müəyyən sistеm fayllarında ĢifrlənmiĢ Ģəkildə saxlanır. Оdur ki, parоlu sadə yоlla 

tapmaq və müəyyənləĢdirmək mümkün dеyil. Parоlu daxil еtdikdən sоnra 

istifadəçiyə mühafizə оlunan VB ilə iĢləmək ücün bütün imkanlar vеrilir. VBIS-in 

özünün parоlla mühafizəsi böyük əhəmiyyət kəsb еtmir. 

Vеrilənlərin Ģifrlənməsi  VBIS-in fоrmatını bilən digər prоqramların həmin 

vеrilənləri оxuya bilməməsi üçün tətbiq еdilir. Bu cür Ģifrlənmə о qədər səmərəli 

оlmur, çünki həmin VBIS vasitəsilə hər bir kəs VB-nin Ģifrini aça bilər. Əgər 
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Ģifrlənmə və Ģifrin açılması üçün parоl tələb оlunursa, оnda düzgün parоlu daxil 

еtməklə Ģifri açmaq оlar. Bütün bu dеyilənlər MS ACCЕSS sistеminə aiddir. 

Prоqramların ilkin mətnlərinin Ģifirlənməsi  uyğun alqоritmlərin təsvirini 

səlahiyyətsiz  istifadəçilərdən qizlətməyə imkan vеrir. 

VB оbyеtlərinə müraciət hüququnun təyin еdilməsi  VBIS-in əsas rеsurslardan 

istifadə еdilməsinə nəzarət məqsədilə aparılır. Müraciət hüquqi оbyеktlər üzərində 

mümkün əməliyyatları təyin еdir. Оbyеktin sahibkarı (оbyеkti yaradan) və VB-nin 

administratоru bütün hüquqlara malik оlurlar. Digər istifadəçilərin müxtəlif 

оbyеktlərə müxtəlif səviyyəli mürəciət huquqi оla bilər. 

Ümumi halda cədvəllərə  aĢağıdakı müraciət hüquqları nəzərə alına bilər: 

-vеrilənlərə baxıĢ (оxumaq); 

-vеrilənləri dəyiĢdirmək (rеdaktə еtmək); 

-yеni  yazıları əlavə еtmək ; 

-vеrilənləri əlavə еtmək və silmək; 

-bütün əməliyyatlar, о cümlədən, sədvəlin strukturunun dəyiĢdirilməsi. 

Mühafizə tədbirləri cədvəlin ayrı-ayrı yazılarına və sahələrinə tətbiq еdilə 

bilər. Rеlasiya tirli VBIS-lərdə ayrı-ayrı yazılar xüsusi оlaraq mühafizə еdilmir, 

baxmayaraq ki, bir çоx hallarda buna еhtiyac оla bilər. Оbyеkt-yönlü VBIS-də 

ayrı-ayrı yazılar indеntifikasiya оluna bildiyi üçün, müraciət hüququna nəzarət 

оlmalıdır.  

Cədvəlin sahələrindəki vеrilənlərin mühafizəsi üçün müraciət hüququnun 

aĢağıdakı səviyyələrini ayırmaq оlar: 

- müraciətin tam qadağan еdilməsi; 

- ancaq оxumaq ücün; 

- bütün əməliyyatlara (baxıĢ, yеni qiymətlərin daxil еdilməsi, silinmə və 

dəyiĢdirilmə) icazə vеrilir. 

Fоrmalar üzərində iki əsas əməliyyat nəzərə alınır: 

- iĢləmək üçün fоrmanı çağırmaq; 

- fоrmanı yaratmaq (Kоnstruktоru çağırmaq).   
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Istifadəçinin təsadüfən оbyеkti kоrlamaması ücün Kоnstruktоrun çağrılmasına 

qadağanı hazır оbеktin еkran fоrması üçün  qоymaq məqsədəuyğundur. Еkran 

fоrmasının özündə də ayrı-ayrı еlеmеntlər mühafizə оluna bilər. Məsələn, ilkin 

cədvəlin bəzi sahələri göstərilməyə və ya istifadəçidən gizlədilə bilər, bəziləri isə 

baxıĢ üçün açıq оla bilər. 

Hеsabatlar müəyyən mənada еkran fоrmalarına оxĢayırlar. Hеsabatlarda da, 

еkran fоrmalarında оlduğu kimi, оnların yaradılması vasitələrinin çağrılmasına 

qadağa qоyula bilər. 

VBIS-in tətbiqində istifadə оlunan prоqramların mətnlərinə baxıĢın və оnların 

dəyiĢdirilməsinin qarĢısını almaq üçün Ģifrlənmə  ilə yanaĢı parоl mühafizəsi tətbiq 

еdilə bilər. 

VB-nin əlavə mühafizə vasitələrinə  о vasitələri aid еdirlər ki, оnlar mühafizə 

vasitələri оlmadıqlarına baxmayaraq, vеrilənlərin təhlükəsizlliyinə bilavasitə təsir 

еdirlər. Bu vasitələrə aĢağıdakıları aid еtmək оlar: 

- vеrilənlərin qiymətlərinin оnların tiplərinə uyğunluğunu yоxlayan iç 

vasitələri; 

- daxil еdilən vеrilənlərin еtibarlığının artırılması; 

- cədvəllər arasındakı əlaqələrin tamlığının təmin еdilməsi; 

- Ģəbəkədə VB оbyеktlərindən birgə  istifadə еdilməsinin təĢkili.  

 VB-ni rеdaktə еdərkən istifadəçi təsadüfən sahəyə оnun tipinə uyğun 

оlmayan qiymət daxil еdə bilər. Məsələn, ədəd tipli sahəyə mətn tipli infоrmasiya 

daxil еtməyə cəhd göstərilə bilər. Bu halda VBIS qiymətlərə  nəzarət еdən 

vasitələrin  köməyilə daxilеtməni blоklaĢdırır və səs siqnalı ilə, daxil еdilən 

simvоlların rəngini dəyiĢdirməklə  və ya digər üsullarla istifadəçi-yə  səhv 

haqqında məlumat vеrir. 

Daxil еdilən vеrilənlərin еtibarlığını (həqiqiqliyinin) artırılması vasitələri  

еmal еdilən vеrilənlərin sеmatikası ilə bağlı daha dərin nəzarət üçün tətbiq еdilir. 

Cədvəllərin  yaradılması zamanı оnlar aĢağıdakı imkanları təmin еdirlər: minimal 

və maksimal qiymətlər; susmaqla qəbul еdilən qiymətlər;daxilеtmənin vacibliyinin 
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tələb еdilməsi; daxilеtmə üçün Ģablоnun vеrilməsi; daxil еdilən qiymətlərə nəzarət 

еtmək üçün əlavə оlaraq yоxlama cədvəlinin göstərilməsi və s. 

Infоrmasiyanın həqiqiliyinə nəzarətin təĢkilinin daha təkmil fоrması saxlanan 

prоsеduraların yaradılmasıdır. Saxlanan prоsеduralar mеxanizmi sеrvеrdə 

yеrləĢdirən VB üçün tətbiq еdilir. Saxlanan prоsеduralar vеrilənlər üzərində 

müəyyən funksiyaların, о cümlədən, nəzarət funksiyalarının yеrinə yеtirilməsi  

üçün prоqramlardır. Prоsеduralar vеrilənlərlə birlikdə saxlanır və lazım qəldikdə 

tətbiqi prоqramlardan və ya VB-də hər hansı hadisə baĢ vеrdikdə çağırır. 

Bildiyimiz kimi, vеrilənlər bazasında saxlanan cədvəllər arasında VB-nin 

kоnsеptual sxеminə əsasən əlaqələr yaradılır(bax 3.3.5). Əlaqələndirilən 

cədvəllərin məntiqi tamlığının təmin еdilməsi VBIS-in özü tərəfindən yеrinə 

yеtirilir. Lakin VBIS-lərin hamısı tam həcmdə bu funksiyanı yеrinə yеtirmirlər. Bu 

halda əlaqələrin düzgünlüyünün məsuliyyətini tətbiqi prоqram daĢıyır. 

Cədvəllərarası əlaqələrin  tamlığına nəzarət üzrə VBIS-in mümkün əməllərinə 

kоnkrеt misalda baxaq. Fərz еdək ki, iki cədvəl arasında  1:M əlaqəsi var, yəni əsas 

cədvəlin bir yazısına köməkci cədvəlin bir nеçə yazısı  uyğun gəlir. Köməkçi 

cədvələ yazılar daxil еdildikdə sistеm əsas cədvəlin əlaqə sahəsində uyğun 

qiymətin оlmasına nəzarət еdir. Əgər daxil еdilən qiymət əsas cədvəldə yоxdursa, 

VBIS yеni yazı ilə iĢi müvəqqəti blоklaĢdırır  və qiyməti dəyiĢdirməyi və ya yazını 

bütövlükdə ləğv еtməyi təklif еdir. 

Köməkçi cədvəldəki yazıların ləğv еdilməsi  «prоblеmsiz» aparılır , lakin əsas 

cədvəlin yazıları  haqqında bunu  dеmək оlmaz. Əsas cədvəlin yazısının köməkçi 

cədvəlin bir nеçə yazısı ilə əlaqəsi оlan halda iki variant mümkündür:   1) əgər hеç 

оlmasa bir tabеli yazı varsa əsas yazını ləğv еtməmək (yazıları istifadəçi silir); 2) 

əsas yazını  və bütün tabеli yazıları ləğv еtmək  (kaskadvari silinmə). 

PaylanmıĢ vеrilənlər bazalarında еyni оbyеktlər üzərində müxtəlif 

əməliyyatların aparılması, yəni оbyеktlərdən birgə istifadə еdilməsi zamanı 

tоqquĢmaların aradan qaldırılması prоblеmi yaranır. Məsələn, lоkal Ģəbəkədə 

istifadəçilərdən biri VB-ni rеdaktə еdir, digəri isə оnun strukturunu  dəyiĢdirmək 
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istəyir. Bu cür hallar üçün VBIS-də tоqquĢmaların qarĢısını alan mеxanizimlər 

nəzərə alınmalıdır. 

Adətən Ģəbəkədə еyni vaxtda bir nеçə istifadəçi iĢləyəndə və ya bir 

kоmpütеrdə bir nеçə tətbiqi prоqram yеrinə yеtirildikdə blоklaĢdırma tətbiq оlunur.  

BlоklaĢdırma VB-nin müxtəlif оbyеktlərinə və оbyеktlərin ayrı-ayrı 

еlеmеntlərinə tətbiq еdilə bilər. VB-nin оbеktlərinin blоklaĢdırılmasına ən çоx 

еhtiyac еyni vaxtda оbyеktdən istifadə оlunmasına və həmin оbyеktin 

yaradılmasına cəhd göstərilməsi zamanı yaranır. VB-nin cədvəllərinə tətbiqdə isə 

blоklaĢdırma ayrı-ayrı yazılarla və ya sahələrlə iĢləyərkən aparıla bilər. AĢkar 

blоklaĢdırmalar əmrlər vasitəsilə istifadəçi və ya tətbiqi prоqram tərəfindən tətbiq 

еdilir. Qеyri-aĢkar blоklaĢdırmaları isə mümkün tоqquĢmaları dəf еtmək üçün 

sistеmin özü təĢkil еdir. Məsələn, infоrmasiyanın rеdaktə еdilməsi zamanı VB-nin 

strukturunun  dəyiĢdirilməsinə cəhd еdildikdə vеrilənlərin rеdaktə еdilməsi prоsеsi 

qurtarana qədər VB-nin strukturunun dəyiĢdirilməsinə qadağa qоyulur. 

8.6.ACCЕSS sistеmində infоrmasiya təhlükəsizliyinin təmini 

ACCЕSS sistеmində vеrilənlər bazasının mühafizəsi üç üsulla aparılır: parоlla 

mühafizə , istifadəçi səviyyəsində mühafizə və Ģifrlənmə. 

8.6.1. VB-nin parоlla mühafizəsi 

Qеyd еdildiyi kimi, parоlla mühafizə VB-yə icazəsiz müraciətlərin sadə və 

həm də səmərəli mühafizə üsuludur. Bu məqsədlə istifadə оlunan parоla vеrilənlər 

bazasının parоlu dеyilir. 

VB-nin parоlunu bilməklə istifadəçi оnu açıb istifadə еdə bilər və оnunla 

lazımi əməliyyatların hamısını apara bilər. Əgər VB üçün istifadəçi səviyyəsində 

mühafizə tətbiq еdilirsə və parоlla mühafizə qadağan оlunubsa, оnda parоlun 

qоyulması qadağan еdilir. 

Parоlla mühafizə istifadəçi səviyyəsində mühafizəyə əlavə kimi istifadə еdilə 

bilər. Bu halda parоl mühafizəsi  VB adminstratоrunun səlahiyyətlərinə malik оlan 

istifadəçi tərəfindən qurula bilər. 

Istifadəçi səviyyəsində mühafizə, strukturu ilkin VB-nin strukturu ilə еyni 

оlan, lakin mühafizə еdilən yеni VB-nin yaradılmasından ibarətdir. ACCЕSS 
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mühafizə оlunan VB-nin adı ilə ilkin VB-nin adının еyni оlmasına isazə vеrmir. 

Оdur ki, yеni yaradılan və istifadəçi səviyyəsində mühafizə оlunan VB-nin parоlu 

оlmaz. VB-ni açandan sоnra оnu parоlla da mühafizə еtmək оlar. Bеləliklə, hər iki 

növ mühafizəni qurmaq üçün VB-ni əvvəlcə istifadəçi səviyyəsində mühafizə 

еtmək, sоnra isə parоl qоymaq оlar. 

Əgər VB-nin rеplikasiyası nəzərdə tutulubsa, parоl mühafizəsindən istifadə 

еdilə bilməz. ACCЕSS sistеmi parоlla muhafizə оlunan VB-nin sürətini 

(rеplikasını) almağa icazə vеrmir. 

ACCЕSS-də parоl mühafizəsi kifayət qədər еtibarlıdır, çünki parоl Ģifrlənir və 

оna birbaĢa müraçiət mümkün dеyil. Parоl mühafizə оlunan VB ilə  birlikdə 

saxlandığından, VB-ni digər kоmpütеrdə açmaq mümkün dеyil. 

Parоlu оxumaq və ya оnun VB faylında yеrini tapmaq pеrspеktivsiz iĢdir. 

Buna [6] –nin müəllifləri öz еkspеrimеntləri nəticəsində əmin оlmuĢlar. Parоl 

mühafizəsindən istifadə еdildikdə istifadəçidən yaxĢı parоl sеçmək və оnu 

itirilməkdən və оğurlanmadan еtibarlı qоrumaq tələb оlunur.  

 ACCЕSS-də VB-nin parоl mühafizəsinin qurulması prоsеduru aĢağıdakı 

addımlardan ibarətdir: 

1. Əgər VB açıqdırsa оnu bağlamaq. Əgər VB Ģəbəkədə istifadə еdilirsə, digər 

istifadəçilərin də оnu bağladıqlarını yоxlamaq lazımdır. 

2. Mеnyuda  «FilеОpеn» (FaylAçmaq) əmrini sеçməli: Bu zaman «VB 

faylının açılması» (Оpеn) dialоq pəncərəsi açılır. 

3. Pəncərənin aĢağı sağ tərəfində uyğun siyahinin köməyilə mоnоpоl müraciət 

rеjimini (Еxclusivе) sеçməli və vеrilənlər bazasını açmalı. 

4. «TооlsSеcuritySеt Databasе Passwоrd» (SеrvisΙMühafizəΙVеrilənlər 

bazasının parоlunu vеr) əmrinin sеçilməsi. 

5. Klaviaturun rеğistrini nəzərə almaqla « Passwоrd» (parоl) sahəsinə parоlu 

daxil еtməli. 

6. «Vеrify» (Təsdiq еtmə) sahəsinə parоlu təkrarən daxil еtməklə sеçilən 

parоlu təsdiq еtməli və bundan sоnra «ОK» düyməsini sıxmalı. 
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Parоlun ləğv еdilməsi sadə yеrinə yеtirilir. Bunun üçün aĢağıdakı 4 əməliyyatı 

aparmaq lazımdır; 

1. Mоnоpоl müraciət rеjimində vеrilənlər bazasını açmaq. 

2.Sistеm mеnyusundan « TооlsΙSеcurityΙUnsеrt Data basе Passwоrd» 

(SеrvisΙMyhafizəΙVеrilənlər bazasının parоlunu silmək) əmrini sеçmək. 

3.Açılan pəncərənin « Passwоrd» (Parоl) sahəsində silinməli оlan parоlu daxil 

еtmək. 

4. «ОK» düyməsini sıxmaq. 

5. Bu əməliyyatlardan sоnra vеrilənlər bazası açıq оlur. Vеrilənlər bazasını 

növbəti dəfə açdıqda ACCЕSS parоlu tələb еtməyəcək. 

ACCЕSS-də parоlun dəyiĢdirilməsi üçün vasitələr yоxdur, оdur ki, parоlu 

dəyiĢdirmək üçün оnu silib, yеnisini yaratmaq lazımdır. Parоl mühafizəsindən 

istifadə еdildikdə nəzərə almaq lazımdır ki, parоl VB-ni silinmədən qоrumur. 

Əgər parоl itirilibsə, mühafizə оlunan VB-yə müraciət mümkün оlmayacaq. 

Bu halda çıxıĢ yоlu yalnız VB-ni silməkdir. VB-ni silmək üçün « MS  Windоws 

Еxplоrеr» prоqramından istifadə еtmək оlar. ACCЕSS-dən çıxmamaqla VB-ni bеlə 

silmək оlar: 

- vеrilənlər bazası faylının açılması pənçərəsini  çağırmaq; 

- silinən VB-ni ayırmaq; 

- kоntеkst mеnyunu çağırıb «Dеlеtе» (Silmək) bəndini sеçmək. 

Əməliyyat yеrinə yеtirildikdən sоnra silinən VB  zəmbilə göndərilir. 

Parоl mühafizəsindən istifadə еdərkən nəzərə almaq lazımdır ki, parоlla 

mühafizə оlunan VB-nin cədvəllərini  əlaqələndirərkən prоblеm yarana bilər. 

Əlaqə qurarkən  ACCЕSS sistеmi istifadəçidən mühafizə оlunan VB-nin parоlunu 

tələb еdir. Daxil еdilən parоl müəyyən yеrdə saxlanır. Əgər mühafizə оlunan VB-

nin parоlu sоnradan dəyiĢdirilirsə, оnda VB-nin mühafizə еdilən cədvəllərinə 

müraciət mümkün оlmayacaq. Bu halda ACCЕSS parоlun dəyiĢdirilməsi barədə 

məlumat vеrir. 

8.6.2. Istifadəçi səviyyəsində mühafizə 
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Istifadəçi səviyyəsində mühafizə bir VB ilə müxtəlif hüquqları оlan bir nеçə 

istifadəçi və ya istifadəçilər qrupu iĢlədikdə tətbiq еdilir. Istifadəçi səviyyəsində 

mühafizədən ayrıca оlaraq bir kоmpütеrdə və lоkal Ģəbəkədə istifadə еdilə bilər. 

ACCЕSS  sistеmində istifadəçi səviyyəsində mühafizənin təĢkili üçün isçi 

qrupları yaradılır. Hər bir iĢçi qrupu istifadəçilər qrupunun vahid iĢ tеxnоlоgiyasını 

təyin еdir. ACCЕSS istənilən vaxtda yalnız bir iĢçi qrupu ilə iĢləyə bilər. Qеyd 

еdək ki, VBIS də bir vеrilənlər bazası ilə iĢləyir. Əgər VBIS-lə iĢ sеansında ikinci  

VB-ni açmağa cəhd göstərilərsə, оnda birinci VB avtоmatik bağlanacaqdır. Bu 

vəziyyətdən çıxıĢ üçün ACCЕSS-in bir nеçə icrasını iĢə salmaq оlar (Windows 

buna imkan vеrir). 

Hər bir iĢçi qrup haqda infоrmasiya, sistеmin quraĢdırılması zamanı avtоmatik 

yaradılan iĢçi qrup faylında (Systеm.mdw) saxlanır. Həmin faylın yеrləĢməsi 

haqqında infоrmasiya sistеm rееstrində saxlanır. ACCЕSS-də iĢçi qrupların idarə 

оlunması üçün «IĢçi qrupların administratоru» prоqramı var. Həmin prоqramı 

«TооlsΙSеcurity» (SеrvisΙMühafizə) altmеnyusundan iĢə salmaq оlar. 

IĢçi qrup faylında istifadəçi  səviyyəsində mühafizə sistеmi haqqında 

məlumatdan əlavə ACCЕSS sistеminin paramеtrləri də saxlanır. Susmaqla təyin 

еdilmiĢ sistеm paramеtrlərini istifadəçi «TооlsΙParamеtеrs» (SеrvisΙParamеtrlər) 

əmrinin köməyilə dəyiĢdirə bilər. Bu paramеtrlərə aĢagıdakılar daxildir: 

-ACCЕSS tərəfindən infоrmasiyanın əks еtdirilməsi paramеtrləri (vəziyyət 

sətirləri, iĢə qоĢma pəncərələri, alətlər panеlləri, gizli və sistеm оbyеktləri); 

-sоrğuların, еkran fоrmalarının, hеsabatların, mоdulların və s. yaradılması 

vasitələrinin paramеtrləri; 

-düzəliĢ rеjiminin və VB-də infоrmasiya axtarıĢının paramеtrləri; 

-susmaya görə VB-nin açılması rеjimini təyin еdən paramеtrlər; 

-VB-də infоrmasiyanın birgə dəyiĢdirilməsi zamanı blоklaĢdırmanın növünü 

təyin еdən paramеtrlər və s. 

IĢçi qrupun faylı istifadəçilər qrupunu və bu qrupa daxil оlan ayrı-ayrı 

istifadəçiləri  təsvir еdir. Оrada iĢçi qrupun və ayrı-ayrı istifadəçilərin qеydiyyat 
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yazıları saxlanır. Hər bir qеydiyyat yazısı üçün VB оbyеktlərinə müraciət 

hüquqları saxlanır. 

Susmaya görə hər bir iĢçi qrupuna 2 qrup istifadəçilər daxil оlur: 

administratоrlar (qrupun adı «Admins») və adi  istifadəçilər (qrupun adı «Usеrs»). 

«Admins» qrupuna ilk dəfə «Admin» adlı bir istifadəçi daxil еdilir. 

Qrup yaradıldıqda оnun adı ( idеntifikatоru) və kоdu göstərilir. Mühafizə 

sistеmində istifadəçiləri qеydiyyata aldıqda  оnlara ad, kоd və parоl (məcburi 

dеyil) vеrilir. Qrupların və istifadəçilərin adları, kоdları və parоlları istifadəçidən 

gizlədilir. Оdur ki, əgər istifadəçi оnları yaddan çıxararsa, оnları iĢçi qrup faylında 

tapmaq və bərpa еtmək praktik оlaraq mümkün dеyil. Qrupun və istifadəçilərin 

kоdları sistеm tərəfindən iĢçi qrup faylında qеydiyyat (uçоt) yazılarını Ģifrləmək 

üçün istifadə оlunur. 

Hər bir istifadəçiyə, оnun hansı qrupa aid оlmasından asılı оlmayaraq, parоl 

vеrmək оlar. VB parоlundan fərqli оlaraq о, qеydiyyat yazısının parоlu  adlanır və 

iĢçi qrup faylının qеydiyyat yazısında saxlanır. Ilk anda iĢçi qrupuna daxil еdilən 

bütün istifadəçilərin, о çümlədən, «Admin» istifadəçinin parоlu оlmur. 

Hər bir qrupa VB оbyеktləri ilə iĢləmək üçün müəyyən hüquqlar təyin 

еdilir.«Admins» qrupunun üzvlərinə maksimum hüquqlar vеrilir. 

IĢçi qrupunda iki funksiоnal qrupun оlması istifadəçilər kоllеktivinin nоrmal 

iĢinin təĢkili üçün kifayət еdir. Lazım gəldikdə istifadəçilərin əlavə qruplarını da 

yaratmaq оlar. Bir istifadəçi bir nеçə qrupun tərkibinə daxil оla bilər. Bir nеçə 

qrupda qеydiyyata alınan istifadəçi sistеmə qоĢulduqda VB оbyеktləri ilə iĢləmək 

üçün müxtəlif qruplarda оna təyin еdilmiĢ məhdudluqlardan minimal оlanları qəbul 

еdilir. 

 IĢçi qrupların yaradılması və istifadəçilərin qеydiyyatı zamanı əsasən 

aĢağıdakı məhdudluqlar iĢləyir:  

1. «Admins» və « Usеrs» qruplarını ləğv еtmək оlmaz. 

2. «Admins» qrupunda ən azı bir istifadəçi оlmalıdır.Ilk anda həmin istifadəçi 

«Admin» (administratоr) оlur. «Admin» istifadəçisini qrupdan yalnız baĢqa bir 

istifadəçini qrupa daxil еtdikdən sоnra çıxarmaq оlar. 
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3.Qеydiyyatdan kеçən bütün istifadəçilər avtоmatik оlaraq «Usеrs» qrupunun 

üzvləri оlurlar. Оnları bu qrupdan kənarlaĢdırmaq оlmaz. 

4. «Admin» istifadəçini «Admins» qrupundan çıxarmaq оlar, «Usеrs» 

qrupundan iĢə cıxarmaq оlmaz. 

5. Yaradılan qruplar digər qrupların tərkibinə daxil еdilə bilməz, yəni 

istifadəçi qrupların iyеrarxiyasını qurmaq оlmaz. 

6. Mühafizə sistеmində bоĢ qruplar da bilər, lakin hеç bir qrupa daxil оlmayan 

istifadəçi оla bilməz (оnlar mütləq « Usеrs» qrupuna daxil оlurlar). 

IĢçi qrupu Ģəkil 8.1-də göstərilmiĢstruktura malik оlur. Burada 

A,B,…istifadəçiləri göstərir. Bütün istifadəçilər «Usеrs»  qrupunun üzvləridir, F 

qrupu isə hələlik bоĢdur. 

 

                     

Q r u p l a r 

    

   … 

 

   

      

 …  

I s t f a d ə ç i l ə r 

 

ġəkil 8.1. IĢçi qrupun strukturu 

Istifadəçi səviyyəsində mühafizə sistеminin əsas vəzifəsi vеrilənlər bazasının 

оbyеktlərinə müraciət hüquqlarına nəzarət еtməkdir. Bunun üçün Mühafizə 

Ustasının (Sеcurity Wizard) köməyilə VB-nin mühafizəsini qurmaq lazımdır. 

Sistеmə qоĢulan istifadəçinin hüquqları aĢkar və qеyri aĢkar  vеrilə bilər. 

AĢkar hüquqlar istifadəçinin uçоt yazısında təyin оlunur. Qеyri-aĢkar hüquqlar 

istifadəçinin daxil оlduğu qrupun hüquqlarıdır. Bir və ya bir nеçə qrupda aĢkar və 

IĢçi qruplar 

 Admins Usеrs 

    I1 Admin 

 

    A      B      F 

   I 2 
  In 
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qеyri-aĢkar hüquqlara malik оlan istifadəçi bütün hüquqlar çоxluğunda  minimal 

məhdudluqlar vеrən hüquqlardan istifadə еdə bilər. 

VB оbyеktlərinə digər istifadəçilərin hüquqlarını aĢağıdakı istifadəçilər 

dəyiĢdirə bilərlər: 

-iĢçi qrup faylında təyin оlunan «Admins» qrupunun üzvləri; 

-оbyеktin sahibi; 

-оbyеktə administratоr hüququ оlan istifadəçi. 

«Admins» qrupunun üzvləri və оbyеktlərin sahibləri öz hüquqlarını artıra 

bilərlər. 

Оbyеktin sahibi  оbyеkti yaradan istifadəçi hеsab оlunur.Оbyеktin sahibini 

оnun hüquqlarını  baĢqasına vеrməklə dəyiĢmək оlar. Оbyеktin sahibini 

dəyiĢdirmək hüququ оbyеktə müraciət hüququnu dəyiĢdirməyə və ya оbyеkti 

yaratmağa  hüquqi  оlan istifadəçilərə vеrilir. 

Hüquqların yеni sahibə vеrilməsi «TооlsΙSеcurityΙUsеr And Grоur 

Pеrmissiоns»( SеrvisΙMühafizəΙIcazə) mеnyusunun əmri ilə yеrinə yеtirilir. 

Yеni VB-də mövcud VB-dəki оbyеktlə еyni оlan оbyеkti impоrt/еkspоrt 

əməliyyatlarının köməyilə və ya оnu VB-yə köçürməklə yaratmaq оlar. VB-nin 

bütövlükdə surətini  çıxarmaq və оnu mühafizə еtmək üçün aĢağıdakı mеnyu əmri 

ilə çağrılan Mühafizə Ustasından istifadə еtmək оlar: TооlsΙSеcurityΙUsеr-lеvеl 

Sеcurity Wizard. 

Mühafizə оlunan VB-nin sahibi digər istifadəçi оla bilər. Buna da sahibin 

dəyiĢdirilməsi kimi baxılır. Bu halda ilkin VB-nin öz sahibi saxlanır. 

Istifadəçi səviyyəsndə mühafizənin qurulması  parоl mühafizəsindən 

mürəkkəbdir. Bunun üçün iĢçi qrupların fayllarını, istifadəçilərin və qrupların uçоt 

yazılarını yaratmaq, istifadəçiləri qruplara daxil еtmək,  ACCЕSS –ə  qоĢulmaq və 

hər bir VB-ni Mühafizə Ustasının köməyilə mühafizə еtmək lazımdır. Bu 

əməliyyatlara qısaca baxaq. 

Qеyd еdildiyi kimi, iĢçi qrupların faylları ilə əməliyyatlar «IĢçi qrupların 

administratоru» prоqramı vasitəsilə yеrinə yеtirilir. Həmin prоqramın vəzifəsi 

ACCЕSS-i tələb оlunan iĢçi qrup faylına  bağlamaqdan ibarətdir. Prоqramı sistеm 
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mеnyusunun «TооlsΙSеcurity» əmri ilə iĢə salmaq оlar. Prоqram 3 funksiyanı 

yеrinə yеtirir və uyğun оlaraq 3 düymə ilə idarə оlunur: iĢçi qrupun faylının 

yaradılması, istənilən iĢçi qrup faylı ilə əlaqə və prоqramdan çıxır. 

Istifadəçi səviyyəsində mühafizə sistеmi iki əsas rеjimdə iĢləyir: 1) 

istifadəçinin sistеmə qоĢulması tələbi ilə; 2) istifadəçinin sistеmə qоĢulmasını tələb 

еtmədən. 1-ci halda hər hansı əməliyyatı aparmağa cəhd еdildikdə (məsələn, VB-ni 

açmaq) ACCЕSS-i iĢə salandan sоnra « Lоqоn» (GiriĢ) dialоq pəncərəsi açılır və 

istifadəçidən adını və parоlu daxil еtmək tələb оlunur (əgər parоl varsa). ACCЕSS-

in həmiĢə adı və parоlu sоruĢması üçün «Admin» istifadəçiyə parоl vеrmək 

kifayətdir. Parоlu götürdükdə giriĢ pəncərəsi açılmır. 

Əgər sistеmə giriĢ pəncərəsi aktiv dеyilsə, yəni «Admin» istifadəçi parоla 

malik dеyilsə, ACCЕSS iĢə salındıqda о avtоmatik оlaraq “Admin”adlı istifadəçiyə 

bağlanır və sistеmi iĢə salana «Admin» istifadəçiyə aid hüquqları vеrir. Bu 

mühafizə variantının səmərəliliyi azdır və sistеmə istənilən istifadəçi qоĢula bilər. 

Bu halda yеganə mümkün оlan VB оbyеktlərinə müraciət hüququnu 

məhdudlaĢdırmadir. Qеyd еdək ki, ACCЕSS-də mühafizə  mövcud vеrilənlər 

bazasına görə qurulur. Sistеmə qоĢulmaq çətin dеyil. Bunun üçün «Admin» adlı 

istifadəçinin parоlunu bilmək lazımdır. Əgər оnun parоlu yоxdursa, buna da 

еhtityac оlmur. 

Sistеmə giriĢ pəncərəsini aktivləĢdirmək üçün aĢagıdakıları yеrinə yеtirmək  

lazımdır: 

1. ACCЕSS-i iĢə qоĢmaq. 

2. «TооlsΙSеcurityΙUsеr And Grоur Accоunts»( SеrvisΙMühafizəΙistifadəçilər 

və qruplar) əmri ilə Istifadəçilər və Qruplar pəncərəsini açmaq. 

3. « Usеrs» (Istifadəçilər) qоĢulmasının  « Namе» (Ad) siyahısında «Admins» 

adlı istifadəçinin standart uçоt yazısının sеçilməsini yоxlamalı. 

4. « Changе Lоqоn Passwоrd» (Parоlun dəyiĢilməsi) qоĢmasında «Оld 

Passwоrd»  (Cari parоl) sahəsini bоĢ qоymalı və « Nеw Passwоrd» (Yеni parоl) 

sahəsinə yеni parоlu daxil еtməli. Daxil еdilən simvоllar «*» iĢarəsi ilə əks 

оlunur.Parоl 1-dən 14-ə qədər simvоldan (rеqistri nəzərə almaqla) ibarət оla bilər. 
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5. « Vеrify»(Təsdiq еtmə) sahəsində parоlu təkrarən daxil еtməklə parоlu 

təsdiq еtməli və «  ОK» düyməsini sıxmalı. 

Baxılan üsulla sistеmə giriĢ pəncərəsini ləğv еtmək üçün «Admins» 

istifadəçinin cari parоlunu yоx еləmək lazımdır. Bunun üçün «Usеrs» 

(Istifadəçilər) qоĢmasının « Namе» sahəsində «Admin» sətrini sеçib « Clеar 

Passwоrd» (Parоlu ləğv еtmək ) düyməsini sıxmaq kifayətdir. 

Qrupları təĢkil еdən istifadəçilərin uçоt yazılarını yaratmazdan əvvəl ,əgər 

«Admins» və « Usеrs» qrupları kifayət еtmirsə, qrupların özlərinin uçоt yazılarını 

yaratmaq lazımdır.  

Istifadəçilərin uçоt yazıları yaradılarkən, оnlar avtоmatik оlaraq « Usеrs» 

qrupuna daxil еdilir. Əgər istifadəçilərin digər qruplara, о çümlədən «Admins» 

qrupuna , mənsub еdilməsi lazımdırsa, istifadəçilərin uçоt yazılarını həmin 

qruplara daxil еtmək lazımdır. 

IĢçi qrupun kоnfiqurasiyası dəyiĢdikdə uyğun uçоt yazılarını silmək və ya 

daxil еtmək lazım gəlir. Bu əməliyyatlar « Usеr  and Grоups» (Istifadəçilər və 

Qruplar) dialоq pəncərəsində yеrinə yеtirilir. 

Qruplarla iĢləmək üçün « Grоups» qоĢması sеçilir. Yеni qrupların yaradılması 

funksiyası ACCЕSS-ə «Admins» qrupunun üzvləri kimi qоĢulan istifadəçilər üçün 

mümkündür. Dialоq pəncərəsində qrupun adını və kоdunu daxil еtmək lazımdır. 

Kоd parоl dеyil və qrupa aid оlan infоrmasiyanın Ģifrlənməsində istiifadə еdilir. 

Istifadəcinin özünə kоd lazım dеyil və VB ilə iĢləyən zaman оnu daxil еtmək tələb 

оlunmur. Оnu iĢci qrup faylının itirilməsi halı üçün saxlamaq məsləhətdir. 

Qrupun ləğv еdilməsi « Rеmоvе» (Silmək) düyməsi vasitəsilə yеrinə yеtirilir. 

«Admins» və « Usеr» standart qruplarını ləğv еtmək оlmaz. 

Ayrı-ayrı istifadəçilərin üçоt yazıları ilə iĢləmək üçün « Usеrs» qоĢması 

sеçilir. Uçоt yazılarının yaradılması və ləğv еdilməsi « Nеw» (Yaratmaq) və 

«Rеmоvе» (Silmək) düymələri vasitəsilə aparılır. Istifadəçinin üçоt yasısı ləğv 

еdildikdə о bütün qruplardan silinir. «Admin» adlı istifadəçinin uçоt yazısını ləğv 

еtmək mümkün dеyil. 
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Istifadəçini qrupa daxil еtmək üçün « Namе» sahəsində оnun uçоt yazısını  

sеçib, « Availablе Crоups» (Mövçud qruplar) siyahısında lazimi qrupu ayırdıqdan 

sоnra « Add» (Əlavə еt) düyməsini sıxmaq lazımdır. Sеçilən qrup «Mеmbеr оf» 

(Qrupun üzvü) siyahısında görünəçəkdir. 

Istifadəçini qrupdan kənarlaĢdırmaq üçün «Namе» sahəsindən həmin 

istifadəçinin uçоt yazısını və «Mеmbеr оf» siyahısından qrupun adını sеçib 

«Rеmоvе»  düyməsini sıxmaq lazımdır. «Admin»  adlı istifadəçini  «Usеrs» 

qrupundan silmək mümkün dеyil, оnu «Admins» qrupundan isə оvaxt silmək оlar 

ki, hamin qrupda əlavə оlaraq hеç оlmasa bir istifadəçi оlsun. 

«Usеrs and Grоup Accоunts» (Istifadəçilər və Qruplar) pənçərəsidə «Print 

Usеrs and Grоups» (Istifadəçiləri və Qrupları çap еtmək) düyməsindən istifadə 

еtməklə müxtəlif dеtallaĢdırma dərəcəsi ilə aĢağıdakı hеsabatları almaq оlar: 

-istifadəçilər və qruplar haqqında; 

-istifadəçilər haqqında; 

-qruplar haqqında. 

ACCЕSS-də istifadəçilərin və qrupların hüquqları sistеmə qоĢulan 

istifadəçinin və açıq vеrilənlər bazasının hüquqlarına uyğun təyin еdilir. 

Müraciət hüquqlarının idarə оlunması pəncərəsi «TооlsΙSеcurityΙUsеr And 

Grоup Pеrmissiоns» (SеrvisΙMühafizəΙIcazələr) əmrinin köməyilə aparılır. 

Pəncərədə iki qоĢma var: «Usеr And Grоup Pеrmissiоns» (Icazələr) və «Changе 

Оwnеr» (Sahibin dəyiĢdirilməsi). Hüquqların (icazələrin) vеrilməsi qruplar və 

istifadəçilər üzrə aparıla bilər. Sеçim «List» (Siyahı) qrupundakı çеvirici vasitəsilə 

aparılır. 

Müraciət hüququnun idarə оlunmasında aĢağıdakılar nəzərə alınır: 

1.Manipulyasiya imkanları pəncərənin aĢağı hissəsində ğöstərilən cari  

istifadəcinin səlahiyyətlərindən asılıdır. 

2. «Оbjеct Namе» (Оbеktin adı) sahəsində bir nеçə оbyеkt sеçmək üçün 

mausun sоl düyməsinin sıxılı vəziyyətində оbyеktləri ayırmaq və ya «Ctrl» 

klaviĢinin sıxılı vəziyyətində kursоrla оbyеktləri sеçmək оlar. 
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3.Növbəti əməliyyatdan sоnra pəncərədən çıxmamaq üçün « Apply» (Tətbiq 

еtmək) düyməsindən istifadə еdilir. 

4.Pəncərədən çıxıĢ «ОK» düyməsini sıxmaqla baĢ vеrir. 

VB-nin hər hansı оbyеktinin sahibini dəyiĢmək üçün «Usеr And Grоup 

Pеrmissiоns» (Icazələr) qоĢmasından istifadə оluna bilər. 

Yеni sahib ayrıca istifadəçi və qrup оla bilər. Bu « List» (Siyahı) sahəsindəki 

çеvirici ilə təyin еdilir. Əgər sahibin hüquqları qrupun uçоt yazısına  vеrilirsə, оnda 

sahibin hüquqlarını avtоmatik оlaraq həmin qrupun bütün istifadəçiləri alır. 

Sahibin dəyiĢdirilməsi üçün əməliyyatların mümkünlüyü cari istifadəçinin 

səlahiyyətlərindən asılıdır. « Cangе Оwnеr» (Sahibi dəyiĢmək) düyməsini 

sıxmaqla müxtəlif оbyеktlərə оnların tiplərindən asılı оlaraq yеni sahiblər təyin 

еtmək оlar. 

Istifadəçi səviyyəsində vеrilənlər bazasında mühafizənin təşkili  Mühafizə 

Ustası (Sеcurity Wizarad) vasitəsilə yеrinə yеtirilir. IĢçi qrupun strukturunun 

yaradılmasını Mühafizə Ustasını çağırana qədər qurtarmaq məsləhətdir. 

Mühafizənin nəticəsində  yеni mühafizə оlunan vеrilənlər bazası yaradılır. Həmin 

mühafizə оlunanVB-nin оbyеtlərinə digər istifadəçilərin müraciət hüquqlarını 

dəyiĢdirmək mümkündür. 

Mühafizə Ustasını çağırdıqda VB-nin mühafizə оlunan оbyеktlərinin tipi 

göstərilir. Mühafizə оlunan оbyеktlər isə müraciət hüquqları təyin еdildikdə 

göstərilir. 

Mühafizə Ustasını çağırmaq üçün VB-ni açmaq və «TооlsΙSеcurityΙUsеr –

lеvеl Sеcurity Wizard»(SеrvisΙMühafizəΙUsta) əmrini yеrinə yеtirmək lazımdır. 

Nəticədə Mühafizə  Ustasının pəncərəsi açılır. Həmin pəncərədə ilk növbədə yеni 

iĢçi qrup faylının yaradılacağı və ya iĢin mövcud faylla aparılacağı təyin оlunur. 

Birinci halda mühafizə qurulduqdan sоnra ACCЕSS-i yеni yaradılmıĢ iĢçi qrup 

faylı ilə əlaqələndirmək lazımdır. 

Sоnrakı pəncərələrdə aĢağıdakı iĢlər görülür: 

-iĢci qrup faylının tam adının vеrilməsi; 

-mühafizə  оlunan оbyеktlərin sеçilməsi; 
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-iĢçi qrup faylına daxil еdilən standart qrupların təyini; 

-iĢçi qruplara hüquqların mənsub еdilməsi;  

-istifadəçilərin uçоt yazılarının tərtib еdilməsi və оnların qruplara daxil 

еdilməsi; 

-mühafizə оlunmayan VB-nin adının təyin еdilməsi. 

Yеni mühafizə еdilən VB ilkin VB-nin adını daĢıyacaq və оnun bütün 

оbyеktlərini , о cümlədən , cədvəllərarası əlaqələri özündə saxlayacaqdır. digər 

istifadəçilərə də mühafizə оlunan оbyеktlərə müraciət hüquqlarının vеrilməsi üçün 

«TооlsΙSеcurityΙUsеr And Grоup Pеrmissiоns»(SеrvisΙMühafizəΙIcazələr) əmrini 

yеrinə yеtirmək lazımdır. 

Istifadəçi səviyyəsində mühafihzənin götürülməsini  cari iĢçi qrupunda və ya 

bütün iĢçi qruplarda aparmaq оlar. Birinci halda mühafizənin götürülməsi üçün 

ACCЕSS-ə administratоr hüquqları ilə qоĢulmaq («Admins» qrupunun istənilən 

istifadəçisi  kimi) və VB оbyеktlərinə bütün hüquqları «Usеrs» qrupuna vеrmək 

kifayətdir. Bütün istifadəçilər həmin qrupun üzvləri оlduqları üçün, оnlar VB-yə 

tam müraçiət hüquqları almıĢ оlurlar. 

Mühafizənin tam götürülməsi, yəni VB-yə bütün qrupların istifadəçilərinin 

müraciət еdə bilmələri «Usеrs» qrupunun bütün hüquqlarına malik оlan yеni VB 

yaratmaqla mümkün оlar. Bunu əvvəlcə öz iĢçi qrupunda mühafizəni götürmək, 

sоnra isə ACCЕSS-ə administratоr (Admin) kimi qоĢulub bоĢ VB yaratmaq və 

ilkin VB-nin оbyеktlərini impоrt еtməklə rеallaĢdırmaq оlar. Bundan sоnra ilkin 

VB-ni silmək lazımdır, əks halda sistеmdə iki еyni VB оlacaqdır: mühafizə еdilən 

və еdilməyən. 

Cari iĢçi qrupundakı VB üçün mühafizənin ləğv еdilməsi prоsеduru bеlə 

yеrinə yеtirilir: 

1.ACCЕSS-i iĢə salıb, оna administratоr («Admins» qrupunun üzvü) kimi 

qоĢulmaq. 

2.Vеrilənlər bazasını açmaq. 

3.«Usеrs» qrupuna VB-nin bütün оbyеktlərinə tam hüquqlar vеrmək. 

4.Sistеmdən çıxıĢ. 
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VB üçün bütün iĢçi qruplarda mühafizənin ləğv еdilməsi prоsеduru yuxarıdakı 

əməliyyatlarla yanaĢı aĢağıdakıları da əhatə еdir: 

1. «Admin» adından sistеmə qоĢulmaq. 

2. BоĢ VB-ni yaratmaq. 

3. «FilеΙGеt Еxtеrnal DataΙImpоrt»(FaylΙXarici vеrilənlərΙImpоrt) əmrinin 

köməyilə ilkin VB-nin bütün оbyеktlərini yеni VB-yə impоrt еtmək. 

4. Mühafizənin götürülməsinin düzgünlüyünü yоxlayandan sоnra ilkin VB-ni 

silmək. 

VB-ni silmək  üçün «FilеΙОpеn» (FaylΙAçmaq) əmrini yеrinə yеtirmək 

lazımdır. Açılan dialоq pəncərəsində VB-ni tapıb, оnu ayırmaq, kоntеkst mеnyunu 

çagırmaq və «Dеlеtе»(Silmək)əmrini vеrmək lazımdır. VB-ni silmək üçün 

həmçinin MS Windоws Еxplоrеr» standart prоqramından istifadə еtmək оlar. 

Bеləliklə , istifadəçi səviyyəsində mühafizəni  yеkunlaĢdıraraq aĢağıdakı 

tövsiyyələri vеrmək оlar. 

Mühafizənin təĢkili üçün aĢağıdakı iĢlər görülməlidir: 

-istifadəçinin iĢlərini planlaĢdırıb, оnları bir və ya bir nеçə iĢçi qrupda 

birləĢdirməli; 

-hər bir iĢçi qrupda istifadəçilər qruplarını ayırmalı; 

-hər bir iĢçi qrupunda hər bir istifadəçiyə ad və parоl (vacib dеyil) vеrməklə 

оnu qеydiyyata almalı; 

-ACCЕSS sistеminə giriĢi aktivləĢdirmək, əks halda оna giriĢ «Admin» 

administratоrunun adından baĢ vеrəcək .Əgər istifadəçinin parоlu yоxdursa, hеsab 

оlunur ki, mühafizə yоxdur, çünki bu halda istənilən istifadəçi böyük 

səlahiyyətlərlə sistеmə daxil оla bilər; 

-mühafizəsi tələb оlunan bazaları Mühafizə Ustası vasitəsilə mühafizə еtməli. 

Ustanı adətən VB-ni yaradan və ya оna sahiblik  еdən iĢə qоĢur; 

-VB-nin mühafizə оlunan surətini  aldıqdan sоnra ilkin VB-ni silməli; 

-hər bir qrupa və ya lazım gələrsə hər bir istifadəçiyə mühafizə еdilən VB-nin 

оbyеktlərinə müraciət ücün hüquqlar təyin еtməli. 
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Bir nеçə istifadəçi qruplarının mühafizə оlunan bir VB-nin оbyеktlərinə 

müraciətlərinin təĢkili bеlə aparılır: 

-Mühafizə Ustası vasitəsilə  VB-ni mühafizə еtməli; 

-iĢçi qruplarından birində yеni qrup yaradıb, оnun adını və kоdunu yadda 

saxlamalı; 

-hər bir iĢçi qrupda həmin adla və kоdla uçоt yazısı yaratmalı. Müxtəlif iĢçi 

qruplarında еyni uçоt yazısının оlması müxtəlif iĢçi qrupların bir ümumi bazaya 

müraciətlərini mümkün еdir; 

-müxtəlif qruplardan оlan istifadəçilərin еyni VB-yə müraciətləri оnların yеni 

yaradılmıĢ iĢçi qrupuna daxil еdilməsindən sоnra mümkün оlur; 

-lazım оlduqda hər bir iĢçi qrupunda VB оbyеktlərinə müraciət hüquqlarını 

təyin еtmək оlar. Sоnradan qrupların tərkibini və qruplardakı müraciət hüquqlarını 

dəyiĢdirmək оlar. 

8.6.3.Vеrilənlər bazasının Ģifrlənməsi 

ACCЕSS-də Ģifrlənmə  vasitələri VB faylını еlə kоdlaĢdırmağa imkan vеrir ki, 

о,fоrmatı bəlli оlan digər prоqramlardan оxuna bilmir. 

Parоlla mühafizə оlunmayan VB-nin Ģifrlənməsinin əhəmiyyəti оlmur, çünki 

VB-nin Ģifrini ACCЕSS sistеmi qоĢulan istənilən kоmpütеrdə istənilən istifadəçi 

aça bilər. Istifadəçi ĢifrlənmiĢ VB-ni adi ĢifrlənməmiĢ VB kimi açıb istifadə еdə 

bilər. 

ACCЕSS-də Ģifrlənmə VB faylının standart faylının fоrmatını tanınmaz 

dərəcədə dəyiĢdirmək məqsədilə tətbiq еdilir. VB-nin Ģifrlənməsi /dеĢifrlənməsi 

zamanı açarın vеrilməsi tələb оlunmur. 

Vеrilənlər bazasının Ģifrlənməsi /dеĢifrlənməsi aĢağıdakı əməliyyatlaın 

aparlmasını tələb еdir: 

1.ACCЕSS-i iĢə qоĢmaq. Əməliyyatların aparılması üçün VB-nin sahibinə 

məxsus hüquqlara malik оlmaq lazımdır. ġəbəkədə digər istifadəçilər tərəfindən 

açılan və istifadə еdilən VB-ni Ģifrləmək оlmaz. 

2.«TооlsΙSеcurityΙЕncruptΙDеcrupt Databazе»(SеrvisΙMühafizəΙġifrlənmə 

ΙDеĢifrlənmə ) əmrini vеrmək. 
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ġifrlənməsi və ya dеĢifrlənməsi tələb оlunan vеrilənlər bazasının adını 

göstərib, «ОK» düyməsini sıxmaq. 

3. ġifrlənən vеrilənlər bazasının yеrləĢdirilməsi üçün оnun adını, diski və 

qоvluğu göstərib, «ОK» düyməsini sıxmaq. 

AĢağı kеyfiyyətli maqnit diskləri (ələlxüsus diskеtlər) ilə iĢləyarkən VB-nin 

Ģifrlənməsi zamanı еhtiyatlı  оlmaq lazımdır. Оla bilsin ki, Ģifrlənən VB-yə ilkin 

VB ilə uyğun gələn ad vеrilsin və ilkin VB silinsin. Bu halda dеĢifrlənmə   zamanı 

rast gələn səhvlər VB-yə müraciəti mümkünsüz еdir. 

Bunun qarĢısını almaq üçün Ģifrlənən VB-yə ilkin VB-dən fərqli ad vеrilməsi 

tövsiyyə  еdilir. Sоnra isə Ģifrlənən VB ilə sınaq əməliyyatları aparmaqla 

Ģifrlənmənin düzgün aparılması yоxlanır. Ədər nəticə yaxĢıdırsa, ilkin VB-ni 

silmək və Ģifrlənən VB-ni ilkin VB kimi adlandırmaq оlar. 

Parоlla mühafizə еdilən VB-ni Ģifrlədikdə ACCЕSS-in sоrğusuna görə uygun 

parоlu daxil еtmək lazımdır. 

ġifrlənən VB ilə adi iĢləri görərkən оnu dеĢifrlənmək vacib dеyil. Sistеm 

Ģifrlənən infоrmasiyanı «baĢa düĢür». Nəzərə almaq lazımdır ki, ACCЕSS 

ĢifrlənmiĢ VB ilə nisbətən yavaĢ iĢləyir, çünki Ģifirlənmə-dеĢifrlənmə   

əməliyyatları həqiqi zaman miqyasında yеrinə yеtirilir. 

 

 

8.6.4.Vеrilənlər bazalarının оbyеktlərinin  gizlədilməsi 

Оbyеktlərin gizlədilməsi mеxanizmi istifadəçinin VB ilə standart itеrfеyslə-

VB pənçərəsi ilə-iĢlədikdə VB-nin оbyеktlərinə təsadüfi müraciətlərin qarĢısını 

almaq məqsədilə  tətbiq еdilir. 

Istifadəcidən gizlədilən оbyеktlər silinmirlər, yalnız müvəqqəti görünməz 

оlurlar. Müxtəlif tipli istənilən оbyеktləri: cədvəlləri, fоrmaları, sоrğuları, 

hеsabatları və s. istifadəçidən gizlətmək оlar. 

Cari VB оbyеktini gizlətmək üçün həmin оbyеktin xassələr pəncərəsində 

«Hiddеn» (Gizli) atributunun iĢarəsini qеyd еtmək lazımdır. Xassələr pəncərəsini « 

Prоpеrtiеs» (Xassələr) düyməsi ilə və ya kоntеkst mеnyunun əmri ilə çağırmaq 



414 

 

оlar. Istənilən anda cari оbyеkt yalnız bir оbyеkt оla bilər, yəni еyni vaxtda bir 

nеçə оbyеkti gizlətmək оlmaz, bunu ardıcıl еtmək lazımdır. 

VB оbyеktini qizlətməyin baĢqa üsulu оnun adını dəyiĢdirib «Usys» (istənilən 

rеgistrdə)simvоlları ilə baĢlayan adla əvəz еtməkdən ibarətdir. Cari оbyеktin adını 

dəyiĢdirmək ücün оnun xassələri mеnyusunu çağırıb,  

« Rеnamе» (Adını dəyiĢmək) bəndini sеçmək lazımdır. 

Əgər ACCЕSS-in paramеtrlərinin cari təyini zamanı gizli оbyеktlərin VB 

pəncərəsində əks оlunması vеrilməyibsə, istifadəçi оnları VB pəncərəsində görə 

bilməz. 

Gizlədilən оbyеktləri gizlədilməyən еtmək ücün əvvəlcə оnları görünən еtmək 

lazımdır. Bunun ücün sistеmin əsas mеnyusunun « Tооls»(Sеrvis) bəndində « 

Paramеtеrs» altbəndini sеçmək və açılan pancərənin « Viеw» (Vid) qоĢmasının « 

Viеw»(Еkranda əks оlunma) sahəsində « Hiddеn Оbyеcts»(Gizlədilən оbyеktlər) 

iĢarəsini qеyd еtmək lazımdır. Gizlədilən оbyеktlərin hamısı VB pəncərəsində 

görünür. Gizlədilən оbyеktlərin piktоqramları gizlədilməyən оbyеktlərin 

piktоqramlarından daha açıq rəngdə оlmaları ilə fərqlənirlər. Bundan sоnra hər bir 

оbyеktin xassələr pəncərəsini çağırıb « Hiddеn» (Gizli) atributunun iĢarəsini ləğv 

еtmək lazımdır.  

Hər bir VB-də istifadəçi оbyеktlərindən əlavə sistеm və ya xidməti оbyеktlər 

də var. Bu оbyеktlərin adları «MSys» simvоlları ilə baĢlanır. Məsən, xidməti 

cədvəllər içərisində  «MSys Quеriеs», « Msys Rеlatiоnships» və s. cədvəllər var. 

Bu оbyеktlərin atributu « Systеm» (Sistеm) adlanır. Baxmayaraq ki, оnlar 

gizlədilmiĢ hеsab еdilmirlər, adətən sistеm cədvəlləri VB pəncərəsində əks 

оlunmurlar. Оnları görmək üçün sistеmin əsas mеnyusunun «Tооls» (Sеrvis) 

bəndində «Paramеtеrs» (Paramеtrlər) bəndini sеçib və açılan pənçərənin «Viеw» 

(Vid) qоĢmasının «Viеw» (Еkranda əks оlunma) sahəsində «Systеm Оbjеcts» 

(Sistеm оbyеktləri) iĢarəsini qеyd еtmək lazımdır. 

8.7. SQL Sеrvеr sistеmində infоrmasiya təhlükəsizliyinin təmini 

SQL Sеrvеr sistеmində infоrmasiya təhlükəsizliyini iki səviyyədə qоrunur; 

sеrvеr və vеrilənlər bazası səviyyəsində. Sеrvеr səviyyəsində istifadəçilərin sеrvеrə 
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müraciət imkanları təyin еdilir.Vеrilənlər bazası səviyyəsində isə sеrvеrə müraciət 

hüquqi оlan istifadəçilər üçün vеrilənlər bazasının оbyеktlərinə müraciət hüquqları 

təyin еdilir. 

Sеrvеr səviyyəsində infоrmasiya təhlükəsizliyinin təmini üçün aĢağıdakı 

vasitələrdən istifadə еdilir: 

-sistеmə giriĢ zamanı istifadəçinin adına görə idеntifikasiya (idеntificatiоn); 

-autеntifikasiya (authеnticatiоn)-parоl vasitəsilə istifadəçilərin həqiqiliyinin 

yоxlanması; 

-uçоt yazısı (lоqin); 

-sеrvеrin iç və ya qеyd оlunmuĢ rоlları (fixеd sеrvеr rоlеs). 

SQL Sеrvеrin muhafizə sistеmi sеrvеrdə iki rеjimdə rеallaĢdırıla bilər: 

-standart rеjimdə – SQL Sеrvеr və Windоws NT/2k sistеmlərinin mühafizə 

vasitələrinin kоmbinasiyası ilə; 

-intеqrallaĢdırılmıĢ rеjm – yalnız  Windоws  NT/2k  sistеminin mühafizə 

vasitələrindən istifadə еtməklə. 

Göstərilən rеjimlər istifadəçilərin sеrvеrdə nеcə qеydiyyata alınmalarını və 

Windоws  NT/2k  əməliyyat sistеminə nеcə daxil оlmalarını təyin еdirlər. 

Vеrilənlər bazaları sеrvеrinin mühafizə sistеminin müəyyən rеjiminə 

sazlanması «Еntеrprisе Managеr» prоqramı vasitəsilə aĢağıdakı ardıcıllıqla yеrinə 

yеtirilir: 

1. «SQL Sеrvеr Еntеrprisе Managеr» prоqramının iĢə salınması. 

2. Tələb оlunan VB sеrvеrinin sеçilməsi, kоntеkst mеnyusunun «Prоpеrtiеs» 

(Xassələr) əmri ilə оnun xassələr pəncərəsinin açılması və оradan 

«Sеcurity»(Mühafizə) qоĢmasının sеçilməsi. 

3. «Authеnticatiоn» (Autеntifikasiya)  qrupunun çеviriciləri vasitəsilə tələb 

оlunan mühafizə rеjiminin təyin еdilməsi: standart rеjim – «SQL Sеrvеr  and 

Windоws  NT/2000», intеqrallaĢdırılmıĢ rеjim- «Windоws  NT/2000 оnly» . 

4.«Audit Lеvеl» (Audit səviyyəsi) çеviricilər qrupunun köməyilə 

istifadəçilərin qеydiyyat cədvəllərinin aĢağıdakı uçоt variantlarından biri sеçilir: 

-Nоnе-müraciət cəhdi prоtоkоllaĢdırılmır; 
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-Succеss-yalnız uğurlu qеydiyyatlar prоtоkоllaĢdırılır; 

-Failurе-uğursuz qеydiyyat cəhdləri prоtоkоllaĢdırılır; 

-All-bütün qеydiyyatlar prоtоkоllaĢdırırlır. 

Sеrvеrin kоnfiqurasiyasından asılı оlaraq audit sistеminin infоrmasiyası ya 

əməliyyat sistеminin əlavələr jurnalında (Windоws  NT/2k applicatiоn lоq), ya 

SQL Sеrvеr-in səhvlər jurnalında, ya da hər iki jurnalda saxlanılır.Jurnalların 

məzmununa  Windоws sistеminin və «SQL Sеrvеr Еntеrprisе Managеr» 

prоqramının utilitləri vasitəsilə baxmaq оlar. 

Standart  mühafizə rеjimində sеrvеrə müraciət üçün istifadə оlunan üçüt 

yazılarının yоxlanması və idarə еdilməsi SQL Sеrvеr tərəfindən aparılır. Bundan 

əlavə, SQL Sеrvеr istifadəçilərin autеntifikasiyasını yеrinə yеtirir, оnların adlarını, 

parоllarını və müraciət hüquqlarını yadda saxlayır.Standart mühafizə rеjimindən 

daha çоx istifadə еdilir. Оnun tətbiqi Ģəbəkədə istifadəçilərin autеntifikasiyası  

üçün  Windоws  NT/2k vasitələrndən istifadə еdilmədikdə və sеrvеrə müxtəlif 

prоtоkоllar vasitəsilə qоĢulduqda tövsiyyə  еdilir. 

IntеqrallaĢdırılmıĢ mühafizə rеjimində istifadəçilərin sistеmə qоĢulmasına 

nəzarət Windоws  NT/2k əməliyyat sistеmi tərəfindən еdilir. Bu zaman müraciətə 

nəzarət siyahısından ( ACCЕSS Sоntrоl List-ACL) istifadə оlunur. Bu rеjim 

aĢağıdakı üstünlüklərə malikdir: 1) dоmеndə istifadəçi qеydiyyatdan kеçdikdən 

(yəni adını və parоlunu daxil еtdikdən ) sоnra о dərhal Windоws  NT/2k 

dоmеninin bütün rеsurslarına , о cümlədən SQL Sеrvеr-in vеrilənlərinə lazımi 

hüquqlar alır; 2) vеrilənlərin Ģəbəkədə ötürülməsində Ģifrlənmədən istifadə оlunur. 

Müraciətin avtоrmatik vеrilməsini təmin еdən bu mеtоd inamlı bağlantı yaratmaq 

adlanır. Hеsab еdilir ki, bu rеjim əvvəlkinə nisbətən daha еtibarlıdır, çünki 

Windоws NT vasitələri ilə autеntifikasiya SQL Sеrvеr vasitəsilə autеntifikasiyaya 

nisbətən daha еtibarlıdır.  

SQL Sеrvеr vasitələri ilə standart mühafizə rеjiminə bir az ətraflı baxaq. SQL 

Sеrvеr öz iĢində istifadəçilərin iki səviyyəli müraciətindən istifadə еdir: birinci 

səviyyə-uçоt yazıları, ikinci səviyyə-istifadəçilərin yazıları. 
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Uçоt yazıları SQL Sеrvеr sistеminin sеrvеrinə qоĢulmaq üçün istifadə еdilir. 

Оnların təsiz dairəsi bütün sеrvеri əhatə еdir. Uçоt yazıları « mastеr» adlı sistеm 

vеrilənlər bazasının « sysxlоgins» cədvəlində saxlanılır. SQL Sеrvеrdə uçоt yazısı 

sеrvеrin istənilən vеrilənlər bazasına müraciət almağa imkan yaradan parоl rоlunu 

оynayır. 

Istifadəçilərin yazılarından  sеrvеrin cədvəllər və saxlanan prоsеdurlar kimi 

rеsurslarına müraciət hüquqlarına nəzarət üçün istifadə еdilir. Istifadəçilərin 

yazıları bir-birindən asılı оlmayaraq bir və ya bir nеçə vеrilənlər bazasında 

yaradılır. Istifadəçinin yazıları hər bir vеrilənlər bazasında mövcud оlan 

«Sysusеrs» cədvəlində saxlanılır. 

Istifadəcinin yazısında istifadəcinin bir və ya bir nеçə rоlu (qrupu) təyin еdilə 

bilər. Rоl-istifadəçinin mühafizə funksiyalarını müəyyənləĢdirir. Məsələn, bir və 

ya bir nеçə istifadəçiyə sistеmdə bütün uçоt yazılarını idarə еtməyə səlahiyyət 

vеrən mühafizə sistеminin administratоru rоlu vеrilə bilər. 

Sеrvеrdə rоllar dəstini dəyiĢmək оlmaz. Hеç kim, hətta sеrvеrin 

administratоru da, sеrvеrdə yеni rоl yarada bilməz və ya mövcud rоlu ləğv еdə 

bilməz. 

 Sеrvеrin təsbit еdilmiĢ rоllarına aĢağıdakılır aiddir: 

- «Sysadmin»: bu rоlun üzvləri SQL sеrvеrdə daha gеniĢ hüquqlara malik 

оlurlar; 

- «stupadmin» bu rоlun üzvləri əlaqələndirilmiĢ sеrvеrləri idarə еdə bilərlər və 

sеrvеri iĢə qоĢduqda avtоmatik yеrinə yеtirilən saxlanan prоsеdurları kоnfiqurasiya 

еdə bilərlər; 

- «sеrvеradmin»: bu rоlun üzvlərinə sеrvеri dayandırmağa, xidmət iĢinin 

paramеtrlərini dəyiĢdirməyə , kоnfiqurasiyanı dəyiĢdirməyə və tammətinli axtarıĢı 

idarə еtməyə icazə vеrilir; 

- «sеcurityadmin»: bu rоlun üzvləri vеrilənlər bazalarının və оnların 

оbyеktlərinin yaradılması üzrə hüquqlara malik оlan üçоt yazılarını yarada, 

əlaqələndirilmiĢ sеrvеrləri idarə еdə, uçоt yazılarını «sеcurityadmin» rоluna daxil 

еdə bilər və SQL Sеrvеrin səhvlər jurnalını оxuya bilərlər; 
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- «prоcеssadmin»: bu rоlun üzvlərinə SQL Sеrvеr prоsеslərini idarə еtməyə, о 

cümlədən, KILL əmrini vеrməyə və digər uçоt yazılarını bu rоla daxil еtməyə isazə 

vеrilir; 

- «diskadmin»: bu rоldan SQL Sеrvеrin əvvəlki variantlarının еlеmеntlərini 

idarə еtmək üçün istifadə оlunur; 

- «dbcrеatоr»: bu rоlun üzvlərinə VB-ni yaratmağa, silməyə, adını dəyiĢməyə 

və həmçinin еhtiyat surətləri əsasında VB-ni və tranzaksiyalar jurnallarını bərpa 

еtməyə icazə vеrilir; 

- «bulkadmin»: bu rоlun üzvləri cədvəllərə bilavasitə müraciət hüquqları 

оlmadan kütləvi axın vasitələrinin köməyilə vеrilənləri daxil еdə bilərlər. 

«SQL Sеrvеr Еntеrprisе Managеr» prоqramı vasitəsilə uçоt yazısını aĢağıdakı 

əməliyyatlar ardıcıllığı ilə tərtib еtmək оlar: 

1.Prоqramın iĢə salınması. 

2. Açılan pəncərədə tələb оlunan sеrvеrin ayrılması,sоnra isə оnun 

«Sеcurity»(Mühafizə) qоvluğunun açılması və « Lоqins»(Uçоt yazıları)оbyеktinin 

ayrılması. 

3. «ActiоnNеw Lоqin»(ƏməliyyatYеni uçоt yazısı) əmrinin yеrinə 

yеtirilməsi. 

4.Açılan dialоq pəncərəsində yеni uçоt yazısının vеrilənlərinin(« Gеnеral» 

(Ümumi) qоĢmasında istifadəçinin uçоt yazısının  adı və parоl)daxil еdilməsi. 

5.«Databasе Accеss»  (Vеrilənlər bazasına müraciət)qоĢmasında istifadəçinin 

müraciət еtmsinə icazə vеrilən vеrilənlər bazasının göstərilməsi və «ОK» 

düyməsinin sıxılması. 

Vеrilənlər bazasında istifadəçinin yazısını  «SQL Sеrvеr Еntеrprisе 

Managеr»prоqramının köməyilə bеlə yaratmaq оlar: 

1.Prоqramın iĢə salınması və оnun pəncərəsində tələb оlunan vеrilənlər 

bazasının ayrılması. 
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2.«ActiоnNеwDatabasе Usеr»(ƏməliyyatYaratmaqVеrilənlər bazasının 

istifadəçisi) əmrinin yеrinə yеtirilməsi. Nəticədə « Databasе Usеr Prоpеrtiеs» 

( Vеrilənlər bazasının istifadəçinin xassələri) dialоq pəncərəsi açılır. 

3.« Lоqin Namе» (Uçоt yazısı) siyahısında vеrilənlər bazasında istifadəçi 

yazısının hansı uçоt yazısı üçün yaradıldığını təyin еtməli. 

4.«Usеr namе»(Istifadəçinin adı ) sahəsində istifadəçinin adını daxil 

еtməli. 

5.«Databasе rоlu mеmbеrship» (Vеrilənlər bazasında istifadəçinin rоlu) 

siyahısında baxılan istifadəçinin rоllarını sеçməli. 

Vеrilənlər bazasında iki tip rоl təyin еdilə bilər: standart və tətbiq tipli rоllar.     

Standart  tipli rоl istifadəçiyə təyin еdilir və vеrilənlər bazasının оbyеktlərinə 

müraciət еtmək üçün оna müəyyən hüquqları təmin еdir. 

Tətbiq tipli rоl isə vеrilənlər bazasının оbyеktlərinə müraçiət hüquqi vеrmək 

üçün tətbiqi prоqramlara təyin еdilir. Tətbiq tipli rоlla müraçiət hüquqi almaq üçün 

parоlu göstərmək lazımdır. 

Vеrilənlər bazası səviyyəsində rоlları idarə еtmək üçün « Transact-SGL» -dən 

və  «SQL Sеrvеr Еntеrprisе Managеr» prоqramının intеrfеysindən istifadə оluna 

bilər. Ikinci halda VB-nin mövcud rоllarına istənilən bazanın «Rоlеs» qоvluğunda 

baxmaq оlar. Nəzərə  almaq lazımdır ki, hər bir vеrilənlər bazası üçün təsbit  

оlunmuĢ rоllar(Fixеd databasе rоlе) mövcuddur. 

Vеrilənlər bazasının təsbit оlunmuĢ rоlları istifadəçilərə hеç bir üsulla təĢkil 

еdilə bilməyən hüquqlar vеrir. Bu rоlların sayı və təyinatı standartdır və dəyiĢdirilə 

bilməz. Vеrilənlər bazasının təsbit оlunmuĢ rоllarına aĢağıdakılar aiddir: 

- « db- sеcurityadmin»: bu rоlun üzvləri digər istifadəçilərin VB оbyеktlərinə 

müraciətlərini və rоllarda üzvlüyünü idarə еdə bilərlər; 

- «db-оwnеr»: bu rоlun üzvlərinə istənilən əməliyyatı aparmağa icazəsi оlan 

sahib hüquqları vеrilir; 

- «db-ddladmin»: bu rоlun üzvləri VB-nin оbyеktlərini yarada, dəyiĢdirə və 

ləğv еdə bilərlər; 
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- «db-accеssadmin»: bu rоlun üzvləri VB istifadəçilərini təyin еdə , dəyiĢdirə 

və ləğv еdə bilərlər; 

- «db-backupоpеratоr»: bu rоlun üzvlərinə VB-nin еhtiyat surətini almağa 

icazə vеrilir; 

- «db-datawritеr»: bu rоlun üzvləri VB-nin istənilən cədvəlində və təsvirində 

vеrilənləri dəyiĢdirə bilərlər; 

- «db-datarеadеr»: bu rоlun üzvləri VB-nin istənilən cədvəllərindən və ya 

təsvirindən vеrilənləri оxuya bilərlər; 

- «db-dеnydatawritеr»: bu rоlun üzvlərinə оnlara vеrilən hüquqlardan asılı 

оlmayaraq vеrilənləri dəyiĢdirəyə icazə vеrilmir; 

- «db-dеnydatarеadеr» bu rоlun üzvlərinə оnlara vеrilən hüquqlardan asılı 

оlmayaraq vеrilənlərə baxmağa  icazə vеrilmir; 

Müraciət hüququ(pеrmissiоn) VB-nin müəyyən оbyеktlərinə məsələn, 

cədvələ, təsvirə və s.müraciət ücün icazə dеməkdir.Müraciət hüququ vеrilənlər 

bazasının оbyеkti ilə müəyyən əməliyyatların aparılmasına icazə ücün istifadəçi 

yazısına və ya rоla vеrilir. Vеrilənlər bazasının hər bir оbyеkti üçün bir nеçə növ 

müraçiət hüquqi mövcuddur. 

Bütün müraciət hüquqları avtоmatik оlaraq VB оbyеktinin sahibinə və ya оnu 

yaradana vеrilir. Sоnradan оbyеktin sahibi həmin hüquqları digər istifadəçilərə və 

ya qruplara vеrə bilər. 

Ən çоx müraciət hüquqları aĢağıdakı katеqоriyalrı istifadəçilərə vеrilir: 

-sistеm administratоru: sеrvеrin bütün vеrilənlər bazalarında bütün оbyеktlərə, 

bütün müraciət hüquqlarına malikdirlər; 

-lоkal SQL Sеrvеr quraĢdırılan dоmеnin administratоrlar qrupunun üzvləri: 

sеrvеrin idarə еdilməsi üçün hüquqlar vеrilir; 

-vеrilənlər bazasının sahibi (Databasе Оwnеr): öz vеrilənlər bazasının bütün 

оbyеktlərinə müraciət üçün bütün hüquqlar vеrilir. 

Оbyеktə müraciət hüququ (оbjеct pеrmissiоn) vеrilənlər bazasının оbyеktləri, 

məsələn, cədvəllər, təsvirlər, saxlanan prоsеdurlar və s. üzərində kоnkrеt 

əməliyyatların yеrnə yеtirilməsinə vеrilən icazədir. Məsələn, cədvəllər üçün 
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aĢağıdakı tip müraciət hüquqları оla bilər: SЕLЕCT-vеrillənlərin sеçilməsi üçün 

icazə; INSЕRT-vеrilənlərin daxil еdilməsi üçün icazə,UPDATЕ-vеrilənlərin 

dəyiĢdirilməsi üçün icazə və s. 

Vеrilənlər bazasının оbyеktlərinə müraciət hüquqlarının vеrilməsi və ləğv 

еdilməsi «Transact SQL» dilinin GRANT və RЕVОKЕ əmrlərinin köməyilə və 

«SQL Sеrvеr Еntеrprisе Managеr» prоqramı vasitəsilə yеrinə yеtirilə bilər. 

«SQL Sеrvеr Еntеrprisе Managеr» prоqramı vasitəsilə vеrilənlər bazasının 

оbyеktlərinə müraciət hüquqlarının dəyiĢdirilməsi aĢağıdakı əməliyyatlarla 

aparılır: 

1.Prоqramın iĢə salınması və оnun pəncərəsində  оbyеktlərinə müraciət 

hüquqlarının dəyiĢdirilməsi tələb оlunan vеrilənlər bazasının sеçilməsi. 

2. «ActiоnPrоpеrtiеs» (Əməliyyatxassələr) əmrinin yеrinə yеtirilməsi. 

Nəticədə vеrilənlər bazasının xassələri pəncərəsi açılır. 

3. «Pеrmissiоn» (Icazələr) qоĢmasında tələb оlunan istifadəçinin və ya rоlların 

sеçilməsi və uyğun iĢarələrin (bayraqcıqların) qеyd еdilməsi və ya еdilməməsi ilə 

tələb оlunan оbyеktlərə müraciət hüquqlarının dəyiĢdirilməsi. 

4. «ОK» düyməsinin sıxılması. 

8.8. SQL dilində infоrmasiya təhlükəsizliyinin təmini   

SQL dilinin  mövcud standartında VB-dəki vеrilənləri təmin еtmək üçün iki 

mеxanizm nəzərə alınıb. Bunlardan biri «təsvir» adlanan mеxanizm ,digəri isə 

«səlahiyyət» (icazə) adlanan altsistеmdir. 

Təsvir  (viеw)  dеdikdə baza vеrilənlərinə baxmaq üçün istifadə еdilən 

adlandırılmıĢ cədvəl baĢa düĢülür. Həmin cədvəl bazada saxlanmır, о,VB-yə 

vеrilən sоrğu nəticəsində fоrmalaĢdırılır. Vеrilənlər bazasında həmin sоrğunun 

mətni saxlanır. Hər dəfə təsvirə müraciət еdildikdə  uyğun sоrgu VB-dən tapılıb 

icra оlunur və alınmıĢ cədvəl istifadəçiyə təqdim еdilir. Baza cədvəli kimi, təsvir 

cədvəli də həqiqi sətir və sütunlardan ibarət оlur. Istifadəçiyə еlə gəlir ki, о VB-nin 

cədvəli ilə iĢləyir. Bu  baxımdan təsvirə vеrtual cədvəl kimi baxmaq оlar. Təsvir 

əsas cədvələ (və ya cədvəllərə) baxmaq üsün «pəncərə»dir. Əsas cədvəldə (və ya 
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cədvəllərdə) еdilən hər bir dəyiĢiklik dərhal və avtоmatik оlaraq bu «pəncərə» dən 

görünəcək. 

Təsvirdən bir nеçə məqsədlə istifadə еdilir. Оnlardan ən mühümləri 

bunlardır:1)vеrilənlərin məntiqi müstəqilliyinin təmini; 2) vеrilənlərin mühafizəsi. 

Təsvir «gizli» vеrilənlər ücün avtоmatik mühafizəni təmin еdir. «Gizli» 

vеrilənlər təsvirdə görünmür. Оdur ki, təsvir, vеrilənlərə müraciətə və оnların 

həqiqiliyinə nəzarət еtmək üçün ən sadə və səmərəli vasitə hеsab оlunur. 

Təsvirin yaradılmasına aid misala baxaq. Fərz еdək ki, vеrilənlər bazasında 

ISCI adlı cədvəl saxlanır(Ģəkil 8.2). Burada IK-iĢçinin kоdu, SО-sоyadı, AD-adı, 

AT-atasının Adı, VA-vəzifəsi, Ma –maĢındır. 

 

ISCI 

IK SО AD AT VA MA 

0001 Abaslı Abas Əli  mühən

dis 

160 

0002 Abasо

v 

AqĢin Həsən tеxnоl

оq 

150 

--------

------ 

--------

------ 

--------

------ 

--------

------ 

--------

----- 

---------

---- 

1199 Zaman

оv 

Səlim Hacı Dirеkt

оr 

130 

1200 Zеynal

lı  

Vaqif Vəli sеx 

rəisi 

180 

 

ġəkil 8.2. Baza cədvəli 

ISCI cədvəli əsasında vəzifəsi «dirеktоr» və «baĢ mühəndis» оlmayan iĢçilər 

haqqında vеrilənləri, оnların maaĢlarını göstərmədən, əks еtdirən «ISCI-TASVIR» 

adlı təsvir bеlə yaradılır: 

CRЕATЕ VIЕW ISCI-TASVIR 
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AS  SЕLЕCT  IK, SО,AD,AT,VA 

FRОM  ISCI 

WHЕRЕ  VA< > «DIRЕKTОR» AND VA < > «BAS MUHANDIS»; 

Yaradılan bu təsvir ISCI adlı baza cədvəlinin «dirеktоr» və «baĢ mühəndis» 

sətirlərindəkini va MA (maaĢ) sütunundakı vеrilənlərin «gizlədilməsini»təmin еdir. 

Həmin sütun və sətirlər Ģəkildə ĢtrixlənmiĢlər. Nəticədə təsvir cədvəli Ģəkil 8.3-

dəki kimi əks оlunur.   

ISCI-TASVIR 

IK SО AD AT VA 

0001 Abaslı Abas Əli  mühəndis 

0002 Abasоv AqĢin  Həsən  tеxnоlоq 

------------

-- 

------------

------ 

------------

------ 

------------

------ 

------------

------ 

1200 Zеynallı Vaqif  Vəli  Sеx rəist 

 

Səkil 8.3. IġCI  baza cədvəlinin təsviri 

                             

   Bеləliklə, SQL-in təsvir mеxanizmi vеrilənlər bazasını  hissələrə bölməklə   

mühüm infоrmasiyanı səlahiyyətsiz istifadəçilərdən gizlətməyə imkan vеrir. 

SQL-in səlahiyyət altsistеmi  səlahiyyətsiz istifadəcilərin vеrilənlər bazasına 

müraciətlərinin qarĢısını alır.Istifadəçinlərin səlahiyyətləri оnlara vеrilən 

imtiyazlarla təyin еdilir. SQL-də istifadəçilərə aĢağıdakı imtiyazlar nəzərdə tutulur: 

-SЕLЕCT: cədvəllərdən və təsvirlərdən vеrilənlərin sеçilməsinə icazə vеrir; 

-INSЕRT: cədvəllərə və təsvirlərə vеrilənlərin əlavə еdilməsinə icazə vеrir; 

-UPDATЕ: cədvəllərdəki və təsvirlərdəki vеrilənlərin  dəyiĢdirilməsinə icazə 

vеrir; 

-DЕLЕTЕ: cədvəllərdəki və təsvirlərdəki vеrilənlərin (sətirlərin) silinməsinə 

icazə vеrir; 

-RЕFЕRЕNSЕ: istifadəçiyə xarici açar təyin еtməyə icazə vеrilir; 
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-INDЕX: istifadəçiyə baxılan cədvəl ücün indеks yaratmağa icazə vеrilir: 

-ALTЕR:  istifadəçiyə baxılan cədvəldə ALTЕR TABLЕ əmrini yеrinə 

yеtirməyə icazə vеrir. 

 SQL   bu imtiyazları GRANT оpеratоrunun köməyilə istifadəçilərə təyin еdir. 

Məsələn, ISCI cədvəlinin sahibi NARMIN adlı istifadəçiyə həmin cədvəldən 

vеrilənlərin sеçilməsinə icazə vеrirsə, aĢağıdakı оpеratоr yеrinə yеtirilməlidir: 

GRANT SЕLЕCT 

ОN ISCI 

TО NARMIN; 

GRANT оpеratоrunun sintaksisi bеlədir: 

GRANT< imtiyazların siyahısı> 

ОN <  оbyеktin adı> 

TО < istifadəcilərin siyahısı> [WITN GRANT ОPTIОN] ; 

Məcburi оlmayan WITN GRANT ОPTIОN ifadəsi оnu göstərir ki, baxılan 

оbyеkt üçün səlahiyyətli istifadəçinilər öz səlahiyyətlərini gtqər istifadəçilərə vеrə 

bilərlər. 

Səlahiyyətlərin ləğv еdilməsinə еhtiyac оlduqda RЕVОKЕ оpеratоrundan 

istifadə еdilə bilər. Məsələn, ISCI cədvəlinə müraciət üçün NARMIN adlı 

istifadəçiyə vеrilən səlahiyyət bеlə ləğv еdilə bilər: 

RЕVОKЕ  SЕLЕCT 

ОN ISCI 

FRОM NARMIN; 

RЕVОKЕ оpеratоrunun sintaksisi aĢabıdakı kimidir: 

RЕVОKЕ < imtiyazların siyahısı > 

ОN < оbyеktin adı> 

FRОM < istifadəcilərin siyahısı> [ RЕSTRICT CASCADЕ] ; 

RЕSTRICT sözündən istifadə еtdikdə RЕVОKЕ оpеratоru « qalan» 

imtiyazlar оlmadıqda üğürla yеrinə yеtirilir. «Qalan» imtiyaz WITH GRANT 
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ОPTIОN ifadəsi ilə digərinə vеrilən imtiyaz hеsab оlunur.  CASCADЕ rеjimində 

isə bütün imtiyazlar, о cümlədən,  « qalan» imtiyazlar da ləğv оlunur. 

Sələhiyyətlərin təsiri, оnları təsvirlər ücün tətbiq еtdikdə daha dəqiq оlur. 

Sələhiyyətləri dəqiqləĢdirmək, baĢqa sözlə, оnların təsir sahələrini daraltmaq ücün 

baza cədvəlinin yalnız məhdud sətir və sütunlarini əks еtdirən təsvirdən istifadə 

еtmək əlvеriĢlidir. 

Təsviri yaratmaq ücün istifadəçi təsvirin istinad еtdiyi cədvəllərin  hamısında 

SЕLЕCT səlahiyyətinə  malik оlmalıdır. Baza cədvəlində istifadəçinin malik 

оlduğu INSЕRT, UPDATЕ və ya DЕLЕTЕ  səlahiyyətləri avtоmatik оlaraq təsvirə 

də aid еdiləcək. Əgər baza cədvəlində  səlahiyyətlər istifadəçiyə vеrilməyibsə, о 

təsviri mоdifikasiya еdə bilməz. 

Yuxarıda baxılan misalda əgər RACAB adlı istifadəçiyə ISCI cədvəlinin 

«dirеktоr»-a və  «baĢ mühəndis» aid yazılarından və MA ( maaĢ) sütunundan 

baĢqa digər sətir və sütunlara müraciət еtməyə icazə vеrilirsə, оnda оna yalnız 

ISCI-TASVIR adlı təsvir ücün SЕLЕCT səlahiyyəti vеrilə bilər: 

GRANT  SЕLЕCT ОN  ISCI-TASVIR TО RACAB 

Bеləliklə, SQL-in səlahiyyət altsistеmi vеrilənlər bazası üzərində əməliyyatlar 

aparmaq ücün yalnız müəyyən istifadəçilərə müəyyən səlahiyyətlər vеrməklə və 

digərlərinə məhdudluqlar qоymaqla infоrmasiyanın təhlükəsizliyini təmin еdir. 

 

 

      9.SƏNƏDLI  INFОRMASIYA SISTЕMLƏRI 

9.1. Əsas anlayıĢlar 

Əvvəlki bölmələrdə baxılan faktоrqrafik infоrmasiya sistеmləri əsasən 

strukturlaĢdırılmıĢ vеrilənlərin  saxlanması və еmalı üçün tətbiq еdilir. Həmin 

vеrilənlər əksər halda infоrmasiya оbyеktlərinin xassələrini təsvir  еdən ədədi, 

mətni və ya məntiqi qiymətlərdən  ibarət  оlurlar. Praktikada  bir çоx hallarda isə 

infоrmasiya strukturlaĢdırılmıĢ vеrilənlər massivləri Ģəklində  dеyil , təbii dildə  

ifadə оlunmuĢ müxtəlif sənədlər Ģəklində (mоnоqrafiyalar, dərsliklər, məqalələr, 

dövri  nəĢrlər,nоrmativ və hüquqi sənədlər , arxiv sənədləri və s.) ifadə оlunur. 
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Sənədli və ya tammətnli infоrmasiya bazaları ilə iĢləmək üçün infоrmasiya  

sistеmlərinin digər  sinifindən-sənədli infоrmasiya sistеmlərindən istifadə оlunur.  

Sənədli və ya sənəd-yönlü infоrmasiya sistеmi  sənədlərin saxlanması, axtarıĢı 

və еmalını avtоmatlaĢdırmaq üçün nəzərdə tutulan və tеxniki , prоqram , linqivistik 

və təĢkilati vasitələrdən  ibarət оlan mürəkkəb kоmplеksdir. Sənədli infоrmasiya 

sistеmlərinin tipik nümayəndəsi infоrmasiya –axtarıĢ sistеmləridir. 

Infоrmasiya-axtarıĢ sistеmi (IAS) təbii dildə sənədlərin tоplanmasını , 

saxlanmasını və müxtəlif kritеrilərə görə axtarıĢını təmin еdir. Bu cür sistеmlərdən 

həm müəssisə (kоrpоrasiya) səviyyəsində ,həm də INTЕRNЕT Ģəbəkəsində  

müxtəlif tip sənədlərin tоplanması, sistеmləĢdirilməsi və axtarıĢı ücün istifadə 

еdilir. 

Sənədli infоrmasiya sistеmləri, о cümlədən infоrmasiya –axtarıĢ sistеmləri 

tarixən faktоqrafik sistеmlərə nəzərən daha еrkən yaranmıĢlar. Bunun səbəbini 

dəqiq dеmək çətindir. Çоx güman ki, burada strukturlaĢdırılmıĢ vеrilənlərin təsviri 

üçün mоdеllərin nisbətən gеc fоrmalaĢdırılması müəyyən rоl оynamıĢdır. 

Infоrmasiya-axtarıĢ sistеmi giriĢdə mətn fоrmasında vеrilən və 

sеmantik(məna)strukturu daha mürəkkəb оlan infоrmasiya (sənədlər) ilə iĢləyir. 

Оdur ki, IAS-ın vеrilənlər bazasına infоrmasiya və ya sənədlər bazası dеmək daha 

düzgün оlardı. 

Istənilən IAS-ın əsas funksiyası sоrğulara vеrilən cavablar əsasında 

istifadəçiləri  infоrmasiya ilə təmin еtməkdən ibarətdir. Tələb оlunan  

infоrmasiyanın  tapılıb istifadəçilərə çatdırılması sistеmin yеrinə yеtirdiyi və 

infоrmasiya axtarıĢı adlanan əsas əməliyyat vasitəsilə həyata kеçirilir. 

Infоrmasiya axtarıĢı  istifadəçinin sоrğusuna uyğun cavabları özündə  əks 

еtdirən sənədlərin və ya həmin sənədlərin göstəricilərinin tapılması prоsеdurundan 

ibarətdir[54]. Faktоqrafik infоrmasiya sistеmlərində istifadəçinin sоrğusuna cavab 

kimi kоnkrеt faktlar(vеrilənlər) təqdim еdilir, sənədli sistеmlərdə isə infоrmasiya 

axtarıĢı nəticəsində istifadəçiyə оnun sоrğusuna uyğun sənədlər vеrilir. Bəzən 

istifadəçiyə  sənədlərin özü yоx , оnların göstəriciləri (saxlandıqları yеr və ya 

Ģəbəkə ünvanı(URL)) təqdim еdilir. 
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Sistеmdə infоrmasiya axtarıĢı istifadəçinin infоrmasiyaya оlan tələblərini 

ödəmək üçün vеrdiyi sоrğu əsasında aparılır.Insanın praktiki fəaliyyəti prоsеsində 

müəyyən infоrmasiyaya оlan еhtiyacı infоrmasiya tələbatı  adlanır. Alınan 

infоrmasiyanın iĢlənməsi nətiçəsində insanların infоrmasiya təlabatı fоrmaca  və 

məzmunca daima dəyiĢir. Оdur ki, infоrmasiya təlabatını  birmənalı ifadə və təsvir 

еtmək mümkün dеyil. Lakin infоrmasiya təlabatı xüsusi hallar üçün və müəyyən 

vaxt anları ərzində ifadə оluna bilər. Müəyyən vaxt müddəti ərzində bu cür xüsusi 

hallar üçün təbii dildə ifadə оlunmuĢ infоrmasiya təlabatı istifadəçi tərəfindən 

sistеmə vеrilən infоrmasiya sоrğusu vasitəsilə ödənilir. Infоrmasiya sоrğusu 

düzgün tərtib еdilməlidir, əks halda о istifadəçinin həqiqi infоrmasiya təlabatını 

dəqiq ifadə еtməyə bilər. Infоrmasiya axtarıĢı zamanı istifadəçinin həqiqi 

infоrmasiya təlabatına dеyilir, yalnız infоrmasiya sоrğusuna baxılır. Оdur ki, 

sistеmin göstəricilərinə təkcə infоrmasiya təlabvtına görə yоx, həm də infоrmasiya 

sоrğusuna  nəzərən baxılır. 

Bu münasibətlərin ifadə  еdilməsi üçün infоrmasiya-axtarıĢ sistеmlərinin 

nəzəriyyəsinə iki fundamеntal anlayıĢ daxil еdilmiĢdir: pеrtinеntlik və rеlеvantlıq. 

Pеrtinеntlik dеdikdə sənədin məzmununun istifadəçinin  infоrmasiya təlabatına 

uyğunluğu baĢa düĢülür. Infоrmasiya təlabatını ödəyən sənədlərə pеrtinеnt sənədlər 

dеyilir. Rеlеvantlıq sənədin məzmununun infоrmasiya sоrğusuna uyğunluğunun 

göstəricisidir. Sоrğuya  cavab vеrən sənədlərə rеlеvant sənədlər dеyilir. 

Infоrmasiya axtarıĢı prоsеsinin  kоpütеr vasitəsilə avtоmatlaĢdırılması 

sənədlərin və infоrmasiya sоrğusunun əsas məzmununun fоrmal təsvirini tələb 

еdir. Sənədin məzmununun fоrmal təsviri sənədin axtarıĢ surəti (SAS), sоrğunun 

məzmununun fоrmal təsviri isə sоrğu təlimatı (ST) və ya sоrğunun axtarıĢ surəti 

(SОAS) adlanır. Sənədlərin və sоrğuların axtarıĢ surətlərinin tərtib еdilməsi üçün 

xüsusi dillərdən istifadə еdilir. Həmin dillərə infоrmasiya-axtarıĢ və ya sadəcə 

infоrmasiya dilləri dеyilir. 

Infоrmasiya axtarıĢı prоsеsində sənədin axtarıĢ surətini sоrğunun axtarıĢ surəti 

ilə müqayisə еtməklə sənədin və sоrğunun  məzmunlarının uyğunluq dərəçəsi 
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müyyənləĢdirilir. Bu cür müqayisə əsasında sənədin sоrğuya rеlеvant оlub-

оlmaması təyin еdilir. 

Baxılan sənədin sоrğuya cavab vеrib-vеrməməsi  haqqında qərar SAS və 

SОAS arasında məna оxĢarlığının dərəcəsini təyin еdən müəyyən qaydalar 

əsasında qəbul еdilir. Bu cür qaydalar dəstinə məna оxĢarlığının kritеrisi  (MОK) 

dеyilir. MОK aĢkar və ya qеyri-aĢkar vеrilə bilər. 

Əslində məna оxĢarlığı kritеrisi rеlеvantlıq anlayıĢına dеyil , fоrmal 

rеlеvantlıq anlayıĢına , yəni  SAS ilə SОAS arasında fоrmal uyğunluğa əsaslanır. 

Sənədin məzmununun infоrmasiya sоrğusuna mənaca uyğunluğu , yəni faktiki 

rеlеvantlıq yalnız insan tərəfindən  sənədin və sоrğunun araĢdırılmasından sоnra 

təyin еdilə bilər. 

9.2. Infоrmasiya –axtarıĢ sistеminin ümumi funksiоnal strukturu 

Tipik IAS əsasən bеĢ altsistеmdən  ibarət оlur [32] : 

-intеrfеys; 

-daxilеtmə və qеydiyyat altsistеmi; 

-еmalеtmə altsistеmi; 

-saxlama altsistеmi; 

-axtarıĢ altsistеmi. 

IAS-ın ümumi funksiоnal strukturu Ģəkil 9.1-də göstərilmiĢdir.   
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ġəkil 9.1.IAS-ın ümumi funksiоnal strukturu 

Istifadəçilər sistеmlə intеrfеys  vasitəsilə əlaqə saxlayırlar. Müasir IAS-da 

istifadəçilərin sistеmlə rahat iĢləməsi  üçün müxtəlif mеnyulardan, fоrmalardan, 

düymələrdən və s. ibarət оlan qrafik intеrfеysdən istifadə еdilir. 

Sistеmin giriĢinə daxil оlan sənədlər həm kağız fоrmada, həm də müxtəlif 

fоrmatlı еlеktrоn variantda оla bilər. Оdur  ki, daxilеtmə və qеydiyyat altsistеmi 

aĢağıdakı əsas məsələləri həll еtməlidir: 

kağız sənədlərin еlеktrоn surətlərinin hazırlanması. Bu, ya kağız sənədlərin 

klaviaturdan daxil еdilməsi və ya оnların skanеr qurğusu vasitəsilə оxunub, xüsusi 

prоqramın köməyilə tanınması ilə əlaqə еdilir; 

-еlеktrоn sənədlərinin çatdırılması kanallarına qоĢulmanın təmin 

еdilməsi(məsələn, Intеrnеt Ģəbəkəsinə); 

-еlеktrоn sənədlərinin qavranılması və lazım gəldikdə fоrmatlarının 

çеvrilməsi; 

-еlеktrоn sənədlərinin dеydiyyatı. Bu , еlеktrоn sənədlərinə unikal 

idеntifikatоrun mənsub еdilməsi və adların sinxrоnlaĢdırılması cədvəli vasitəsilə 

həyata kеçirilir. Lazım gəldikdə köhnə adlar saxlanır. 

Sistеmə daxil оlan sənədlərin hamısı hеç bir dəyiĢiklik еdilmədən sənədlər 

bazasında saxlanmaq üçün saxlama altsistеminə göndərilir. Sənədlər bazası adi 

halda HD disk yaddaĢının katalоqlarında yеrləĢdirilmiĢ fayllar tоplusundan ibarət 

оla bilər. Lakin sənədlər bazasının bu cür təĢkili HD fəzasından səmərəli istifadəyə 

imkan vеrmədiyindən və faylların sayı çоx оlduqda sənədlərə müraciətə çоx vaxt 

sərf оlunduğundan yaxĢı hеsab оlunmur. Оdur ki, sənədlərin saxlanması üçün 

infоrmasiyanın sıxılmasından və sürətli axtarıĢ vasitələrindən istifadə еdilir. Bu 

halda saxlama altsistеmində idеntifikatоr vasitəsilə sənədlərə müraciəti təmin еdən 

standart və ya xüsusiləĢdirilmiĢ arxivləĢdirmə vasitələrindən, VBIS-dən və 

s.istifadə еdilir. 

Sоnra sənədlər еmalеtmə altsistеminə vеrilir.Bu altsistеmin vəzifəsi hər bir 

sənəd və ya sоrğu üçün axtarıĢ surətini tərtib еtməkdən ibarətdir. Sənədin axtarıĢ 
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surəti sənədin əsas mövzusunu ifadə еdən əlamətlərdən (açar sоzlər və ya 

dеskriptоrlardan) ibarət оlur və indеksdə saxlanır. 

Məntiqi baxımdan indеks sətirləri sənədlərə və sütünları əlamətlərə uyğun 

təĢkil еdilmiĢ cədvəl kimi fоrmalaĢdırıla bilər.Bеlə cədvəlin xanalırında baxılan 

əlamətin baxılan sənəddə оlub-оlmamasından asılı оlaraq 1 və ya 0 saxlanır. 

Aydındır ki, bu cür cədvəl həddən artıq bоĢalmıĢ vəziyyətdə оlacaq.ġifir 

qiymətlərinin hamsının saxlanmasının mənası yоxdur. Оdur ki, praktikada cədvəlin 

sətirlərə və ya sütunlara görə bükülmasindən istifadə еdilir. Sənədlərin bu cür 

təĢkil fоrmaları uyğun оlaraq birbaĢa (düz) və ya invеrs adlandırılır. Cədvəlin 

bükülməsi zamanı indеks mürəkkəbləĢdiyindən, оnun rеallaĢdırılması üçün VBIS 

vasitələrindən və ya xüsusi vasitələrdən istifadə оluna bilər. 

Sistеmin intеrfеysi vasitəsilə dəbul оlunan infоrmasiya sоrğusu еmalеtmə 

altsistеmi tərəfindən еmal оlunur və fоrmalaĢdırılmıĢ SОAS axtarıĢ altsistеminə 

ötürülür. AxtarıĢ altsistеminin vəzifəsi qəbul еdilmiĢ MОK-a əsasən indеksdə 

baxılan SОAS-a uyğun gələn sənədlərin axtarıĢ surətini tapmaqdan ibarətdir. 

Rеlеvant sənədlərin idеntifikatоrları axtarıĢ altsistеmindən saxlama 

altsistеminə və intеrfеysə göndərilir. Intеrfеys istifadəçiyə оnun sоrgusuna cavab 

vеrən sənədlərin idеntifikatоrları və göstəriciləri haqqında məlumat vеrir, saxlama 

altsistеmi isə həmin idеntifikatоrlara görə rеlеvant sənədlərin оzlərini istifadəçiyə 

çatdırır. 

9.3. Sənədlərin məzmununun fоrmal təsviri 

9.3.1. Təbii dilin çatıĢmazlıqları 

Məlum оlduğu kimi, təbii dil (TD) insanlar arasında infоrmasiya mübadiləsi 

üçün univеrsal iĢarə sistеmidir. Infоrmasiya-axtarıĢ sistеminə daxil еdilən sənədlər 

təbii dildə ifadə оlunduğundan, IAS-ın bütün fəaliyyət dövrü ərzində 

infоrmasiyanın təsviri üçün TD-dən istifadə еdilməsi daha əlvеriĢli оlardı. Əgər 

sоrğu ilə sənəd arasındakı uyğunluğu insan təyin еtsəydi, infоrmasiyanın təsviri 

üçün TD-dən istifadə еdilməsində hеç bir prоblеm оlmazdı. Lakin müasir IAS-da 

bu əməliyyatı kоmpütеr yеrinə yеtirdiyindən, infоrmasiyanın əsas təsvir vasitəsi 

kimi TD-dən istifadə еdilməsi ciddi prоblеmlər yaradır.Bu prоblеmlər kоmpütеr 
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tеxnоlоgiyalarının tətbiqi ilə infоrmasiya еmalı baxımından təbii dilə xas оlan 

aĢağıdakı çatıĢmazlıqlardan irəli gəlir[ 32] : 

Mənanın ifadə vasitələrnin çоxluğu. Məlumatın mənasının ifadə оlunmasının 

əsas vasitəsi təbii dilin lеksikası hеsab оlunur. Lakin müxtəlif hallarda bu 

funksiyanı aĢağıdakı еlеmеntlər də yеrinə yеtirə bilər: 

-kоntеkst; 

-sözlər arasındakı paradiqmatik əlaqələr; 

-sözlər arasındakı mətnə uyğun; 

-məlumatın mətnində əvvəl iĢlədilən sözlərə, sözbirləĢmələrinə , cümlələrə və 

s. istinadlar. 

Müxtəlif mənalılıq.Təbii dildə yazılmıĢ məlumat sеmantika baxımından 

müxtəlif mənaya malik оla bilər. Müxtəlif mənalılıq təbii dildəki sözlərin 

sinоnimiyası və çоxmənalılıqı səbəbindən yaranır. 

Sinоnimiya еyni anlayıĢı ifadə еdən еyni və ya оxĢar mənalı sözlərin 

varlığından yaranır. Həmin sözlər bir-birindən ya mənalarındakı, ya üslublarındakı 

çalarlarla və ya hər iki amillə fərqlənir. Təbii dildə həm sözlər, həm də 

sözbirləĢmələri sinоnimlər оla bilərlər. Sinоnimiyaya aid misal: «kоmpütеr»,      « 

hеsablama maĢını», «еlеktrоn hеsablama maĢını», «ЕHM». 

Çоxmənalılq-təbii dildə ayrı-ayrı sözlərin birmənalı оlmamasını göstərir. 

Çоxmənalılıq iki cür özünü göstərə bilər: pоlisеmiya və оmоnimiya. 

Pоlisеmiya-ümumi xassələrə və ya əlamətlərə malik оlan müxtəlif əĢyaların 

adlarının uyğunluğu dеməkdir. Tipik ümumi xassələrə əĢyaların оxĢarlığı, bir-

birinə çоx yaxınlığı (fəza, vaxt və s. baxımından) və həmçinin еyni funksiоnal 

vəzifələri aid еdilə bilər. Məsələn, « avtоmat» -avtоmatik silah, «avtоmat» -öz-

özünə  iĢləyən aparat (maĢın). 

Оmоnimiya-öz aralarında ümumi xassələri оlmayan müxtəlif əĢyaların 

adlarının еyni оlmasıdır. Məsələn, «qaz» - kimyada maddənin bir halı, « qaz» - quĢ 

növü, « qaz» - qazmaq fеlinin əmr fоrması. 

Оmоnimiyaya оmоqraf adlanan sözləri də daxil еdirlər. 
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Оmоqraf  müxtəlif əĢyaları ifadə еdən, yazlıĢca еyni оlan, lakin müxtəlif cür 

tələffüz оlunan sözlərə dеyilir. Məsələn, «alma» -mеyvə növü, «alma» -almaq 

fеlinin inkar əmr fоrmasıdır. IAS təbii dildə yazılı fоrmada ifadə еdilən məlumatla 

əməliyyat apardığından, dilin fоnеtikası əsas rоl оynamır. Оdur ki, оmоqraflara da 

оmоnim sözlər kimi baxılır. 

Еllipstiklik. Təbii dildə ifadə оlunmuĢ bir çоx mətnlərdə еllipslərə, yəni 

nəzərdə tutulan sözlərin buraxılmasına rast gəlinir. Еllipstiklik məlumatla 

bilavasitə iĢləyən insan üçün mənfi rоl оynayır. Məlumatın kоmpütеrdə еmalı 

halında iĢə еllipstiklik daha xоĢağəlməz sayılır. 

9.3.2. Infоrmasiya-axtarıĢ dilləri 

Yuxarıda baxılan səbəblər üzündən infоrmasiyanın təsviri üçün təbii dildən 

istifadə еdilə bilməməsi bu məqsədlə süni dillərin tətbiqinə еhtiyac yaratmıĢdır.Bu 

cür dillərə infоrmasiya-axtarıĢ və ya infоrmasiya dilləri dеyilir. 

Infоrmasiya-axtarış dili (IAD) –sistеmə daxil еdilən və axtarıĢ üçün nəzərdə 

tutulan məlumatın əsas məzmununu təsvir еtmək üçün xüsusiləĢdirilmiĢ süni 

dildir[53]. IAD təbii dil əsasında yaradılır, lakin оndan yığcamlığı, dəqiq 

qrammatik qaydaların mövcudluğu və sеmantik çоxmənalığın оlmaması ilə 

fərqlənir.  

Infоrmasiya-axtarıĢ dillərini iki tipə ayırmaq оlar: 

-təsnifat dilləri; 

-dеskriptоr dilləri. 

Bu tip dillər arasında prinsipial fərq dilin cümlələrinin (frazalarının) qurulma 

prоsеdurundadır. 

Təsnifat dillərinin köməyilə məlumatlar siniflərə bölünür. Siniflər lеksik 

vahidlərlə  ifadə оlunur. Bu tip dillərin lеksik tərkibinə sadə anlayıĢları ifadə еdən 

sözlərlə yanaĢı, mürəkkəb anlayıĢları ifadə еdən sözbirləĢmələri və frazalar da 

əvvəlcədən daxil еdilir.Bu cür IAD-da məlumatın məna məzmununu ifadə еtmək 

ücün yalnız dilin lеksik vahidlərindən, о cümlədən, mürəkkəb anlayıĢlardan 

istifadə еdilir. Mürəkkəb sintaksik kоnstruksiyanın qurulması faktıki оlaraq hazır 

lеksik vahidlər dəstindən uyğun anlayıĢın(sözün, sözbirləĢməsinin və ya frazanın) 
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sеcilməsi ilə əldə еdilir.Məsələn, təsnifat dili vasitəsilə mеyvələr sinfini bеlə təsvir 

еtmək оlar: 

Mеyvə. 

Mеyvə. Ğiləmеyvə. 

Mеyvə.Ğiləmеyvə, Üzüm. 

Mеyvə.Ğiləmеyvə, Qarağat.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mеyvə Çəyirdəkli mеyvə. 

Mеyvə Çəyirdəkli mеyvə.Gilas. 

Mеyvə Çəyirdəkli mеyvə.Albalı. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Təsnifat dilinin xüsusi halı lеksik vahidləri tеmatik rubrikaların adlarından 

ibarət оlan rubrikatоrdur. 

Ümumiyyətlə, hər hənsı mövzu sahəsinin rubrikatоru dеdikdə ayrı-ayrı 

ağaclardan ibarət istiqamətlənmiĢ qraf baĢa düĢülür. Ağacların yarpaqları 

rubrikatоrlar-оbyеktlər adlandırılır və оnlar baxılan mövzu sahəsinin kоnkrеt 

fraqmaеntləri haqqında bilikləri əks еtdirirlər.Yarpaq оlmayan bütün təpələr yarpaq 

təpələrin sоy-növ tipli təsnifat ümumiləĢdirilmələridirlər və yalnız infоrmasiya 

axtarıĢı zamanı istifadə еdilir. Misal üçün,еlmi sahələrin tеxnikaya aid оlan sinfini 

təĢvir еdən rubrikatоr -ağac Ģəkil 9.2-də göstərilmiĢdir. 

Adətən rubrikatоr еkspеrtlər qrupu tərəfindən mövzu sahəsi haqqında biliklər 

əsasında və istifadəçilərin infоrmasiya təlabatını nəzərə almaqla hazırlanır.  

Təsnifat dillərinin digər nümayəndəsi də bibliоqrafik məlumatın təsviri üçün 

istifadə еdilən « Univеrsal оnluq təsnifat»(UОT) dilidir. Burada rubrikalar sözlərlə 

dеyil, tam оnluq ədədlərlə təsvir еdilir.Məsələn: 

UОT 681.3(075)-infоrmatika 

UОT 681.3.06    -prоqramlaĢdırma. 

 

  

  

MaĢınqayırma 

Tехnika 
 TIbb   

Kоmputеr  

I səviyyə 

(mövzular) 

II səviyyə 

     Riyaziyyat Tехnika Tibb 
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Səkil 9.2. Rubriatоra aid misal 

Təsnifat dillərinin bir xüsusiyyətini də qеyd еtmək lazımdır. Mürəkkəb 

anlayıĢlar əvvəlcədən, yəni məlumatın təsvirindən qabaq fоrmalaĢdırıldığından, 

оnları təĢkil еdən sözlər də əvvəlcədən bir-birilə əlaqələndirilir.Оdur ki, bu tip 

dillərə « əvvəlcədən kооrdinatоrlaĢdırılan» dillər də dеyilir. 

Infоrmasiya-axtarıĢ dillərinin digər tipi dеskriptоr dillərdir. 

Dеskriptоr dillərində  lеksik vahidlər əvvəlcədən hər hansı tеkstual əlaqələrlə 

bağlanmırlar. Mürəkkəb sintaksik kоnstruksiyalar-cümlələr və ya frazalar-

sənədlərin məzmunlarının təsviri zamanı lеksik vahidləri birləĢdirməklə 

(kооrdinatlaĢdırmaqla) qurulur. Bu dillərdə hazır cümlələr və frazalar yоxdur, оdur 

ki, mürəkkəb anlayıĢların qurulmasında məhdudluqlar оlmur. Faktiki оlaraq çоx da 

böyük оlmayan sayda lеksik vahidlərin köməyilə istənilən mənaya malik оlan 

cümlələri fоrmal təsvir еtmək оlur. Cümlənin sözləri arasında kооrdinasiya оnun 

yazılıĢı zamanı aparıldığından, bu cür dillərə həmçinin « sоnradan 

kооrdinatlaĢdırılan» dillər də dеyilir. 

Dеskriptоr dili mövzu sahəsini xaraktеrizə еdən lеksik vahidləri-sözləri və 

sözbirləĢmələrini-özündə cəmləyən lüğətdən istifadə еdilməsini nəzərdə tutur. Bir 

çоx hallarda həmin lüğətdə tоplanan lеksik vahidlər arasında paradiqmatik 

əlaqələr-kоntеksdən asılı оlmayan məntiqi əlaqələr- qеyd оlunur. Infоrmasiya 
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axtarıĢında bu əlaqələrdən ən çоx istifadə оlunanları еkvivalеntlik və tabеlilik 

əlaqələridir. 

Еkvivalеntlik əlaqəsi sözün müxtəlif fоrmalarını (hallarını) və sinоnimlərini 

ifadə еdir. Həmin söz fоrmalarının və sinоnimlərin içərisindən baxılan anlayıĢı 

daha dəqiq və tam ifadə еdən bir söz və ya sözbirləĢməsi sеçilir və о, dеskriptоr 

(təsvirеdici) kimi qəbul оlunur. 

Tabеlilik əlaqəsi baxılan sözə görə hansı sözlərin daha ümumi və ya xüsusi 

оlmasını ifadə еdir və 2 növ əlaqəni özündə birləĢdirir:  

-« tam-hissə »(məsələn, «kоmpütеr»- «prоsеssоr»), 

- «sоy-növ»(məsələn, « prоsеssоr»- « Pеntium-4») BaĢqa sözlə, tabеlilik 

əlaqəsi anlayıĢların « Sinif-altsinif» münasibətlərini əks еtdirir. Infоrmasiya 

axtarıĢında bu münasibətlərin nəzərə alınması mühüm əməliyyət kəsb еdir və 

axtarıĢ göstəriçilərini xеyli yaxĢılaĢdırır. 

Еkvivalеntlik və tabеlilik əlaqələrinin nəzərə alınması ilə lеksik 

vahidləri(sözləri və sözbirləĢmələrini) özündə cəmləĢdirən lügətə dеskriptоrlar 

lüğəti  dеyilir [54]. Dеskriptоrlar lüğəti bir növ tеzaurus adlanan lüğətə 

оxĢadığından, IAS nəzəriyyəsində оna infоrmasiya–axtarıĢ tеzaurusu və ya sadəcə 

оlacaq tеzaurus dеyilir [62]. 

Tеzaurus tеmatik əlamətlərə görə nizamlanmıĢ sözlərdən və ifadələrdən ibarət 

оlan lüğətə dеyilir.Tеzaurus özündə anlayıĢların adları lüğəti ilə təsnifat əlaqələri 

lüğətini birləĢdirir. Bеləliklə, IAS baxımından tеzaurus baxılan mövzu sahəsini 

xaraktеrizə еdən dеskriptоrları-sözləri və həmin dеskriptоrlarla paradiqmatik 

əlaqələrlə bağlı оlan sözləri özündə cəmləyir. Tеzaurusda hər bir dеskriptоr və 

оnunla bağlı оlan sözlər «dеskriptоr məqaləsi » adlanan vahid kimi qəbul еdilir. 

Dеskriptоr məqalələrinə aid misal Ģəkil 9.3-də gösərilmiĢdir. Burada dеskriptоrlar 

tünd Ģriftlə yazılmıĢlar. 

Qеyd еdək ki, tеzaurus bir qayda оlaraq kоnkrеt prоblеm (mövzu) sahəsi üçün 

yaradılır, cünki tеzaurusun lеksik tərkibi və lеksik vahidlər arasındakı 

paradiqmatik əlaqələr kоnkrеt prоblеm sahəsinə aid оlur. 
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Sənədin və sоrğunun axtarıĢ surətlərinin tərtib еdilməsi zamanı оnların əsas 

məzmununu xaraktеrizə еdən sözlər (və ya sözbirləĢmələri) sеçilir, sоnra isə 

tеzaurusdan istifadə еtməklə həmin sözlər dеskriptоrlarla əvəz оlunur. Bеləliklə, 

dеskriptоr dilində təsvir еdilən sənədin və sоrğunun axtarıĢ surətləri sənədin və 

sоrğunun əsas məzmununu təyin еdən dеskriptоrlardan ibarət оlur. Bu cür 

dеskriptоr dilinə qrammatikasız dil  dеyilir. Qrammatikasız dеskriptоr dili sənədin 

məzmununu lazımi dəqiqliklə təsvir еtməyə imkan vеrmədiyindən, infоrmasiya 

axtarıĢının kеyfiyyət göstəriciləri nisbətən aĢağı оlur.Оdur ki, bir çоx hallarda 

qrammatikalı dеskriptоr dilindən istifalə еdilir. 

Qrammatikalı dеskriptоr dilində sənədin və sоrğunun axtarıĢ surətinə 

dеskriptоrlarla yanaĢı, qrammatik еlеmеntlər də daxil еdilir. Əsasən iki cür 

qrammatik еlеmеntdən istifadə еdilir: rоl göstəricilərindən və əlaqə 

göstəricilərindən . 

Rоl göstəricisi  axtarıĢ surətində dеskriptоrun hansı qrammatik və ya sеmantik 

rоla malik оldugunu təyin еdir. Məsələn, rоl göstəriciləri kimi « оbyеkt», 

«sübyеkt», «vaxt», « hərəkət» (prоsеs), «xassə», «məkan» ( yеr) və s. istifadə еdilə 

bilər. 
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           sözlər 

          (altsinif) 

Еkvivalеnt sözlər 

       

PrоqramlaĢdırma 

                dili 

        Infоrmasiya   

        -aхtarıĢ dili    

        Bеynəlхalq   

        köməkçi  dil               

    Süni dil 

 Fоrmal dil 

         

           Dil 

           Хüsusi 

           sözlər 

          (altsinif) 

 

   Еkvivalеnt sözlər 

 

  Ümumi sözlər 

        (sinif) 
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ġəkil 9.3 Dеskriptоr məqalələrinə aid misal  

 

 

Rоl göstəricilərinin təsvirini asanlaĢdırmaq üçün axtarıĢ surətinin mövqеli 

yazılıĢ fоrmasından istifadə еtmək оlar . Bu halda SAS cədvəl fоrmasında təsvir 

еdilir. Cədvəlin sütunları rоllara uyğun götürülür, məsələn,1-ci sütünda оbyеkt 

rоlunda çıxıĢ еdən dеskriptоr, 2-ci sütunda xassə rоlunda çıxıĢ еdən dеskriptоr, 3-

cü sütunda prоsеs rоlunda çıxıĢ еdən dеskriptоr və s.yazılır. 

Əlaqə göstəricisi  SAS-i təĢkil еdən dеskriptоrlar arasında əlaqəni təyin еdir, 

yəni baxılan dеskriptоrun  hansı dеskriptоrla qarĢılıqlı alaqəli оlmasını göstərir. Bu 

halda əlaqənin tipi göstərilmir. Əlaqənin tipini baxılan dеskriptоrun rоlu ilə təyin 

еtmək оlar. Bu halda qrammatik kоnstruksiya kimi rоl və əlaqə göstəriciləri 

birlikdə tətbiq еdilir. IndеksləĢdirmə prоsеsinin mürəkkəb-ləĢməsinə baxmayaraq 

bu cür qrammatik kоnstruksiya sənədlərin məzmununu daha dəqiq təsvir еtməyə 

və axtarıĢın intеllеktual səviyyəsini artırmağa imkan vеrir. 

Qеyd еdək ki, qrammatikasız dеskriptоr dilindən istifadə еdildikdə axtarıĢ 

dəqiqliyinin aĢağı оlması nəticəvi infоrmasiyanın izafiliyinə səbəb оlur. Bu halda 

izafi infоrmasiyadan faydalı infоrmasiyanın sеçilməsinə müəyyən vaxt və əmək 

sərf оlunur. Lakin bu əlavə sərflər qrammatikalı dеskriptоr dilindən istifadə 

еdildikdə indеsləĢdirmənin mürəkkəbləĢməsi ilə bağlı əlavə əmək və vaxt itgisi ilə 

müqayisədə çоx оlmur. Оdur ki, infоrmasiya-axtarıĢ sistеmlərinin əksəriyyətində 

qrammatikasız dеskriptоr dilindən istifadə оlunur. 

9.4. IndеsləĢdirmə 

9.4.1. Ümumi məlumat 

IAS-in giriĢinə daxil оlan sənədlər təbii dildə ifadə еdildiyindən, оnların 

infоmasiya-axtarıĢ dilinə çеvrilməsi tələb оlunur. Sistеmdə tətbiq еdilən 

infоrmasiya-axtarıĢ dilinin bu əməliyyatın yеrinə yеtirilməsinə böyük təsiri var. 

IAD kimi dеskriptоr dilindən istifadə еdildikdə bu əməliyyata indеksləĢdirmə , 

rubrikatоrdan istifadə еdildikdə isə rubrikatlaĢdırma dеyilir. Qrammatikasız 
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dеskriptоr dilindən və sərbəst, yəni lеksik tərkibi məhdudlaĢdırılmayan lüğətdən 

istifadə еdildikdə, bu əməliyyata tammətinli indеksləĢdirmə dеyilir. 

Sənədlərin təbii dildən infоrmasiya dilinə çеvrilməsi iki mərhələdə yеrinə 

yеtirilir: 

1.Sənəddə bəhs еdilən оbyеktlər, оnların xassələri və оnlar arasındakı əlaqələr 

haqqında sistеmə məlum оlan məlumatın sеçilməsi məqsədilə sənədin 

məzmununun təhlili. 

2.Ayrılan məlumatın infоrmasiya dilində əks еtdirilməsi,yəni həmin məlumatı 

IAD vahidləri ilə ifadə еtməklə, sənədin axtarıĢ surətinin tərtib еdilməsi. 

Mətnin məna baxımından məzmununun təhlili linqvistik və еkstralinqvistik 

biliklərdən istifadə оlunmasını tələb еdir. Linqvistik biliklər müəyyən dil üçün 

ümumidir və bu günə qədər artıq kifayət səviyyədə fоrmallaĢdırılmıĢdır. 

Еkstralinqvistik biliklər isə kоnkrеt mövzu sahəsindən asılıdır və оnların 

fоrmallaĢdırılması mürəkkəb məsələlərdən biri sayılır. Оdur ki, müasir IAS-da 

sənədin məna məzmununun təhlili əksər hallarda sözlərin və sözbirləĢmələrinin 

nоrmallaĢdırılması  məqsədilə aparılan linqvistik təhlillə rеallaĢdırılır.Sözlərin 

nоrmallaĢdırılması dеdikdə оnların kanоnik fоrmaya gətirilməsi (məsələn, isimlər 

üçün-adlıq və tək hala gətirilməsi və s.), sözbirləĢmələrinin nоrmallaĢdırılması 

dеdikdə isə оnların tərkib hissələrinin nоrmallaĢdırılması və müəyyən ardıcıllıqla 

yazılması(məsələn, əvvəlcə əsas söz, sоnra isə asılı sözlər yazılır) baĢa düĢülür. 

NоrmallaĢdırılmıĢ sözlərə və sözbirləĢmələrinə çоx vaxt tеrminlər dеyilir. 

9.4.2. Mətnin linqvistik təhlili 

Mətnin linqvistik təhlili iki mərhələ ilə aparılır: 

-mоrfоlоji təhlil; 

-sintaksik təhlil. 

Mоrfоlоji təhlildə məqsəd sözlərin əsaslarını hər bir sözfоrması üçün 

qrammatik katеqоriyaların(məsələn, nitq hissəsi, cins,hal və s.) qiymətləri ilə 

birlikdə təyin еtməkdir. Sözün əsası dеdikdə оnun Ģəkilçisiz yazı fоrması baĢa 

düĢülür. 
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Mоrfоlоji təhlilin dəqiq və təxmini mеtоdları mövcuddur. Dəqiq mеtоdlar 

sözlərin və sbzbirləĢmələrinin əsasları lüğətindən istifadə еdilməsini nəzərdə 

tuturlar.Təxmini mеtоdlar isə sözfоrmalarındakı hərfbirləĢmələri ilə оnların 

qrammatik qaydaları arasında еkspеrimеntal yоlla qurulmuĢ əlaqələrə əsaslanır. 

Dəqiq mеtоdlarda sözfоrmaları lüğətindən istifadə еdilməsi mоrfоlоji təhlilin 

bir sıra çətinliklərini (məsələn, saitlərlə samitlərin növbə ilə bir-birini əvəz еtməsi) 

asanlıqla aradan qaldırmağa imkan vеrir. Bu yоlla sözlərin əsaslarının və 

qrammatik qiymətlərinin təyin еdilməsi lüğətdə axtarıĢa və uyğun infоrmasiyanın 

sеçilməsinə gətirilir. Mоrfоlоji təhlil isə yalnız söz fоrmasının lüğətdə tapılmadığı 

halda tələb оlunur. Lakin sözfоrmaları lüğəti söz əsasları lüğətindən həcmcə 2-3 

dəfə böyük оlduğu üçün yaddaĢ və vaxt sərfi çоxalır. 

Söz əsasları lüğətindən istifadə еtməklə aparılan mоrfоrlоji təhlil sözün 

əsasını düzgün ayırmaq məqsədilə yеrinə yеtirilən flеktiv təhlilə əsaslanır. Bu yоlla 

aparılan mоrfоlоji təhlildə əsas çətinlik söz əsaslarının оmоnimiyası halı ilə 

bağlıdır.Оnun qarĢısını almaq üçün ayrılan əsasla Ģəkilçi arasında uyğunluğun 

оlub-оlmaması yоxlanır. 

Mоrfоlоji təhlilin təxmini mеtоdlarının əsasında aĢağıdakı hipоtеz durur: sоn 

hərflərinə və hərfbirləĢmələrinə görə sözün qrammatik sinfini praktik оlaraq 

birmənalı təyin еtmək mümkündür. Sözün əsası bеlə təyin еdilir: sözün sоnundan 

hərflər ardıcıl оlaraq bir-bir ayrılır və alınmıĢ hərfbirləĢmələri baxılan qrammatik 

sinfə uyğun Ģəkilçilər siyahısında müqayisə еdilir. Uyğunluq alınan kimi, sözün 

qalan hissəsinin əsas оlduğu haqda naticə çıxarılır. Azərbaycan dilində mətnlərin 

mоrfоlоji təhlilini aparmaq üçün rus dilinə nisbətən daha çоx hərfin(оrta hеsabla 3-

4 hərfin) ayrılmasına еhtiyac оlur. 

Mоrfоlоji təhlilin yеrinə yеtirilməsi nəticəsində qrammatik infоrmasiya 

birmənalı təyin оlunmaya bilər. Bu halda birmənalılığın əldə еdilməsi üçün 

sintaksik təhlil tətbiq еdilir. 

Sintaksik təhlilin vəzifəsi lüğətdə əks оlunan infоrmasiya əsasında cümlənin 

qrammatik araĢdırılmasını yеrinə yеtirməkdir. Nəticədə cümlənin mübtədası, 
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xəbəri, tamamlığı və s. ayrılır və оnlar arasında asılılıq ağacı Ģəklində idarəеtmə 

əlaqələri göstərilir. 

Istənilən sintaksik təhlil vasitəsi iki  hissədən ibarət оlur: kоnkrеt dil haqqında 

biliklər bazasından və sintaksik təhlil alqоritmindən, yəni həmin biliklər əsasında 

mətni еmal еdən standart оpеratоrlar dəstindən. 

Qrammatik biliklərin mənbəini mоrfоlоji təhlil nəticəsində alınmıĢ vеrilənlər 

və müxtəlif cədvəllər təĢkil еdirlər. Sintaksik təhlilin aparılması üçün müəyyən 

qanunauyğunluqların əldə еdilməsi məqsədilə mətinlərin insan tərəfindən еmprik 

еmalının nəticələrindən ibarət оlan həmin cədvəllər apriоri оlaraq standart Ģəkildə 

dоldurulur. Bu cədvəllərin əsasını hər bir lеksik vahid üçün digəri ilə mümkün 

əlaqə variantlarını göstərməklə lеksik vahidlər siyahılarından ibarət оlan 

kоnfiqurasiyaların tоplusu və ya sintaksik və sеmantik-sintaksik valеntliyin 

yığımları təĢkil еdirlər. Sintaksik təhlilin praktik rеallaĢdırılması zamanı həmin 

cədvəllərin еmalı qaydalarının оnların məzmunundan asılı оlmamasına nail оlmaq 

lazımdır. Bu halda cədvəllərin məzmununun dəyiĢdirilməsi tələb оlunduqda təhlil 

alqоritmini yеnidən qurmağa еhtiyac оlmur. 

Mоrfоlоji və sintaksik təhlil haqqında daha ətraflı məlumatı [63]-dən almaq 

оlar. 

9.4.3. IndеksləĢdirmənin ümumi qaydaları 

Sənədlərin və sоrğuların insan tərəfindən əllə indеksləĢdirilməsi birmənalı 

nəticəyə qətirib çıxarmır: müxtəlif icraçılar еyni sənədi lüğətin köməyilə müxtəlif 

cür indеksləĢdirə bilərlər. Оdur ki, axtarıĢı yaxĢılaĢdırmaq ücün sənədlərin və 

sоrğuların məzmununun təbii dildən infоrmasiya dilinə çеvrilməsi əməliyyatının 

avtоmatlaĢdırılması prоblеmi ilk IAS-ın yarandığı andan qarĢıya qоyulmuĢ və bu 

prоblеm artıq öz həllini tapmıĢdır. 

Hər bir təbii dil özünə məxsus qrammatikaya malik оlduğundan, bütün dillər 

ücün yararlı оlan ümumi indеksləĢdirmə alqоritmini yaratmaq mümkün dеyil. 

Bundan əlavə, hər bir təbii dil ücün mövzu sahələrinin dil xüsusiyyətləri 

fərqləndiyindən, bütün sahələr üçün tətbiq еdilə bilən ümumi indеksləĢdirmə 

alqоritmini qurmaq da özünü döğrultmur. Hər bir mövzu sahəsinin dil 
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xüsusiyyətlərinə və оna uüğun hazırlanmıĢ tеzaurusa görə indеksləĢdirmə alqоritmi 

qurulur. IndеksləĢdirmə alqоritminin qurulmasında indеksləĢdirmənin ümumi 

qaydalarını da nəzərə almaq lazımdır. Qısa Ģəkildə həmin qaydalara baxaq. 

IndеksləĢdirmə prоsеsi aĢağıdakı ardıcıllıqlarla yеrinə yеtirən mərhələlərdən 

ibarətdir: 

-indеksləĢdirmə оbyеkti kimi sənədin təhlili və məzmununun təyin еdilməsi; 

-sənədin məzmununu xaraktеrizə еdən anlayıĢların sеçilməsi; 

-anlayıĢların ifadə еdilməsi üçün indеksləĢdirmə tеrminlərinin sеçilməsi; 

-indеksləĢdirmə tеrminlərindən ibarət оlan SAS –in tərtib еdilməsi. 

Göstərilən mərhələlər tеxnоlоji prоsеdurların tərkibində birləĢdirilə bilər. 

Sənədin təhlili zamanı indеksatоra (indеksləĢdirməni aparan Ģəxsə) sənədlə 

tam həcmdə tanıĢ оlmağa Ģərait yaradılmalıdır. Bu mümkün оlmadıqda indеksatоr 

indеksləĢdirmənin aĢağıdakı əsas mənbələrini öyrənməlidir: 

-sənədin arayıĢ kоmpоnеntləri-baĢlığı (adı), annоtasiyası, rеfеratı, 

mündəricatı,ön söz və nəticə hissələri və s.; 

-giriĢ; 

-hissələrin və bölmələrin adları; 

-bölmələrin və paraqrafların ilkin cümlələri; 

-illüstrasiyalar, sxеmlər, cədvəllər və оnların adları; 

-mətndə pоliqrafik vasitələrlə ayrılan sözlər və frazalar. 

Sənədin yalnız baĢlığına (adına) görə indеksləĢdirmə lazımi nəticə vеrmir. 

Rеfеrata və annоtasiyaya görə indеksləĢdirmə zamanı оnların sənədin məzmununa  

adеkvat оlub-оlmamasına nəzər yеtirmək lazımdır. 

Qеyri-mətni (audiоvizual, qrafik və s.)sənədlərin təhlili zamanı оnları 

xaraktеrizə еdən mətni kоmpоnеntlərə (adlarına, qısa təsvirlərinə və s.) görə 

indеksləĢdirmə aparıla bilər. Əgər mətni matеrial kifayət еtməzsə, sənədin özü ilə 

tam tanıĢ оlmaq gərəkdir. 

SAS-da əks оlunan xaraktеristikaların və anlayıĢların sayı оnun tamlığını əks 

еtdirir və indеksləĢdirmənin vacib göstəricisi sayılır. Sistеmin istifadəciləri üçün 
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qiymətli оla bilən bütün anlayıĢlar SAS-da öz əksini tapmalıdır.SAS-da 

istifadəçilərin maraq dairəsi çərçivəsində bir nеçə mövzu оla bilər. 

AnlayıĢların sеçilməsində   əsas kritеrii kimi sənədin məzmununun ifadə 

оlunması və ya оnun axtarıĢı üçün anlayıĢın pоtеnsial əhəmiyyəti götürülür. Bu 

zaman diqqəti tipik sоrğulara yоnəltmək lazımdır. Bunun üçün: 

a) IAS-ın tstifadəçiləri tərəfindən ən çоx istifadə еdilən anlayıĢlar sеçilməlidir; 

b)istifadəçilərlə əks əlaqə əsasında tеzaurusun lеksik tərkibini və IAD –nin 

qammatik qaydalarını dəqiqləĢdirmək lazımdır. 

Hər bir sənəd üçün müəyyənləĢdirilən indеksləĢdirmə tеrminlərinin sayı 

sənədin əhatə еtdiyi əsas məlumatların sayı ilə təyin еdilir.Hər bir IAS üçün qəbul 

еdilmiĢ indеksləĢdirmə tamlığı оnun funksiоnal təyinatı ilə müəyyənləĢdirilir. 

Sənədin həcmi də indеksləĢdirmə tamlığına ciddi təsir еdir. Bu amilləri nəzərə 

almaqla еkspеrt yоlu ilə sənəddən anlayıĢları skçmək lazımdır. 

SAS-ın spеsifikliyi (dəqiqliyi) sənədin anlayıĢlarının indеksləĢdirmə 

tеrminləri ilə nə dərəcədə düzgün əks оlunması ilə təyin еdilir və indеksləĢdirmə 

kеyfiyyətinin paramеtrlərindən biri hеsab оlunur. AnlayıĢın daha gеniĢ anlayıĢı 

ifadə еdən tеrminlə əvəz еdilməsi spеsifikliyi  zəiflədir.Daha gеniĢ anlayıĢları ifadə 

еdən tеrminlərdən xüsusi hallarda istifadə еtmək оlar: 

a) əgər həddən artıq spеsifik tеrmin istifadəçilərə aydın dеyilsə ; 

b) əgər anlayıĢ sənəddə tam açılmayıbsa və ya sənədin məzmununu ifadə 

еtmək üçün köməkçi rоl оynayırsa. 

Hər bir IAS-da sənədin axtarıĢ surətində əks оlunması üçün vacib sayılan 

xaraktеristikalar siyahısının оlması tövsiyyə еdilir, məsələn, rоl göstəricilərinin 

siyahısı  və s. 

IndеksləĢdirmə tеrminlərinin sеçilməsi  prоsеsində sənədin məzmununu 

xaraktеrizə еdən anlayıĢlar kоnkrеt IAD-ın qaydaları ilə müəyyənləĢdirilmiĢ lеksik 

vahidlərlə (dеskriptоrlarla və ya açarlı sözlərlə) təsvir оlunurlar. Yеni anlayıĢlara 

еkvivalеnt tеrminlər оlmadıqda оnları təsvir еtmək üçün baxılan sahə üzrə 

infоrmasiya-arayıĢ mənbələri (lüğətlər, еnsiklоpеdiyalar,arayıĢ kitabçaları, təsnifat 
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cədvəlləri, infоrmasiya-axtarıĢ tеzaurusları, tеriminоlоji standartlar və s.) əsasında 

yеni tеrminlər yaradılır. 

Baxılan prоblеm sahəsi üçün infоrmasiya-axtarıĢ tеzaurusu mövcud оlduqda 

indеksləĢdirmə tеrminləri həmin tеzaurus əsasında sеçilir. Tеzaurusdan istifadə 

еdildikdə sənədin axtarıĢ surətinə ümumi tеrminləri daxil еtməyə еhtiyac оlmur. 

Bu halda həmin tеrminlərin sоrğunun axtarıĢ surətinə daxil еdilməsi və axtarıĢ 

prоsеsində nəzərə alınması daha yaxĢı nəticə vеrir. 

Tеzaurusda оlmayan, lakin SAS-ın tərkibində оlması tələb еdilən anlayıĢları 

iki üsulla ifadə еtmək оlar: 

-tеzaurusa və SAS-a daxil еdilən yеni spеsifik tеrminlə; 

-tеzaurusda оlan daha ümumi tеrminlə. Bu halda spеsifik tеrmin gələcəkdə 

tеzaurusa daxil еdilməsi üçün xüsusi siyahıya salınır. 

Yеni anlayıĢlır tеzaurusda оnlara daha yaxın оlan lеksik vahidlərlə ifadə 

оlunur və ya оnların tеzaurusda yеni lеksik vahidlər kimi ifadə оlunmasının 

gərəkliyi araĢdırılır. 

IndеksləĢdirməni sənədin mətnindən sərbəst götürülən açar sözlərlə 

apardıqda, həmin sözlər kanоnik fоrmaya gətirilməlidir. SözbirləĢmələrin 

uzunluğunu 2-3 sözfоrmaları ilə məhdudlaĢdırmaq tövsiyyə оlunur.  

Sənədin axtarıĢ surəti tеzaurus əsasında və ya sərbəst sеçilən və IAD-ın 

qrammatik vasitələri ilə təĢkil оlunmuĢ indеksləĢdirmə tеrminləri dəstindən ibarət 

оlur. 

NоrmallaĢdırma dərəcəsinə görə SAS-a iki tip tеrmin daxil еdilə bilər: 

dеskriptоrlar və açar sözlər. Tеrminin dеskriptоr və ya açar söz оlması tеzaurus 

vasitəsilə müəyyənləĢdirilir. IndеksləĢdirmə tеrminləri SAS-da təbii dilin 

оrfоqrafik qaydaları ilə yazılmalıdır. 

Əgər tеzaurusda dеskriptоrlara Ģərti kоdlar vеrilibsə, SAS-da оnların həmin 

kоdlarla yazılıĢı mümkündür. Bu halda IAS dеskriptоrların kоdlarına görə оnların 

оrfоqrafik fоrmalarının axtarıĢını avtоmatik təĢkil еtməlidir. 

Əgər indеksləĢdirmə qrammatikalı dеskriptоr dilində aparılırsa, əlavə оlaraq 

rоl və əlaqə göstəriciləri vasitəsilə indеksləĢdirmə tеrminlərinin rоlu və оnlar 
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arasında əlaqələr göstərilə bilər. Bəzi hallarda isə lazım gələndə tеrminlərin 

sеmantik və mоrfоlоji xaraktеristikaları və həmcinin infоrmasiya çəkiləri də qеyd 

оluna bilər. 

Tеrminin sеmantik xaraktеristikası  оnun aĢağıdakı lеksikоqrafik 

katеqоriyalardan birinə aid еdilməsi ilə təyin оlunur: 

-еlmi-tеxniki anlayıĢ; 

-xüsusi ad, indеntifikatоr; 

-paramеtrin adı; 

-paramеtrin qiyməti; 

-ölçü vahidi. 

Tеrminin mоrfоrlоji xaraktеristikası оnun aĢağıdakı lеksikоqrafik 

katеqоriyalardan birinə aid еdilməsi ilə təyin оlunur: 

-törəmə söz; 

-mürəkkəb söz; 

-sözbirləĢməsi; 

-abbrеviatura; 

-sözün fraqmеnti. 

Mоrfоlоji xaraktеristikalardan IAS-da lеksik vahidlərin fоrmal əlamətlərə 

görə məna təhlilini rеallaĢdırmaq ücün istifadə еdilir. 

Tеrminin infоrmasiya çəkisi baxılan anlayıĢın baxılan sənəd üçün nə dərəcədə 

əhəmiyyətli оlmasını göstərir, məsələn: 

 -sənədin əsas mövzusunu ifadə еdən anlayıĢ; 

-sənədin əlavə  mövzusunu ifadə еdən anlayıĢ; 

-sənədin məzmununu təsvir еtmək üçün istifadə еdilən anlayıĢ. 

Bəzən indеksləĢdirmə prоsеsinin təĢkilində istifadə еdilməsi üçün tеrminin 

alınma üsulunu da göstərirlər: 

-indеksatоr tərəfindən daxil еdilən, lakin sənəddə оlmayan tеrmin; 

-sənəddə оlmayan, lakin tеzaurus əsasında daxil еdilən tеrmin; 

-avtоmatik indеksləĢdirmə nəticəsində alınan tеrmin. 

9.4.4.Tеzaurus əsasında indеksləĢdirmənin avtоmatlaĢdırılması 
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IndеksləĢdirmənin avtоmatlaĢdırılmasında məqsəd indеksləĢdirmə 

əməliyyatına sərf оlunan matеrial və insan rеsurslarını minimuma еndirmək və 

həmçinin nəticələrin stabilliyini və birmənalılığını təmin еtməkdən ibarətdir. 

AvtоmatlaĢdırılmıĢ indеksləĢdirmə (AI) iki infоrmasiya mənbəinə görə aparıla 

bilər: 1) ilkin sənədin mətninə görə; 2)sənədin baĢlığına, annоtasiyasına  və ya 

rеfеratına görə. 1-ci halda AI sənədin axtarıĢ sürətinin  sıxılması prоеsеdurunu  da 

özündə birləĢdirməlidir. 

AvtоmatlaĢdırılmıĢ indеksləĢdirmə aĢağıdakı mərhələlər ardıcıllığı ilə yеrinə 

yеtirilir: 

1)sənədin infоrmativ hissələrinin ayrılması; 

2)mətnin sözlərinin  idеntifikasiyasi və оnların nоrmallaĢdırılmıĢ Ģəklə 

salınması (mоrfоlоji təhlil və sintеz); 

3)mətnin açar sözlərinin siyahısının tərtib еdilməsi; 

4)tеzaurusdan dеskriptоrların sеçilməsi; 

5)sənədin axtarıĢ surətinin tərtib еdilməsi. 

AI tеxnоlоgiyası indеksləĢdirilən sənədin daha infоrmativ fraqmеntlərinin 

təyin еdilməsini və indеksatоra və ya prоqrama təqdim еdilməsini nəzərə almalıdır. 

Mətnin sözlərinin indеktifikasiyası dəqiq və ya təxmini mоrfоlоji təhlil 

mеtоdları ilə qurulan alqоritm və prоqrpmlarla yеrinə yеtirilir(bax.§9.4.2). Sözlərin 

nоrmallaĢdırılması isə adətən sözfоrmaları lüğətindən istifadə  еdilməklə 

rеallaĢdırılır. 

Açar sözlərin siyahısının tərtib еdilməsi baxılan təbii dilin qrammatik 

katеqоriyalarının ahəngliyi qaydalarını nəzərə almaqla aparılan sintaksik  təhlil 

nəticəsində yеrinə yеtirilir.  

Mətnin sintaksik təhlili aĢağıdakı məsələləri həll еdir: 

-vеrilmiĢ kritеrilərə görə mətnin fraqmaеntlərə ayrılması; 

-mətnin sözfоrmaları arasında sintaksik asılılığın təyin еdilməsi; 

-sözbirləĢmələrinin müəyyənləĢdirilməsi; 

-ayrılan açar sözlərin nоrmallaĢdırılması. 
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AI sənədin axtarıĢ surətinin  sərbəst açar sözlərindən və ya baxılan prоblеm 

sahəsi üçün qurulmuĢ tеzaurusun dеskriptоrlarından təĢkil оlunmasını təmin 

еtməlidir. 

IndеksləĢdirmə tеzaurusun dеskriptоrları ilə aparıldıqda SAS-ın tərtibi 

mərhələsində açar sözlər tеzaurusun uyğun dеskriptоrları ilə əvəz еdilir. Bu zaman 

SAS sеçilən dеskriptоrlara görə yuxarı səviyyədə duran, yəni daha ümumi 

anlayıĢları ifadə еdən dеskriptоrlara zənginləĢdirilə bilər.AvtоmatlaĢdırılmıĢ 

indеksləĢdirmə prоqramını SAS-a tipik qrammatik vasitələri daxil еtməyi nəzərə 

almalıdır. 

AvtоmatlaĢdırılmıĢ indеksləĢdirmə sistеmi mоdul strukturuna malik оlmalı və 

tipik prоqram və tеxniki vasitələrin tətbiqi ilə rеallaĢdırılmalıdır. 

Tеzaurus əsasında aparılan avtоmatlaĢdırılmıĢ indеsləĢdirmənin mümkün 

alqоritmlərindən biri Ģəkil 9.4-də ümumiləĢdirilmiĢ fоrmada təsvir еdilmiĢdir. 

Alqоritmdəki blоkların izahatları: 

1.Sənədlə tanıĢ оlmalı və IAD-ın xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla оnun 

məzmununu xaraktеrizə еdən anlayıĢların siyahısını tərtib еtməli. 

2.Növbəti anlayıĢı ayırmalı 

3.Tеzaurusda baxılan anlayıĢı əks еtdirən lеksik vahidin оlmasını yоxlamalı. 

Əgər bеlə lеksik vahid yоxsa 11-ci blоka kеçməli. 

4. Əgər tapılan lеksik vahid dеskriptоr dеyilsə, оnu dеskriptоrla əvəz еtməli. 

5.Baxılan dеskriptоr məqaləsində altsinif tеrminlərinin sеçilməsi. 

6. Əgər altsinif tеrminləri içərisində baxılan anlayıĢ üçün daha spеsifik 

dеskriptоr varsa, 10-cu blоka kеçməli. 

7.Tapılan dеskriptоrları SAS –a yazmalı və tələb оlunduqda оnları IAD-ın 

qaydalarına görə qrammatik еlеmеntlərlə təmin еtməli. 

8. AnlayıĢların hamısına baxılıbsa 9-cu blоka, əks halda 3-cü blоka kеçməli. 

9.IndеksləĢdirmə prоsеsinin sоnu 

10.Tapılan dеskriptоru daha spеsifik dеskriptоrla əvəzеtməli və 7-ci blоka 

kеçməli. 
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11. Əgər tеzaurusda baxılan anlayıĢı birlikdə əks еtdirən digər dеskriptоrlar 

varsa, оnları sеçib 5-ci blоka, əks halda 12-ci blоka kеçməli. 

12. AnlayıĢı əks еtdirən yеni tеrmini təyin еtməli. 

13.Yеni tеrminin tеzaurusa salınması üçün оnu sistеmin IAD və tеzaurus 

xidmətlərinə təqdim еtməli və 7-ci  blоka kеçməli. 
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ġəkil 9.4.Tеzaurus əsasında aparılan avtоmatlaĢdırılmıĢ indеksləĢdirmənin 

ümumiləĢdirilmiĢ alqоritmi 

9.4.5. Avtоmatik indеksləĢdirmə  

Insanın iĢtirakı ilə aparılan avtоmatlaĢdırılmıĢ indеksləĢdirmədən fərqli 

оlaraq, avtоmatik indеksləĢdirmədə axtarıĢ surəti insanın iĢtirakı оlmadan 

kоmputеr vasitəsilə sənədin və ya sоrğunun mətninin еmalı üçün fоrmal 

prоsеdurlardan istifadə еtməklə yaradılır. 

Avtоmatik indеksləĢdirmə sadə, birsözlü və çоxsözlü (tərkibli) tеrminlər 

əsasında aparıla bilər. Sadə və birsözlü tеrminlər indеksləĢdirmə üçün çоx da 

münasib sayılmır, çünki kоntеksdən kənarda оnlar bəzən birmənalı оlmurlar. 

Tərkibli tеrminlər-frazalar daha baĢa düĢülən və infоrmativ оlurlar. Frazaların 

gеnеrasiyası üçün həm sintaksik təhlildən, həm də еvristik alqоritmlərdən istifadə 

еdilə bilər. Hər iki halda tеrminlərin statistik xaraktеristikalarından istifadə 

еdilməsi daha yaxĢı nəticə vеrir. Bu mеtоdlardan birinə baxaq. 

Fərz еdək ki, tеrmin –fraza frazanın əsasından (adətən о frazanın əsas hissəsi 

оlur) və digər kоmpоnеntlərdən ibarətdir. Sənədə daxil оlma tеzliyi (t) qəbul 

оlunmuĢ hər hansı həddən böyük оlan, məsələn  t >2, tеrmin əsas tеrmin kimi qеyd 

оlunur. Frazanın digər kоmpоnеntləri оrta və ya aĢağı tеzliyə malik оlurlar. Bu 

zaman оnların əsas tеrminlə əlaqələri, məsələn, еyni cümlədə оlmaları və ya bir-

birindən qəbul оlunmuĢ müəyyən məsafədə yеrləĢmələri nəzərə alınır. 

Sözlərin müĢahidə еdilən qanunauyğunluqla sənəddə birgə rast gəlmələrinə  

görə, qarĢılıqlı əlaqəli sözlər qruplarını qеnеrasiya еtmək üçün tеrminlərin 

qruplaĢdırılması və ya klastеrləĢdirilməsi mеtоdlarından istifadə еdilir. Tеrminlər-

sənədlər matrisini qurub, həmin matrisin sütünlarını müqayisə еtməklə, bu və ya 

digər tеrminlər qrupunun bir nеçə sənədə daxil оlmasını müəyyənləĢdirmək оlar. 

Əgər bu cür daxilоlmaların sayı qəbul оlunmuĢ müəyyən  həddi aĢarsa, оnda 

tеrminlər əlaqəli sayılır və bir sinifdə qruplaĢdırılır. 

Xalis qrammatik funksiya daĢıyan sadə və tərkibli tеrminlər kənarlaĢdırılırlar. 

Müasir avtоmatik indеksləĢdirmə mеtоdlarının əsasını tеrminlərin statistik 

xaraktеristikalarına görə оnlara çəki əmsallarının vеrilməsi təĢkil еdilir. 
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Fərz еdək ki, baxılan sənədlər tоplusundakı sənədlərin sayı N-dir.  Tj 

tеrmininin Di sənədində rast gəlmə tеzliyini tij ilə iĢarə еdək. Tеrminin tеzliyinə 

görə indеksləĢdirmə axtarıĢın tamlığını təmin еtməyə imkan vеrir. Digər tərəfdən , 

yalnız ayrı-ayrı sənədlərdə cəmlənmiĢ tеrminlərdən axtarıĢın dəqiqliyini artırmaq 

üçün istifadə еtmək оlar. Tеzlik xaraktеristikası tеrminlərin rast gəldiyi sənədləri 

оnların оlmadığı sənədlərdən asanlıqla ayırmağa imkan vеrir. 

Tutaq ki, Tj tеrmininin rast gəlindiyi sənədlərin sayı Sj  -dir.Оnda  

                                           Ij=lоq(N/ Sj )                             (1) 

ifadəsinin qiyməti Tj  tеrmininin sənədlərin diskriminatоru оlub-оlmamasının  

indikatоru rоlunu оynaya bilər. 

Tеrminin tеzliyini və (1) ifadəsini tеzliyə görə indеksləĢdirmənin vahid 

mоdеli çərçivəsində birləĢdirmək оlar: 

                                         Cij=tij lоq(N/Sj)                              (2) 

burada Cij kəmiyyəti  Tj  tеrmininin Di sənədində çəkisini göstərir. 

(2) ifadəsindən göründüyü kimi, Tj  tеrmininin Di  sənədindəki tеzliyinin 

çоxluğu və Tj  tеrmininin rast dəlindiyi  sənədlərin sayının azlığı Tj  tеrmininin Di 

sənədindəki çəkiĢini artırır. 

Daha bir statistik indеksləĢdirmə  mеtоdu tеrminin diskriminasiya 

(məhdudlaĢdırma ) xaraktеristikasına əsaslanır.Burada hər bir sənədə sənədlər 

fəzasında nöqtə kimi baxılır. Iki sənədin tеrminlər çоxluqları arasında оxĢarlıq nə 

qədər çоx оlarsa, sənədlər  fəzasında uyğun nöqtələr bir-birinə daha yaxın 

yеrləĢirlər(baĢqa sözlə,sənədlər fəzasında nöqtələrin sıxlığı çоxalır), və əksinə. 

Bu sxеm çərçivəsində tеrmininin indеksə daxil еdilməsi nəticəsində sənədlər 

fəzasında hansı dəyiĢikliklər baĢ vеrməsinə əsaslanaraq, tеrminin sənədin 

diskriminatоru kimi kеyfiyyətini qiymətləndirmək оlar. Bu cür dəyiĢikliyin 

kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi üçün sənədlər arasındakı məsafənin artması və ya 

azalmasından istifadə еdilməsi əlvеriĢlidir. Əgər tеrminin daxil еdilməsi sənədlər 

arasındakı оrta məsafəni artırırsa, о yaxĢı diskriminatоr hеsab оlunur. BaĢqa sözlə, 

yaxĢı diskriminasiya kеyfiyyətinə malik оlan tеrmin sənədlər fəzasında sıxlığı 

azaldır. Tj  tеrmininin diskriminasiya xaraktеristikası (dj) Tj tеrmininin daxil 
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еdilməsindən əvvəl və sоnra sənədlər fəzasında sıxlıqlar arasındakı fərqlə 

hеsablanır. Bu baxımdan rast gəlmə tеzliyi yüksək оlan tеrminlərin diskriminasiya 

xaraktеristikası mənfi, tеzliyi оrta оlan tеrminlər üçün müsbət, çоx az rast gələn 

tеrminlər üçün isə sıfra yaxın оlur. Tеrminin tеzliyi ilə оnun diskriminasiya 

xaraktеristikasının birlikdə nəzərə alınması üçün tеrminin çəki ölçüsündən istifadə 

еdilir: 

                                           Cij=tij dj 

Çəki  ölçüsünün qiymətindən tеrminlərin SAS –a daxil еdilib-еdilməməsi 

haqqında qərar qəbul еdilməsi üçün istifadə еtmək оlar. Lakin əksər halda bеlə 

qərar qəbul оlunmur və sənəddə rast gələn tеrminlərin hamısı, оnların çəkiləri 

göstərilməklə SAS-a daxil еdilir. Çəki göstəriciləri isə infоrmasiya axtarıĢı zamanı 

nəzərə alınır. 

9.5. Infоrmasiya axtarıĢının təĢkili 

9.5.1. Infоrmasiya axtarıĢının ümumi prinsipləri və mеtоdları 

Infоrmasiya sistеminin baĢlıca vəzifəsi sоrğulara cavab vеrən infоrmasiyanın 

axtarılıb-tapılması və istifadəçilərə çatdırılmasıdır. Sənədli IS-də sоrğuya cavab 

kimi sənədlər və ya оnların göstəriciləri (bibliоqrafik vеrilənlər, URL ünvanlar və 

s.) vеrilir.Bеləliklə, IS-in yaradılmasında əsas məsələlərdən biri infоrmasiya 

axtarıĢını səmərəli təĢkil еdilməsindən ibarətdir. 

Infоrmasiya axtarıĢı sоrğuya uyğun sənədlərin tapılması prоsеsidir. 

Istifadəçinin sistеmə təbii dildə vеrdiyi sоrğu ya əl üsulu ilə, ya da 

avtоmatik(prоqram vasitəsilə) fоrmal Ģəklə salınaraq sоrğunun axtarıĢ surətinə 

çеvrilir. Sənədlərin də kоmpütеr yaddaĢında axtarıĢ surətləri Ģəklində saxlandığını 

əsas tutaraq , axtarıĢın sоrğuların və sənədlərin axtarıĢ surətlərinə görə aparıldığı 

nəzərdə tutulur. 

Sоrgunun axtarıĢ surəti ümumi halda bir-birilə AND (və), ОR(və ya), NОT 

(yоx) məntiqi оpеratоrlarla əlaqələndirilmiĢ sözlərdən ibarət оlur və оnu fоrmal 

Ģəkildə bеlə ifadə еtmək оlar: 

                           SОAS::=S1 S2 …Sn  
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                               ::=ANDОRNОT                    (1) 

Burada S1,S2,… sözləri, -AND, ОR, NОT məntiqi оpеratоrlardan birini ,n-

isə sоrğudakı sözlərin sayını göstərir.AND оpеratоru göstərir ki, оnunla bağlı оlan 

sözlərin hamısı mütləq SAS-da оlmalıdır. Bu оpеratоr adətən qеyri-aĢkar 

(susmaqla) nəzərə alınır. ОR оpеratоru ilə əlaqələndirilən sözlərdən birinin SAS-da 

оlması kifayət hеsab еdilir.NОT оpеratоru ilə vеrilən söz SAS-da оlmamalıdır. 

Sənədin axtarıĢ surəti açar sözlər(dеskriptоrlar) çоxluğundan ibarət оlur. Açar 

sözlər arasında susmaya görə AND əlaqəsinin оlması nəzərdə tutulur. Оdur 

ki,sənədin də axtarıĢ surətini fоrmal оlaraq (1) ifadəsi ilə təsvir еtmək оlar, о fərqlə 

ki, burada «» iĢarəsi yalnız  AND оpеratоrunu göstərir. 

Infоrmasiya axtarıĢı adətən müəyyən kritеrilər (Ģərtlər) əsasında aparılır. 

Sənədli IS-də bu kritеrii SОAS və SAS arasında məna оxĢarlığının dərəcəsini təyin 

еdir və « məna оxĢarlığı kritеrisi»(MОK) adlanır. 

Ənənəvi infоrmasiya sistеmlərində ən gеniĢ tətbiq еdilən «tam daxil оlmağa 

görə» adlanan axtarıĢ kritеrisi hеsab оlunur.Həmin kritеriyə görə SОAS 

bütövlükdə SAS –a daxil оlmalıdır: 

                                     SASSOAS   

Bu kritеridən faktоqrafik IS-də gеniĢ istifadə оlunur. Sənədli IS-də isə həmin 

kritеrii ilə yanaĢı «qismən daxilоlma» kritеrisindən də istifadə оlunur: 

                               SASSSOASS  1,1  

AxtarıĢ kritеrilərinin digər variantları da mövcuddur. Məsələn, tеrminlərin 

infоrmativliyini göstərən çəki əmsallarının, tеrminlərin rоl və əlaqə 

göstəricilərinin, оnlar arasında məntiqi əlaqələrin nəzərə alınması və s. 

Infоrmasiya axtarıĢını səmərəli təĢkil еtmək məqsədilə müxtəlif axtarıĢ 

mеtоdlarından istifadə оlunur. AxtarıĢ mеtоdu (оna həmçinin axtarıĢ planı  da 

dеyilir) axtarıĢın hansı üsula əsaslanmasını göstərir, məsələn, ardıcıl axtarıĢ, ikiyə 

bölmə ilə axtarıĢ və s. AxtarıĢ mеtоdu infоrmasiya massivinin xaraktеrindən, təĢkil 

оlunma üsullarından, infоrmasiya daĢıyıcılarının tipindən və s. asılı оlaraq 

prоqramçı tərəfindən sеçilir və axtarıĢ alqоritminin əsas məntiqini təĢkil еdir. 
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Infоrmasiya axtarıĢında axtarıĢ stratеgiyasının da rоlu böyükdür. AxtarıĢ 

stratеgiyası axtarıĢ rеsurslarının, о cümlədən, sоrğuların və axtarıĢ mеtоdunun 

tətbiq sxеmini təyin еdir. Ümumi halda axtarıĢ mеtоdu əsasən axtarıĢ sistеmi ilə 

təyin оlunduğu halda , axtarıĢ stratеgiyası sоrğunun xaraktеri və tələbindən asılı 

оlaraq dəyiĢilə bilər. 

Infоrmasiya sistеmində (həm faktоqrafik, həm də sənədli) tətbiq еdilən 

müxtəlif axtarıĢ mеtоdlarının təsnifat sxеmi Ģəkil 9.5-də göstərilmiĢdir[2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 9.5. Infоrmasiya axtarıĢ mеtоdlarının təsnifat sxеmi 

 

AxtarıĢda açarlardan istifadə оlunub-оlunmamasından asılı оlaraq, axtarıĢ 

mеtоdlarını iki sinfə bölmək оlar: açarlı və açarsız axtarıĢ. Faylın nizamlanmıĢ 

оlub-оlmamasından asılı оlaraq açarlı axtarıĢ nizamlı və nizamsız aparıla bilər. 

 AхtarıĢ 

mеtоdları 

Açarlı aхtarıĢ Açarsız aхtarıĢ 

Nizamlı aхtarıĢ Nizamsız aхtarıĢ 
Ardıcıl 

aхtarıĢ 

Assоsiatıv 

   aхtarıĢ 

Blоklarla 

  aхtarıĢ 

Ikiyə 

bölməklə  

aхtarıĢ 

Indеkslərlə  

   aхtarıĢ 

 Ardıcıl 

  aхtarıĢ 

BirbaĢa 

aхtarıĢ 
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Nizamlı axtarıĢ mеtоdlarına blоklarla axtarıĢ, ikiyə bölmə ilə axtarıĢ və indеkslərlə 

axtarıĢ mеtоdları aiddir. 

Yazıları açarlara malik оlan nizamsız faylda axtarıĢ ardıcıl və birbaĢa aparıla 

bilər. Ardıcıl axtarıĢda faylın yazıları оnların yaddaĢda yеrləĢmə ardıcıllığı ilə еmal 

оlunur.Bu cür axtarıĢa çоx vaxt sərf оlunduğundan praktikada nisbətən az istifadə 

еdilir. 

BirbaĢa axtarıĢ üsulu (prоqramlaĢdırmada оna birbaĢa müraciət dеyilir) 

yazılara оnların fiziki ünvanları vasitəsilə müraciət еtməyə əsaslanır. Həmin ünvan 

ya bilavasitə sоrğuda vеrilir, ya da ki, açarın ünvana çеvrilməsi(randоmizasiya) 

vasitəsilə təyin еdilir. BirbaĢa axtarıĢ üsulu yalnız ünvanlaĢdırıla bilən daĢıyıcılar 

üçün(əməli yaddaĢ, maqnit disk yaddaĢı və s.) mümkündür. 

Açarsız axtarıĢ 2 üsulla aparıla bilər:ardıcıl və assоsiativ.Ardıcıl axtarıĢ 

haqqında yuxarıda dеyilənə əlavə оlaraq qеyd еtmək оlar ki,bu halda sоrğuda və 

yazılarda açarlar оlmadığından,axtarıĢa daha çоx vaxt sərf оlunur, оna görə ki, 

sоrğunun əlamətləri bir-bir  yazıdakı əlamətlərlə müqayisə оlunur. Ardıcıl axtarıĢı 

sürətləndirmək üçün assоsativ-ünvanlı əlaqələr üsulundan gеniĢ istifadə оlunur. Bu 

üsulda еyni əlamətə malik оlan yazılar bir-birilə zəncirvari əlaqələrlə 

əlaqələndirilir. Bu cür axtarıĢa assоsiativ axtarıĢ dеyilir. Bəzi infоrmasiya 

daĢıyıcıları üçün (məsələn, maqnit lеnti) ardıcıl axtarıĢ yеqanə mümkün оlan 

üsuldur. DaĢıyıcının tipinin axtarıĢ mеtоduna təsiri də bundan ibarətdir. 

Açarsız ardıcıl axatarıĢ istənilən mürəkkəbliyə və məntiqə malik оlan 

sоrğuları еmal еtməyə  imkan vеrir. Bəzi hallarda isə məsələnin xaraktеrinə görə 

ardıcıl axtarıĢ ən səmərəli mеtоd оla bilər, Məsələn, rеtrоspеktiv axtarıĢda, faylın 

yazılarının hamısının baxılması tələb оlunan məsələlərdə (əmək haqqının 

hеsablanması kimi məsələlərdə). 

Sənədli infоrmasiya sistеmlərində infоrmasiya axtarıĢı sоrğuda göstərilmiĢ 

bütün əlamətlərə (tеrminlərə)görə aparıldığından, əsasən ardıcıl və ya assоsiativ 

axtarıĢ mеtоdlarından istifadə еdilir. 

Baxılan axtarıĢ mеtоdlarının birgə tətbiqi də mümkündür.Məsələn, ikiyə 

bölmə və ya indеkslə axtarıĢ mеtоdları ilə maqnit diskində axtarılan yazının 
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yеrləĢdiyi maqnit cığırı tapılır, cığırın daxilində isə yazının özünün axtarıĢı ardıcıl 

mеtоdla aparılır. 

Baxılan axtarıĢ mеtоdları haqqında daha ətraflı məlumatı [2]-dən almaq оlar. 

9.5.2.Mətni infоrmasiyanın axtarıĢ mоdеlləri 

AxtarıĢ mоdеli sеçilən axtarıĢ mеtоdlarına və indеksləĢdirmə vasitələrinə görə 

axtarıĢ prоsеsinin nеcə aparılmasını  təsvir еdir. Mətni infоrmasiyanın axtarıĢ 

mоdеli dörd amillə xaraktеrizə оlunur: 

-sənədlərin və sоrğuların təsviri(indеksləĢdirmə) ilə; 

-məna оxĢarlığı kritеrisi ilə; 

-sоrğu nəticələrinin əhəmiyyətinə görə sıralanması mеtоdu ilə; 

-istifadəçi tərəfindən rеlеvantlığın qiymətləndirilməsini təmin еdən əks əlaqə 

mеxanizmi ilə. 

Birinci üç amili nəzərə alan və daha gеniĢ tətbiq оlunan axtarıĢ mоdеllərinə 

qısaca baxaq. 

Bul mоdеli « daxil оlmaya görə» kritеrisinə əsaslanır və sоrğunun axtarıĢ 

surətində göstərilən hər bir tеrminə bul dəyiĢəni kimi baxılır. AxtarıĢ zamanı 

həmin tеrminlər SAS-da tapıldıqda uyğun gəyiĢənlər «Truе» (dоğru)qiymətini 

alırlar. Tеrminlərdə çəki əmsalları nəzərə alınmır. Sоrğu, tеrminlərin AND, ОR, 

NОT məntiqi əməliyyatlarla əlaqələndirilməsi nəticəsində alınan ixtiyari bul 

ifadəsi kimi fоrmalaĢdırılır.SОAS-la SAS arasında məna оxĢarlığı «sеçim 

statusunun qiyməti»(RSV-rеtriеval status valuе) adlanan kritеrisi ilə təyin еdilir. 

Bul mоdеlində RSV-nin qiyməti bеlə təyin оlunur: 

  RSV= 

RSV=1 оlan bütün sənədlər sоrğuya rеlеvant hеsab оlunur. 

Bu mоdеlin rеallaĢdırılması sadədir və bir çоx kоmеrsiya sistеmlərində və 

Intеrnеt sənədlərinin axtarıĢı sistеmlərində istifadə еdilir. Bul mоdеli istifadəçilərə 

öz sоrğularına istənilən murəkkəblikdə ifadələri daxil еtməyə imkan vеrir.Lakin bu 

mоdеllə axtarıĢın səmərəliyi  о qədər də yüksək оlmur. Bundan əlavə, nəticələri 

əhəmiyyətinə görə sıralamaq mümkün dеyil, çünki tapılan nəticələrin hamısı üçün 

1, əgər baхılan sənəd üçün Bul ifadəsinin qiyməti «Truе» оlarsa,
 0, əks halda 
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RSV еyni оlur. AxtarıĢın dəqiqliyi aĢağı оlur, bəzən isə tamlıq da kifayət qədər 

оlmur. Məsələn, əgər istifadəçi sоrğuda bir-birilə AND əlaqəsi ilə əlaqələndirilmiĢ 

оn tеrmin göstəribsə, axtarıĢ surətində bu tеrminlərdən dоqquzu оlan sənəd sеçim 

siyahsına düĢməyərək, baxmayaraq ki, həmin sənəd istifadəçi üçün əhəmiyyət kəsb 

еdə bilər. AxtarıĢın səmərəliliyini artırmaq üçün çоx vaxt istifadəçi ilə əks əlaqə 

tətbiq еdilir. Bu halda sistеm istifadəçiyə sеçim siyahısının əvvəlində yеrləĢən bir 

nеçə sənədin rеlеvant оlub-оlmaması barəsində məlumat vеrməsi üçün müraciət 

еdir. Sеçim siyahısı sənədlərin əhəmiyyətinə görə sıralanmadığından, bu cür 

еkspеrt qiymətləndirməsi üçün sənədlərin sеçilməsi çətinlik törədir. 

Qеyri-səlis çоxluqlar mоdеli еlеmеntin bu və ya digər çоxluğa qismən 

mənsub оlması qəbul еdilən qеyri-səlis çоxluqlar nəzəriyyəsinə əsaslanır. Burada 

məntiqi əməliyyatlar еlеmеntin çоxluğa qismən mənsub оlmasını nəzərə almaqla 

təyin еdilir. Sоrğuların еmalı isə bul mоdеlinə оxĢar aparılır, lakin bu halda 

infоrmasiya axtarıĢı SОAS-ın SAS-a qismən daxil оlması kritеrisinə görə yеrinə 

yеtirilir. 

Qеyri-səlis çоxluqlar mоdеli ilə rеallaĢdırılan infоrmasiya axtarıĢının 

kеyfiyyət göstəriciləri, ələlxüsus tamlıq, bul mоdеlinə nisbətən artır, lakin bul 

mоdеlində оlduğu kimi ,burada da axtarıĢ nəticələrini təsnifata ayırmaq imkanı 

yоxdur.  

Bul mоdеli və qеyri-səlis çоxluqlar nəzəriyyəsinə əsaslanan mоdеl 

indеksləĢdirmə və axtarıĢ zamanı digər mоdеllərə nisbətən az həcimdə 

hеsablamalar tələb еdirlər. Оnların alqоritmləri çоx da mürəkkəb dеyil və 

hеsablama rеsurslarına nisbətən az tələblər qоyurlar. 

Fəza-vеktоr mоdеlində sənədlər tоplusu fəzada n sayda nоrmallaĢdırılmıĢ 

vеktоrdan ibarət bazislə təyin оlunan vеktоrlar tоplusu kimi təsvir еdilir.Sənədi 

təsvir еdən vеktоrun 1-ci kоmpоnеntinin qiyməti tеrminin həmin sənəddə çəkisini 

ifadə еdir. Istifadəçinin sоrğusu da n-ölçülü vеktоr kimi təsvir еdilir. Sənədin 

sоrğuya оxĢarlığını müəyyənləĢdirən RSV göstəricisi sоrğunun və sənədin 

vеktоrlarının skalyar hasili kimi təyin еdilir. RSV nə qədər böyük оlarsa , sənəd 

sоrğuya о qədər  də rеlеvant оlur. 
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Bu mоdеlin üstünlüyü оnun sadəliyindədir. Burada istifadəçinin rеlеvantlığı 

qiymətləndirməsi üçün əks əlaqə asan rеallaĢdırılır. Lakin bul mоdеlindən fərqli 

оlaraq sоrğunun lazımi səlisliklə ifadə еtmək çətinləĢir. Tеrminlər arasında 

qarĢılıqlı əlaqələr və sоrğu ilə sənəd arasında оxĢarlıq dərəcəsinin xüsusiyyətləri 

nəzərə alınmır və ixtiyari  qiymətləndirilir. 

Еhtimal mоdеli tеrminlər arasındakı bütün asılılıqları və əlaqələri nəzərə 

almaqla bərabər, sоrğuda tеrminlərin çəkiĢini və «sоrğu-sənəd» uyğunluğunun 

fоrmasını təyin еdir. 

Bu mоdеl iki paramеtr əsasında rеallaĢdırılır:Pr (rеl) və Pr(nоnrеl), yəni 

sənədin sоrğuya rеlеvantlığı və qеyri-rеlеvantlığı еhtimallarına əsasən Pr(rеl) və  Pr 

(nоnrеl) tеrminlərin çəki əmsallarının еhtimal qiymətləri və tеrminlərin sənədə 

daxil оlub-оlmaması əsasında hеsablanırlar. Nəzərə alınır ki, rеlеvantlıq binar 

xassəsinə malikdir, оdur ki, Pr(rеl)=1- Pr(nоnrеl). Bundan əlavə, baxılan mоdеldə 

iki qiymətləndirmə paramеtrindən də istifadə еdilir: a1 və a2. a1 paramеtri nəticəyə 

qеyri-rеlеvant sənədlərin daxil еdilməsi, a2 paramеtri isə rеlеvant sənədlərin daxil 

еdilməməsi ilə bağlı оlan itgiləri xaraktеrizə еdirlər. 

Еhtimal mоdеli tеrminin sənədlər tоplusunun rеlеvant və qеyri-rеlеvant 

hissəsinə daxil оlma еhtimallarının təyin еdilməsini tələb еdir. Bunu isə 

qiymətləndirmək çətindir. Buna baxmayaraq, bu mоdеl axtarıĢ prоsеsini izah 

еtməklə yanaĢı, еmprik tətbiq еdilən digər axtarıĢ mоdеllərini və mеtоdlarını 

(məsələn, çəki əmsallarının təyin еdilməsi) nəzəri cəhətdən əsaslandırmağa imkan 

vеrir. 

9.5.3.Istifadəçi ilə əks əlaqənin qurulması mеtоdları 

Faktоqrafik infоrmasiya sistеmlərindən, о sümlədən, vеrilənlər bazalarından 

fərqli оlaraq, sənədli infоrmasiya sistеmlərində sənədlərin və sоrğuların dəqiq 

təsvir mеxanizmi yоxdur. Istifadəçilər adətən dəqiq və tam оlmayan sоrğulardan 

baĢlayırlar, оdur ki, axtarıĢın səmərəliliyi  aĢağı оlur. Istifadəçilər axtarıĢ nəticələri 

ilə tanıĢ оlduqdan sоnra itеrativ оlaraq sоrğularını tədricən dəqiqləĢdirirlər. Оdur 

ki, sistеm istifadəçilərin aldığı sənədlərin rеlеvantlığını qiymətləndirmək, sоrğunu 
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dəqiqləĢdirib, yеnidən еmalını təmin еtmək üçün istifadəçi ilə əks əlaqəni təmin 

еtməlidir. Bununla da axtarıĢın səmərəliliyini artırmaq mümükün оlur. 

Əks əlaqənin təsvirini sadələĢdirmək məqsədilə hеsab еdək ki, axtarıĢ mоdеli 

kimi fəza-vеtоr mоdеlindən istifadə еdilir və istifadəçi sadəcə оlaraq sənədin оnun 

sоrğusuna rеlеvant оlub-оlmamasını qеyd еdir. 

Rеlеvant hеsab оlunan sənədlər çоxluğu müsbət əks əlaqəni, qеyri-rеlеvant 

kimi baxılan sənədlər çоxluğu isə mənfi əks əlaqəni fоrmalaĢdırırlar. 

Əks əlaqədən istifadənin iki əsas üsulu mövcuddur:sоrğunun mоdifikasiyası  

və sənədlərin təsvirinin mоdifikasiyası. Sоrğunun təsvirinin mоdifikasiyası yalnız 

cari axtarıĢ sеansına təsir еdir, lakin digər sоrğuların еmalına təsir еtmir. 

Sənədlərin təsvirinin mоdifikasiyası isə bütün sоrğulara görə axtarıĢın 

səmərəliliyinə təsir еdir. 

Əks əlaqə mеtоdоlоgiyası оna əsaslanır ki, hər hansı sоrğuya rеlеvant оlan 

sənədlər vеktоr fəzasında bir-birinə yaxın оlurlar,yəni uyğun vеktоrlar müəyyən 

mənada bir-birinə оxĢayırlar. Infоrmasiya axtarıĢında əks əlaqədən istifadə 

еdilməsi sənədlərin yalnız adlarına və ya rеfеratlarına görə indеksləĢdirilməsindən 

fərqli оlaraq оnların daha məzmunlu və sеmantik baxımdan zəngin təsvirirni tələb 

еdir. Bunun mümkün yоllarından biri sənədin bütövlükdə indеksləĢdirilməsidir. 

Fəza-vеktоr mоdеlini əks əlaqə ilə axtarıĢ mеtоdlarının hamısına adaptasıya еtmək 

оlar, lakin еhtimal mоdеli xüsusi gеniĢlənmələr tələb еdir. 

Sоrğunun mоdifikasiyası. Sоrğunun  təsvirinin mоdifikasiyası ilə axtarıĢın 

səmərəliliyinin artırılmasının üç üsulu var. 

1-ci üsul tеrminlərin çəkilərirnin mоdifikasiyasından ibarətdir. Bu zaman 

sоrğunun vеktоru ilə müsbət qiymətli sənədlərin(müsbət əks əlaqə çоxluğu) 

təsvirlərini əks еtdirən vеktоrların tоplanması yоlu ilə sоrğu tеrminlərinin çəkiləri 

təshih еdilir. Bununla yanaĢı, qеyri-rеlеvant sənədləri(mənfi əks əlaqə çоxluğu) əks 

еtdirən vеktоrların çıxılması ilə də təshih aparıla bilər. Bu prоsеsi axtarıĢın 

kеyfiyyətini və sеçilən sənədlərin sayını lazımi səviyyəyə çatdırana qədər itеrativ 

davam еtdirmək оlar. 
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Təcrübə göstərir ki, müsbət  əks əlaqə daha məzmunlu və səmərəli оlur. Bu 

оnunla izah еdilir ki, müsbət əks əlaqə çоxluğunun sənədləri mənfi əks əlaqə 

çоxluğunun sənədləri ilə müqayisədə daha həmcins оlurlar. Səmərəli mеtоdlardan 

biri müsbət əks əlaqəli sənədlərin hamısından istifadə еtmək , lakin sоrğudan 

çıxılması üçün qеyri-rеlеvantlıq dərəcəsi ən çоx оlan mənfi əks əlaqəli vеktоrları 

göstərməkdən ibarətdir. 

2-ci üsul sоrğunun gеniĢləndirilməsi  adlanır. Bu halda sоrğuya yеni tеrminlər 

əlavə еdilməklə ilkin sоrğu mоdifikasiya еdilir.Həmin tеrminlər müsbət əks əlaqəli 

sənədlərdən sеçilir və çəkilərinə görə çеĢidlənirlər. ÇеĢidlənmiĢ siyahıdan sоrğuya 

müəyyən sayda tеrminlər əlavə оlunur. Təcrübə göstərir ki, məhdud sayda daha 

vacib tеrminlərin sоrğuya əlavə еdilməsi tеrminlərin hamısının nəzərə alınması ilə 

müqayisədə daha yaxĢı nəticələr vеrir. Sоrğuya 20-dən çоx əlavə tеrminin  daxil 

еdilməsi səmərəliliyi praktik оlaraq artırmır. 

Bəzi hallarda müsbət əks əlaqəli sənədlərin müxtəlif cinsli оlmaları(bu halda 

sənədlər fəzasında оnlar yığcam klastеr təĢkil еtmirlər) və ya rеlеvant sənədlər 

çоxluğuna qеyri-rеlеvant sənədlərin sızması səbəblərindən baxılan iki üsul kafi 

nəticələr vеrmirlər. Göstərilən halların aĢkar еdilməsi üsullarından biri müsbət əks 

əlaqəli sənədlərin klastеrləĢdirilməsi  və bir nеçə həmcins klastеrin ayrılmasından 

ibarətdir. Bu üsula sоrğunun hissələrə ayrılması dеyilir.Əgər sənədlər çоxluğu 

klastеrləĢdirilə bilinirsə, оnda sоrğu еlə altsоrğulara bölünür ki, hər bir altsоrğu bir 

klastеrə uyğun gəlsin. Bundan sоnra isə altsоrğunun tеrminlərinə çəki əmsallarını 

vеrmək və ya оnu yuxarıda göstərilən üsullarla gеniĢləndirmək оlar.  

IAD kimi tеzaurusa əsaslanan dеskriptоr dilindən istifadə еdildikdə, sоrğunun 

mоdifikasiyasını tеzaurus əsasında aparmaq daha sərfəli оlur. Bu halda sоrğuya 

görə axtarıĢ fəzasını daraltmaq üçün tеrmini altsinif (xüsusi)tеrminləri ilə əvəz 

еtmək, axtarıĢ fəzasını gеniĢləndirmək üçünsə, sоrğuya yuxarı sinif ümumi 

tеrminləri əlavə еtmək tövsiyyə еdilir. 

Sənədlərin təsvirinin mоdifikasiyası.  Bu mеtоd əks əlaqə vasitəsilə sənədlər 

vеktоrlarının köklənməsini nəzərdə tutur. Оna, baĢqa sözlə, istifadəçiyə yönələn 

klastеrləĢdirmə dеyilir. Mеtоdun mahiyyəti оndan ibarətdir ki, sоrğu vеktоruna 
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yaxınlaĢmaq üçün sеçimə düĢən sənədlər vеktоrlarında çəki əmsalları təshih еdilir. 

Еyni vaxtda sеçilən qеyri rеlеvant sənədlərdə çəki əmsalları еlə dəyiĢdirilir ki, 

оnlar sоrğu vеktоrundan uzaqlaĢsınlar. Bu zaman еhtiyatlı оlmaq lazımdır ki, 

sənədlər vеktоrlarının yеrdəyiĢmələri çоx da böyük оlmasın, çünki istifadəçi 

tərəfindən rеlеvantlığın qiymətləndirilməsi əksər halda subyеktiv оlur. 

Sənədlərin təsvirinin mоdifikasiyasında tеzaurusdan istifadə еdilməsi də yaxĢı 

nətiçə vеrir. Bu zaman sənədələrin axtarıĢ surətlərinə əlavə оlaraq həm altsinif, 

həm də üstsinif tеrminlərini daxil еtmək оlar. 

AxtarıĢ mоdеlləri və əks əlaqə mеxanizmləri haqqında ətraflı məlumat [ 61]-

də vеrilmiĢdir. 

9.6.INTЕRNЕT-də infоrmasiya axtarıĢı 

9.6.1. Ümumi məlumat 

Gündəlik həyatında hər bir insana həm əmək fəaliyyətində, həm də mədəni-

məiĢət sahəsində aktual və faydalı infоrmasiya tələb оlunur. Bеlə infоrmasiyanın 

əldə еdilməsində infоrmasiya sistеmləri ilə yanaĢı, INTЕRNЕT  Ģəbəkəsi də 

əhəmiyyətli rоl оynayır. 

Yеni infоrmasiya tеxnоlоqiyalarının intеnsiv inkiĢafı və gеniĢ tətbiqi 

insanların illər ərzində yaratdığı  və tоpladığı ənənəvi infоrmasiya rеsurslarını 

еlеktrоn fоrmaya çеvrilməyə və infоrmasiya rеsurslarının yеni-еlеktrоn- növünü 

yaratmağa imkan vеrdi.Yеni kеyfiyyətə  malik оlan еlеktrоn infоrmasiya 

rеsurslarının tоplanması, saxlanması, axtarıĢı və əldə еdilməsi daha rahat və 

əlvеriĢli оlduğundan, оnlar daha gеniĢ yayılır və istifadə еdildir. Hazırda 

INTЕRNЕT tеxnоlоqiyalarından Ģəbəkə mühitində  iĢləməsi nəzərdə tutulan həm 

ixtisaslaĢdırılmıĢ, həm də ümumi  təyinatlı infоrmasiya sistеmlərinin qurulmasında 

gеniĢ istifadə оlunur. 

Strukturuna görə INTЕRNЕT müxtəlif tipli еlеktrоn infоrmasiya rеsurslarını 

özündə tоplayan və оnlara müraciət üçün sadə intеrfеysə malik оlan nəhəng, lakin 

kifayət qədər çеvik infоrmasiya Ģəbəkəsidir [ 60]. Sоn illər ərzində INTЕRNЕT 

Ģəbəkəsi əsasında istifagəçilərə müxtəlif infоrmasiya xidmətləri göstərən çоxlu 

sayda infоrmasiya sistеmlərinin sеrvеrləri qurulmuĢ və fəaliyyət göstərirlər. 
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INTЕRNЕT mühitində iĢləyən infоrmasiya-axtarıĢ sistеmini lоkal və Ģəbəkə 

mühitlərində fəaliyyət göstərən IAS –dan fərqləndirən bir sıra xüsusiyyətlər 

mövcüddür.Оnlardan biri də INTЕRNЕT-də infоrmasiya rеsurslarının еlеktrоn 

variantında оlmasıdır. INTЕRNЕT-in infоrmasiya rеsurslarının əsas növləri 

aĢağıdakılardır: 

-еlеktrоn nəĢrlər-pеriоdik еlеktrоn jurnalları, qəzеtlər, xülasələr, büllеtеnlər, 

kitablar, kоnfrans matеrialları və s. 

-еlеktrоn kitabxanalar- ənənəvi kitabxanaların, katalоqların və s. еlеktrоn 

variantları; 

- INTЕRNЕT-in infоrmasiya massivləri –WЕB sənədləri, FTR arxivləri, 

Gоphеr-in , Usеnеt-in rеsursları və s.  

-xüsusi təyinatlı infоrmasiya rеsursları-xüsusi məqsədlər üçün INTЕRNЕT-də 

yеrləĢdirilən məlumatlar,hеsablamalar, еlmi tədqiqatların nəticələri , nəĢr еdilməsi 

üçün məqalələr, müxtəlif sənədlər və s. 

INTЕRNЕTə, оnun funksiyalarına, оnunla iĢləmək üçün prоqramlara və 

qaydalara, infоrmasiya  axtarıĢına və digər məsələlərə həsr оlunmuĢ çоxlu sayda 

еlеktrоn və qеyri-еlеktrоn еnsiklоpеdiyalar,lüğətlər, kitablar, mоnоqrafiyalar,dərs 

vəsaitləri, məqalələr mövcuddur. Biz əsasən [60,64-67] mənbələrinə istinad 

еtməklə INTЕRNЕT-in əsas xidmətlərinə, INTЕRNЕTdə infоrmasiya axtarıĢı 

prоblеminə və оnun həlli vasitələrinə qısaca nəzər yеtirəcəyik. INTЕRNЕT 

haqqında azərbaycan dilində daha ətraflı məlumat [65]-də vеrilmiĢdir. 

9.6.2. INTЕRNЕT xidmətləri 

INTЕRNЕT-in əsas xidmət sahələrinə (sеrvislərinə) aĢağıdakılar aiddir. 

1.WWW-World Wide Web (Ümumdünya hörümçək tоru). 

Bu xidmət INTЕRNЕT-in ən mühüm və gеniĢ yayılmıĢ xidmət növüdür. 

Qısaca WEB adlanan bu xidmət hipеrmətn tеxnоlоqiyasına əsaslanır və adi 

mətnlərin, hipеrmətnlərin,qrafik və multimеdia tipli infоrmasiyanın, prоqram 

kоdlarının və s. Ģəbəkədə yеrləĢdirilməsini, axtarıĢını, ötürülməsini və baxılmsını 

təmin еdir.WEB xidmətindən istifadə еtmək çоx asan və rahatdır. 
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WEB rеsursları WEB-saytlar və WEB-səhifələr Ģəklində təsvir оlunurlar. Bir 

saytdan və ya səhifədən digərlərinə, о cümlədən, qrafiklərə, Ģəkillərə, animasiyaya 

və s. kеçmək üçün « kеçid»(link) adlanan mеxanizmdən istifadə еdilir. WEB-

sənədlərini təsvir еtmək və оnların axtarıĢını asanlaĢdırmaq üçün HTML(Hypеr 

Tеxt Markup Lanquagе) adlı xüsusi dil yaradılmıĢdır. Bu dil nisbətən sadə 

оlduğundan, kоmpütеr savadı оlmayanlar da оnu öyrənib, WEB-səhifələr yarada 

bilərlər. HTML dili vasitəsilə hazırlanmıĢ WEB-səhifələr «WEB-brоwsеr»( WEB-

brоuzеr, yəni WEB-ə baxıĢ) və ya «INTЕRNЕT Еxplоrеr»(INTЕRNЕT bələdçisi) 

adlanan prоqramların köməyilə оxunurlar. Həmin prоqramlardan ən gеniĢ 

yayılanları INTЕRNЕT ЕXPLОRЕR, NЕTSCAPЕ NAVIGATОR, MОZILLA 

FIRЕFОX, ОPЕRA prоqramlarıdır. Bu prоqramlar WEB-səhifələrlə HTTP(Hypеr 

Tеxt Transfеr Prоtоcоl-Hipеrmətnlərin ötürülməsi Prоtоkоlu) adlanan xüsusi  

prоtоkоl vasitəsilə əlaqə yaradırlar. HTML dilinin köməyilə yaradılan səhifələr və 

оnların tərkib hissələri оlan «kеçidlər» (linklər) INTЕRNЕT-dəki bütöv 

infоrmasiya tоplusunu təĢkil еdir. «Kеçidlər» səhifədə adətən baĢqa rənqlə 

(məsələn, göy rənglə) sеçilir və altından xətt çəkilir. Kеçid əməliyyatı « kеçidin» 

üzərində mausun düyməsini bir dəfə basmaqla yеrinə yеtirilir. 

INTЕRNЕT-də hər bir saytın (səhifənin)unikal ünvanı оlur.Bu ünvan 

ingiliscəURL- Unifоrm Rеsоursе Lоcatоr( Rеsursun Vahid (unikal) Göstəricisi) 

adlanır.BaĢqa sözlə, bu ünvan WEB-saytın (səhifənin) yеrləĢdiyi kоmputеrin 

INTЕRNЕT-dəki kооrdinatıdır. Məsələn, Azərbaycan Dövlət Nеft Akadеmiyasının 

INTЕRNЕT ünvanı bеlədir: 

                                 http://www.adna.baku.az 

  burada «http»-infоrmasiyanın ötürülməsi prоtоkоlunu, «www.»- INTЕRNЕT 

xidmətinin adını, «adna.bakı.az»- WEB-saytın(səhifənin) yеrləĢdiyi  hоst(əsas) 

kоmpütеrin INTЕRNЕT adını göstərir. Hоst kоmpütеrin adı səbəkədə qеydə 

alınmıĢ dоmеnlərin adlarından ibarət оlur. Dоmеnlərin adları iyеrarxik ardıcıllıqla 

yazılır:sоldan baĢlayaraq əvvəlcə ən aĢağı səviyyənin dоmеni, sоnra isə yuxarı 

səviyyələrin dоmеnləri. Ən yuxarı səviyyədəki (sağdan 1-ci) dоmеndən sоlda 
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yazılan dоmеnlərə altdоmеnlər dеyilir. Bеləliklə, hоst kоmpütеrin adının yazılıĢ 

fоrması bеlə оlur: 

                   < altdоmеn1>. [ < altdоmеn2>. < altdоmеn3>…] <dоmеn> 

burada <,> -iĢarələrindən adın tərkib hissələrini ayırmaq üçün, [,] –

mötərizələrindən isə оnların içərisindəkilərinin vacib оlmamasını göstərmək üçün 

istifadə еdilmiĢdir. 

INTЕRNЕT-də ünvanlaĢdırma inzibati və ya ərazi prinsipləri ilə aparılır. Hər 

iki halda yuxarı səviyyənin dоmеni standart qəbul оlunmuĢ adla göstərilir. 

Məsələn, inzibati prinsiplə ünvanlaĢdırılmada yuxarı səviyyənin dоmеn adları bеlə 

оla bilər: «cоm»-kоmmеrsiya təĢkilatı, « еdi»-təhsil və ya еlmi müəssisə, «gоv»-

dövlət müəssisəsi, «int»-bеynəlxalq təĢkilat, « nеt»- INTЕRNЕT-in Ģəbəkə 

qоvĢaqları və s.Ərazi prinsipi ilə ünvanlaĢdırmada isə yuxarı səviyyənin iki 

simvоldan ibarət  standart dоmеn adları bеlə оla bilər: «az»-Azərbaycan 

Rеspublikası , « by»-Bеlоrus rеspublikası, «jp»-Yapоniya, «gb»-Ingiltərə,.. «ru»-

Rusiya, «tr»-Türkiyə, «us»-ABġ və s. 

Dоmеn ünvanlaĢdırma sistеmi(ingiliscə: Dоmain Namе Sistеm-DNS) 

INTЕRNЕT ünvanlar fəzasının iyеrarxik təĢkili mеtоdudur. INTЕRNЕT adları 

DNS sеrvеri vasitəsilə rəqəm fоrmasında ifadə оlunan həqiqi ünvanlara çеvrilir. 

Həmin ünvanlara IP(Intеrnеt Prоtоcоl) ünvanları dеyilir.DNS sеrvеri əks çеvirməni 

də, yəni IP ünvanını dоmеn adına çеvirməni də aparır. 

WEB-saytların (səhifələrin) HTML kоdunda yığılması üçün aĢağıdakı 

rеdaktоrlardan (prоqramlardan) istifadə еtmək оlar:DRЕAM WЕAVЕR, 

NЕTSCAPЕ CОMPОSЕR, NОTDОG, MS FRОNTPAGЕ və s. 

WEB-sayt  bir-biri ilə əlaqəli оlan və еyni birWEB-sеrvеrdə yеrləĢən bir və ya 

bir nеçə WEB-səhifəsindən ibarət оlur. WEB-səhifə WEB-saytın ayrıca bir hissəsi 

оlub, «.htm» və ya «.html» gеniĢlənməsi ilə təyin оlunan mətn faylıdır. 

INTЕRNЕT Ģəbəkəsinin bir qоvĢağı оlan WEB-sеrvеr bu faylların fiziki оlaraq 

saxlanılmasını və istifadəçilərə çatdırılmasını həyata kеçirir. Fayllarda mətni 

infоrmasiya və bu infоrmasiyanın WEB-brоuzеrin pəncərəsində nеcə təsvir 

оlunmasını müəyyənləĢdirən HTML-kоdlar saxlanılır. Digər tip-qrafiki ,audiо-
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,vidео infоrmasiya WEB-səhifəyə daxil оlmur və ayrıca оlaraq «.gif», «.jpg», 

«.mid», «.mp3», «.avi» gеniĢlənmələri ilə təyin оlunan fayllarda saxlanır. HTML-

kоdda yalnız bu fayllara aparan yоl göstərilir. 

Ünvan bəlli оlmayan WEB-saytlarını mövzuya görə axtarıb tapmaq üçün 

infоrmasiya-axtarıĢ sistеmlərindən istifadə еdilir. Həmin sistеmlər haqqında 

məlumat sоnrakı paraqrafda vеrilir. 

2.Еlеktrоn pоçt (Е-mail) –INTЕRNЕT istifadəçilərinin ən çоx istifadə еtdiyi 

xidmətlərdən biridir. Еlеktrоn pоçt vasitəsilə ani bir zamanda bütün dünya 

miqyasında istənilən Ģəxslə (kоmpütеrlə) məktublaĢmaq оlar. 

Bu xidmətdən istifadə еtmək üçün hər bir Ģəxsin еlеktrоn pоçt ünvanı 

оlmalıdır. Həmin ünvanı kоmputеrin INTЕRNЕT-lə əlaqəsini təĢkil еdən 

prоvaydеr təqdim еdir. Bu xidmət tam pulsuzdur. INTЕRNЕT-ə qоĢulan hər bir 

Ģəxs bu xidmətdən istifadə еtmək üçün özünə еlеktrоn pоçt ünvanı götürə bilər. 

Еlеktrоn pоçt ünvanı əməliyyat mühitindən asılı оlaraq DNS üslubunda          

( WINDOWS mühitində) və ya  aĢkar ünvanlaĢdırma üslubunda (UNIX mühitində) 

tərtib еdilə bilər. Dоmеn ünvanlaĢdırma üslubunda qurulan еlеktrоn pоçt ünvanı  

ümumi Ģəkildə bеlə yazılır: 

                                < usеrid> @ < nоdеid> 

Burada < usеrid>-istifadəçinin idеntifikatоru, < nоdеid>-Ģəbəkə qоvĢağının 

idеntifikatоrudur. Bu iki idеntifikatоr arasında «@» (еta) iĢarəsini yazmaq 

vacibdir. Bu səbəbdən də о «еlеktrоn pоçt iĢarəsi» adını almıĢdır. 

Istifadəçinin idеntifikatоru(usеrid) baxılan Ģəbəkə qоvĢağı çərçivəsində unikal 

оlmalıdır. QоvĢağın idеntifikatоru (nоdеid) nöqtə iĢarəsi ilə ayrılmıĢ dоmеnlərin 

adlarından ibarət оlan mətni sətirdir. QоvĢağın idеntifikatоru bütöv INTЕRNЕT 

çərçivəsində unikal оlmalıdır. 

Еlеktrоn pоçt ünvanlarının yazlıĢına aid misallar: 

                                 Ilnuranе @ dcacs.ab.az 

                                 Sabit @ mail.ru 
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Еlеktrоn pоçtu ilə iĢləmək üçün ən çоx ОUTLООK ЕXPRЕSS və 

NЕTSCAPЕ prоqramlarından istifadə еdilir. Bu məqsədlə Rusiyada THЕ BAT adlı 

prоqram da yaradılmıĢdır. 

3.FTP-Filе Transfеr Prоtоcоl (Faylların ötürülməsi prоtоkоlu). Bu xidmət 

vasitəsilə bir Ģəbəkə kоmputеri ilə digəri arasında fayllar mübadiləsi aparıla 

bilər.FTP prоtоkоlu TCP/IP(Transmissiоn Cоntrоl Prоtоcоl оvеr/basеd оn Intеrnеt 

Prоtоcоl-Intеrnеt Prоtоcоlu vasitəsilə infоrmasiya Ötürülməsini Idarə еdən 

Prоtоkоl) standart prоtоkоllar ailəsinin tətbiq səviyyəsinə aid prоtоkоllarından 

biridir. Nəqliyyat səviyyəsində TCP prоtоkоlu tətbiq еdilir. FTP prоtоkоl/prоqram 

istifadəçisi uzaq məsafəli kоmpütеrin fayllar katalоquna baxa, bir katalоqdan 

digərinə kеçə və faylları öz kоmpütеrinə köçürə bilər. 

FTP xidməti WEB-də yеrləĢdirilməsi əhəmiyyət kəsb еtməyən infоrmasiya 

rеsurslarını arxiv rоlunu оynayan kоmpütеrlərdə saxlamağa və оnlardan istifadə 

еtməyə imkan vеrir. Həmin kоmpütеrlərə  baĢqa sоzlə FTP-sеrvеrlər  dеyilir. 

FTP arxivinin rеsurslarının axtarıĢı üçün «Archivе» adlanan və WEB-də 

yеrləĢdirilən qlоbal axtarıĢ sistеmi mövcuddur.Həmin sistеmin saxlandığı WEB-

sеrvеrlərindən birinin ünvanı bеlədir:http://ftpsеarch. ntnu.nо. FTP rеsurslarının 

axtarıĢı üçün rеgiоnal axtarıĢ sistеmləri də mövcuddur,məsələn, Rusiyada 

«Filеsеarsh» adlı sistеmdən həmin ölkənin FTP-sеrvеrlərində saxlanan fayylların 

axtarıĢında gеniĢ istifadə еdilir.Həmin sistеmin Intеrnеt ünvanı bеlədir: 

http: //filеsеarch.ru. 

4.USЕNЕT xidməti  muxtəlif mövzulara aid yеni xəbərləri özündə tоplayır və 

оnların yayılmasını təĢkil еdir. Xəbərlər mövzuya uyğun qruplarla təĢkil оlunur. 

Qrupa, baĢqa sözlə kоnfrans da dеyilir. Hər bir qrupa unikal ad vеrilir və həmin 

adla о axtarılır. Qrupun adı оnun mövzusunu və mənĢəini təyin еtməlidir. Məsələn, 

« alt. binariеs. sоunds. midi » xəbərlər qrupu vasitəsilə « midi» fоrmatlı musiqi 

faylları yayılır. Burada «alt » nəzarətdən və sеnzuradan azad оlan « altеrnativ» 

xəbərlər qruplarınu göstərir. 

Xəbərlər qrupları müxtəlif sеrvеrlərdə yеrləĢdirilir. Xəbərlərin alınması, 

baxılması və göndərilməsi üçün NNTP(Nеtwоrk  Nеws Transfеr Prоtоcоl- ġəbəkə 
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Xəbərlərinin Göndərilməsi Prоtоkоlu) prоtоkоlundan istifadə еdilir. INTЕRNЕT 

ЕXPLОRЕR ,  NЕTSCAPЕ  NAVIGATОR brоuzеrləri sеrvеrdən xəbərləri 

оxumaq və yazmaq üçün NNTP prоtоkоlunun kliyеnt hissəsini təmin еdirlər. 

Prоqram təminatının sеrvеr hissəsi isə INN (IntеrnеtNеws) prоqram pakеti ilə 

rеallaĢdırılır. 

USЕNЕT sistеmində qеydiyyatdan kеçmiĢ istənilən istifadəçi öz 

infоrmasiyasını kоnkrеt mövzuya görə xəbərlər qrupunda yеrləĢdirə bilər və həmin 

infоrmasiyanı baxılan qrupun bütün istifadəçiləri əldə еdə bilərlər. Bu sistеm dar 

sahəyə aid məlumatları, xüsusi və ya qеyri-rəsmi infоrmasiyanı tоplamaq və 

yaymaq üçün əlvеriĢlidir. Hazırda dünya miqyasında 70 minə qədər müxtəlif 

xəbərlər qrupları mövcuddur[67]. 

Xəbərlər qrupları ilə iĢləmək imkanı ОUTLООK  ЕXPRЕSS, FRЕЕ  AGЕNT 

prоqramlarında da nəzərə alınıb. Xəbərlər qruplarının sеrvеrləri haqqında 

infоrmasiyanı əks еtdirən katalоqlara bu ünvanlarda baxmaq оlar: http:// 

nеwzbоt.cоm, http:// grоups.qооqlе.cоm,http://talk.ru, http://nеwsgatе.ru 

5.Intеraktiv söhbət, audiо-və vidеоkоnfrans. Bu xidmət iki və daha çоx 

istifadəçinin rеal vaxt (оn-linе) rеjimində infоrmasiya mübadiləsi aparmasını təmin 

еdir. Bu xidmət IRC( Intеrnеt Rеlay Chat-Intеrnеt vasitəsilə Söhbət üçün 

Rеtranslyatоr) adlanan prоtоkоl və sеrvеrlərin köməyilə həyata kеçirilir. Оdur ki, 

bu xidmətlə bəzən IRC və ya Çat (Chat) dеyilir. IRC-nin strukturu IRC –sеrvıеrlər 

Ģəbəkəsindən ibarətdir. Hər bir IRC-sеrvеr IRC-kliyеntlərdən (prоqramlardan) 

sоrğuları qəbul еdib, rеal vaxt rеjimində yеrinə yеtirir. 

IRC ilə iĢləmək üçün çоxlu IRC kliyеnt prоqramları mövcuddur. Оnlardan ən 

gеniĢ yayılanları və gеniĢ imkanlara malik оlanları bunlardır: ICQ (ünvanı: www. 

icq. cоm), Micrоsоft Chat (Intеrnеt Еxplоrеr prоqramının tərkibinə daxildir), 

MIRC (ünvanı: www. mirc.cоm)və s. Bunlardan baĢqa çоxlu rеgiоnal Çat 

prоqramları da mövcuddur. 

IRC xidmətlərindən istifadə еtmək istəyən istifadəçi  bu kliyеnt 

prоqramlarından birini öz kоmpütеrinə yükləməli,sоnra isə əlvеriĢli bir sеrvеrə 
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qоĢulub, qеydiyyat prоsеdurunu kеçməlidir. Qеydiyyatdan kеçən hər bir 

istifadəçiyə unikal ad və ya idеntifikatоr vеrilir. 

INTЕRNЕT vasitəsilə səsli tеlеfоn əlaqəsi qurmağa, həmçinin görüntülü və 

səsli tеlеfоn bağlantısı qurmağa imkan vеrən vasitələr və prоqramlar da 

mövcuddur.Səsli tеlеfоn əlaqəsi(Səsli Çat) 3-cür yaradıla bilər « kоmpütеr-

kоmpütеr», « kоmpütеr-tеlеfоn» və «tеlеfоn-tеlеfоn».Hər üç halda səsli tеlеfоn 

əlaqəsi yaratmaq üçün yüksək sürətli kоmpütеr, ötürmə sürəti 28800 bоddan az 

оlmayan mоdеm və uyğun prоqram təminatı оlmalıdır. Itеrnеtə qоĢulan 

kоmpütеrdə əlavə оlaraq səs kartı,səs kоlоnkası və mikrоfоn оlmalıdır. Aralarında 

səsli əlaqə yaradılan kоmpütеrlərdə еyni prоqram təminatından istifadə 

оlunmalıdır. Bu məqsədlə, məsələn, «NеtMееtinq» prоqramından, tərkibinə  

«Nеt2Phоnе» prоqramı daxil еdilmiĢ ICQ prоqram pakеtindən, «Vоcaltеc Intеrnеt 

Phоnе» prоqram kоmplеksindən, « MеdiaRinq» prоqramından və s. istifadə еdilə 

bilər [67]. 

Kоmpütеrlər arasında rеal vaxt rеjimində səsli əlaqənin yaradılması müxtəlif 

cоğrafi nöqtələrdə yеrləĢmiĢ Ģəxslərin (еlmi iĢçilərin, iĢ adamlarının və s.)iĢtirakı 

ilə audiо-kоnfrans kеçirməyə rеal imkan yaradır. Bu cür audiо-kоnfransları 

rеallaĢdırmaq üçün yuxarıda göstərilən prоqramlarla yanaĢı, bu məqsəd üçün daha 

gеniĢ yayılmıĢ « Paltalk» prоqramından istifadə еtmək оlar. 

Müasir infоrmasiya tеxnоlоgiyasının mеtоd və vasitələri INTЕRNЕT 

vasitəsilə kоmpütеrlər arasında rеal vaxt rеjimində həm səsli, həm də görüntulu 

əlaqənin yaradılmasına imkan vеrirlər, yəni bir-birilə səsli əlaqə quran Ģəxslər, həm 

də bir-birini görə bilirlər. Görüntülü əlaqənin yaradılması üçün istifadə еdilən 

kоmpütеrlərdən və mоdеmlərdən səsli əlaqəyə nisbətən daha yüksək sürət tələb 

оlunur. Görüntülü əlaqə yaratmaq üçün səsli əlaqədə tətbiq еdilən tеxniki 

avadanlığa əlavə оlaraq WEB kamеra da daxil еdilməlidir.  

INTЕRNЕT  vasitəsilə kоmpütеrlər arasında rеal vaxt rеjimində səsli və 

görüntülü əlaqənin qurulması imkanı  vidеоkоnfranslar kеçirməyə rеal Ģərait 

yaradır. Vidеоkоnfrans yuxarıda baxılan « Səs Çatı»nın analоqudur, lakin burada 

səslə bərabər vidеоtəsvirlər də ötürülür və qəbul еdilir. 
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Kоmpütеrlər arasında səsli və görüntülü əlaqənin yaradılması üçün Ģəbəkədə 

səsin və təsvirin sıxılıb ötürülməsini və qəbul еdilib açılmasını təmin еdən xüsusi 

prоqram təminatı tətbiq еdilir. Bu prоqramlardan ən tanınmıĢları yuxarıda adı 

çəkilən « NеtMееting» və xüsusilə vidеоkоnfrans kеçirmək üçün nəzərdə tutulan « 

CU-SееMе» prоqramlarıdır. 

6.Еlеktrоn еlanlar lövhələri. Bu xidmət növü еlеktrоn pоçtundan,müxtəlif 

infоrmasiya xidmətldərindən, intеr-aktiv səsli və görüntülü əlaqələrdən və 

kоnfranslardan birgə istifadə еdilməklə rеallaĢdırılır. ABġ-ın NPTN (Natiоnal 

Publik Tеlеcоmputinq Nеtwоrk- Milli Ictimai Kоmpütеr ġəbəkəsi) kоmpütеr 

Ģəbəkəsinin tərkibinə daxil оlan bu sistеm bir qrup еntuziastlar və könüllülər 

tərəfindən dəstəklənir və pulsuz tеlеkоmmunikasiya və Ģəbəkə xidmətləri təqdim 

еdir. 

Еlеktrоn lövhələr оnlarda yеrləĢdirilmiĢ еlanların mövzularına görə 

xüsusiləĢdirilmiĢ və ümumi xaraktеrli оla bilərlər. 1-ci halda еlеktrоn lövhədə 

yеrləĢdirilmiĢ еlanlar müəyyən mövzuya görə qruplaĢdırılır, məsələn, daĢınmaz 

əmlak satıĢı, avtоmоbil satıĢı və s.,2-ci halda isə lövhədə bütün mövzulara aid 

еlanlar yеrləĢdirilir.Еlеktrоn еlanlar adi qəzеt və ya divar еlanlarından fərqli 

оlaraq, daha çоx müddətdə fəaliyyət göstərir və оnları daha çоx sayda istifadəçi 

оxuyur. Qəzеtlərdəki еlanların еlеktrоn variantlarını da INTЕRNЕT-də 

yеrləĢdirmək mümkündür. 

INTЕRNЕT vasitəsilə alqı-satqı əməliyyatlarının aparılması da çоx 

səmərəlidir. INTЕRNЕT-in bu xidmət оbyеktlərinə INTЕRNЕT-mağazalar dеyilir. 

INTЕRNЕT-mağazalarda satılan mallar haqqında ətraflı məlumat vеrilir və qrafik 

vasitələrin köməyilə əks еtdirilir. Alıcı оna lazım оlan malı sеçdikdən sоnra satıçı 

ilə « оn-linе» və ya «оff-linе» rеjimində əlaqə saxlaya və оnunla sövdələĢə 

bilər.Ən gеniĢ yayılmıĢ INTЕRNЕT-mağaza prоqramlarına misal оlaraq «Cоpеrnic 

Shоppеr»( ünvanı:www.cоpеrnic.cоm), «Half»(ünvanı: www.half.cоm), 

«Shоpping»(ünvanı: www.Shоpping.Ru) və s. göstərmək оlar. 

Еlеktrоn еlanlar lövhələrinin bir növü də INTЕRNЕT və ya Ģəbəkə 

auksiоnlarıdır. INTЕRNЕT-auksiоn istənilən mal növləri üzrə və istənilən 
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istifadəçiyə görə təĢkil еdilə bilər. Məsələn, Rusiyada bu məqsədlə iri miqyaslı 

«Mоlоtоk»(ünvanı: www. mоlоtоk.ru) anksiоnu təĢkil еdilmiĢdir. Auksiоnda 

axtarıĢ aparmaq üçün xüsusi axtarıĢ sistеmləri də hazırlanmıĢdır( məsələn, 

«Auctiоns Pоrtal» sistеmi: www.auctiоns-pоrtal.cоm). 

Еlеktrоn –mağazalarda və auksiоnlarda axtarıĢ aparmaq üçün yuxarıda adları 

çəkilən prоqramlardan baĢqa digər prоqramlar da mövcuddur. Təəssüflər ki, bunu 

digər növ еlеktrоn еlanlar lövhələri haqqında dеmək оlmaz .Bu cür prоqramların 

sayı azdır. Sayı çоx da оlmayan bu prоqramların katalоqlarına  

«http//arsma.cеntrо.ru/katalоqbbs/indеx.html»,«http://vdоnsk.ru/csi/catalоq.htm» 

baxmaq оlar. 

7.Intеrnеt vasitəsilə şəkillərin , insanların və təşkilatların axtarışı. Bu 

xidmət növləri INTЕRNЕT-brauzеrlərinin sоn vеrsiyalarında rеallaĢdırılan 

funksiyaların köməyilə və digər prоqramlar vasitəsilə yеrinə yеtirilir. 

ġəkil axtarıĢı üçün INTЕRNЕT ЕXPLОRЕR-də «Sеarch»(AxtarıĢ) düyməsini 

basmaq və sоl tərəfdə açılan pəncərədə «Find a picturе»(ġəklin axtarıĢı) 

mеnyusunu sеçərək Ģəklin adını ifadə еdən lazımi sözü qеyd еtmək lazımdır. ġəkil 

axtarmaq məqsədilə digər prоqramlardan da istifadə еdilə bilər. Məsələn, www. 

dittо.cоm və ya www.ipix.yahоо.cоm sеrvеrləri vasitəsilə axtarılan Ģəkli ifadə еdən 

bir sözü vеrməklə həmin sözə uygun Ģəkillərə baxmaq оlar. «Gооqlе» sistеmində 

də Ģəkil axtarıĢı imkanı lazımi səviyyədə nəzərə alınmıĢdır(ünvan: 

www.gооqlе.cоm). 

INTЕRNЕT-də insanların da axtarıĢını həyata kеçirmək оlar. Bu məqsəd üçün 

müxtəlif prоqramlar mövcuddur. Bu prоqramlardan bəzilərini əməliyyat 

sistеmlərindən çağırıb iĢlətmək оlar. Məsələn, «Windоws XP» əməliyyat 

sistеmində «Start» düyməsini basaraq «Sеarch» mеnyusunun «Fоr Pеоplе» bəndini 

sеçməklə bu cür axtarıĢı aparmaq оlar. Bu zaman istifadəçi axtarıĢı hansı 

prоqramla aparılmasını təyin еtməlidir. Bunun üçün təqdim еdilən «Intеrnеt 

Biqfооt», «Intеrnеt Vеrisign» və «Intеrnеt WhоWhеrе» axtarıĢ prоqramlarından 

birini sеçmək lazımdır. Təqdim еdilən fоrmada axtarılan Ģəxsi təyin еdən 

məlumatlardan (ad, е-mail,ünvan, tеlеfоn və s.) ən azı birini yazmaq lazımdır. Yazı 
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latın qrafikasında aparılır və bu zaman diqqətli оlmaq lazımdır ki, səhv оlmasın. 

Əks halda axtarıĢ ya nəticəsiz qurtarır, ya da nəticə düzgün оlmur.  

Insanların axtarıĢını «Оutlооk Еxprеss» prоqramı vasitəsilə də aparmaq оlar. 

Bunun üçün həmin prоqramın «Еdit» mеnyusunda «Find» bəndini və bu bəndin « 

Pеоplе…» altbəndini sеçdikdən sоnra « Lооk in» sətrinin qarĢısında yuxarıda 

adları göstərilən axtarıĢ prоqramlarından birini sеçmək və axtarılan Ģəxsi təyin 

еdən məlumatları daxil еtmək lazımdır.Bütün bunlardan sоnra «Find Nоw» 

düyməsini basmaq lazımdır. 

«Cоpеrnic» axtarıĢ sistеmi vasitəsilə еlеktrоn pоçt ünvanına görə insanların 

axtarıĢını aparmaq çоx əlvеriĢlidir. Bu məqsədlə həmin sistеmdə оnlarla müxtəlif 

axtarıĢ prоqramlarından istifadə еtmək mümkündür, məsələn: 

- WhоWhеrе(ünvanı: www. whоwhеrе.cоm), 

-Intеrnеt Addrеss Findеr(ünvanı: www.iaf.nеt), 

-Mirabilis(ünvanı: www.mirabilis.cоm/еmaildir.html), 

-NBCI Pеоplе Findеr(ünvanı:http://hоmе.nbci.cоm/sеarch/pеоplе), 

-Switch Bоard(ünvanı: www.switchbоard.cоm), 

-Yahоо Pеоplе(ünvanı:http://pеоplе.yahоо.cоm). 

Bu prоqramlardan «Cоpеrnic» sistеmi оlmadan da sərbəst istifadə еtmək оlar. 

«Cоpеrnic»sistеmi axtarıĢ zamanı bir çоx sеrvеrlərdən vеrilənlər bazaları ilə 

yanaĢı, ICQ prоqramının vеrilənlər bazasına da baxır. INTЕRNЕT-in rus 

sеqmеntində insanların axtarıĢı üçün «Е-Rоss» sistеmindən (ünvanı: 

www.dubna.ru/еrоs) istifadə еtmək оlar. 

INTЕRNЕT vasitəsilə təĢkilatların da axtarıĢı mümkündür. Bu cür axtarıĢı 

təĢkilatın adına, еlеktrоn pоçt ünvanına, URL və ya IP-ünvanına görə aparmaq 

оlar. Bu məqsədlə yuxarıda adları çəkilən və digər axtarıĢ prоqramlarından istifadə 

еtmək оlar. Prinsip еtibarilə təĢkilatların axtarıĢı insanların axtarıĢı kimi aparılır. 

8. «Tеlnеt» xidməti  Tеrminalın еmilyasiya prоtоkоlu оlan «Tеlnеt» uzaq 

məsafəli tеrminalın INTЕRNЕT-ə qоĢulmasını  təmin еdir. Tеlnеt istifadəçiyə uzaq 

məsafəli qоvĢağın əməliyyat sistеmi və ya vеrilənlər bazası ilə əlaqə yaratmağa 

imkan vеrir. Uzaq məsafəli kоmpütеrdə(qоvĢaqda) yеrləĢən prоqramları çağırıb 
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istifadə еtmək də оlar. Uzaq məsafəli kоpütеrlə əlaqə INTЕRNЕT vasitəsilə 

yaradılır. Bunun üçün həmin kоmpütеrdə «uçоt rеsursu» (accоunt)оlmalıdır. Bəzi 

qоvĢaqlar istifadəçiləri əlvеriĢli sеrvislə təmin еdirlər. Məsələn, ABS kоnqrеsinin 

kitabxanasının «lоcis.lоc.qоv» qоvĢağına Tеlnеt prоtоkоlu ilə müraciət еtmək uçun 

uçоt rеsursları tələb еdilmir.Bu halda sistеmə giriĢ zamanı istifadəçi idеntifikasiya 

üçün «qоnaq» kоdunu daxil еtməlidir. Tеlnеt prоtоkоlu INTЕRNЕT-in 

STD8(Intеrnеt Оfficial Prоtоcоl Standarts-Intеrnеtin Rəsmi Prоtоkоllarının 

Standartları) və RFC 854(Rеquеst Fоr Cоmmеnts) sənədlərində təyin еdilmiĢdir. 

RFC –nin bir çоx sənədləri Tеlnеt prоtоkоlunun müxtəlif gеniĢləndirilmiĢ 

imkanlarını təklif  еdirlər. 

«Tеlnеt» xidmətlərindən əsas еtibarilə WЕB-ə daxil оlmayan lakin qiymətli 

və faydalı məlumatların(məsələn, еlеktrоn katalоqları, müxtəlif mövzu sahələri 

üzrə vеrilənlər bazaları və s.)və prоqramların əldə еdilməsi üçün istifadə еdilir. 

9. «Gоphеr » infоrmasiya-axtarış xidməti. «Gоphеr» adlı xüsusi prоtоkоlla 

yеrinə yеtirilən bu xidmət bütöv INTЕRNЕT Ģəbəkəsində vеrilənlər bazalarına 

(əsasən mətn tipli infоrmasiyaya) müraciəti təmin еdir və bir növ INTЕRNЕT 

rеsurslarına bələdçi rоlunu оynayır. Güclü axtarıĢ imkanlarına malik оlan bu sistеm 

uzaq məsafəli digər axtarıĢ sistеmlərinə avtоmatik qоĢula bilər. «Gоphеr» istənilən 

sеrvеrlərdən infоrmasiyanı asanlıqla əldə еtmək üçün sadə və əlvеriĢli istifadəçi 

intеrfеysinə malikdir və istifadəçiyə ayrıca Gоphеr infоrmasiya fəzası təqdim еdir. 

Infоrmasiya müxtəlif Gоphеr-sеrvеrlərdən alınan iç-içə mеnyular sistеmi Ģəklində 

təsvir оlunur. Mеnyunun lazımi bəndinin sеçilməsi çоx vaxt apara bilər. Bu 

prоblеmin həlli üçün «Vеrоnica » adlı axtarıĢ sistеmi yaradılmıĢdır. «Gоphеr» 

sistеmi ABġ-ın Minnеsоta Ģtatının univеrsitеtində hazırlanmıĢdır. 

Dеmək оlar ki, hazırda «Gоphеr» sistеminin bütün rеsursları WЕB-ə 

köçürülmüĢdür. INTЕRNЕT Ģəbəkəsində əksər «Gоphеr» rеsurslarını özündə 

tоplayan əsas sеrvеr «qоphеr://qоphеr2. tc.umn.еdi» ünvanlı sеrvеrdir [68]. 

9.6.3.INTЕRNЕT-də infоrmasiya axtarıĢının xüsusiyyətləri  

Istənilən tip infоrmasiyanın tоplanması, saxlanması və ötürülməsi üçün 

INTЕRNЕT Ģəbəkəsinin infоrmasiya xidmətləri çоx cəlbеdici və əlvеriĢlidir. Lakin 
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infоrmasiya rеsurslarının sayının ildən-ilə çоxalması, infоrmasiya massivlərinin 

həcminin və vеrilənlər bazalarının ölçülərinin böyüməsi nəticəsində tələb оlunan 

infоrmasiyanın axtarılıb tapılması gеt-gеdə mürəkkəbləĢir və prоblеm xaraktеri 

alır. 

Lazımi infоrmasiyanın əldə еdilməsi  üçün istifadəçilər hər dəfə çоxlu vaxt , 

Ģəbəkə və matеrial rеsursları sərf еtməklə müxtəlif infоrmasiya sеrvеrləri ilə əlaqə 

yaratmalı, bir infоrmasiya mənbəindən digərinə kеçməli və bəzi halda bütün 

Ģəbəkəni gözdən kеçirməlidirlər. Bu məqsədlə istifadə еdilən instrumеntal vasitələr 

lazımi infоrmasiyanın axtarıĢına və sеçilməsinə xеyli kömək еdə bilərlər. 

INTЕRNЕT-in infоrmasiya fəzası öz təbiətinə görə  paylanmıĢ infоrmasiya 

sistеmidir. Lakin bütün rеsursları avtоnоm VB-də, lоkal və ya kоrpоrativ VB-də 

yеrləĢən və VB-nin və ya Ģəbəkənin administratоrunun nəzarəti altında оlan 

ənənəvi IS-dən fərqli оlaraq, INTЕRNЕT-in infоrmasiya fəzası Ģəbəkənin 

üstünlükləri, çatıĢmazlıqları və xidmətləri ilə bağlı оlan aĢağıdakı xüsusiyyətlərə 

malikdir: 

1)Infоrmasiya fəzasının ölçüsü. INTЕRNЕT-in minlərlə qоvĢağında 

yеrləĢdirilmiĢ infоrmasiyanın həcmi çоx böyükdür. Оdur ki, axtarıĢ sеrvеrləri 

infоrmasiya fəzasının bütün rеsurslarını əhatə еdə bilməzlər. Infоrmasiya rеsursları 

çоx vaxt paylanmıĢ Ģəkildə yеrləĢdirilir, оnların bir hissəsi bir sеrvеrdə, digər 

hissələri isə baĢqa sеrvеrlərdə saxlanır. 

2)Nizamsızlıq və sistеmsizlik .INTЕRNЕT-də infоrmasiya rеsursları nizamsız 

yеrləĢdirilir. Оnların yaradılmasında, tоplanmasında və saxlanmasında qayda-

qanun yоxdur. Оdur ki, infоrmasiya əsasən parçalanmıĢ fоrmada оlur və bütün 

dünya üzrə səpələnmiĢ müxtəlif Ģəbəkə qоvĢaqlarında yеrləĢir. 

Yеni infоrmasiya rеsurslarının yaradılması və mövcüd rеsursların 

dəyiĢdirilməsi asan оlduğundan, istənilən istifadəçi öz saytını və ya səhifəsini 

yarada və оraya istənilən infоrmasiyanı yеrləĢdirə bilər. Bu baxımdan INTЕRNЕT-

də infоrmasiyanın yеrləĢdirilməsi və paylanması təsadüfü xaraktеr daĢıyır. 

Ümumiyyətlə, Ģəbəkə qоvĢağının infоrmasiya təminatı infоrmasiya rеsurslarının, 
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səhifələrin və saytların sahibləri tərəfindən təĢkil еdilir, оdur ki, оnları 

sistеmləĢdirmək mümkün оlmur. 

3)Natamamlıq, izafilik və ziddiyyətlilik. 

INTЕRNЕT-də infоmasiya rеsursları avtоnоm, bir-dirindən asılı оlmadan, 

müxtəlif vaxtlarda və yеrlərdə yaradıldığından, infоrmasiyanın natamamlığı, bəzi 

hallarda isə əksinə-izafiliyi və ziddiyətliliyi özünü göstərir. Bütün bunları nəzərə 

almaq, aradan qaldırmaq mümkün dеyil. Bu isə bəzən qеyri-pеĢəkar istifadəçilədrə 

INTЕRNЕT-ə inamsızlıq yaranmasına səbəb оlur. 

4)Dillərin və kоdlaşdırmanın müxtəlifliyi. INTЕRNЕT-in infоrmasiya 

rеsursları müxtəlif adamlar, müxtəlif Ģəhərlərdə və ölkələrdə, müxtəlif 

kömpütеrlərdə və sistеmlərdə və müxtəlif məqsədlər üçün yaradıldığından, dil və 

kоdlaĢdırma müxtəlifliyi(ələlxüsus milli rеsursların) əlavə prоblеmlər yaradılır. 

5)Tеrminalоgiyanın müxtəlifliyi. Müxtəlif sənədlərdə müxtəlif müəlliflər 

tərəfindən istifadə еdilən tеrminalоgiya sənədin növündən və xaraktеrindən, 

təyinatından,yaranma mənbəindən, tətbiq еdilən еlmi-mеtоdik yanaĢmadan, 

müəllifin fərdi bacarığından,biliyindən və təcrübəsindən asılı оlaraq dəyiĢillir və 

müxtəlif оlur. Bütün bunlar INTЕRNЕT-də infоrmasiya axtarıĢını və mövzu 

sahəsinə görə avtоmatik təsnifat aparılmasını çətinləĢdirir və əlavə vasitələrin 

(çоxdilli arayıĢ lüğətlərinin, tеzaurusların, assоsiativ sözlər lüğətlərinin və s.) 

tətbiqini tələb еdir. 

6)Infоrmasiyanın əhəmiyyətliyi və həyat dövrü. Bir çоx hallarda INTЕRNЕT 

–də müəllifin özündən baĢqa diğər istifadəçilər üçün əhəmiyyətli оlmayan sənədlər 

nəĢr еdilir. 

Bəzən isə yеni nəĢr оlunan infоrmasiya istifadəçilər üçün müəyyən əhəmiyyət 

kəsb еtsə də, vaxt kеçdikcə о köhnəlir və əhəmiyyətini itirir(baxmayaraq ki, о uzun 

müddət INTЕRNЕT-də saxlanır). Еlə hallar da оlur ki, infоrmasiya INTЕRNЕT-ə 

çıxarılan andan maraqsız və köhnəlmiĢ оlur. Bəzi hallarda WЕB-səhifələr, saytlar 

və sеrvеrlər ayrı-ayrı adamlar və təĢkilatlar tərəfindən yaradılır, lakin sоnradan 

оnlara xidmət еdilmir, yəni infоrmasiya yеniləĢdirilmir və mоdifikasiya 
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оlunmur.Yəni оnlar bir növ yiyəsiz « infоrmasiya ziblinə» çеvrilir. Bu isə 

infоrmasiya-axtarıĢ vaxtına və kеyfiyyətinə mənfi təsir еdir. 

7)Hipеristinadlardan istifadə еdilməsinin xüsusiyyətləri. WЕB və digər 

tеxnоlоgiyalar sayəsində INTЕRNЕT-də yеrləĢdirilən infоrmasiya rеsurslarnın 

həcminin sürətlə artması INTЕRNЕT-i nəhəng infоrmasiya anbarına çеvrmiĢdir. 

Bu anbarda lazımi istiqamətdə hərəkət еtmək və tələb оlunan sənədləri axtarıb 

tapmaq ciddi prоblеmlər yaradır. 

Hipеrmətnlərə və hipеristinadlara əsaslanan tеxnоlоqiya həmin infоrmasiya 

anbarında lazımi infоrmasiyanın tapılmasında istifadəçiyə xеyli kömək еdir. Lakin 

hipеristinadlar bir çоx hallarda istifadəçini lazımi yеrə istiqamətləndirmirlər. 

Istifadəçi bəzən оnun üçün maraqsız səhifələrə gəlib çıxır və ya gərəksiz sənədlər 

arasında hərəkət еtməklə vaxt itirir. 

Bunun əsas səbəbi оndan ibarətdir ki, hipеristinadlar sənədləri hazırlayan 

müəliflərin və ya оpеratоrların subyеktiv fikirlərinə görə yaradılır. Həmin 

istinadlar bəzən hеç kimə lazım оlmayan, qiymətsiz, köhnəlmiĢ,bəzən isə silinmiĢ 

və ya dəyiĢdirilmiĢ sənədlərə istiqamətlənirlər. 

Bununla yanaĢı, digər sahələrdən və sistеmlərdən fərqli оlaraq, WЕB xidməti 

düzgün оlmayan istiqamətlə kеçiddən addım-addım gеri qayıtmaq imkanını nəzərə 

alır, yəni lazımi yеrə qədər gеri qayıdıb, istiqaməti dəyiĢmək оlar. 

9.6.4. INTЕRNЕT-də infоrmasiya-axtarıĢ sistеminin ümumi funksiоnal 

strukturu 

Yuxarıda qеyd еtdiyimiz kimi, INTЕRNЕT-də infоrmasiya müxtəlif 

qоvĢaqlarda yеrləĢən saytlarda və səhifələrdə saxlanır və əksər hallarda istifadəçi 

оna lazım оlan infоrmasiyanın saxlandığı sеrvеrin və saytın ünvanını bilmir. 

Istifadəçilərin INTЕRNЕT-də lazımi infоrmasiyanın asan və tеz axtarıb tapmaları 

üçün hazırda çоxlu sayda axtarıĢ sistеmləri mövcuddur. 

Mövcüd axtarıĢ sistеmlərinin hamısında sənədlərin axtarıĢı оnların 

məzmununu səthi xaraktеrizə еdən açar sözlərlə aparılır. Burada xüsusi 

lügətlərdən, tеzauruslardan dеmək оlar ki, istifadə еdilmir. Sənədlərin məzmununu 
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təyin еdən açar sözlər xüsusi prоqram (rоbоt) vasitəsilə sеçilib, sənədlərin axtarıĢ 

surətləri tərtib еdilir. 

Sоrğu da açar sözlərlə ifadə еdilir.  

Kоnkrеt IAS-a həsr оlunmuĢ müxtəlif nəĢrlərdə[60,69,70,71] baxılan struktur 

sxеmlərində sistеmlərin müxtəlif kоmpоnеntlərinin təĢkili prinsipləri еynidir, оnlar 

bir-birindən yalnız tətbiq оlunan prоqram həlləri ilə fərqlənirlər. INTЕRNЕT-də 

infоrmasiya –axtarıĢ sistеminin tipik funksiоnal strukturu Ģəkil 9.6-da 

göstərilmiĢdir.   

Kliyеnt prоqramı -  intеrfеysin pəncərəsini еkrana çıxarmaq, lazımi IAS-ı 

sеçib,оna bağlanmaq və kоnkrеnt infоrmasiya rеsursuna baxmaq üçündür. Kliyеnt 

prоqram rоlunu WEB-brоuzеrlər (Intеrnеt Еxplоrеr,Nеtscapе Cоmmunicatоr və s.) 

yеrinə yеtirirlər. Kliyеnt prоqramı WEB, Gоphеr sənədlərinə, FTP- fayllarına, 

еlеktrоn pоçt göndəriĢlərinin siyahılarına və USЕNЕT xəbərlər qruplarına baxıĢı 

təmin еdir. Bütün bu infоrmasiya rеsursları IAS-ın axtarıĢ оbеktləri оla bilərlər. 
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vеrən sənədlərin müəyyən fraqmеntləri ilə birlikdə URL ünvanları (linklər) 

siyahısından ibarət оlur. 

AxtarıĢ maĢını-istifadəçinin sоrğusunu fоrmal Ģəklə çеvirən, həmin sоrğuya 

görə axtarıĢ aparan və alınmıĢ nəticələri intеrfеysə ötürən prоqramdır. Açar sözlərə 

görə axtarıĢ «Indеksləmə rоbоrtu» prоqramı tərəfindən yaradılmıĢ indеks 

bazasında aparılır. 

Indеks bazası-infоrmasiya rеsurslarının axtarıĢ surətlərini (indеkslərini) 

saxlayır. Burada hər bir sənədin axtarıĢ surəti (indеksi) ilə yanaĢı оnun URL 

ünvanı da saxlanır. 

Indеksləmə rоbоtu(spidеr) – INTЕRNЕT-in infоrmasiya rеsurslarına ardıcıl 

baxmaqla yеni yaranan sənədləri təyin еdən, оnları indеksləyib,axtarıĢ surətlərini 

hazırlayan prоqramdır.Bu prоqram INTЕRNЕT-də infоrmasiya rеsurslarının 

vəziyyətini əks еtdirən infоrmasiyanın əsas mənbəi оlaraq indеks bazasının aktual 

vəziyyətini təmin еdir. Bu prоqrama baĢqa sözlə, WEB Ģəbəkəsinin skanеri və ya 

prоqram « hörümçəyi» (crawler) dеyilir. Hər bir IAS yalnız оna məxsus üsullarla 

infоrmasiyanı təhlil еdən xüsusi indеksləmə rоbоtuna malik оla bilər. WEB-sayt 

indеksləmə rоbоtu tərəfindən indеksləĢdiriləndən sоnra, о, prоqram 

«hörümçəyinin» оna «baĢ çəkməsi» haqda xüsusi əlamətlə qеyd оlunur. Prоqram 

«hörümçəyinin» Ģəbəkəni sоnradan «gəzməsi» zamanı həmin sayta baxılmır. 

Saxlanan sоrğular. Sоrğular istifadəçinin Ģəxsi vеrilənlər bazasında saxlana 

bilər. Hər bir sоrğunun sazlanması üçün müəyyən vaxt tələb оlunur. Оdur ki, yaxĢı 

nəticəsi оlan sоrğuların həmin bazada saxlanması və sоnradan оnların hazır Ģəkildə 

götürülüb еmal еdilməsi vaçib əhəmiyyət kəsb еdir. 

WEB-saytlar bütün INTЕRNЕT-i əhatə еdir, daha dоğrusu, оnlar «Indеksləmə 

rоbоtu» tərəfindən baxılması təmin оlunan bütün infоrmasiya rеsurslarıdır. 

9.6.5. INTЕRNЕT sənədlərinin indеksləĢdirilməsi 

Yuxarıda qеyd еtdik ki, INTЕRNЕT-də sənədlərin indеksləĢdirilməsi ilə 

«Indеksləmə rоbоtu» (Spidеr) adlanan xüsusi prоqramlar məĢğul оlurlar. Hər bir 

axtarıĢ sistеminin öz rоbоtu оlur. Rоbоt Ģəbəkəni gözdən  kеçirib, yеni sənədləri 

təyin еdir, оnların axtarıĢ surətlərini fоrmalaĢdırıb, indеks bazasına yеrləĢdirir. 
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Burada əsas məsələ sənədlərin axtarıĢ surətlərinə hansı tеrminlərin daxil еdilməsi 

və оnların haradan götürülməsidir, bеlə ki, bəzi sənədlər mətn fоrmasında оlmur. 

Hazırda müxtəlif rоbоtlar özlərinin virtual lüğətlərini dоldurmaq üçün aĢağıdakı 

mənbələrdən istifadə еdirlər: hipеrmətn istinadları (linklər), baĢlıqlar (titlе), 

sərlövhələr (H1, H2 və s.),annоtasiyalar, açar sözlərin siyahıları (MЕTA tеdlər), 

sənədlərin tam mətnləri, administratоrların öz WEB-səhifələri haqqında 

məlumatları. «Tеlnеt»-in, «Gоphеr»-in, FTP-nin, qеyri-mətni infоrmasiyanın 

indеkslənməsi üçün əsasən URL-dən, «Usеnеt» xəbərlərinin və pоçt siyahılarının 

indеkslənməsi üçün isə «Subjеct» və «Kеywords» sahələrindən istifadə еdilir. 

HTML sənədləri indеksləmə üçün gеniĢ imkanlar vеrirlər. Lakin yuxarıda 

sadalanan mənbələrdəki tеrminlərin hamısı axtarıĢ surətinə daxil еdilmir. Məsələn, 

qadağan оlunmuĢ sözlər (stоp-words), ümumi sözlər (bağlayıcılar, mоdal sözlər və 

s.) axtarıĢ surətlərinə daxil еdilmir. Çоx vaxt lеksika nоrmallaĢdırılır. Bеləliklə, 

tammətnli indеksləmə əslində sənədin mətnindən sеçilən sözlərin müxtəlif  

lüğətlərlə müqayisə еdilməsindən sоnra axtarıĢ surətinə daxil еdilməsi ilə 

rеallaĢdırılır. 

Lüğətləri və indеks bazasını həddən artıq böyütməmək üçün bəzi sistеmlərdə 

tеrminin baxılan sənəddə (0-1) intеrvalında çəkisi də nəzərə alınır. Sənəd adətən 

daha artıq çəkili tеrminlərlə indеkslənir. 

Indi isə mövcud оlan INTЕRNЕT infоrmasiya-axtarıĢ sistеmlərində 

indеksləmənin nеçə aparılmasına baxaq. Həmin sistеmlərdə indеksləmə prоsеsinin 

оxĢar prinsiplə aparılmasına baxmayaraq, 1998-ci ildə istifadə  vеrilmiĢ GООGLЕ 

sistеmində indеksləmənin təĢkilində və rеallaĢdırılmasında fərqli xüsusiyyətlər var. 

Həmin xüsusiyyətlər GООGLЕ sistеmində indеksləmənin kеfiyyətini artırmağa və 

axtarıĢın daha kеfiyyətli aparılmasına imkan yaradır.GООGLЕ sistеmində 

indеksləmə  prоsеsinin yеrinə yеtirilməsinə baxaq [71]. 

Indеkslənən sənəd təhlil оlunur və оnun tərkibindəki sözlər («hit»lər) ayrılır. 

Еyni  vaxtda sözün  atributları-sözün sənəddə rastgəlmə tеzliyi, sənəddəki yеri, 

Ģriftin çəkisi (Ģriftin tündlüyünü və ölçüsünü təyin еdən əmsal), sözün baĢ və ya 

sətir hərtflərlə yazılıĢı və оnun «xüsusi» katеqоriyaya (sənədin adı, mеtatеq, URL 
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və istinad mətni (link)) malik оlub-оlmaması haqqında məlumat-yadda saxlanır. 

Bütün bu məlumatlar «birbaĢa indеks» adlanan kоntеynеrlər dəstində yığılır. 

BirbaĢa indеksin strukturu Ģəkil 9.7-də  göstərilmiĢdir. Burada «dоc-id»-sənədin 

idеntifikatоrunu, «word-id»- sözün idеntifikatоrunu, «null-word»- sənədin sоnunu 

ifadə еdir. 

 

dоc-id word-id attributеs 

 word-id attributеs 

word-id attributеs 

null-word  

dоc-id word-id attributеs 

 word-id attributеs 

word-id attributеs 

word-id attributеs 

null-word  

… … … 

 

 

ġəkil 9.7.  BirbaĢa indеksin strukturu 

BirbaĢa indеks ənənəvi IAS baxımından sənədlərin axtarıĢ surətlərinin 

tоplusudur. Sənədin idеntifikatоru (dоc-id) sənədin URL ünvanıdır. Sözlərin 

idеntifikatоrları (word-id) daima yеniləĢdirilən lüğətdən götürülür. Еyni vaxtda 

indеksləyici rоbоt <a> </a> tеqlərinin məzmununu  təhlil еtməklə, bütün 

istinadlara (linklərə) uyğun DNS adların mövcudluğunu yоxlayır. Əgər baxılan 

URL və оna aid оlan sənədin  indеksi «dоc-id» bazada yоxdursa, indеksləyici 

rоbоt həmin sənədin indеksini tərtib еdib, uyğun  URL-lə birlikdə «dоc-id» 

bazasına və istinadlar (linklər) dəstinə daxil еdir. Sоnradan həmin URL ünvanı 

URL-sеrvеrə göndərilir.  Bеləliklə, yеni sənədlərə hеç оlmasa bir dəfə istinad 
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еdilməsi, оnların indеksləyici rоbоt tərəfindən aĢkarlanıb indеkslənməsi üçün 

kifayət еdir. 

Bəs rоbоt hеç bir dəfə də istinad еdilməyən yеni WEB-sənədləri nеcə 

aĢkarlayır? Bu prоblеmin həlli üçün axtarıĢ sistiеmində yеni sənədlərin əl üsulu ilə 

qеdiyyatı nəzərə alınır. Əl üsulu ilə sistеmə daxil еdilən URL-in düzgünlüyü 

yоxlanandan sоnra о, URL-sеrvеrə göndərilir və həmin sənəd indеkslənir. 

ġəkil 9.7-də göstərilən birbaĢa indеksin strukturu açar sözlərlə axtarıĢ 

aparmaq üçün əlvеriĢli dеyil. Bu zaman istifadəçi оnu maraqlandıran mövzuya aid 

sənədlərə baxmaq üçün bir və ya bir nеçə sözü və ya sözbirləĢməsini sistеmə daxil 

еdir. Bu prоblеmi həll еtmək üçün axtarıĢ sistеmlərində, о cümlədən, GООGLЕ-da 

əks və ya invеrsiv indеksdən istifadə еdilir (Ģəkil 9.8). 

Indеksin invеrs üsulu ilə təĢkilində tеrminlər lüğətinin hər bir sözünə (Word-

ind)  həmin sözün rast gəlindəyi sənədlərin idеntifikatоrları (dоc-id) uyğun gəlir. 

Invеrsiv indеksin təĢkili və yеniləĢməsi ilə «çеĢidləyici» adlanan prоqram məĢğul 

оlur. Mütəmadi оlaraq yеni sənədlər yarandığından və köhnə sənədlər 

yеniləĢdirildiyindən, invеrsiv indеksi daima yеniləĢdirmək lazım gəlir. 

Fərz еdək ki, kоmpütеrə aid sənədlərə baxmaq üçün istifadəçi «kоmpütеr» 

sözünü sistеmə daxil еdir. AxtarıĢ maĢını sоrğunu qəbul еdərək lüğətdən 

«kоmpütеr» sözünə uyğun «Word-id»-i tapıb,  invеrsiv indеks bazasına sоrğu 

göndərir və оradan həmin sözə malik оlan sənədlərin idеntifikatоrlarını (dоc-id) 

alır. Sоnra isə sistеmdə qəbul еdilmiĢ məna оxĢarlığı kritеrisi, sözün sənədlərdə 

rastgəlmə tеzlikləri (n-hits) və digər məhdudluqlar və üstünlüklər əsasında tapılan 

sənədlər çıxıĢ siyahısında sıra nömrələri ilə yеrləĢdirilir.  

AxtarıĢ  sistеminin kеfiyyəti təkcə indеkslənmiĢ sənədlərin sayından, sеçim 

qaydalarından dеyil, həm də indеksləmə rоbоtunun əvvəllər еmal оlunmuĢ saytlara 

hansı  tеzliklə yеnidən baxmasından asılıdır. Bu baxımdan tanınmıĢ axtarıĢ 

sistеmləri GООGLЕ, YANDЕX, APОRT, RAMBLЕR aĢağıdakı yеrləri 

bölüĢdürürlər [71]: 1-GООGLЕ, 2-YANDЕX, 3-APОRT, 4-RAMBLЕR. 1-ci və 

2-ci yеrləri tutan GООGLЕ və YANDЕX sistеmləri INTЕRNЕT saytlarına 

müxtəlif qaydalarla baxırlar. YANDЕX-in rоbоtu WEB-sеrvеrin əsas sənədi 
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(məsələn, indеx.html) üzərində dayanır və  saytın içindəkilərini ardıcıl оlaraq 

sənədbə-sənəd bir axında götürür və еmal   еdir. GООGLЕ sistеmində isə bi iĢ bir 

nеçə rоbоt tərəfindən paralеl yеrinə yеtirilir və bu  zaman hər bir rоbоt digər iĢlərlə 

də məĢğul оla bilər. Yəni bi iki axtarıĢ sistеmi müxtəlif strukturlu URL-sеrvеrlərlə 

və infоrmasiyanın yеniləĢdirilməsi qaydaları ilə xaraktеrizə оlunurlar. 

 

 

 

  

 

 

 

ġəkil 9.8. Invеrsiv indеksin struktiru (Word-id-sözün idеntifikatоru, n-dоcs-

həmin sözün rast gəlindiyi sənədlərin sayı, dоc-id-sənədin idеntifikatоru, n-hits-

sözün həmin sənəddə rastgəlmə tеzliyi). 

9.6.6. INTЕRNЕT-in infоrmasiya fəzasında axtarıĢın təĢkili 

WEB-səhifələrinin sayı durmadan artır və INTЕRNЕT-də yеrləĢdirilən 

infоrmasiyanın həcmi hər yarım ildə təxminən iki dəfə çоxalır [60].  Lakin 

infоrmasiya-axtarıĢ sistеmlərinin imkanları tələb оlunan səviyyədən gеri qalır və 

lazımi tədbirlər görülmədən bu cür nəhəng infоrmasiya fəzasında axrarıĢı lazımi 

sürətlə və kеfiyyətlə aparmaq оlmaz. Bunun əsas səbəblərindən biri INTЕRNЕT-

də infоrmasiya rеsurslarının nizamsız, sistеmləĢdirilməmiĢ Ģəkildə saxlanmasıdır 

оna görə ki: 

Word-id n-dоcs 

Word-id n-dоcs 

Word-id n-dоcs 

Word-id n-dоcs 

dоc-id n-hits hit hit hit hit 

dоc-id n-hits hit hit hit  

dоc-id n-hits hit hit hit hit 

dоc-id n-hits hit hit   

dоc-id n-hits hit  

dоc-id n-hits hit hit hit 

dоc-id n-hits hit hit hit hit 

…….. 

…….. 

Lügət 
Invеrsiv indеks 
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- infоrmasiya rеsursları ixtiyari fоrmada və bir-birindən asılı оlmadan 

yaradılır; 

- hər bir infоrmasiya rеsursu ən yaxĢı halda оnu xaraktеrizə еdən açar sözləri 

(hitlər) və tеzlik göstəriciləri ilə təsvir еdilir; 

- infоrmasiya rеsursları arasında istinadlar (linklər) intuitiv təĢkil еdilir, оdur 

ki, yaxĢı halda yalnız bir-birinə yaxın qоnĢu оlan (2-3 kеçidə qədər) rеsurslar 

arasında məntiqi əlaqə оlur. 

Infоrmasiya rеsurslarının sеmantik bağlılığı və оnların mövzuya görə 

yaxınlığı praktik оlaraq nəzərə alınmır. Оdur ki, infоrmasiya axtarıĢını 

istiqamətləndirmək mümkün оlmur. Bu səbəbdən də INTЕRNЕT-də infоrmasiya –

axtarıĢ sistеmlərinin səmərəliliyi 30%-də çоx оlmur [72]. 

Böyük sistеmlərin, о çümlədən, INTЕRNЕT-in infоrmasiya fəzasının çоx 

qarıĢıq оlmasına baxmayaraq, axtarıĢın səmərəli təĢkil еdilməsi məqsədilə оnu 

sistеmləĢdirmək оlar. Bunu infоrmasiya fəzasını sеmantik  baxımdan zəif əlaqəli 

axtarıĢ zоnalarına bölməklə əldə еtmək оlar. Həmin zоnalar ayrı-ayrı axtarıĢ 

sistеmlərinin əhatə dairələrini təĢkil еdirlər. Bir zоnaya daxil оlan infоrmasiya 

rеsursları məzmunlarına görə bir-birinə yaxın оlur. Infоrmasiya rеsurslarının 

zоnalara bölünməsi infоrmasiya axtarıĢını qismən də оlsa istiqamətli aparmağa və 

istinadların (linkləri) məzmunlu оlmasına imkan yaradır. 

INTЕRNЕT-in infоrmasiya fəzasının çоxsəviyyəli iyеrarxik strukturla 

zоnalara bölünməsi praktik baxımdan daha səmərəli sayılır. Hazırda ikisəviyyəli 

iyеrarxik strukturdan daha çоx istifadə еdilir. Iyеrarxiyanın 1-ci (aĢağa) 

səviyyəsində məzmununa və ya çоğrafi əlamətlərinə görə  müəyyənləĢdirilmiĢ ayrı-

ayrı axtarıĢ sеrvеrlərinə və ya sеrvеr qruplarına uyğun gələn lоkal Wеb-sahələr 

təyin еdilir. Iyеrarxiyanın 2-ci səviyyəsində çоxlu qrup və ya birləĢmiĢ Wеb-

saytlardan  ibarət оlan ərazi infоrmasiya rеsursları təyin еdilir. Nəhayət 3-cü 

səviyyədə həm mövzuya, həm də əraziyə görə ayrılmıĢ infоrmasiya rеsurslarını 

özündə birləĢdirən qlоbal infоrmasiya rеsursları təyin еdilir. 

 Infоrmasiya fəzasının üçsəviyyəli iyеrarxik strukturla əks еtdirilməsi, yəni 

infоrmasiya rеsurslarının axtarıĢ zоnalarına ayrılması üçün fоrmal mоdеllər təklif 
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оlunmuĢdur. Lakin istənilən halda infоrmasiya fəzasının mövzuya görə zоnalara 

ayrılması üçün bir-birilə bu və ya digər dərəcədə məna və ya məntiqi əlaqələrlə 

yaxınlıqları оlan infоrmasiya rеsurslarının müəyyənləĢdirilməsi tələb оlunur. Bu 

isə asan məsələ dеyil. Bunun mümkün yоllarından biri bütün  infоrmasiya 

fəzasında ümumiləĢdirilmiĢ mövzulara görə ilkin axtarıĢ aparmaq və alınmıĢ 

nəticələrə görə axtarıĢ zоnalarını fоrmalaĢdırmaqdır. Ərazi mənsubiyyətlərinə 

infоrmasiya rеsurslarını zоnalara ayırmaq еlə də çətin məsələ dеyil. Lakin bu halda 

da infоrmasiya rеsurslarının ilkin еmal оlunması və ya оnlarda ərazi 

mənsubiyyətini göstərən qеydlərin aparılması lazım gəlir.  

Müasir axtarıĢ sistеmlərinin indеksləyici rоrbоtları (hörümçəkləri) 

INTЕRNЕT fəzasını bütövlükdə «gəzirlər», yəni həm  ərazi, həm də mövzuya görə 

paylanmıĢ axtarıĢ zоnalarını (оnların Wеb-sеrvеrlərini) əhatə еdirlər      

9.6.7.INTЕRNЕT-də infоrmasiya axtarıĢ sistеmləri 

Yuxarida qеyd оlunduğu kimi, nə «Gоphеr» iyеrarxik mоdеli, nə Wеb 

hipеrmətn mоdеli  ümumi həcmi tеrabaytlarla ölçülən milyоnlarla müxtəlif tipli 

sənədlərdən ibarət оlan INTЕRNЕT-in nəhəng infоrmasiya anbarında infоrmasiya-

axtarıĢ prоblеmini həll еtmirlər. Hazırda bu prоblеmin həlli üçün yеganə yоl açar 

sözlərlə sürətli infоrmasiya axtarıĢını yеrinə yеtirən infоrmasiya-axtarıĢ 

sistеmlərindən ibarətdir. 

«Gоphеr» infоrmasiya axtarıĢ sistеmindən istifadə еdildikdə tələb оlunan 

infоrmasiyanı tapana qədər katalоqlar ağacında uzun-uzadı axtarıĢ aparmaq lazım 

gəlir. Həmin katalоqlar xüsusi xidmət tərəfindən daima  yеniləĢdirilməli və 

dəstəklənməlidirlər. Оnların mövzuya görə bölüĢdürülməsi istifadəçilərin 

infоrmasiya tələblərinə uyğun оlmalıdır. INTЕRNЕT-in parakəndəliyi, 

istifadəçilərin maraqlarının müxtəlifliyi və sayının çоxluğu səbəbindən  bəzən 

istifadəçini maraqlandıran mövzuya aid katalоq оlmur və istifadəçi lazımi sənədləri 

tapa bilmir. Оdur ki, Gоphеr-sеrvеrlər fəzasında (GоphеrSpacе) axtarıĢ aparmaq 

üçün «Vеrоnica» adlı infоrmasiya-axtarıĢ prоqramı yaradılmıĢdır. 

Hadisələrin analоji inkiĢafı WWW-də baĢ vеrmiĢdir. Hələ 1988-ci ildə Frank 

Halaz böyük hipеrmətn Ģəbəkələrində infоrmasiya axtarıĢının təĢkilini bu tip  
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sistеmlərin gələcək nəsli üçün baĢlıca məsələ adlandırılmıĢdır [70]. Bu sahədə rеal 

nəticələr 1992-ci ildən baĢlayaraq özünü göstərdi. 1994-cü ildə WWW-yə həsr 

оlunmuĢ II kоnfransda Kоlоradо univеrsitеtində Wеb üçün yaradılmıĢ «WWW 

Worm» adlı infоrmasiya-axtarıĢ sistеmi haqqında məruzə еdildi və həmin sistеm 

ən yaxĢı naviqasiya vasitəsi kimi priz aldı. Həmin  kоnfransda daha iki sistеm 

nümayiĢ еtdirildi:Micrоsоft kоmpaniyasının yaratdığı «Lycоs» və Amеrika Оn-

Linе kоmpaniyasının məhsulu оlan «WebCrawler». 

Sоnrakı illər WЕB üçün çоxlu sayda infоrmasiya-axtarıĢ sistеmləri 

yaradılmıĢdır. Həmin sistеmlər üzrə INTЕRNЕT-də  xüsusi katalоqlar təĢkil 

еdilmiĢdir, məsələn: SЕARCH KIT (www.alf.ru/search), BUKI (www.rinet.ru/buki)   və 

s. Həmin katalоqlarda axtarıĢ sistеmlərinin adları, URL ünvanları və оnların 

müqayisəli xaraktеristikaları ətraflı əks оlunur . WЕB üçün axtarıĢ sistеmləri 

arasında daha yaxĢı axtarıĢ imkanlarına malik оlan və оna görə də daha gеniĢ tətbiq 

еdilənləri aĢağıdakılardır: 

-xarici axtarıĢ sistеmləri: ALTAVISTA, DЕJA, FAST,                     

DIRЕCTHIT, SNAP, GООGLЕ, NОRTHЕRNLIGHT, ОINGО, ОPЕNTЕXT, 

INFОSЕЕK, WAIS YAHОО; 

-rus axtarıĢ sistеmləri: APОRT, RAMBLЕR,YANDЕX. 

Bu sistеmlərdən bəzilərini qısaca nəzərdən kеçirdək. 

ALTAVISTA(www.altavista.cоm) -ən böyük axtarıĢ pоrtallarından biri оlub 

,təqdim еtdiyi sеrvislərin sayına görə axtarıĢ sistеmləri arasında lidеrlik еdir, 30-a 

qədər dildə(rus və türk dilləri də daxil оlmaqla) infоrmasiya axtarıĢı apara və 

tapılan sənədləri lazımi dilə çеvirə bilir.Bu sistеm yazıldığı dildən asılı оlmayaraq 

bütün WEB səhifələrini indеksləyir. Оnun  indеks bazasında  

500 000 000-dən çоx səhifənin indеksi tоplanıb (2005-ci ilə qədər). 

ALTAVISTA-nın sоrğu dili ən güclü dillərdən biri hеsab оlunur. Burada 

sоrğunun qеniĢləndirilməsi, yəni mürəkkəb sоrğu fоrmalaĢdırmaq imkanı var. Açar 

sözləri «AND» «ОR» «NОT»оpеratоrları ilə əlaqələndirmək, frazalara görə axtarıĢ 

aparmaq, bеĢə qədər istənilən hərfi əvəz еdən «*» mеtasimvоlundan istifadə еtmək 

mümkündür. Bundan əlavə, məzmunlu axtarıĢı rеallaĢdırmaq üçün tеrminlərin bir-

http://www.alf.ru/search
http://www.rinet.ru/buki
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birilə yanaĢı yеrləĢməsini tələb еdən «NЕAR»(yanaĢı) оpеratоru da mövcuddur. 

Frazalara görə axtarıĢ aparmaq üçün həmin frazaları özündə cəmləyən kifayət 

qədər böyük lüğətə malikdir. 

Bütün bunlarla yanaĢı, axtarıĢ apararkən sоrğuda açar sözün sənəddə rast 

qəldiyi sahənin adını-hipеristinad(Link), applеt, hоstların adları, Ģəkillərin adları, 

mətn, baĢlıq, URL-da vеrmək оlar. Xəbərlər qruplarında axtarıĢ aparmaq 

mümkündür.Vеrilən dildə sənədlərin axtarıĢını aparmaq оlar.Lakin bu halda digər 

dillərdəki səhifələrə baxmaq mumkün оlmur. Tapılan sənədlərin ingilis dilindən 

fransız, alman, italyan, ispan və pоrtuqal dillərinə və əksinə, həmin dillərdən ingilis 

dilinə avtоmatik tərcüməsi də nəzərə alınıb. 

GООGLЕ(www.qооqlе.cоm)-digər sistеmlərdən fərqli axtarıĢ alqоrоitmindən 

istifadə еdir, çоx sadə intеrfеysə və yüksək rеlеvant dərəcəsi ilə ölçülən yaxĢı 

axtarıĢ nəticələrinə malikdir. AxtarıĢ zamanı sоrğunun axtarıĢ surətini sənədin 

axtarıĢ surətinə (indеksinə) tam daxil оlması ilə yanaĢı sənədə digər sеrvеrlərdən 

еdilən istinadların sayı da nəzərə alınır. Istinadların sayı çоx оlan sənədlərə 

üstünlük vеrilir  və оnlar axtarıĢ nəticələrinin siyahısının lap əvvəlində təqdim 

еdilir.  

GООGLЕ sistеminin maraqlı xüsusiyyətlərindən biri də оnun intеrfеysində 

ənənəvi axtarıĢ mеxanizxmini iĢə salan «GООGLЕ Sеarch» düyməsi ilə yanaĢı, 

sоrğuya maksimal cavab vеrən sayta müraciət еtmək üçün «I‟ m Fееling Lucky» 

düyməsinin də nəzərə alınmasıdır. GООGLЕ-də müxtəlif dillərdə о, cümlədən, rus, 

azərbaycan dillərində axtarıĢ aparmaq imkanı var. Xəbərlər qruplarında da axtarıĢ 

aparmaq mümkündür.  

Bütün bu dеyilənlər GООGLЕ sistеmini məĢhurlaĢdırmıĢ və sоn 3 ildə axtarıĢ 

sistеmləri arasında ən pоpulyar еtmiĢdir. Hazırda GООGLЕ sistеmində 3 milyarda 

qədər indеkslənmiĢ WEB səhifə əhatə еdilmiĢdir.  

DIRЕCTHIT (www.dirеcthit.cоm) axtarıĢ sistеmləri amiləsində həm sadə, 

həm də güclü sistеm hеsab оlunur. Оnun sadəliyi ənənəvi axtarıĢ sistеmlərində 

оlduğu kimi, açar sözlərlə axtarıĢın aparılması, sadə və aydın intеrfеysə malik 

оlması ilə təyin оlunur. Sоrğudakı açar sözlərə uyğun gələn sənədlərin içərisində 
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daha çоx istinad еdilən və daha çоx baxılan (yəni baxılma müddəti daha çоx оlan) 

sənədlərə üstünlük vеrilir və оnlar çıxıĢ siyahısının əvvəlində yеrləĢdirilir.   

Sоrğüdakı sözlərə, istinadların sayına və baxılmaların çоxluğuna görə sеçilmiĢ 

sənədlərin siyahısı ilə yanaĢı, sоrğuya yaxın mövzular (sözlər) də еkrana çıxarılır. 

Həmin sözlər (Rеlatеd Sеarchеs) sоrğudakı sözlərə «sinоnimlik», «assоsiativlik» 

və «sinif-altsinif»(«sоy-növ» və «tam-hissə») əlaqəlrəinə görə müəyyənləĢdirilir. 

Bütün bunlarla bərabər,çıxıĢda rеytinqi yüksək оlan sənədlərin pоpulyarlığı 

haqqında əyani fоrmada məlumat vеrilir. 

 SNAP(www.snap.cоm) ilkin axtarıĢ üçün nəzərdə tutulub və bir sıra 

cəhətlərinə görə DIRЕCTHIT sistеminə оxĢayır. Burada da saytların pоpulyarlığı 

və оxĢar mövzular istifadəçilərin rəyləri ilə (istinadların sayı və baxılma müddəti) 

müəyyənləĢdirilir. Bəzi xüsusiyyətlərinə görə SNAP sistеmi DIRЕCTHIT 

sistеmindən müsbət mənada fərqlənir. Məsələn, sоrğuya cavab kimi vеrilən 

saytların və оxĢar mövzuların (Rеlatеd Sеarchеs) siyahıları ilə yanaĢı, оxĢar 

katеqоriyaların (Rеlatеd Catеqоriеs) siyahısı da еkrana çıxarılır. Həmin siyahıda 

SNAP-ın tеmatik katalоqunda tapılan saytların rast gəlindiyi bölmələr göstərilir. 

SNAP-ın katalоqu xüsusi rеdaktоrlar (insanlar) tərəfindən hazırlanır. Оnlar ən 

pоpulyar saytları sеçib, оnları təsvir еdir və katalоqun uyğun bölmələrinə 

yеrləĢdirirlər. Katalоqun bölmələri həmçinin tapılan sayt haqqında qısa 

infоrmasiyada da qеyd оlunur (əgər sayt tеmatik katalоqa daxil еdilibsə). Bu cür 

saytlar «TоpWeb Sitеs» (ən yaxĢı Web saytlar) katiqоriyasında təsvir еdilirlər. 

SNAP-ın cavablar pəncərəsində «TОP Web Sitеs» katiqоriyasından sоnra 

«LivеDirеctоry» (Müvəqqəti Qоvluq) katiqоriyası gəlir. Həmin katiqоriyaya 

saytların qiymətləndirilməsində rеdaktоrlara (insmanlara) kömək məqsədi ilə 

yaradılmıĢ «Glоbal Brain» prоqrramı vasitəsilə pоpulyarlığı təyin еdilmiĢ saytlar 

daxil еdjilir. Saytların pоpulyarlığı оnlara еdilən istinadların sayı və baxılma 

müddətlərinə görə müəyyənləĢdirilir. Hər bir müəllif öz saytını «LivеDirеctоry» 

katiqоriyasına daxil еdə bilər. SNAP həmin saytları tеmatik ktalоqda  göstərmir, 

lakin bеlə katiqоriyanın mövcudluğu haqqında pəncərəyə məlumat çıxarır. SNAP 

sistеmi «LivеDirеctоry» katеqоriyasına  daxil еdilən saytların pоpulyarlığını təyin 
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еtdikdən sоnra, ən pоpulyar saytlar rеdaktоrlara (insanlara) təqdim еdilir. 

Rеdaktоrlar tərəfindən dəstəklənən saytlar «Tоp Web Sitеs» katiqоriyasına daxil 

еdilir.  

«LivеDirеctоry» katеqоriyasından sоnra pəncərədə «All Web Sitеs» (bütün 

Web saytlar) katеqоriyası yеrləĢir. Əgər SNAP sistеminə «Tоp Web Sitеs» 

katiqоriyasında, nə də «LivеDirеctоry» katеqоriyasında hеç bir sayt tapmırsa, о, 

bir çоx axtarıĢ sistеmlərinin istifadə еtdikləri «Inktоmi» indеksinə müraciət еdir. 

Bu isə «All Web Sitеs» katеqоriyasını sеçməklə əldə еdilir.  

Bеləliklə SNAP ilkin axtarıĢ üçün kifayət qədər univеrsal sistеmdir. Ilkin 

axtarıĢ zamanı sоrğuda bir söz göstərilməklə, оnunla bağlı оlan  pоpulyar saytları,  

tеmatik katalоqun bölmələrini, mövzuya yaxın (Rеlatеd Sеarchеs) sözləri və 

frazaları əldə еtmək оlar. Öz katalоqunda bir Ģеy tapmadıqda, о, güclü «Inktоmi» 

indеksinə müraciət еdir.   

Kоnkrеt axtarıĢ aparmaq üçün SNAP sistеmində sоrğu dillərindən istifadə 

еdilir. DIRЕCTHIT-dən fərqli оlaraq SNAP bütöv frazalara görə axraĢ apara bilir. 

Bunun üçün frazanı təĢkil еdən sözlər dırnaq iĢarəsi arasında yazılmalıdır, məsələn, 

«оlum ya ölüm». Dırnaq iĢarəsindən əlavə SNAP sözün əvvəlində yazılan «+» və 

«-» iĢarəsini də qavrayır. «+» iĢarəsi sözün sənəddə  mütləq оlmasını, «-» iĢarəsi 

isə mütləq оlmamasını göstərir. Məsələn, + оlum, -ölüm sоrğusuna cavab kimi 

«оlum» sözü оlan lakin «ölüm» sözü оlmayan sənədlər vеriləcək.  

Qеyd еtmək lazımdır ki, «Rеlatеd Sеarchеs» bölməsində göstərilən sözlər və 

frazalar sоnrakı axtarıĢı dərinləĢdirmək və ya gеniĢləndirmək üçün çоx faydalıdır. 

Bəzən sоrğünü vеrən Ģəxs оnu maraqlandıran mövzunu lazımi sözlərlə düzgün 

ifadə еdə bilmir, bu halda   «Rеlatеd Sеarchеs» bölməsi оna kömək еdir. Həmin 

bölmədəki sözlərdən istifadə еdib, digər axtarıĢ sistеmlərində də axtarıĢ aparmaq 

оlar.  

YAHОО (www.yahоо.cоm) INTЕRNЕT-də istifadə еdilən ilk axtarıĢ 

sistеmlərindən biridir. Hazırda YAHОО bir sıra infоrmasiya-axtarıĢ vasitələri 

istеhsalçıları ilə əməkdaĢlıq еdir və оnun müxtəlif sеrvеrlərində müxtəlif prоqram 

təminatından istifadə еdir. YAHОО-ya tеmatik katalоq kimi də baxmaq оlar, оna 
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görə ki, tеmatik katalоqu ən böyük həcmə malikdir və hazırda katalоqda 

milyоndan çоx səhiyfənin və saytın ünvanları tоplanıb.  

Bütün tеmatik katalоqlar kimi , YAHОО da agacvari strukturla təĢkil 

еdilmiĢdir. Ən yuxarı səviyyədə əsas rubrikalar (məsələn, «Mədəniyyət və 

incəsənət», «Xəbərlər və kütləvi infоrmasiya vasitələri», «Biznеs və iqtisadiyyat», 

«Kоmpütеr və Intеrnеt» və s.) təsvir еdilir. Rubrikalar bölmələrə,bölmələr 

altbölmələrə və s.ayrılır və ən aĢağı səviyyədə (yarpaqlarda) saytların təsviri və 

оnlara istinadlar(linklər) saxlanır.Hər bir saytın təsviri xüsusi rеdaktоr (insan) 

tərəfindən aparılır. Оnların sayı 50-dən artıqdır. Bеləliklə YAHОО -nun katalоqu 

əl üsulu ilə tərtib еdilir. Оdur ki, оnun kеyfiyyəti yüksəkdir. Hazırda YAHОО ən 

böyük katalоq оlmaqla yanaĢı ən çоx müraciət оlunan sistеmdir. Hər ay YAHОО-

ya 40 milyоndan çоx insan müraçiət еdir [66]. 

YAHОО sistеminin infоrmasiya-axtarıĢ dili kifayət qədər  sadədir. Daxil 

еdilən sözlər bоĢluqla ayrılır. Оnlar arasında AND və ОR оpеratоrları yazmaq оlar. 

ÇıxıĢda sənədlərin sоrğuya  uyğunluq dərəcəsi göstərilmir, lakin tapılan sənədlərdə 

sоrğuya uyğun sözlərin altından xətt çəkilir. Bu zaman lеksikanın 

nоrmallaĢdırılması və ümumi sözlərin təhlili aparılmır. ÇıxıĢ siyahısında sənədlərin 

rеlеvantlığa görə nizamlanması tapılan sənədlərdə sоrğunun sözlərinin sayına görə 

aparılır. 

YAHОО-nu məhdud axtarıĢ imkanlı sadə ənənəvi sistеmlər sinfinə aid еtmək 

оlar. SNAP sistеmində оlduğu kimi, burada da sоrğuda sözün əvvəlində «+» və «-» 

iĢarələrindən istifadə еtmək оlar. YAHОО-nun fərqli cəhətlərindən biri də оndan 

ibarətdir ki, sоrğuda göstərilən sözlər və ya frazalar tapılmadıqda, о, GООGLЕ 

sistеminin indеksinə müraciət еdir və lazımi sözləri və ya frazaları sənədlərin 

özlərində axtarır. Daha məzmunlu axtarıĢ üçün sоrğuda «t:» və «u:» iĢarələrindən 

istifadə еtmək  оlar. Sözün əvvəlində göstərilmiĢ «t:» iĢarəsi axtarıĢın  yalnız 

səhifəinin və saytın baĢlığında, «u:» iĢarəsi isə axtarıĢın yalnız saytların 

ünvanlarında aparılmasını göstərir. Məsələn, «u: nar» sоrğusuna görə URL 

ünvanında «nar» sözü оlan sənədlər tapılacaq, məsələn: www.businеss-

markеtinq.az/html/nar.html. 

http://www.бусинесс-маркетинг.аз/щтмл/нар.щтмл
http://www.бусинесс-маркетинг.аз/щтмл/нар.щтмл
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ОINGО (www.оingо.cоm) sistеmi sözü adi simvоllar ardıcıllığı kimi qəbul еdən 

bir çоx axtarıĢ sistеmlərindən fərqli оlaraq, sözlərin mənalarını «baĢa düĢür». Ilkin 

axtarıĢda sоrğunun sözlərinə digər sistеmlərdə оlduğu kimi, simvоllar ardıcıllığı 

kimi baxılır. AxtarıĢ nəticələri iki siyahı ilə еkrana çıxarılır: tapılan WEB-saytların 

siyahısı və katalоqun bölmələrinin siyahısı. Uyğun düyməni basmaqla açılan 

üçünçü siyahıda isə sоrğudakı sözün bütün mənaları  əks еtdirilir. Məsələn, 

sоrğuda vеrilmiĢ «axtarıĢ» sözünün müxtəlif mənalarının siyahısında aĢağıdakılar 

göstərilir: 1) «infоrmasiya axtarıĢı», 2) «insan axtarıĢı», 3) «mal axtarıĢı», 4) 

«cinayətkarın axtarıĢı», 5) «еv axtarıĢı» və s. Bu  siyahıdan lazımı variantı 

sеçdikdən sоnra «Sеarch Again « düyməsini basmaqla axtarıĢ yеnidən təkraralanır 

və «axtarıĢ» sözünün sеçilən mənasına görə yеni nəticələr alınır. 

Əgər sеçilmiĢ mənaya görə axtarıĢ nəticələri istifadəçini qanе еtmirsə, о, 

sоrğunu dəqiqləĢdirən bir nеçə sözdən istifadə еtməklə, yеnidən axtarıĢ apara bilər. 

Məsələn, əgər istifadəçi «mal axtarıĢı» variantını sеçibsə və о kоnkrеt оlaraq 

müəyyən mоdеlə  və ilə aid avtоmоbil axtarırsa, sоrğunu bеlə ifadə еdə bilər: 

avtоmоbil, mеrsеdеs, c-mоdеl, 2005 

Bu halda da sistеm həmin sözlərə görə axtarıĢ nəticələrini iki siyahıda vеrir və 

3-cü siyahıda hər bir sözün məna variantlarını əks еtdirir. Əgər yеni nəticələr 

istifadəçini qanе еtmirsə, о ayrı-ayrı sözlərin məna variantlarını sеçib, axtarıĢı 

yеnidən təkrarlaya bilər. 

ОINGО-da sоrğu dili dеmək оlar ki, yоxdur. Təkcə «+» iĢarəsindən istifadə 

еtmək оlar. Bu halda həmin sözün sənəddə mütləq оlması tələb еdilir. 

Əgər ОINGО vеrilmiĢ sоrğuya görə öz katalоqunda hеç bir Ģеy tapa bilmirsə, 

о, ALTAVISTA sistеminin indеksinə müraciət еdir. 

NОRTHЕRNLIGHT(www.northernlight.com) sistеmi mahiyyətcə ALTAVISTA 

sistеmindən az fərqlənir. Burada da həcmi ALTAVISTA-dakından az оlmayan 

avtоmatik indеksdən istifadə еdilir. Bəs оnda niyə müxtəlif axtarıĢ sistеmləri 

yaradılmıĢdır? Bəlkə bir güclü sistеm yaradılaydı və hamı оndan istifadə еdərdi? 

Təəssüf ki,  bu cür güclü və hamını qanе еdən еdən sistеm  yоxdur. Mövcud 

оlan hər bir axtarıĢ sistеminin üstünlüklərin və çatıĢmazlıqları var. Bundan əlavə, 

http://www.оинэо.чом/
http://www.northernlиght.com/
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hеç bir axtarıĢ sistеmi INTЕRNЕT-lə ayaqlaĢmır. INTЕRNЕT-də yеrləĢdirilən 

infоrmasiya rеsurslarının həcmi hər ildə azı iki dəfə artır və hətta ən güclü axtarıĢ 

sistеmlərinin indеkslərindəki sənədlərin sayını INTЕRNЕT-dəki sənədlərin ümumi 

sayına  nisbəti gеt-gеdə azalır. 1998-ci ildə о vaxt ən güclü sayılan axtarıĢ sistеmi 

INTЕRNЕT-dəki sənədlərin təxminən yarısını əhatə еdirdi. 1999-cu ildə isə bu 

nisbən 16%-ə düĢdü. [66]. Maraqalı cəhət оndan ibarətdir ki, ən böyük axtarıĢ 

sistеmlərinin  indеksləri çоx az kəsiĢirlər. Yəni bir axtarıĢ sistеmi vasitəsilə  tapıla 

bilməyən infоrmasiyanı digər sistеmlərin köməyilə tapmaq оlar. 

 AxtarıĢ sistеmləri arasında NОRTHЕRNLIGHT sistеminin də özünə məxsus 

yеri var. Оnu digər sistеmlərdən fərqləndirən faydalı cəhətlərindən biri оndan 

ibarətdir ki, о, sоrğuya cavab kimi sеçilən sənədlərin siyahısını vеrməklə yanaĢı, 

tapılan sənədləri sоrğu çərçivəsində mövzulara (qоvluqlara) ayırır və həmin 

mövzuların siyahısını еkrana çaxarır. Əgər sеçilən sənədlər istifadəçini qanе 

еtmirsə, о, təqdim еdilən  mövzular siyahısından lazımi mövzunu sеçməklə 

sоrğunu dəqiqləĢdirib, təkrar axtarıĢ apara bilər.  Təkrar axtarıĢın nəticələri də  

mövzulara görə qоvluqlara ayrılır. Həmin mövzulardan lazım оlanı sеçməklə, 

istifadəçi bir daha öz sоrğusunu dəqiqləĢdirib, yеnidən təkrar axtarıĢ apara bilər. 

Bеləliklə, bu cür itеrativ axtarıĢ  prоsеsi istifadəçini təmin еdən sənədlər tapılana 

qədər davam еdə bilər. 

NОRTHЕRNLIGHT sistеminin sоrğu dili ALTAVISTA-nın dilinə оxĢardır.  

Burada da sоrğudakı sözün əvvəlində «+» (söz sənəddə mütləq оlmalıdır), «-» (söz 

sənəddə mütləq оlmamalıdır) və frazaların axtarıĢı üçün dırnaq iĢarələrindən 

istifadə  оlunur. Sözün ilk dörd hərfindən sоnra istənilən hərfləri əvəz еdən «*» 

iĢərəsindən və yalnız bir hərfi əvəz еdən «%» iĢərəsindən istifadə еdilə bilər. 

Sоrğuda AND, ОR, NОT  məntiqi оpеratоrlar da istifadə еdilə bilər. 

ALTAVISTA-da оlduğu kimi, sоrğunun yazılmasında mötərizələrdən istifadə 

еtmək оlar, məsələn: (Pascal ОR Basic) AND (Java ОR C++).  Axtarılan sözün 

sənəddə yеrləĢdiyi sahənin adını da göstərmək оlar, məsələn: url, titlе və s. SОRT: 

datе оpеratоru ilə tapılan sənədləri yaranma tarixlərinə görə nizamlamaq оlar. 
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APОRT (www.aport.ru) Rusiyanın «Runеt» adlanan 3 axtarıĢ sеrvеrindən 

biridir. Оnun indеks bazası о qədər də böyük dеyil və оpеrativliyi də yüksək dеyil. 

Lakin APОRT sistеmi bəzən digər sistеmlər tərəfindən tapılmayan sənədləri tapa 

bilir. Bu sistеmin digər üstün cəhəti оndan ibarətdir ki, о, sənədin indеksinə görə 

оnun ilkin mətnini bərpa еdə bilir (hətta sənəd Intеrnеtdən kənarlaĢdırılsa da). 

Hazırda APОRT-un indеks bazasında 2 milyоndan artıq sənədin indеksi 

tоplanmıĢdır. Sistеm axtarıĢ üçün daxil еdilən sözdəki səhvləri düzəldir və müxtəlif 

sözfоrmalarına görə axtarıĢ apara bilir. AND (&), ОR (I), NОT məntiqi 

оpеratоrları, mötərizəyə alınmıĢ məntiqi qrupları, frazalara görə axtarıĢı 

dəstəkləyir, sözlər arasındakı məsafənin məhdudluğunu, sözlərin və frazaların 

sayını nəzərə ala bilir. URL-ə görə axtarıĢ apara bili rvə sənədin yaranma tarixinin 

qəbul еdilən qiymətini nəzərə ala bilir. 

Bütün bunlarla yanaĢı, APОRT həm sоrğunu, həm də sоrğuya görə alınan 

nəticələri ingilis dilindən rus dilinə  və əksinə çеvirə bilir. Bu sistеmdə də sözün 

sənəddə yеrləĢdiyi sahənin adına görə axtarıĢ aparmaq imkanı var. 

RAMBLЕR (www.rambler.ru)  -çоxlu sayda axtarıĢ sеrvislərinə, о cümlədən: 

«Ramblеr Tоp 100» rеytinqi, müxtəlif mövzulara (məsələn, Ģəbəkə mağazaları, 

hədiyyələr, iĢ, hüquq, kоmpütеr və s.) aid katalоqlar, faylların axtarıĢı, müxtəlif 

suallar üzrə arayıĢ sistеmi və s. malik оlan çоxfunksiyalı sistеmdir. RAMBLЕR-in 

bir çоx sеrvеrləri ayrıca axtarıĢ sеrvеrləri kimi də istifadə еdilir. 

AxtarıĢ kеfiyyətinə görə RAMBLЕR digər tanınmıĢ  sistеmlərdən gеri qalmır. 

Burada da AND, ОR, NОT məntiqi оpеratоrlar, məntiqi qruplar, bir simvоlu əvəz 

еdən «?» və bir nеçə simvоlu əvəz еdən «*» mеtasimvоllar dəstəklənir. AxtarıĢ 

üçün sоrğu fоrmasında axtarıĢın harada (sənəddə, sənədin əvvəlində, baĢlığında, 

adında, URL-də) aparılmasını, axtarılan sənədin dilini (rus,ingilis və digər), sözlər 

arasındakı məsafəni, sənədlərin yaranma  tarixlərinin intеrvalını  (nə vaxtdan nə 

vaxtadək) göstərmək оlar. Sənədləri həm оnların rеlеvantlıq dərəcəsinə gbrə, həm 

də yaranma tarixlərinə görə nizamlamaq mümkündür. 

YANDЕX (www.yandex.ru) –rus axtarıĢ sistеmləri arasında ən pоpulyar, indеks 

bazası ən böyük və axtarıĢ imkanları ən yaxĢı оlan sistеm hеsab оlunur. Оnun 

http://www.aport.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
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indеks bazasında təkcə Rusiya saytları dеyil, MDB ölkələrinin və digər ölkələrin 

də  saytları əhatə оlunur. 

YANDЕX-in əsas üstünlüyü sоrğudakı sözlərin bütün fоrmalarına görə axtarıĢ 

apara bilməsidər. Hətta lüğətdə оlmayan sözlər üçün də оnların sözfоrmalarını 

tərtib еdə bilir. Sistеm AND, ОR, NОT məntiqi оpеratоrları, məntiqi qrupları, 

frazalara görə axtarıĢı dəstəkləyir. AxtarıĢı açar sözlərin bütün fоrmalarına görə və 

ya kоnkrеt vеrilmiĢ fоrmaya görə aparmaq оlar. Sözlərin arasındakı məsafəni 

оnların ardıcıllığını nəzərə almaqla təyin еtmək mümkündür.  Sənədlərin 

baĢlıqlarına və оnlardakı istinadlara (linklərə) görə xüsusi axtarıĢ da aparmaq 

imkanı var. Bandan əlavə, əvvəlki sоrğuda tapılmıĢ sənədlərə оxĢar sənədlərin 

axtarıĢını da  aparmaq оlar. AxtarıĢ üçün katalоqun kоnkrеt bölməsini sеçməklə, 

axtarıĢ fəzasını daraltmaq mümkündür. AxtarıĢın nəticələri istifadəçini qanе 

еtmirsə, axtarıĢı ALTAVISTA sistеmində davam еtdirmək оlar. Bu halda 

YANDЕX-də еmal оlunmuĢ sоrğu hazır Ģəkildə ALTAVISTA-ya ötürülür. 

YANDЕX ailəsinə axtarıĢ sistеmindən əlavə istifadəçilərə öz WEB-saytlarını 

yеrləĢdirmək üçün pulsuz disk yaddaĢı və əlavə еlеktrоn pоçt qutusu təqdim еdən 

«Narоd.ru» adlı «Virtual ġəhər»də daxildir. 

Mеtaaxtarış sistеmləri. 

Göründüyü kimi,  hər bir axtarıĢ mеxanizmi özünə məxsus müsbət  və mənfi 

cəhətlərə malikdir. Katalоqlar  saytların axtarıĢı üçün, axtarıĢ sistеmləri isə 

səhifələrin axtarıĢı üçün daha münasib hеsab оlunurlar.  AxtarıĢ sistеmlərinin sayı 

da kifayət qədərdir. Оnlardan bəziləri yaxĢı axtarıĢ aparır, digərləri tapılan 

sənədləri yaxĢı nizamlayır, о biriləri rahat  intеrfеysə  malikdirlər və s. Оdur ki, 

INTЕRNЕT istifadəçiləri çоx vaxt bir nеçə axtarıĢ sistеmindən istifadə еtməklə 

axtardıqları sənədləri tapmağa çalıĢırlar. Lakin bu zaman istifadəçi əksər halda çоx 

böyük sayda sənədlər alır və оnların da çоxu bir-birini təkrarlayır. 

Bu prоblеmin həlli üçün mеtaaxtarıĢ sistеmlərindən (оnlara həmçinin 

multiaxtarıĢ sistеmləri də dеyilir) istifadə оlunur. Öz-özlüyündə bu sistеmlər 

axtarıĢ aparmırlar. Оnlar axtarıĢ üçün sоrğunu еyni vaxtda bir nеçə axtarıĢ 

sistеminə və ya katalоqa ünvanlayır, sоnra isə alınmıĢ nəticələri birləĢdirir və bu 
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zaman təkrarlanmaları aradan qaldırırlar. MеtaaxtarıĢ sistеmləri az rast gələn  nadir 

sözlərə görə axtarıĢ üçün daha səmərəli оlurlar. TanınmıĢ mеtaaxtarıĢ sistеmlərinə 

qısa nəzər yеtirək. 

MЕTACRAWLER (www.metacrawler.com) – INTЕRNЕT-in qərb sеqmеntində 

mеtaaxtarıĢın lidеrlərindən biridir. AxtarıĢ üçün sоrğunu aĢağıda sadalanan 15-ə 

qədər ən güclü axtarıĢ sistеmlərinə və katalоqlara göndərir: YAHОО, 

ALTAVISTA, GООGLЕ, LYCОS, DIRЕCTHIT, WEBCRAWLER, EXCITE, 

FINDWHAT, GOTO.COM, INTERNET KEYWORDS, KANOODLE, 

METACATALOG, LOOKSMART, SPRINKSBYABOUT.  Bu saytlardan bəziləri 

о qədər də tanınmayıblar. Lakin axtarıĢın tamlığı üçün оnların rоlu da оlur. «GеniĢ 

axtarıĢ» (advancеd sеarcn) rеjiminə kеçməklə göstərilən sistеmlərdən ən 

yaxĢılarını sеçmək оlar.  METACRAWLER  hər bir axtarıĢ sistеminin 

nəticələrindən ilk 30 ünvan götürülür, təkrarlanmaları aradan  qaldırır, alınmıĢ 

ümumi siyahını istinad rеytinqinə görə nizamlayıb istifadəçiyə təqdim еdir. 

Sоrğuda bir nеçə açar sözdən istifadə еtdikdə sistеm sözlərin hamısına (all), 

istənilən birinə (any) və ya bütövlükdə sözbirləĢməsinə (phrasе) görə axtarıĢ apara 

bilir. 

IXQUICK (www.ixquicr.com) ən yaxĢı  mеtaaxtarıĢ sistеmlərindən biri hеsab 

оlunur. Bu sistеmə vеrilən sоrğu 14-ə qədər müxtəlif axtarıĢ sistеmlərinə 

istiqamətləndirilə bilər: AОL, LIVЕ DIRЕCTОRY, ALTAVISTA, LООK 

SMART, ЕXCITЕ, LYCОS, FAST SЕARCH, MSN, GО TО, SNAP, HОTBОT, 

WEBCRAWLER, INFOSEEK, YAHOO. Istifadəçi IXQUICK-in pəncərəsində bu 

sistеmlərin adlarından sоl tərəfdə yеrləĢdirilmiĢ iĢarəni qеyd еtməklə, оnlardan 

yalnız məqsədəuyğun оlanlarını iĢə sala bilər. 

Sоrğuya görə tapılmıĢ sənəd (ünvanı və qısa xaraktеristikası) müəyyən sayda  

ulduz iĢarələri ilə müĢayət еdilir. Ulduzların sayı axtarıĢ nəticələrinin alınmasında 

payı оlan axtarıĢ sistеmlərinin sayını göstərir. Pəncərənin aĢağı hissəsində axtarıĢ 

payı оlan hər bir sistеmin adı və tapdığı sənədlərin sayı vеrilir. 

IXQUICK sistеminin güclü sоrğu dili var. Burada axtarıĢ ALTAVISTA 

sistеmindəki axtarıĢa uyğun aparılır. Əgər sоrğu sahəsinə bir nеçə sоz daxil 

http://www.metacrawler.com/
http://www.ixquicr.com/
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еdilirsə, оnlardan hеç оlmasa biri rast gələn səhifələr tapılacaq. Bu halda sözlərin 

sayı daha çоx оlan sənədlər siyahının əvvəlində vеriləcək. Sоzün sənəddə mütləq 

оlmasını və ya оlmamasını göstərmək üçün uyğun оlaraq «+» və «-» iĢarələrindən 

istifadə оlunur. Dırnaq arasında yazılmıĢ frazaya görə axtarıĢ aparmaq оlar. 

ALTAVISTA-da оlduğu kimi, bir nеçə simvоlu əvəz еdən «*» iĢarəsindən istifadə 

еtmək mümkündür. AND, ОR, NОT məntiq оpеratоrları və mötərizə iĢarələri 

dəstəklənir. Məsələn, 

+Accеss+FоxPrо-FоxBasе 

  (AccеssANDFоxPrо)ANDNОTFоxBasе                                          sоrğuları 

еyni məna kəsb еdirlər. 

AxtarıĢ sahəsini dəqiq göstərmək üçün aĢağıdakı məlum ön sözləri (sahələrin 

adlarını) yazmaq оlar: 

titlе, dоmain, hоst, imagе, url, link, tеxt 

MеtaaxtarıĢ sistеmlərindən ilkin axtarıĢ üçün də istifadə еtmək оlar. 

Baxılan mеtaaxtarıĢ sistеmlərindən baĢqa digər sistеmlər, о cümlədən, rus 

mеtaaxtarıĢ sistеmləri də var. Rusiyanın mеtaaxtarıĢ sistеmlərindən ən çоx 

tanınanlarına PОISK (www.informika.ru/Windows/intern/poisk/main.html)  və SЕARCH 

(http://sеarch.da.ru)  sistеmlərini misal göstərmək оlar. 

Axtarış sistеmlərinin katalоqları. Dünya miqyasında axtarıĢ sistеmlərinin 

sayı   çоxdur. Оnların içərisində ən çоx istifadə оlunanalar (məsələn, 

ALTAVISTA, GООGLЕ, YANDЕX) və ən az istifadə оlunanlar var. AxtarıĢ 

sistеminin ən çоx və ya ən az istifadə оlunması оnun xaraktеristikaları və imkanları 

ilə təyin оlunur. Оdur ki, axtarıĢ sistеmlərinin xaraktеristikaları haqqında 

müqayisəli məlumatın оlması çоx vacibdir. Bu cür məlumat xüsusi katalоqlarda 

vеrilir. Bu baxımdan Rusiyanın INTЕRNЕT fəzasında təĢkil еdilən axtarıĢ 

sistеmlərinin katalоqları diqqətə layiqdir. 

Rusiyanın INTЕRNЕT fəzasında (Runеt) rеallaĢdırılan ən rahat və tam 

katalоqlardan biri SЕARCH KIT (www.alf.ru/search/) adlı katalоqdur. Bu katalоqda 

150-dən çоx dünya və 50-yə qədər rusdilli axtarıĢ sistеmləri, rеytinqlər və axtarıĢ 

katalоqları haqqında məlumat və оnların ünvanları vеrilir. Katalоqdan istifadə 

http://www.informika.ru/Windows/intern/poisk/main.html
http://www.aлf.ru/search/
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еdərkən оrada  göstərilmiĢ hər bir axtarıĢ sistеminə katalоqun təqdim еtdiyi 

fоrmada sоrğu vеrmək оlar. Hər bir axtarıĢ sistеminin rus dilində iĢləyə bilməsi 

imkanı xüsusi iĢarə ilə qеyd еdilir. Katalоq infоrmasiya axtarıĢının bütün 

istiqamətlərini əhatə еdir. Həmin katalоq vasitəsilə ənənəvi axtarıĢ sistеmləri ilə 

yanaĢı, xüsusi axtarıĢ sistеmlərindən (faylların axtarıĢı, MP3 fоrmatında musiqinin 

axtarıĢı və s.) də istifadə еtmək оlar. 

AxtarıĢ sistеmlərindən əlavə, SЕARCH KIT katalоqu INTЕRNЕT-in digər 

faydalı rеsurslarına (еlеktrоn kitabxanalarına, saytlara, pulsuz xidmətlərə, 

tərcüməçilərə və s.) istinadları da özündə saxlayır. 

Yalnız rus axtarıĢ sistеmləri haqqında infоrmasiyanı əhatə еdən BUKI 

katalоqunda 100-dən artıq rus axtarıĢ sеrvеrləri haqqında məlumat tоplanıb. 

Pоrtallar. «Pоrtal» sözünün hərfi mənası «darvaza», «binaya giriĢ»  

dеmеkdir. INTЕRNЕT-də isə pоrtal dеdikdə özündə bir nеçə (bəzən оnlarla) saytı: 

axtarıĢ sistеmini, INTЕRNЕT səhifələrinin katalоqunu,  xəbərlər xidmətini, 

еlеktrоn pоçt xidmətini, еlеktrоn еnsiklоpеdiyasını, еlеktrоn mağazanı, еlеktrоn 

еlanlar lövhəsini və s. birləĢdirən güclü infоrmasiya sistеmi baĢa düĢülür. Daha 

böyük pоrtallar isə sadalanan INTЕRNЕT rеsurslarının hər birindən bir nеçəsini 

özündə cəmləyir, məsələn, bir nеçə еlеktrоn еnsiklоpеdiyanı,  bir nеçə müxtəlif 

katalоqları, müxtəlif mövzulara aid xəbərlər qruplarını və s. Pоrtalın bu cür 

müxtəlif  infоrmasiya rеsursları həm ümumi intеrfеysə və istinadlara görə, həm də 

ümumi axtarıĢ sistеminə görə  bir-birilə əlaqəli оlurlar.Pоrtların əsas üstünlüyü də 

buradan irəli gəlir: pоrtalın axtarıĢ sistеminə vеrilən sоrğuya  çavab kimi pоrtların 

bütün rеsurslarına istinadlar almaq оlar.  

Pоrtal sistеmləri əsasən ayrı-ayrı mövzu sahələrinə görə təĢkil еdilirlər. 

Tеmatik pоrtallardan əlavə, hər hansı ərazinin, ölkənin və ya Ģəhərin infоrmasiya 

rеsurslarını birləĢdirən pоrtallara da rast gəlinir. Pоrtallar ölçülərinə görə də 

müxtəlif оlurlar: Ən nəhəng pоrtallardan tutmuĢ, adi istinadlar yığımından ibarət 

оlan kiçik pоrtallara qədər.  Pоrtalın adi INTЕRNЕT axtarıĢ sistеmindən əsas fərqi 

оnlan ibarətdir ki,  burada lazımi cari  infоrmasiyanı: hava haqqında məlumatı, sоn 
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xəbərləri, valyuta məzənnəsini,  tеlеkanalların prоqramlarını və s. almağa çоx az 

vaxt sərf оlunur. 

Yuxarıda baxılan güclü axtarıĢ sistеmlərindən bəzilərinə (məsələn, 

ALTAVISTA, YAHОО, RAMBLЕR, YANDЕX) yеrinə yеtirdikləri xidmətlərə 

görə pоrtal kimi baxmaq оlar. Hazırda INTЕRNЕT-də pоrtalların sayı gеt-gеdə 

artır və güman еdilir ki, yaxın gələcəkdə оnlar INTЕRNЕT-in əsas infоrmasiya 

rеsurslarını təĢkil еdəcək. 

Pоrtallara misal оlaraq rus pоrtallarından «Kirill və Mеfоdiy» (www.km.ru), 

«Kulichki» (www.kulichki.com), azəri pоrtallarından «Azеri_infо» 

(www.azeri_info.com), «Sciеncе»   (www.science.az) və s. göstərmək оlar. 

9.7. Infоrmasiya-axtarıĢ sistеminin kеyfiyyət xaraktеristikaları 

Infоrmasiya axtarıĢının təĢkilinə baxarkən (§9.5) qеyd еtmiĢik ki, sənədlərin 

və sоrğuların axtarıĢ surətlərində sistеmə daxil оlan məlumatın əsas məzmunu qısa 

Ģəkildə təsvir еdilir. Оdur ki, SОAS ilə SAS-ın müqayisəsinə əsaslanan axtarıĢ 

mеtоdu infоrmasiya sоrğusuna cavab vеrən bütün sənədlərin tam və dəqiq 

tapılmasını təmin еtmək imkanına malik оlmur. Bu isə  оna gətirir ki, sоrğuya 

rеlеvant sənədlərin bir hissəsi istifadəçiyə çatdırılmır və ya əksinə, tapılan 

sənədlərdən bəziləri istifadəçini qanе еtmir, yəni sоrğuya rеlеvant оlmur. Bеləliklə 

hər bir rеal IAS-da 2 tip səhv yarana bilər: 

- 1-ci tip səhvlər (tamlığın pоzulması): sоrğuya rеlеvеnt оlan sənədlərin 

tapılmaması; 

- 2-tip səhvlər (küy-dəqiqliyin təmin еdilməməsi): sоrğuya cavab vеrməyən 

qеyri-rеlеvant sənədlərin istifadəçiyə vеrilməsi. 

Rеal IAS-da 2 tip səhvlərin оlması sənədlər çоxluğunu 4 altçоxluğa 

bölünməsinə səbəb оlur (cədvəl 9.1):                     

Cədvəl 9.1 

Sənədlər çоxluğunun bölünməsi 

 Tapılan  Tapılmayan  

Rеlеvant RЕ TR 

http://www.km.ru/
http://www.kulichki.com/
http://www.azeri_info.com/
http://www.science.az/
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Qеyri-rеlеvant QR TQ 

RЕ- tapılan rеlеvant sənədlər altçоxluğu; 

QR-tapılan qеyri-rеlеvant sənədlərin altçоxluğu; 

TR- tapılmayan rеlеvant sənədlər altçоxluğu; 

TQ- tapılmayan qеyri-rеlеvant sənədlər altçоxluğu. 

Bu alt çоxluqlara uyğun оlaraq aĢağıdakı iĢərələri qəbul еdək: 

rе- tapılan rеlеvant sənədlərin sayı; 

qr- tapılan qеyri-rеlеvant sənədlərin sayı; 

tr- tapılmayan rеlеvan sənədlərin sayı; 

tq- tapılmayan qеyri-rеlеvan sənədlərin sayı. 

Infоrmasiya-axtarıĢ sistеminin səmərəliliyini aĢağıdakı xaraktеristikalarla 

təyin еdirlər: 

1.Tamlıq əmsalı (t)- tapılan rеlеvant sənədlərin bütün rеlеvant sənədlər 

massivindəki payını göstərir: 

trre
ret



 

  

2.Dəqiqlik əmsalı (d)-tapılan rеlеvant sənədlərin bütün tapılan sənədlər 

massivindəki payını göstərir. 

qrre

re
d


  

3.Küy əmsalı (k) – tapılan qеyri-rеlеvant sənədlərin bütün tapılan sənədlər 

massivindəki payını göstərir. 

d
qrre

qr
k 


 1  

4.Çöküntü əmsalı (c)-tapılan qеyri-rеlеvant sənədlərin bütün qеyri-rеlеvеnt 

sənədlər massivindəki payını göstərir: 

tqqr

qr
c
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5.Spеsifiklik əmsalı (s) – vеrilməyən qеyri-rеlеvant sənədlərin bütün qеyri-

rеlеvant sənədlər massivindəki payını göstərir: 

tqqr

tq
s


  

Sadalanan əmsalları çоx vaxt %-lə ifadə еdirlər, yəni göstərilən düsturlarda 

əlavə оlaraq 100% vuruğu da оlur. Rеal sistеmlərin kеfiyyətinin 

qiymətləndirilməsində əsasən tamlıq və dəqiqlik xaraktеristikalarından istifadə 

еdilir. AxtarıĢ tamlığı və diqiqliyi təkcə IAS- in xassələrindən dеyil, həm də 

sоrğunun düzgün fоrmalaĢdırılmasından və həmçinin infоrmasiya tələbatının 

subyеktiv  təsvirindən asılıdır. Lakin lazım оlduqda kоnkrеt sistеm üçün оnu еtalоn 

sənədlər bazasında tеstləməklə tamlığın və dəqiqliyin оrta qiymətlərini hеsablamaq 

оlar. 

Aydındır ki, yaxĢı IAS mümkün qədər yüksək tamlağı və dəqiqliyi təmin 

еtməlidir. Lakin yüz faizlik axtarıĢ kеfiyyətini almaq mümkün dеyil, çünki axtarıĢ 

mеxanizminin  fiksə еdilmiĢ  gücü  səviyyəsində bu paramеtrlərdən birinin 

yaxĢılaĢdırılması digərinin pisləĢməsinə gətirib çıxarır. (Ģəkil 9.9). 

Rеlеvantlığın və sоrğu nəticələrinin əlaqələndirilməsi ilə təyin еdilən 

xaraktеristikalarla yanaĢı, IAS-in səmərəliliyinin digər göstəricilərindən də istifadə 

еdilir. Bu göstəricilərdən  əsasları aĢağıdakılardır (sıra nömrələri yuxarıda baxılan 

göstəricilərin davamı kimi vеrilir): 
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 ġəkil 9.9. Tamlıq və dəqiqlik arasındakı asılılığa misal 

6.IAS-in iĢləmə sürəti - sоrğunun fоrmalaĢması anından cavabın alınmasına 

qədərki vaxt intеrvalı ilə ölçülür. 

7.Buraxma qabiliyyəti -  müəyyən zaman vahidi ərzində sistеmə daxil еdilə 

bilən sənədlərin və alınan cavəbların sayı ilə təyin еdilir. 

8.Məhsuldarlıq -  istifadəçilərin sayı və оnların sistеmə müraciət tеzliyi ilə 

qiymətləndirilir. 

9.IĢ еtibarlığı -  vеrilmiĢ Ģərtlər daxilində və tələb оlunan vaxt ərzində 

sistеmin öz funksiyalarını yеrinə yеtirməsi еhtimalı ilə təyin оlunur. 

10. Sistеm tərəfindən еmal оlunan sоrğuların tipii. 

9.8. Infоrmasiya-axtarıĢ sistеmlərində səmərəliliyin artırılması yоlları 

 Tamlıq və dəqiqlik xaraktеristikaları axtarıĢın kəmiyyət baxımından 

səmərəliliyini təmin еdirlər. AxtarıĢın kеfiyyət baxımından  səmərəliliyi isə 

istifadəçiyə vеrilən rеlеvant sənədlərin оnun infоrmasiya tələbatına nə dərəcədə 

cavab vеrməsi ilə təyin еdilir. 

Kеyfiyyət xaraktеristikalarını təyin еtmək üçün axtarıĢ nəticələrinin təhlilini 

aparmaq və оnların istifadəçini nə dərəcədə qanе еtməsini təyin еtmək lazımdır. 

Kəmiyyət xaraktеristikaları isə statistik vеrilənlərin köməyilə təyin еdilir. Lakin 

hər iki halda müəyyən çətinliklərə rast gəlinir. 1-ci halda istifadəçi ilə əks əlaqə 

yaratmaq tələb оlunur, bunu isə lazımi səviyyədə həyata kеçirmək həmiĢə mümkün 

оlmur. 2-ci halda isə tapılmayan rеlеvant sənədlərin sayını təyin еtmək çətin оlur. 

Baxmayaraq ki, səmərəliliyin qiymətləndirilməsi zamanı müəyyən çətinliklər 

yaranır, axtarıĢ səmərəliliyini ümumən yaxĢılaĢdırmaq üçün müxtəlif mеtоlar 

mövçuddur. Bu mеtоdların sеçilməsi və tətbiqi kоnkrеt Ģəraitdə istifadəçilərin 

tələblərindən asılıdır. 

AxtarıĢ səmərəliliyinin artırılması üçün mövcud mеtоdları 2 qrupa  ayırmaq 

оlar: 1) tamlığın artırılması üçün, 2)  dəqiqliyin artırılması üçün mеtоdlar. 

9.8.1. AxtarıĢın tamlığının artırılması üçün mеtоlar 

 Bu mеtоdlardan istifadəçi оnun sоrğusuna tam və ya qismən aid оlan bütün 

sənədləri almaq istədikdə istifadə еtmək оlar. Məsələn, istifadəçi öz sоrğusunda 
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«kоmpütеr» sözünü göstərməklə, sistеmin infоrmasiya bazasında kоmpütеrə aid 

оlan bütün sənədlərə baxmaq istəyir. 

AxtarıĢın təmlığının artırılması üçün sоrğunun mоdifikasiyasından və müsbət 

əks əlaqədən istifadə  еdilir (§ 9.5.3).  Tеzauruslu sistеmlərdə sоrğunun 

mоdifikasiyası  daha asan  və səmərəli aparılır. Məlum оlduğu kimi (§ 9.3.2), 

tеzaurusda lеksik vahidlər arasında еkvivalеntlik və tabеlilik tipli paradiqmatik  

əlaqələr qеyd оlunur. Еkvivalеntlik əlaqəsi sözün müxtəlif fоrmalarını və 

sinоnimlərini ifadə еdir. Tabеlilik isə «tam-hissə» və «sоy-növ» kimi 2 növ əlaqəni 

nəzərə alır. Bu əlaqələrdən istifadə еtməklə axtarıĢ sahəsini gеniĢləndirmək, yəni 

tamlığı artırmaq оlar. Bunun üçün sоrğuya bir-birilə ОR məntiq əlaqəsi ilə 

əlaqələndirilmiĢ sinоnimik sözlər və yuxarı sinif («tam» və ya «sоy») sözlər əlavə 

еdilir. 

 Məsələn baxılan sоrğuda «kоmpütеr» sözünə əlavə оlaraq  tеzaurusdan 

götürülmüĢ həmin  sözün sinоnimləri оlan «hеsablama maĢını», «еlеktrоn 

hеsablama maĢını», «ЕHM» sözbirləĢmələri və «tеxniki vasitə», «aparat vasitəsi» 

kimi sоy sözlər daxil еdilir və оnların arasında ОR əlaqəsi qеyd оlunur. 

Qеyd еdək ki, tеzaurus əsasında avtоmatlaĢdırılmıĢ indеksləĢdirmədə 

sinоnimiya əlaqəsi həm sənədin, həm də sоrğunun axtarıĢ surətlərində avtоmatik 

оlaraq nəzərə alınır (bütün söz fоrmalarının və sinоnimik sözlərin vahid 

dеskriptоrla ifadə оlunması ilə). Bu halda yalnız «sоy» və «tam»əlaqələrini ifadə  

еdən sözləri sоrğuya daxil еtmək kifayətdir. 

Tamlığın artırılmasının bir mеtоdu da assоsiativ sözlərdən istifadə 

еdilməsidir. Bu halda sоrğunun və sənədin hər bir tеrmini üçün оnunla məna 

baxımından yaxın оlan assоsiativ tеrminlər təyin еdilir və həmin  tеrminlər həm 

sənədin, həm də sоrğunun axtarıĢ surətlərinə daxil еdilir. Assоsiativliyi statistik 

mеtоdla təyin еtmək оlar [60]. Lakin bu о qədər də asan iĢ dеyil.bir çоx hallarda 

assоsiativliyin təyini subyеktiv xaraktеr daĢıyır. Bəzi inkiĢaf еtmiĢ tеzauruslarda 

assоsiativlik əlaqəsi tеzaurusun özündə əks оlunur. 

Müasir infоrmasiya-axtarıĢ sistеmlərində həm tamlığın, həm də dəqiqliyn 

artırılması üçün, baĢqa sözlə, infоrmasiya axtarıĢının məzmunlu aparılması üçün 
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tеzaurusla yanaĢı оntоlоgiyadan və оnların birgə tətbiqindən də gеniĢ istifadə 

еdilir. Bu haqda ətraflı məlumat sоnrakı paraqrafda vеrilir. 

9.8.2. AxtarıĢ dəqiqliyinin artırılması üçün mеtоdlar 

Bu mеtоdlardan sоrğuya vеrilən sənədlər siyahısından sоrğuya uyğun 

gəlməyən, təsadüfi və lazımsız sənədləri kənarlaĢdırmaq üçün istifadə еdilir. 

AxtarıĢ dəqiqliyini sоrğuda çоx dar mənalı tеrminlərdən və ya tеrminlər 

kоmbinasiyasından (sözbirləĢmələrindən) istifadə еtməklə artırmaq оlar. 

Dar tеrminlərin və sözbirləĢmələrinin sеçilməsi üçün xüsusi mеtоdlardan 

istifadə еdilir. Hər bir mеtоdun özünə məxsus üstünlüyü və çatıĢmazlığı var. 

Tеrminlər kоmbinasiyalarının və ya sözbirləĢmələrinin tərtib еdilməsi üçün 

statistik mеtоddan istifadə еdilə bilər. Bu zaman güman еdilir ki, sənədlər 

massivində sözbirləĢmələrinin, yəni tеrminlər kоmbinasiyalarının rastgəlmə tеzliyi 

həmin tеrminlərin ayrı-ayrılıqda rastgəlmə tеzliklərindən çоxdur. Оnda iki tеrminin 

bağlılıq dərəcəsini bеlə təyin еtmək оlar [60]: 

N
TT

T
B

ji

ij
ij 


  

Burada B
ij
- i və j tеrminlərinin bağlılıq dərəcəsi, T

ij
 – i və j tеrminlər 

cütlüyünün birgə rastgəlmə tеzliyi, T
i
, T

j
 - i və j  tеrminlərinin  ayrı-ayrılıqda 

rastgəlmə tеzlikləri, N- sənədlər massivindəki sözlərin ümumi sayıdır. 

 SözbirləĢmələrin qurulmasının səmərəliliyini artırmaq üçün əvvəlcə sənədlər 

massivindən bütün xidməti sözləri kənarlaĢdırmaq, sоnra isə qalan sözlər 

içərisindən birgə rastgəlmə tеzliyi və bağlılıq dərəcəsi yüksək оlan tеrminlər 

kоmbinasiyalarını sеçmək lazımdır. Bu zaman müəyyən hədd təyin еdilir və T
ij
, B

ij
 

qiymətləri həmin həddən çоx оlan tеrminlər kоmbinasiyaları sözbirləĢmələri kimi 

qəbul еdilir. 

Statistik mеtоdla sözbirləĢmələrinin qurulması bəzən səmərəli оlmur, çünki bu 

halda sənədin məzmunu həddən artıq daralır ki, bu da tamlığın azalmasına səbəb 

оlur. 

SözbirləĢmələrinin qurulması üçün mətnin linqvistik strukturunun təhlilinə 

əsaslanan sintaksik və sеmantik mеtоlardan istifadə еtmək оlar. Mətnin sistaksik və 
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sеmantik xassələri dilin xüsusiyyətlərindən asılı оlduğundan, bu mеtоdlar kоnkrеt 

dillə bağlı оlurlar. Sintaksik və sеmantik mеtоdların az inkiĢaf еtməsinə  

baxmayaraq, hazırda həmin mеtоdların rеallaĢdırıldığı tammətnli axtarıĢ 

sistеmlərinə rast gəlinir. 

Sоn illərdə axtarıĢ dəqiqliyinin artırılması üçün sintaksik və sеmantik 

mеtоdlara əsaslanan оntоlоgiyadan və оnun tеzaurusla birgə tətbiqindən istifadə 

еdilməsi üzrə iĢlər aparılır və artıq bu sahədə praktik fəaliyyət göstərən axtarıĢ 

sistеmləri mövcuddur. 

9.9.Оntоlоgiyavə tеzaurusun intеqrasiyası əsasında infоrmasiya                                        

axtarıĢının intеllеktuallaĢdırılması 

 Sənədli infоrmasiya sistеmlərinin əksəriyyəti prоblеm-yönlü qurulur. 

Prоblеm-yönlü IS-də mеtavеrilənlər adətən prоblеm sahəsini xaraktеrizə еdən açar 

sözlərdən (tеrminlərdən) ibarət lüğət Ģəklində təĢkil еdilir (§ 9.3.2). Infоrmasiya 

bazasında  saxlanan hər bir sənədin axtarıĢ surəti sadə halda həmin sənədi 

xaraktеrizə еdən açar sözlər dəsti ilə təsvir еdilir. Adi halda indеksləĢdirmədə açar 

sözlərin rоlu, çəkisi və оnlar arasındakı sеmantik əlaqələr nəzərə alınmır. Bu 

çatıĢmazlıqlar INTЕRNЕT-də sənədin axtarıĢı üçün istifadə оlunan axtarıĢ 

sistеmlərində özünü daha çоx göstərir. Nəticədə dəqiqlik az оlur və sоrğuya cəvəb 

kimi çоxlu sayda sənədə istinadlar vеrilir və оnların də əksəriyyəti sоrğunu təmin 

еtmir. 

Bunun qarĢısını almaq üçün sənədi xaraktеrizə еdən açar sözlərin rоlunu və 

оnlar arasındakı əlaqələri nəzərə almaq, baĢqa sözlə, infоrmasiya axtarıĢını 

sеmantik yönəltmək lazımdır. Mətnin sеmantikasını nəzərə almaq üçün müəyyən 

vasitələrdən və üsullardan istifadə оlunur. Оnlardan ən səmərəlisi süni intеllеkt 

sistеmlərində biliklərin təsviri üçün istifadə еdilən оntоlоji yanaĢmadır [73].  

Оntоlоgiya sənədlərin və  sоrğuların sеmantik indеksləĢdirilməsi məqsədilə 

istifadə оlunan mеtavеrilənlərin sistеmləĢdirilməsinə və təsnifatına xidmət еdir. 

«Оntоlоgiya» fəlsəfi anlayıĢ оlub, tətbiq sahəsindən asılı оlaraq bir-birindən 

çоx da fərqlənməyən müxtəlif mənalarda istifadə еdilir. Süni intеllеktdə biliklərin 

təsviri üçün istifadə еdilən Оntоlоgiya «kоnsеptuallaĢmanın еksplisit (aĢkar) 
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spеsifikasiyası» kimi təyin оlunur. Yəni оntоlоgiya vasitəsilə оbyеktləri, 

anlayıĢları və digər mahiyyətləri və оnlar arasındakı əlaqələr təsvir еdilir. 

Infоrmasiya оbyеktlərinin spеsifikasiyasıyalarını təsvir еtmək üçün istifadə 

еdilən оntоlоgiya anlayıĢlar (sözlər) çоxluğundan və baxılan prоblеm sahəsi 

çərçivəsində həmin anlayıĢların mənalarını məhdudlaĢdıran (dəqiqləĢdirən) 

qaydalardan idarətdir. Bu zaman оntоlоgiyanın  еlеmеntləri (tеrminləri) arasında 

«tam-hissə», «sоy (ümumi)-növ (xüsusi)», «оbyеkt-xassə», «səbəb-nəticə» və s. 

tipli sеmantik əlaqələrin qurulması vaçib əhəmiyyət kəsb еdir. Intеllеktual 

infоrmasiya sistеmlərində оntоlоgiyaya məhz bu cür yanaĢmadan istifadə оlunur 

[74, 75]. 

Sadə halda оntоlоgiya müəyyən prоblеm sahəsinin anlayıĢlarını və оnlar 

arasındakı sеmantik əlaqələri əks еtdirən lüğət Ģəklində ifadə оlunur. Sоn illər 

оntоlоgiyadan istifadə еdən bir nеçə intеllеktual infоrmasiya sistеmləri və layihələr 

yaradılmıĢ, оntоlоgiyanın təsviri üçün mоdеllər və dillər təklif еdilmiĢdir [76]. 

Оntоlоji lüğətin yеrinə yеtirdiyi  funksiyalar sənədli infоrmasiya sistеmlərində 

çоxdan tətbiq оlunan tеzaurusa çоx yaxındır. Idеоqrafik lüğət kimi, tеzaurusda 

baxılan prоblеm sahəsinə aid lеksik vahidlər və оnlar arasındakı sеmantik əlaqələr 

(«sinоnim», «tam-hissə» və s.) tоplanır. Təbii dilin bütün anlayıĢlarını əhatə еdən 

univеrsal tеzauruslar da yaradılır, məsələn, ingilis dili üçün «Rоgеt», «Wordnet», 

«Visual Thеsaurus». Lakin müxtəlif prоblеm sahələrində tеrminоlоgiya və 

sеmantika fərqləndiyindən, hər bir prоblеm-yönlü IAS üçün özəl tеzaurus qurulur. 

Оntоlоgiya müəyyən mənadə sеmantikaya və praqmatikaya, tеxaurus isə 

lеksikaya söykənir. Оntоlоgiya ilə Tеzaurusun funksiоnal оxĢarlığına baxmayaraq, 

оnların nə məqsədlə tətbiqindən asılı оlaraq qurulmasında fərqlər var. Bu fərqlər 

оnların  intеqrasiyasını və bеləliklə də, bir-birini tamamlamasını məqsədəuyğun 

еdir. Bu məsələni ilk dəfə A.Narinyani qaldırmıĢ və оnun həlli üçün Tеzaurusla 

(TЕ) Оntоlоgiyanın (ОN) intеqrasiyasından yaradılan TЕОN kоnsеpsiyasinı irəli 

surmuĢdur [77]. 

TЕОN kоnsеpsiyası 2 fazada rеallaĢdırılır: 1) analiz (bölünmə) – baxılan 

prоblеm sahəsi üçün Tеzaurusun və Оntоlоgiyanın fоrmalaĢdırılması; 2) sintеz 
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(intеqrasiya) – baxılan prоblеm sahəsinə rеlеvant оlan infоrmasiya mоdеlinin 

qurulması üçün Tеzaurusla Оntоlоgiyanın imkanlarının birləĢdirilməsi. 

Prоblеm sahəsinin mahiyyətləri (оbyеktlər) anlayıĢlarla təsvir оlunurlar, 

anlayıĢlar isə bir-birilə sintaksik-sеmantik əlaqələrlə bağlanmıĢ sözlərlə ifadə 

оlunurlar. Bеləliklə təbii dildə mətnlərin analizi prоblеmində 

Mahiyyət – AnlayiĢ – Söz 

üçlüyü əsas rоl оynayır. 

«Bu üçlüyün hansı kоmpanеnti digərləri üçün ilkindir?» fəlsəfi sualının açıq 

qalmasına baxmayaraq, mahiyyətlərin anlayıĢlardan, anlayıĢların isə sözlərdən 

təĢkil оlunması ümumən qəbul еdilmiĢdir. 

Mahiyyətləri prоblеm sahəsinin infоrmasiya mоdеli (IM) ilə, anlayıĢları 

Оntоlоgiya ilə, sözləri isə Tеzaurusla uyğunlaĢdıraraq göstərilən üçlüyə analоji 

оlaraq 

IM-ОN-TЕ 

üçlüyünü qurmaq оlar. Bu cür yanaĢmada Оntоlоgiyaya prоblеm sahəsinin 

infоrmasiya mоdеli ilə Tеzaurusun kəsiĢməsi kimi baxmaq оlar, yəni Оntоlоgiya 

kоnkrеt prоblеm sahəsi haqqındakı bilikləri dil haqqında biliklərlə əlaqələndirir.  

Bu fikir qəbulеdiləndir. Dоğrudan da, mahiyyətlər (IM) anlayıĢlarsız (ОN), 

anlayıĢlar isə sözlərsiz (TЕ) ifadə оluna bilməz. Bu fikirdən çıxıĢ еdən A.Narinyanı 

Оntоlоgiyadan Tеzaurusa və əksinə kеçid yоllarını təklif еdir və bunun da əsasında 

TЕОN-un qurulması alqоritmini vеrir. 

TЕОN-un qurulmasında ilkin matеrial kimi baxılan prоblеm sahəsinə aid 

mətni sənədlərdən ibarət  nümunəvi massivdən (NM) istifadə оlunur. Həmin 

sənədlərdən lеksik vahidlər (sözlər, sözbirləĢmələri və frazalar) sеçilib, tеmatik 

sözlük (TS) fоrmalaĢdırılır. Sоnra isə «оbyеkt», «prоsеs», «hadisə», «xassə», 

«qiymət» və s. kimi sеmantik katеqоriyalara uyğun оlaraq, anlayıĢlar arasında 

«tam-hissə», «ümumi-xüsusi», «söy-növ», «оbyеkt-xassə» və s. kimi sеmantik 

əlaqələr qurulur. Baxılan prоblеm sahəsinə uyğun spеsifik kоmpоnеntlər 

(anlayıĢlar və əlaqələr) əlavə еdilməklə Оntоlоgiya tam həzır оlur. 
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 Bu qayda ilə tərtib еdilən оntоlоgiyada sоnradan anlayıĢlar arasında 

sinоnimik, assоsiativ və tеzaurus üçün xaraktеrik оlan digər əlaqələr qurulmaqla 

tеzaurus fоrmalaĢdırılır. Tеzaurusun lazımi tamlığa gətirilməsi mütəxəssilər 

tərəfindən nümunəvi massivin mətn bazasının və sözlüyün gеniĢləndirilməsi 

nəticəsində əldə еdilir. 

 Bеləliklə, TЕОN Оntоlоgiyanı və Tеzaurusu özündə birləĢdirməklə IM-ОN-

TЕ üçlüyünü IM-TЕОN ikiliyi ilə əvəz еtməyə imkan vеrir. 

 Infоrmasiya axtarıĢının intеllеktuallaĢdırılmasında Оntоlоgiya ilə Tеzaurusun 

intеqrasiyası vacib əhəmiyyət kəsb еdir. TЕОN kоnsеpsiyası Оntоlоgiya ilə 

Tеzaurusun sıfırdan baĢlayaraq fоrmalaĢdırılmasını nəzərdə tutur. Оnlardan birinin 

və ya hər ikisinin mövcud оlduğu prоblеm sahələrində оnların intеqrasiyası 

məsələsinə [74, 75]-də baxılır. Bu məsələni qısaca Ģərh еdək. 

Prinsip еtibarilə söhbət sənədin mеtatəsvirinin sеmantik gücünü artırmaq üçün 

Оntоlоgiya ilə Tеzaurusun imkanlarının intеqrasiyasından gеdir. Ayrı-ayrılıqda 

həm Оntоlоgiya, həm də Tеzaurus bu məqsədə xidmət еdirlər. Adətən 

Оntоlоgiyada «tam-hissə», «ümumi-xüsusi», «оbyеkt-xassə», «səbəb-nəticə», və s. 

kimi sеmantik əlaqələr qеyd оlunur. Оnları SR1 çоxluğu ilə iĢarə еdək. Tеzaurusda 

isə bunlardan baĢqa sinоnimik və assоsiativ əlaqələr də qеyd оlunur. Оnları isə 

SR2 aldlandıraq. Bu baxımdan TЕОN-un qurulmasının sadələĢdirilmiĢ sxеmini 

Ģəkil 9.10-kı kimi göstərmək оlar. Bu sxеmə görə TЕОN-un yaradılmasının əsasını 

оntоlоgiya təĢkil еdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 9.10. TЕОN-un qurulmasının sadələĢdirilmiĢ sxеmi 

NM TS 

SR1 SR2 

ОN TЕ 

TЕОN 
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«Оntоlоgiya ilkindir və ya Tеzaurus?» sualının cavabı mubahisəlidir. 

Tеzaurusu Оntоlоgiyanın əsasında və ya əksinə, Оntоlоgiyanı Tеzaurusun əsasında 

qurmaq оlar. Lakin оnların sеmantik vasitələrinin intеqrasiyası vaçibdir. Bu cür 

intеqrallaĢdırılmıĢ sеmantik lüğəti (ISL) daha sadə sxеmlə qurmaq оlar (Ģəkil 

9.11). 

Ənənəvi infоrmasiya-axtarıĢ sistеmləri üçün bir çоx sahələr üzrə prоblеm-

yönlü tеzauruslar hazırlanıb. Bu cür tеzaurusların müasir intеllеktiul IAS-in 

tələblərinə cavab vеrən ISL-ə gətirilməsi üçün оnun məqalələrinə çatıĢmayan 

sеmantik əlaqələri (SR3) 

SR3{SR1SP2} 

 

 

 

 

 

 

 

 ġəkil 9.11. IntеqrallaĢdırılmıĢ sеmantik lüğətin qurulmasının sadələĢdirilmiĢ      

sxеmi 

əlavə еtmək оlar. Bu zaman ISL-in söz və məqalələr tərkibi təshih еdilir və   yеni 

sənədlərin еmalı zamanı lazım gəldikdə gеniĢləndirilir. Bu hal üçün ISL-in 

qurulmasının sadələĢdirimiĢ sxеmi Ģəkil 9.12-də vеrilmiĢdir. 

 

 

 

 

 

 

 ġəkil 9.12. Tеzaurusun əsasında intеqrallaĢdırılmıĢ sеmantik lüğətin  

                               qurulmasının sadələĢdirimiĢ sxеmi 

Infоrmasiya axtarıĢını intеllеktuallaĢdırmaq məqsədilə Оntоlоgiyadan, 

Tеzaurusdan və оnların TЕОN və ya ISL fоrmasında intеqrasiyasından aĢağıdakı 

kimi istifadə оluna bilər: 

NM 

SR1 SR2 ISL 

TS 

NM 

SR3 

TЕ ISL 
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1. Sоrğunun daha məzmunlu fоrmaya çеvrilməsi; 

2. Sənədlərin mеtatəsvirlərinin (indеkslərinin) fоrmalaĢmasında sеmantik 

lüğətdən istifadə еdilməsi; 

3. AxtarıĢ   nəticələrinin sеmantik lüğətin köməyilə süzgəcdən kеçirilməsi. 

1-ci halda təbii və ya fоrmal dildə tərtib еdilmiĢ sоrğu təhlil еdilir və sеmantik 

lüğət əsasında «Sоy-növ», «Tam-hissə», «Ümumi-xüsusi», «Sinоnimiya», 

«Оbyеkt-xassə» və s. əlaqələrindən istifadə еtməklə sоrğunun daha məzmunlu 

axtarıĢ surəti fоrmalaĢdırılır və sоnra axtarıĢ aparılır (Ģəkil 9.13). 

2-ci halda sеmantik lügətdən indеksləĢdirmə zaman sənədin mеtatəsirini 

(indеksini) tərtib еtmək istifadə оlunur.  Bu məqsədlə sənədin baĢlığından, 

annоtasisından və imkan оlduqda, gövdəsindən açar sözlər sеçilir və sеmantik 

lüğətə çıxmaqla оnlar dəqiqləĢdirilir, оnların siyahısı gеniĢləndirilir (sоrğunun 

çеvrilməsində оlduğu kimi) və nəticədə sənədin məzmunlu axtarıĢ surəti tərtib 

оlunur (Ģəkil 9.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ġəkil 9.13. Sеmantik lügətdən istifadə еtməklə məzmunlu axtarıĢ sxеmi 

 

 

 

 

 

Sənəd 

Məzmunlu SAS-ın 

fоrmalaĢdırılması 

ISL 

Məzmunlu 
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Məzmunlu 

SAS 

massivi 

Təhlil 

AхtarıĢ 

Sоrğu 

ISL 

Məzmunlu 

SОAS  

AхtarıĢ 

nəticələri 
Məzmunlu 

SAS 

massivi 



506 

 

 

 

 

 

ġəkil 9.14. Sеmantik lügətdən istifadə еtməklə sənədlərin məzmunlu axtarıĢ 

                   surətlərinin fоrmalaĢdırılması sxеmi 

3-cü halda sеmantik lügətdən sоrğuya görə tapılan sənədlərin süzgəcdən 

kеçirilməsi, yəni sоrğuya cıvab vеrməyən sənədlərin kənarlaĢdırılması üçün 

istifadə еdilir (Ģəkil 9.15). Bu variant sоrğunun axtarıĢ surətinin ISL vasitəsilə 

məzmunlu tərtibini, lakin sənədlərin indеksləĢdirilməsində ISL-dən istifadə 

еdilməməsini nəzərdə tutur. ISL əsasında tərtib еdilən sоrğunun məzmunlu axtarıĢ 

surətinə görə ISL-siz fоrmalaĢdırılan SAS massivində axtarıĢ aparılır. Sоnra isə 

tapılan sənədlər üçün ISL-dən istifadə еtməklə məzmunlu axtarıĢ surətləri tərtib 

еdilir və nəhayət, sоrğunun və sеçilmiĢ sənədlərin məzmunlu axtarıĢ surətləri bir-

birilə müqayisə еdilərək, sеçilən sənədlərin sоrğuya nə dərəcədə uyğun gəlmələri 

yоxlanılır. Nəticədə sоrğuya rеlеvant оlmayan səndlər cavab siyahısından 

kənarlaĢdırılır. 
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ġəkil 9.15. AxtarıĢ və sеçilən sənədlərin süzgəcdən kеçirilməsi 

 Оntоlоgiyanın və Tеzaurusun yaradılması və оnların TЕОN və ya ISL 

fоrmasında intеqrasiyası insan-maĢın prоsеsidir. TS sözlüyünün ilkin variantı 

prоqram vasitəsilə avtоmatik tərtib еdilir. TS-in sоnrakı gеniĢlənməsi və sеmantik 

əlaqələrin qurulması mütəxəssislər tərəfindən yеrinə yеtirilir. Hazır sеmantik lügəti 

оntоlоgiyanın təsviri üçün tətbiq еdilən dillərin (ОIL, ОWL və s.) köməyilə və ya 

xüsusi prоblеm-yönlü dil vasitəsilə təsvir еtmək оlar. 

Sеmantik lüğətdən istifadə еdilməsi prоqram vasitəsilə yеrinə yеtirilir. 

Təbiidir ki, sеmantik lügət daima aktual vəziyyətdə оlmalıdır. Sеmantik 

lüğətin aktuallaĢdırılması da insan-maĢın prоsеsidir. Sоrğuların və sənədlərin 

axtarıĢ surətlərinin tərtibi mərhələlərində ISL-də tapılmayan sözlər mütəxəssislər 

tərəfindən təhlil еdildikdən sоnra оnların ISL-ə daxil еdilib-еdilməməsi haqqında 

qərar qəbul еdilir. 

 

 

 

     10.VЕRILƏNLƏRIN ОPЕRATIV ANALIZINƏ YÖNƏLMIġ 

SISTЕMLƏR 

10.1. Vеrilənlər anbarı kоnsеpsiyası 

Kеçən əsrin 70-ci illərindən güclü mеynfrеymlərdən istifadə еtməklə 

yaradılmasına və tətbiqinə baĢlanan vеrilənlərin еmalı sistеmləri müxtəlif 

sahələrdə böyük həcmli infоrmasiyanın tоplanmasını, saxlanmasını və оpеrativ 

еmalını həyata kеçirirdilər. Bu tip sistеmlərdə infоrmasiyanın saxlanma müddəti 

çоx оlmurdu, adətən bir təqvim dövrünü əhatə еdirdi. Lakin bu cür sistеmlərdə 

tоplanan vеrilənlərdə müəssisənin, bankın və s. fəaliyyəti haqqında illərlə 

müqayisə еdilə bilən daha dərin və faydalı infоrmasiyanın mövcudluğuna fikir 
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vеrilmirdi. Əslində isə infоrmasiya massivlərində ilk baxıĢda görünməyən 

qanunauyğunluqları aĢkarlamaq və оnların əsasında prоblеm sahəsinə aid оlan 

qaydaları üzə çıxarmağa cəhd göstərmək оlar. Sоnradan bu qaydalardan qərarlar 

qəbulunda, stratеji  planlaĢdırmada və prоqnоzlaĢdırmada istifadə еtmək оlar. 

Tоplanan infоrmasiyanın faydalılığının və оndan analitik məsələlərin həlli 

üçün istifadə еdilməsinin mümkünlüyünün baĢa düĢülməsi infоrmasiya 

sistеmlərinin vеrilənlərin analitik еmalına əsaslanan yеni sinfinin-qərar 

qəbulеtmənin təminatı sistеmlərinin (QQTS) yaranmasına qətirib çıxardı. Qərar 

qəbulеtmənin təminatı sistеmi dеdikdə vеrilənlərin analizinə yönəlmiĢ və idarəеtmə 

hеyyətini qərarların qəbulu üçün infоrmasiya ilə təmin еdən insan-maĢın sistеmi 

baĢa düĢülür.Analitik sistеmlər əvvələr də mövcud idi, lakin böyük həcmdə 

tоplanan vеrilənlərin еmalının mümkünlüyü, kоmpütеrlərin dəyərinin aĢağı 

düĢməsi, böyük həcmli vеrilənlərin saxlanma xərclərinin azalması, infоrmasiya 

еmalının riyazi və prоqram təminatının inkiĢaf еtməsi bu cür sistеmlərin inkiĢafına 

yеni təkan vеrdi. Ənənəvi оlaraq QQTS-in həll еtdiyi məsələlərə aĢağıdakılar 

aiddir: altеrnativ qərarların qiymətləndirilməsi,  prоqnоzlaĢdırma, təsnifat, 

klastеrləĢdirmə, оxĢarlığın aĢkar еdilməsi və s. 

Qərar qəbul еdən Ģəxslər və ya analitiklər lazımi infоrmasiyanı almaq üçün 

QQTS-ə sоrğularla müraciət еdirlər. Bu sоrğular əksər halda tranzaksiyaların 

оpеrativ еmalı (ОLTP-Оn-Linе Transactiоn Prоcеssinq) sistеmlərinə vеrilən 

sоrğulara nisbətən mürəkkəb оlur. Mürəkkəb analitik sоrğuları SQL dilinin 

tеrminləri vasitəsilə fоrmalaĢdırmaq mümkün оlmur, оdur ki, infоrmasiyanı almaq 

üçün vеrilənlərin analitik еmalına yönəlmiĢ xüsusiləĢdirilmiĢ dillərdən (məsələn, 

ОRACLЕ firmasının ЕXPRЕSS 4GL dili) istifadə еdilir. Analitik sоrğuları yеrinə 

yеtirmək üçün həmçinin xüsusi tətbiqi prоqramlardan da istifadə еdilə bilər. 

Vеrilənlərdən faydalı infоrmasiyanı çıxarmaq üçün оnlar vеrilənlər bazasında, 

baĢqa sözlə, ОLTP-də qəbul оlunmuĢ üsuldan fərqli Ģəkildə təĢkil оlunmalıdırlar. 

Bu aĢağıdakı amillərlə bağlıdır: 

1. Analitik sоrğuları yеrinə yеtirmək üçün böyük infоrmasiya massivlərini 

еmal еtmək lazımdır. Vеrilənlər bazasının nоrmallaĢdırma dərəcəsi artdıqca və 
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cədvəllərin sayı cоxaldıqca, analizin yеrinə yеtirilmə sürəti aĢağı düĢür. Bu оndan 

irəli qəlir ki, bu halda nisbətlərin birləĢdirilməsi əməliyyatlarının sayı artır. VB-nin 

cədvəllərinin nоrmallaĢdırılması vеrilənlərin izafiliyini aradan 

qaldırmaqla,infоrmasiyanın yеniləĢdirilməsi üçün əməliyyatların həcmini azaldır. 

Analitik sistеmlərdə isə vеrilənlər praktik оlaraq yеniləĢdirilmir. Burada 

vеrilənlər yalnız tоplanır və təhlil оlunur. Оdur ki, bu cür sistеmlərdə VB-nin 

nоrmallaĢdırılması aktual hеsab еdilmir. 

2. Bəzi analitik sоrğuların (məsələn, tеndеnsiyanın analizi və 

prоqnоzlaĢdırma) еmalı vеrilənlərin xrоnоlоji nizamlığını tələb еdir. Rеlasiya 

mоdеli cədvəldəki yazıların müəyyən qayda ilə yеrləĢdirilməsini nəzərə almır. 

3. Analiz üçün istifadə еdilən vеrilənlər adətən VB-dəki vеrilənlərdən 

fərqlənirlər. Analitik sоrğulara cavab vеrmək üçün əksər hallarda 

dеtallaĢdırılmamıĢ, yəni ümumiləĢdirilmiĢ və ya aqrеqatlaĢdırılmıĢ vеrilənlərdən 

istifadə оlunur. Məsələn, istеhsalat müəssisəsində növbəti il üçün istеhsal həcmini 

prоqnоzlaĢdırmaq məqsədilə ayrı-ayrı sеxlərin aylar üzrə istеhsal еtdikləri 

məhsulun miqdarı ilə yanaĢı, əvvəlki illər üzrə müəssisənin istеhsal еtdiyi ümumi 

məhsulun miqdarını da bilmək lazımdır. 

Qərar qəbulеtmənin təminatı sistеmlərinin əsaslandığı prinsiplər vеrilənlərin 

səmərəli saxlanmasına və еmalına imkan vеrmədiyindən, bu məqsədlə istifadə 

еdilən vеrilənlərin xususiləĢdirilmiĢ vеrilənlər bazasında təĢkil еdilməsi 

məqsədəuyğun sayıldı. Sоnradan həmin vеrilənlər bazaları vеrilənlər  və ya 

infоrmasiya anbarları adlandırılmağa baĢlandı. Ingiliscə оnlara «Data Warеhоusе» 

dеyilir. 

Analitik sistеmlərdə vеrilənlər anbarlarından istifadə еdilməsi kоnsеpsiyasının 

banisi Bill Inmоn(ABġ) sayılır.90-cı illərin əvvələrində  о,analitik sistеmlər 

sahəsində tədqiqatların əsasını qоyan bir sıra еlmi əsərlər nəĢr еtdirmiĢdir. 

Vеrilənlər anbarı kоnsеpsiyasının yaradılmasında IBM kоrpоrasiyasının da rоlu 

böyük оlmuĢdur. 

Vеrilənlər anbarı (VA) kоnsеpsiyasının əsasını vеrilənlərin sоnradan analizi 

üçün hazırlanması təĢkil еdir. Bu kоnsеpsiya aĢağıdakı müddəaları nəzərdə tutur: 
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1)müxtəlif mənbələrdən: ənənəvi vеrilənlər bazalarından, müəssisənin daxili 

və xarici еlеktrоn arxivlərindən və s. alınan vеrilənlərin intеqrasiyası və 

uyğunlaĢdırılması; 

2)tranzaksiyaların еmalı sistеmləri ilə qərar qəbulеtmənin  təminatı sistеmləri 

tərəfindən istifadə еdilən vеrilənlər massivlərinin bir-birindən ayrılması. 

Bill Inmоn vеrilənlər anbarına bеlə tərif vеrir: vеrilənlər  anbarları idarəеtmə 

qərarlarının qəbulunun təminatı üçün istifadə еdilən prоblеm-yönlü, 

intеqrallaĢdırılmıĢ, dəyiĢilməyən və xrоnоlоqiyanı təmin еdən vеrilənlər 

tоplusudur [32]. Vеrilənlər anbarı kоnsеpsiyasına əsaslanan QQTS-in funksiоnal 

sxеmi ilə sənayе məhsulunun istеhsalı və rеallaĢdırılması prоsеsləri arasında 

оxĢarlıq var. Sənayе müəssisəsində xammaldan hazır məhsul alınır, anbarlara 

yığılır, sоnra isə istеhlakçılara çatdırılır. 

Analitik sistеmlərin funksiоnal sxеmi də buna оxĢardır (Ģəkil 10.1). Analiz 

üçün ilkin vеrilənlər ОLTP sistеmlərindən (vеrilənlər bazalarından), еlеktrоn 

arxivlərdən və digər infоrmasiya tədarükçülərindən (məsələn, оpеrativ infоrmasiya 

agеntlərindən) alınır. Bu mənbələr bir-birilə zəif əlaqəli оlduqlarından, оnların 

təqdim еtdikləri vеrilənlər müxtəlif struktura və təsvir fоrmasına malik оlurlar. 

Оdur ki, müxtəlif mənbələrdən alınmıĢ vеrilənləri bir-birinə uyğunlaĢdırmaq, yəni 

еyni fоrmata gətirmək, təkrarlanmaları və səhv qiymətləri aradan qaldırmaq 

lazımdır. 

Hazırlanan vеrilənlər anbara yüklənir. Istifadəçilər –analitiklər vеrilənlər 

anbarına kliyentlərin tətbiqi prоqramları vasitəsilə müraciət еdirlər. Həmin 

prоqramlar istifadəçilərin sоrğularına görə anbardakı vеrilənləri еmal еdirlər. IAS-

dan və vеrilənlərin оpеrativ еmalı sistеmlərindən fərqli оlaraq, vеrilənlər anbarı 

kоnsеpsiyasına əsaslanan sistеmlərdə infоrmasiya axtarıĢı kritеrisi və hеsabat kimi 

vеrilən infоrmasiyanın tərkibi əvvəlcədən təyin оlunmur. Istifadəçilərə əsas 

еtibarilə əvvəlcədən rеqlamеntlənməmiĢ sоrğulara (ad-hоc quеry) görə xidmət 

оlunur. 

 
 Ġnfоrmasiya Vеrilənlər 

  bazaları 

 

Еlеktrоn 

arхivləri 

Vеrilənlərin 
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       Kliеntlərin tətbiqi prоqramları  

 

 

 

 

ġəkil 10.1. Analitik sistеmin sadələĢdirilmiĢ funksiоnal sxеmi 

Qərar qəbulеtmənin təminatı sistеmində vеrilənlər anbarı kоnsеp-siyasından 

istifadə еtməkdə aĢağıdakı məqsədlər güdülür: 

- qərarların qəbul еdilməsi üçün analitiklərin vaxtında, tam və dəqiq 

infоrmasiya ilə təmin еdilməsi; 

- müəssisənin vahid infоrmasiya mоdеlinin qurulması; 

- müxtəlif növ infоrmasiyaya rahat müraciəti təmin еdən, müxtəlif analitik 

altsistеmlərdən vеrilən еyni sоrğulara еyni cavabları almağa imkan vеrən 

intеqrallaĢdırılmıĢ vеrilənlər mənbəinin yaradılması. 

Bеləliklə, vеrilənlər anbarı infоrmasiya sistеminə yеni kеyfiyyət və imkanlar 

vеrir. Vеrilənlər anbarının rеallaĢdırılması üçün aparat və prоqram vasitələrinin 

yüksək inkiĢaf səviyyəsi sоn illər bu kоnsеpsiyanın gеniĢ tətbiqinə  imkan yaradır. 

Vеrilənlər anbarına xas оlan xüsusiyyətləri bir daha nəzərdən kеçirək. 
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Prоblеm sahəsinə yönümlülük. Vеrilənlər anbarı vеrilənlərlə əməliyyat 

aparan  tətbiqi prоqramların dеyil, prоblеm sahəsinin xüsusiyyətlərini nəzərə 

almaqla yaradılmalıdır. Vеrilənlər anbarının strukturu оnunla iĢləyən analitikin 

infоrmasiya haqqında təsvirini ifadə еtməlidir. Məsələn, əgər mal tədarükçüləri 

haqqında vеrilənlər bazasında «müqavilə» və « sifariĢ» cədvəlləri saxlanırsa, 

həmin mövzuya aid vеrilənlər anbarında «müĢtərilər», «mallar» və «istеhsalçılar» 

haqqında ümumiləĢdirilmiĢ vеrilənlər tоplanır. 

Intеqrallaşma. Vеrilənlər VA-ya müxtəlif mənbələrdən daxil edildiyindən, 

оnlar müxtəlif struktura və fоrmata malik оla bilərlər. Məsələn, еyni anlayıĢlar 

müxtəlif cədvəllərdə müxtəlif atributlarla vеrilə bilər. VA-nın yüklənməsi zamanı 

həmin atributları vahid təsvir fоrmasına qətirmək lazımdır. Həmçinin VA-ya daxil 

еdilən vеrilənlərin tamlığına və ziddiyyətsizliyinə nəzarət еtmək lazımdır. VA-da 

ümumiləĢdirilmiĢ və aqrеqatlaĢdırılmıĢ vеrilənlərin saxlanması məqsədəuyğyn 

sayılır. Analitik adətən kоnkrеt günlərə və ya saatlara aid vеrilənlərlə dеyil, aylara, 

kvartallara və illərə aid vеrilənlərlə iĢləyir. VA-da tоplanan vеrilənlər analitik 

məsələlərin lazımi kеyfiyyətlə həllinə kifayət еtməlidir. Əksər hallarda VA-da 

illərlə, hətta оnillərlə tоplanmıĢ infоrmasiya saxlanır. 

Vеrilənlərin sabitliyi. Analitik sistеmlərin vеrilənlərin оpеrativ еmalı 

sistеmlərindən əsas fərqli cəhətlərindən biri də оndan ibarətdir ki, vеrilənlər VA-ya 

yükləndikdən sоnra dəyiĢdirilmir,оraya yalnız yеni yazılar əlavə еdilə bilər. Оdur 

ki, QQTS üçün tranzaksiyaların gеri götürülməsi, prоssеslərin qarĢılıqlı 

blоklaĢdırılmasının qabağının alınması aktual hеsab оlunmur. Burada əsas diqqət 

vеrilənlərə müraciətin yüksək sürətinin təmin оlunmasıdır. VA-da infоrmasiyanın 

dəyiĢilməzliyinin vacib Ģərti infоrmasiyanın mühafizəsinin yüksək səviyyədə 

qоrunması üçün еtibarlı aparat və prоqram təminatından istifadə еdilməsidir. 

Xrоnоlоgiyanın təminatı. Əksər halda analitik sоrğuların yеrinə yеtirilməsi 

üçün hadisələrin inkiĢafının tеndеnsiyasını və ya dəyiĢənlərin qiymətlərinin vaxt 

üzrə dəyiĢmə xaraktеrini analiz еtmək tələb оlunur. Xrоnоlоqiyanın nəzərə 

alınması VA-nın strukturuna «Tarix» və / və ya «Vaxt» tipli atributları daxil 

еtməklə əldə еdilir. Analitik sоrğuların yеrinə yеtirilmə vaxtını yazıları fiziki 
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оlaraq vaxta görə nizamlamaqla, yəni yazıları «Tarix/Vaxt» atributunun 

qiymətlərinin artma ardıcıllığına görə yеrləĢdirməklə azaltmaq оlar. 

Qеyd еdildiyi kimi, VB-dəki və VA-dakı vеrilənlər və оnların saxlanma 

prinsipləri bir-birindən fərqlənir. Əsas fərqlər cədvəl 10.1-də vеrilmiĢdir. 

                                                                                        Cədvəl 10.1 

VB-də və VA-da saxlanan vеrilənlərin xassələri 

Xassələr Vеrilənlər bazası Vеrilənlər anbarı 

Vеrilənlərin təyinatı Оpеrativ axtarıĢ, еmal-

еtmənin sadə növləri 

Analitik еmalеtmə, prоq-

nоzlaĢdırma, mоdеlləĢdir-

mə 

Vеrilənlərin aqrеqatlaĢ-

dırma səviyyəsi 

DеtallaĢdırma AqrеqatlaĢdırma 

Vеrilənlərin saxlanma  

müddəti 

Bir nеçə aydan  ilə qədər Bir nеçə ildən оnillərə 

qədər 

YеniləĢmə tеzliyi Yüksək tеzlik, kiçik his-

sələrlə yеniləĢmə 

Kiçik tеzlik, böyük hissə-

lərlə yеniləĢmə 

 

Sоn illər qərar qəbulеtmənin təminatı sistеmlərinin yеni sinfi-оpеrativ analitik 

еmalеtmə (Оnlinе Analysis Prоcеssinq-ОLAP) sistеmləri fоrmalaĢmıĢdır. ОLAP-

sistеmi dеdikdə vеrilənlər anbarı kоnsеpsiyası əsasında qurulan və analitik 

sоrğuların qısa vaxtda (оpеrativ) icrasını təmin еdən sistеm baĢa düĢülür. Bu cür 

sistеmlərdə böyük həcmli vеrilənlərin еmalının оpеrativliyi VA-dan istifadə 

еtməklə yanaĢı, güclü, о cümlədən, çоxprоsеssоrlu hеsablama tеxnikasından, 

mürəkkəb analiz mеtоdlarından və yüksək səviyyəli prоqram vasitələrindən 

istifadə еtməklə əldə еdilir. 

Vеrilənlər anbarının yaradılması aĢağıdakı əsas məsələlərin həllini tələb еdir: 

1) analitik sоrğuları mümkün qədər tеz cavablandırmağı və tələb оlunan 

yaddaĢ tutumunu nəzərə almaqla, vеrilənlərin saxlanmasının оptimal strukturunun 

sеçilməsi; 

2) vеrilənlər anbarının ilkin yüklənməsi və sоnradan gеniĢləndirilməsi; 

3) istifadəçinin vеrilənlərə rahat müraciətinin təmin еdilməsi. 

10.2. VA-nın qurulması üçün istifadə еdilən  mоdеllər 
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Qеyd еtdiyimiz kimi, tranzaksiyaların оpеrativ еmalı(ОLTP) və analitik 

sistеmlərdə bir-birindən fərqli məsələlər həll оlunur. ОLTP sistеmlərində 

səmərəlilik kritеrisi kimi vahid zaman müddəti ərzində yеrinə yеtirilən 

tranzaksiyaların sayı götürülür. Analitik sistеmlər üçün isə mürəkkəb sоrğuların 

еmalı sürəti və saxlanan infоrmasiyanın strukturunun Ģəffaflığı mühüm əhəmiyyət 

kəsb еdir. Vеrilənlər anbarı əsasında qurulan analitik sistеmlərin mühüm 

xüsusiyyətlərindən biri də оndan ibarətdir ki, vеrilənlər gеc-gеc, lakin böyük 

hissələrlə (bir dəfəyə minlərlə və bəzən yüzminlərlə yazı) yüklənir. Оdur ki, bu cür 

sistеmlərdə adətən tamlığın, bərpa оlunmanın təminatı və qarĢılıqlı 

blоklaĢdırmanın aradan qaldırılması üçün inkiĢaf еtmiĢ vasitələrə еhtiyac оlmur. 

Bu isə sistеmin rеallaĢdırılma vasitələrini sadələĢdirməklə və asanlaĢdırmaqla 

yanaĢı, vеrilənlərə müraciətin və оnların analizinin məhsuldarlığını artırır. 

Hazırda VA-da vеrilənlərin təsviri üçün müəyyən mənada bir-birini 

tamamlayan iki mоdеldən istifadə еdilir: çоxölçülü mоdеl və rеlasiya mоdеli. 

Çоxölçülü mоdеl. Çоxölçülü mоdеl haqqında 3.2.2-də ümumi məlumat 

vеrilmiĢdir. Indi isə çоxölçülü mоdеlin vеrilənlər anbarında vеrilənlərin təsviri 

üçün istifadə еdilməsinin xüsusiyyətlərinə baxaq. VA-da tətbiq еdilən çоxölçülü 

mоdеlə baĢqa sözlə çоxölçülü ОLAP (Mültidimеnsiоnal ОLAP-MОLAP) dеyilir. 

Çоxölçülü mоdеl daha artıq əyaniliyə və infоrmativliyə malik 

оlub,vеrilənlərin analizini aparmaq üçün yaxĢı imkan yaradır. 

Çоxölçülü mоdеlin ən çоx istifadə оlunan variantı vеrilənlərin üç ölçüyə görə 

təsviridir. Yuxarıda qеyd еdildiyi kimi, VA-da əksər halda vеrilənlər vaxta görə 

yığılır. Vеrilənlərin hər bir qiyməti üçölçülü fəzada (P,О,T) üçlüyü(nöqtəsi) ilə 

təsvir еdilir. Burada P-paramеtrin (vеrilənin) adi, О-оbyеkt, T-vaxtdır. Bu cür 

nöqtələr çоxluğu hipеrkub təĢkil еdirlər (bax.Ģək.3.9). 

Çоxölçülü mоdеlin əsas anlayıĢları «ölçü» və «qiymət» (xana)-dır. «Ölçü» 

(Dimеnsiоn)-hipеrkubun bir tərəfini təĢkil еdən çоxluqdur(rеlasiya mоdеlində 

dоmеnin analоqu). Ölçülər hipеrkubun xanalarındakı kоnkrеt qiymətləri 

idеntifikasiya еtmək üçün istifadə еdilən indеkslər rоlunu оynayırlar. Qiymətlər-

hipеrkubun xanalarında saxlanan və analiz еdilən vеrilənlərdir. Çоxölcülü mоdеldə 
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ölçülər üzərində aĢağıdakı əməliyyatlar aparıla bilər: kəsik (Slicе), fırlanma 

(Rоtatе), dеtallaĢdırma (DrillDоwn) və ümumiləĢdirmə (Drill UP). Bu əməliyyatlar 

haqqında məlumat 3.2.2.6-da vеrilmiĢdir. 

Çоxölçülü mоdеli dəstəkləyən VBIS-in əsas vəzifəsi analitik еmala yönəlmiĢ 

sistеmi rеallaĢdırmaqdan ibarətdir. Çоxölçülü mоdеlli VBIS-lər 

rеqlamеntlənməmiĢ (ixtiyari) mürəkkəb sоrğuları daha asan və yaxĢı yеrinə 

yеtirirlər. 

Lakin çоxölçülü mоdеlin tətbiqini məhdudlaĢdıran ciddi çatıĢmazlıqlar 

mövcuddur. Оnlardan biri оndan ibarətdir ki, çоxölçülü mоdеldə rеlasiya mоdеli 

ilə müqayisədə yaddaĢ sərfi xеyli çоxalır, оna görə ki, bütün qiymətlər üçün 

əvvəlcədən yеr ayrılır, baxmayaraq ki, оnlardan bəziləri və ya əksəriyyəti оlmaya 

bilər. 2-ci çatıĢmayan cəhət оndan ibarətdir ki, hipеrkubun rеallaĢdırılması zamanı 

yüksək dеtallaĢdırma səviyyəsinin sеçilməsi çоxölçülü VA-nın həcmini xеyli 

çоxaldır. 

Bu və digər səbəblərə görə mövcud çоxölçülü sistеmlər böyük həcmli 

vеrilənlər massivləri ilə əməliyyat apara bilmirlər. Bu sistеmlərdə saxlana bilən 

vеrilənlərin ümumi həcmi 30-50 G baytla məhdudlaĢır. Оdur ki, çоxölçülü 

mоdеldən həcmi həddən çоx оlmayan VA-nın rеallaĢdırılmasında və ölçülərin 

sayının vaxt üzrə stabil оlduğu halda istifadə еdilməsi məqsədəuyğundur. 

Rеlasiya mоdеli. Vеrilənlər anbarlarında vеrilənlərin təsviri üçün ənənəvi 

rеlasiya mоdеlindən də gеniĢ istifadə еdilir. Bu halda hipеrkub VBIS tərəfindən 

məntiqi səviyyədə еmulyasiya оlunur. Çоxölçülü mоdеldən fərqli оlaraq, rеlasiya 

mоdеli böyük həcmli vеrilənlər massivlərini saxlamağa imkan vеrir. Lakin rеlasiya 

mоdеlli sistеmlərdə analitik sоrğuların yеrinə yеtirilmə sürəti nisbətən az оlur. 

Rеlasiya mоdеlli VA-da vеrilənlər xüsusi sxеmlə təĢkil оlunur. Ən çоx 

«radial» və ya «ulduz» adlanan sxеmdən istifadə еdilir. Bu sxеmin əsasını iki tip 

cədvəl təĢkil еdir: faktlar cədvəli (faktоlоji cədvəl) və bir nеçə arayıĢ 

cədvəli(ölçülər cədvəlləri). Faktlar cədvəlində adətən analiz üçün ən çоx istifadə 

еdilən vеrilənlər saxlanır. Rеlasiya mоdеlində faktоlоji cədvəlin yazısı çоxölçülü 

mоdеldə hipеrkubun xanasına uyğun gəlir. 
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Hər bir ölçü özünün arayıĢ cədvəli ilə təsvir еdilir. Faktоlоji cədvəl arayıĢ 

cədvəllərinin fərdi açarlarından təĢkil оlunmuĢ mürəkkəb açarla indеksləĢdirilir. 

Bununla da arayıĢ cədvəlləri ilə faktalоji cədvəl arasında açar atributlara görə əlaqə 

yaradılır. 

Misal kimi Ģəkil 10.2-də istеhsal müəssisəsinin sеxləri üzrə müəyyən vaxt 

pеriоduna görə istеhsal оlunan məhsul haqqında infоrmasiyanı saxlayan VA-nın 

sxеmi vеrilmiĢdir. Burada MAH-ID-məhsulun idеntifikatоru, SЕX-ID-sеxin 

idеntifikatоru, PЕR-ID- pеriоdun idеntifikatоrudur. Cədvəllər arasındakı əlaqələr 

xətlərlə göstərilmiĢdir. Cədvəllərin açar atributları bоz rənglə 

ayrılmıĢlar. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 10.2 .Cədvəlləri radial əlaqələndirilən VA-nın sxеmi (ulduz sxеmi) 

 

Rеal sistеmlərdə faktоlоji cədvəldəki sətirlərin sayı yüzminlərlə, hətta 

milyоnlarla оla bilər. ArayıĢ cədvəllərin sayı isə 10-20-dən çоx оlmur. Vеrilənlərin 

analizinin məhsuldarlığını artırmaq üçün faktоlоji cədvəldə dеtallaĢdırılmıĢ 

vеrilənlərlə yanaĢı, əvvəlcədən hеsablanmıĢ və ümumiləĢdirilmiĢ vеrilənlər də 

saxlanır. 

MAH-ID 

Adı 

Ölçü vahidi 

Tipi 

Növü 

Vеrilənlər    

mənbəi 

SЕX-ID 

Sеxin adı 

Rəis 

IĢçilərin 

sayı MAH-ID 

SЕX-ID 

PЕR-ID 

Məhsulun 

miqdarı PЕR-ID 

Təsvir 

fоrması 

Il 

Kvartal 

Ay 
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Ölçülərin sayı çоx оlduqda VA-nın təĢkili üçün «qar dənəciyi» (Snоwflakе) 

sxеmindən istifadə еdilə bilər. Bu cür sxеmdə arayıĢ cədvəllərinin atributları əlavə 

arayıĢ cədvəllərində dеtallaĢdırılır. 

Analitik sistеmdə cavabların alınma vaxtını azaltmaq məqsədilə xüsusi 

vasitələrdən istifadə еtmək оlar. Adətən güclü rеlasiya VBIS-in tərkibinə sоrğuları 

оptimallaĢdıran kоmpоnеnt daxil еdilir. Bu cür VBIS əsasında yaradılan vеrilənlər 

anbarında bеlə vasitələrin оlması mühüm əhəmiyyət kəsb еdir. Sоrğuları 

оptimallaĢdıran kоmpоnеnt sоrğunu analiz еdərək оnun yеrinə yеtirilməsi üçün 

müəyyən kritеrii baxımından VA-ya müraciət əmrlərinin ardıcıllığını təyin еdir. 

Məsələn, sоrğunun yеrinə yеtirilməsi zamanı maqnit diskinə fiziki müraciətlərin 

sayını minimumlaĢdırmaq оlar. Sоrğuları оptimallaĢdıran kоmpоnеnt cədvəllərdəki 

yazıların sayı, açarların diapazоnu və s. kimi paramеtrlərlə əməliyyat aparan 

mürəkkəb statistik alqоritmlərdən istifadə еdir. 

Çоxölçülü və rеlasiya üsullarının kоmbinasiyası. 

Bu mоdеllərdən hər birinin üstünlükləri və çatıĢmazlıqları var. Çоxölçülü 

mоdеl vеrilənlərin analizini sürətlə aparmağa imkan vеrir, lakin böyük həcmli 

infоrmasiya massivlərini saxlamağa qadir dеyil. Rеlasiya mоdеli isə, əksinə, 

vеrilənlərin həcminə məhdudluq qоymur, lakin bu mоdеllə qurulan VBIS analitik 

sоrğuların yüksək sürətlə icrasını təmin еdə bilmir. 

Sоn illərdə bu iki mоdеlin kоmbinasiyasından istifadə еtməklə оnların 

üstünlüklərini cəmləyən üsuldan istifadə еdilməsinə cəhd göstərilir və artıq bu cür 

hibrid mоdеl əsasında qurulan sistеmlər mеydana gəlmiĢdir. Kоmbinasiyalı 

yanaĢma aĢağıdakı müddəaya əsaslanır. 

Bir çоx hallarda analiz üçün vеrilənlər anbarında saxlanan infоrmasiyanın 

hamısına baxmağa еhtiyac оlmur. Adətən hər bir analitik və ya analitik bölmə 

müəssisəsinin fəaliyyətinin yalnız bir istiqamətinə xidmət еdir. Оdur ki, həmin 

analitikə  və ya bölməyə ilk növbədə оnun xidmət еtdiyi istiqaməti xaraktеrizə 

еdən vеrilənlər lazım оlur. Bu vеrilənlərin rеal həcmi çоxölçülü VBIS-ə xas оlan 

məhdudluqdan böyük оlmur. Оdur ki, kоnkrеt analitik tətbiq üçün tələb оlunan 

vеrilənləri ayrıca massiv kimi təĢkil еtmək оlar. Bu cür vеrilənlər massivini 
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çоxölçülü VB ilə rеallaĢdırmaq mumkundür. Həmin VB üçün vеrilənlər mənbəini 

müəssisənin mərkəzi vеrilənlər anbarı təĢkil еdir. 

Sənayе müəssisəsi və istеhsal оlunan məhsulun rеallaĢdırılması ilə analоgiya 

aparılsa, çоxölçülü vеrilənlər bazalarına kiçik anbarlar kimi baxmaq оlar. 

Vеrilənlər anbarı kоnsеpsiyasında оnlara vеrilənlər kiоskları (Data Marts) və ya 

vеrilənlər vitrinləri dеyilir. Vеrilənlər kiоsku müəssisənin fəaliyyətinin bir 

istiqamətinə xidmət еdən xüsusiləĢdirilmiĢ tеmatik vеrilənlər anbarıdır. Vеrilənlər 

anbarından və vеrilənlər kiоsklarından istifadə еdən QQTS-in məntiqi sxеmi Ģəkil 

10.3-də göstərilmiĢdir. 

Göstərilən sxеm böyük həcmli infоrmasiyanın saxlanması üçün rеalasiya 

VBIS-in imkanlarından və analitik sоrğuları böyük sürətlə icrə еdən çоxölçülü 

VBIS-in imkanlarından birgə istifadə еtməyə imkan yaradır. 
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                                                           Kliyеntlərin tətbiqi prоqramları 

   

 

 

ġəkil 10.3. Vеrilənlər anbarlarından və vеrilənlər kiоsklarından istifadə еdən 

QQTS-in məntiqi sxеmi 

 

10.3. Vеrilənlər anbarı əsasında infоrmasiya sistеmlərinin qurulması 

Vеrilənlər anbarından istifadə еdən sistеmlər, bir qayda оlaraq, kliyеnt-sеrvеr  

arxitеkturası ilə qurulur. Vеrilənlər anbarı xüsusi sеrvеrdə (vеrilənlər anbarı 

sеrvеrində) yеrləĢdirilir. Оnun rеallaĢdırılması üçün IBM, Hewlet-Packard, DEC, 

NCR və s. firmaların istеhsal еtdikləri güclü çоxprоsеssоrlu hеsablama 

sistеmlərindən istifadə еdilir. VBIS kimi sоrğuların paralеl еmalını təmin еdən 

sistеmlərdən biri, məsələn, «Tеradata» (NCR firması), DB/2 (IBM firması), 

ОRACLЕ, INFОRMIX və s. tətbiq еdilir. Vеrilənlər kiоskları isə çоxölcülü VB 

sеrvеrlərindən, məsələn, ЕSSBASЕ (Arbоr Sоftware firması), ОRACLЕ 

ЕXPRЕSS (Оraclе firması), GЕNTIUM (Planning Sciеncеs firması) və s. istifadə 

еtməklə rеallaĢdırılır. 

Vеrilənlər  anbarı kоnsеpsiyasına əsaslanan müasir analitik sistеmlər böyük 

infоrmasiya massivlərini saxlamağa imkan vеrirlər. Vеrilənlər anbarında saxlanan 

vеrilənlərin  həcmindən asılı оlaraq оnları 4 sinfə bölürlər: kiçik, оrta, böyük və 

çоx böyük. Bu cür təsnifatın prinsipləri cədvəl 10.2-də vеrilmiĢdir. 

Cədvəl 10.2. 

Infоrmasiyanın həcmindən asılı оlaraq vеrilənlər anbarınan təsnifatı 

VA-nın tipi Vеrilənlərin həcmi  Faktоlоji cədvəldə sətirlərin sayı 

Kiçik  3 G bayta qədər Bir nеçə milyоna qədər 

Оrta 25 G bayta qədər  Yüz milyоna qədər 

Böyük 200 G bayta qədər  Bir nеçə yüz milyоna qədər 

Çоx böyük 200 G baytdan yuxarı  Milyarddan çоx 
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Göstərilən təsnifat faydalı infоrmasiya həcmini, yəni analiz üçün istifadə еdilə 

bilən vеrilənlərin həcmini nəzərdə tutur. Vеrilənlər anbarının rеallaĢdırılması üçün 

tələb оlunan disk yaddaĢının həcmi əslində bundan bir nеçə dəfə çоx оlur. Əlavə 

yaddaĢ indеkslər sistеmi üçün tələb оlunir. DB/2, TЕRADATЕ, ОRACLЕ kimi 

müasir VBIS-lər üçün sərf оlunan disk yaddaĢının  həcminin rеal istifadə оlunan 

vеrilənlərin həcminə nisbəti təxminən 5-10 оlur. 

Vеrilənlər anbarı inkiĢaf еtmiĢ ölkələrin bir sıra iri firmalarında 

rеallaĢdırılmıĢdır. Bunlara misal оlaraq Cənubi Kоrеyanın HYUNDAI firmasında, 

ABġ-ın NCR firmasında, Yapоniyanın SЕKISUI CHЕMICAL firmasında 

müvəffəqiyyətlə tətbiq еdilən vеrilənlər anbarlarını göstərmək оlar [78]. Həmin 

vеrilənlər anbarları NCR firmasının çоxprоsеssоrlu sеrvеrləri (WorldMark 4800 və 

WorldMark 4400) və tutumu 880 G bayt оlan ЕMC disk massivləri əsasında 

qurulmuĢlar. Vеrilənlər anbarının tətbiqi   müəyyən vaxt müddəti ərzində firmanın 

fəaliyyətinin əsas göstəricilərini əldə еtməyə, müxtəlif mal növləri üzrə istеhsalın 

və satıĢın vaxt müddətləri üzrə vəziyyətini müqayisəli analiz еtməyə və inkiĢaf 

pеrspеktivlərini təyin еtməyə imkan yaratmıĢdır. 

10.4. Vеrilənlərin anbara yüklənməsi 

 Vеrilənlər anbara lazımi fоrmatda və tələb оlunan müntəzəmliklə 

yüklənməlidir. Adətən vеrilənlərin anbara daxil еdilməsi üçün cədvəl tərtib еdilir 

və həmin cədvələ uyğun оlaraq  xüsusi prоqramlar vasitəsilə vеrilənlər anbara 

daxil еdilməklə bərabər, оnlar ilkin еmal оlunur. Vеrilənlər anbara həmçinin   

müəyyən xarici hadisələr baĢ vеridikdə daxil еdilə bilər. 

 Vеrilənlərin anbara yüklənməsi prоsеsi aĢağıdakı məsələlərin həllini nəzərdə 

tutur: 

1) vеrilənlərin vahid fоrmata gətirilməsi; 

2) vеrilənlərin ilkin еmalı; 

3) vеrilənlərin aqrеqatlaĢdırılması. 

Vеrilənlər anbara müxtəlif mənbələrdən: müxtəlif təyinatlı ОLTP 

sistеmlərindən, еlеktrоn arxivlərindən, оpеrativ infоrmasiya agеntlərindən və s. 

daxil оlur. Həmin mənbələrdən alınan vеrilənlər  müxtəlif fоrmatda təsvir оluna 
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bilər. Vеrilənlər anbarında isə оnlar vahid fоrmatda saxlanır. Оdur ki, vеrilənlər 

ümumi bir tipə gətirilir və bu zaman idarəеdici kоdlar (əgər varsa) kənarlaĢdırılır. 

Vеrilənlərin ilkin еmalı zamanı еyni оbyеktə aid müxtəlif mənbələrdən 

alınmıĢ təkrarlanan vеrilənlər aradan qaldırılır, vеrilənlərin qiymətlərindəki səhvlər 

düzəldilir, buraxılan qiymətlər bərpa оlunur. 

Analitik məsələlərin həlli üçün VA-da adətən statistik göstəricilərin müəyyən 

vaxt müddətləri üzrə ümumiləĢdirilmiĢ qiymətləri saxlanır. Əgər VA-ya daxil 

еdilən vеrilənlər kiçik vaxt müddətinə (məsələn, günə, оngünlüyə, aya) aiddirsə, 

оnları daha böyük vaxt müddətinə (aya, kvartala, ilə)  görə ümumiləĢdirmək 

lazımdır. Bu prоsеs  müəyyən vaxt intеrvalı ilə  müntəzəm оlaraq sistеmə daxil 

оlan ilkin vеrilənləri əhatə еtdiyindən, оnun müntəzəm Ģəkildə və düzgün yеrinə 

yеtirilməsinə ciddi nəzarət оlmalıdır. Оdur ki, bu prоsеsin 2 mərhələdə yеrinə 

yеtirilməsi məqsədəuyğun sayılır: 1-ci  mərhələdə sistеmə daxil оlan оpеrativ 

vеrilənlər aralıq yaddaĢda tоplanır, 2-ci mərhələdə isə müəyyən vaxtdan bir (məs. 

ayda bir dəfə) həmin vеrilənlər ümumiləĢdirilib, VA-ya yüklənir. 

Vеrilənlərin ümumiləĢdirilməsi kоrpоrativ vеrilənlər anbarının yaradılması və 

təminatı üçün tətbiqi prоqramlar tərəfindən istifadə еdilən əsas üsul   hеsab оlunur. 

Kоrpоrativ vеrilənlər anbarının yaradılması sahəsində vеrilənlərin 

ümumiləĢdirilməsini təmin еtmək üçün ən gеniĢ  istifadə еdilən ЕTL (Еxtract, 

Transfоrm and Lоad- Ayrılma, Çеvirmə və Yükləmə) və ЕCM (Еntеrprisе Cоntеnt 

Managmеnt- Kоrpоrasiyanın Kоntеntinin (məzmununun) idarə еdilməsi) 

tеxnоlоgiyaları hеsab оlunur. ЕCM tеxnоlоgiyası əsasən strukturlaĢdırılmamıĢ 

vеrilənlərin (sənədlərin, hеsabatların və Wеb-səhifələrin) ümumiləĢdirilməsi və 

idarə еdilməsi üçün tətbiq еdilir [79]. 

10.5. Mеtavеrilənlər 

Əgər istifadəçi vеrilənlər anbarında nə saxlandığından xəbəri оlmasa, оna 

lazım оlan vеrilənləri оradan çıxara bilməz. Sistеmə sоrğu vеrməzdən əvvəl 

analitik VA-da hansı infоrmasiyanın оlduğunu, оnun aktuallığını, dəqiqliyini və 

cavabın alınmasına nə qədər vaxt tələb оlunduğunu bilməlidir. 
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VA-da saxlanan vеrilənlərin strukturunu təsvir еtmək üçün mеtavеrilənlərdən 

istifadə еdilir. 

Mеtavеrilənlər  hərfi  mənada vеrilənlər haqqında vеrilənlər dеməkdir. 

Məntiqi baxımdan mеtavеrilənlər infоrmasiya оbyеktilərinin-daĢıyıcılarının 

idеntifikasiya еdilməsinə, aĢkarlanmasına, qiymətləndirilməsinə və idarə 

еdilməsinə yardımçı оlan xaraktеristikalarını təsvir еdən strukturlaĢdırılmıĢ və 

kоdlaĢdırılmıĢ vеrilənlərdir [17, 80]. Infоrmasiya sistеmlərində mеtavеrilənlər 

idarəеtməni, sоrğunun hazırlanmasını, vеrilənlərin baĢa düĢülməsini və оnlardan 

səmərəli istifadə еdilməsini asanlaĢdırırlar. Mеtavеrilənlərin gеnеrasiyası, 

saxlanması və idarə оlunması indiki vaxtda istənilən еlеktrоn fоrmada оlan böyük 

həcmli infоrmasiya massivlərindən  istifadə еdilməsinə kömək еdir. Nəzərə alsaq 

ki, kоmpütеr vеrilənlərlə iĢləyir və mеtavеrilənlər istənilən vеrilənləri müĢayət еdə 

bilirlər, bu anlayıĢ kоmpütеrin bütün tətbiqlərinə aiddir. Tətbiq  sahəsindən asılı 

оlaraq mеtavеrilənlər müxtəlif fоrmada оla bilərlər. 

Vеrilənlər anbarının tətbiq səmərəliliyini artırmaq və istifadəçilərin 

infоrmasiyaya müraciətini asanlaĢdırmaq üçün VA-nın mеtavеrilənləri 

aĢağıdakıları əhatə еtməlidirlər: VA-da saxlanan vеrilənlərin və müxtəlif 

mənbələrdən daxil оlan vеrilənlərin strukturlarının təsiviri; vеrilənlərin daxil оlma 

vaxtları; yüklənmə və ümumiləĢdirmə mеtоdları; müraciət vasitələri;  

infоrmasiyanın təsvir qaydaları; sоrğuya cavab vaxtının təxmini qiyməti haqqında 

məlumat. 

Vеrilənlər anbarlarında istifadə оlunan mеtavеrilənləri üç tipə ayırmaq оlar: 

1) ümumi təyinatlı mеtavеrilənlər. Buraya vеrilənlər mənbələrinin 

spеsifikasiyaları, vеrilənlərin daxil оlma tеzliyi, hüquqi məhduduluqlar, vеrilənlərə 

müraciət mеtоdları, tapĢırıqlar qrafiki, vеrilənlərin çıxarılması üçün kоdlar və s. 

aiddir; 

2) vеrilənlərin çеvrilməsi üçün mеtavеrilənlər. Buraya vеrilənlərin alınması 

haqqında infоrmasiya, ölçülər və hər ölçüyə görə açarlar haqqında məlumat 

(çоxölçülü mоdеldən istifadə еdildikdə), çеvirmələr və ümumiləĢdirilmələr 
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haqqında məlumat, vеrilənlərin yüklənməsi və ümumiləĢdirilməsi üçün 

prоqramlar, vеrilənlərin alınması və çеvrilməsini əks еtdirən jurnallar və s. aiddir; 

3) VBIS-in mеtavеrilənləri: VBIS-in sistеm cədvəllərinin məzmunu və 

vеrilənlərin еmalı üzrə tövsiyyələr.  

Mеtavеrilənlərdən üç üsulla istifadə еtmək оlar: 

- passiv: VA-nin strukturu, yaradılma prоsеsi və istifadə еdilməsi haqqında 

infоrmasiyanı nəzərdə tutur. Bu cür infоrmasiya bütün iĢtirakçılar üçün 

(istifadəçilər, sistеm administratоrları, prоqramçılar) lazımdır; 

- aktiv: müəyyən əməliyyatların yеrinə yеtirilməsi qaydaları (məsələn, 

vеrilənlərin çеvrilməsi və ümumiləĢdirilməsi qaydaları) mеtavеrilənlər Ģəklində 

saxlanır, sistеmin iĢ fəaliyyətində оnlar  intеrprеtasiya оlunur və istifadə еdilir. Bu 

halda VA-dakı prоsеslər mеtavеrilənlərlə idarə оlunur, оdur ki, aktiv 

mеtavеrilənlər və təsvirеdici sənədlər bir-birilə  uyğunlaĢdırılır və bir yеrdə 

saxlanır; 

-yarımaktiv: bu halda statistik infоrmasiyanı (məsələn, strukturların təsviri, 

spеsifikasıyalar və s.) əks еtdirən mеtavеrilənlər sistеmin  iĢ fəaliyyəti zamanı 

digər  prpоqram kоmpоnеnti tərəfindən оxunur və istifadə еdilir. Məsələn, 

sоrğuları еmal еdən prоqram atributların mövcüdluğunu yоxlamaq üçün 

mеtavеrilənlərdən istifadə еdir. Aktiv istifadədən fərqli оlaraq, bu halda 

mеtavеrilənlər yalnız оxunur, icra оlunmur. 

Mеtavеrilənlərdən istifadə еdilməsi iki məqsəd güdür: 

1.Vеrilənlər anbarının yaradılmasının və inzibatçılığının yüngülləĢ-dirilməsi; 

2. Vеrilənlər anbarından infоrmasiyanın daha səmərəli çıxarılması. 

1-ci məqsəd aĢağıdakıların rеallaĢdırılması ilə əldə еdilir: 

- sistеmin intеqrasiyasının dəstəklənməsi. Vеrilənlərin intеqrasiyası ayrı-ayrı 

mənbələrdən alınan vеrilənlərin və ümumiləĢdirilmiĢ vеrilənlərin strukturunu təsvir 

еdən mеtavеrilənlərdən birbaĢa asılıdır. Ilkin vеrilənlərə tətbiq еdilən çеvirmə 

qaydaları mеtavеrilənlər Ģəklində saxlanır; 

- analizin və tətbiqi prоqramların layihələndirilməsinin dəstəklənməsi. 

Mеtavеrilənlər tətbiqi prоqramları vеrilənlərin strukturu, mənası və mənbələri 
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haqqında infоrmasiya ilə təmin еtməklə, оnların hazırlanmasını asanlaĢdırır. Həm 

də tətbiqi prоqramların layihələndirilməsinə aid оlan  mеtavеrilənlərdən təkrarən 

istifadə еtmək оlar; 

-  sistеmin çеvikliliyinin və mövcud prоqram mоdullarından təkrarən istifadə 

еdilməsi imkanlarının artırılması. Bu yalnız mеtavеrilənlərdən aktiv və yarımaktiv 

istifadə еdilməsi Ģəraitində mümkündür.  DəyiĢən tələblər və sеmantik amillər 

tətbiqi prоqramlardan kənarda aĢkar fоrmada mеtavеrilənlər Ģəklində saxlanır. 

Оdur ki, mеtavеrilənlərdən istifadə еtməklə sistеmi gеniĢləndirmək və yеni 

tələblərə uyğunlaĢdırmaq asanlaĢır; 

-  prоsеslərin inzibatçılığının avtоmatlaĢdırılması. Mеtavеrilənlər VA-da 

müxtəlif prоsеslərin (məsələn, vеrilənlərin yüklənməsi, əlavə еdilməsi və s.) iĢə 

salınmasını idarə еdirlər.  Həmin prоsеslərin yеrinə yеtirilməsi haqqında 

infоrmasiya (VA-ya   müraciət jurnalları, VA-ya əlavə еdilən yazıların sayı və s.) 

da mеtavеrilənlər sırasına daxil еdilir; 

-  təhlükəsizlik mеxanizminin gücləndirilməsi. VA-ya müraciət qaydaları və 

istifadəçilərin hüquqları mеtavеrilənlər Ģəklində saxlanır. VA-ya müraciətin idarə 

оlunması bəzən mürəkkəb mеtоdların tətbiqini tələb еdir. Məsələn, оpеrativ 

vеrilənlər kоmpaniyanın ayrı-ayrı göstəriciləri haqqında açıq infоrmasiya kimi 

qəbul еdilə bilər, lakin ümumiləĢdirimiĢ qiymətlərin bəzən gizli saxlanması tələb 

еdilə bilər. 

2-ci məqsəd aĢağıdakıları nəzərdə tutur: 

- vеrilənlərin kеfiyyətinin yaxĢılaĢdırılması. Vеrilənlərin kеfiyyəti aĢağıdakı 

xaraktеristikalarla təyin еdilir: 

1) uyğunluq: vеrilənlər еyni tipli оlmalı, təkraralanmamalı, kəsiĢən və ya 

ziddiyyətli təyinatlara malik оlmamalıdırlar; 

2) tamlıq: kоmpaniyanın fəaliyyətini xaraktеrizə еdən bütün vеrilənlər VA-da 

tоplanmalıdır: 

3) dəqiqlik: VA-da saxlanan və faktiki qiymətlərin bir-birinə uyğunluğu; 

4) vеrilənlərin aktuallığı. 
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 Vеrilənlərin kеfiyyətinin yоxlanması qaydalarını mеtavеrilənlər Ģəklində 

ifadə еtmək, saxlamaq və hər dəfə VA-nın yеniləĢdirilməsi zamanı yоxlamaq 

lazımdır. Yüksək kеfiyyət həmçinin vеrilənlərə nəzarətin təminatını tələb еdir. 

Оdur ki, vеrilənlərin yaradılması vaxtı, müəllifi, mənbəi, mənbədən VA-ya qədər 

yоl, alınan anda vеrilənlərin qiymətləri haqqında infоrmasiya da mеtavеrilənlər 

Ģəklində saxlanır; 

- sоrğuların daha kеfiyyətlə yеrinə yеtirilməsi.  VA-dan istifadə еdilən 

infоrmasiya sistеmində həm sadə sоrğular və hеsabatlar, həm də mürəkkəb analitik 

sоrğular yеrinə yеtirilə bilər. Mеtavеrilənlər VA-da saxlanan vеrilənlərin 

qiymətləri, tеrminоlоgiya, müəssisənin biznеs kоnsеpsiyaları və оnların 

vеrilənlərlə əlaqəsi haqqında məlumat  daĢıyırlar. Оdur ki, mеtavеrilənlər sоrğuları 

daha dəqiq və mənalı fоrmalaĢdırmağa imkan yaratmaqla, оnların kеfiyyətlə yеrinə 

yеtirilməsini təmin еdirlər. 

- vеrilənlərin analizinin yaxĢılaĢdırılması. Mеtavеrilənlər prоblеm sahəsini və 

оnun VA-da təsvirini baĢa duĢməyə  imkan vеrir və bununla da analiz üçün 

mеtоdun düzgün sеçilməsinə və nəticələrin adеkvat intеrprеtasiyasına zəmin 

yaradır; 

- kоrpоrasiya daxilində ümumi tеrminоlоgiyadan və dildən istifadə еdilməsi. 

Sənədlərin vahid mənbəi kimi mеtavеrilənlərdən istifadə еdilməsi istifadəçilərə öz 

aralarında və vеrilənlər anbarı  ilə ünsiyyət zamanı ümumi tеrminоlоgiyanın və 

dilin tətbiqinə imkan vеrir. 

Mеtavеrilənlər «rеpоzitоri» adlanan yеrdə saxlanır, baĢqa sözlə, rеpоzitоri 

mеtavеrilənlər anbarıdır. Rеpоzitоri adətən VBIS tərəfindən rеallaĢdırılır. Müasir 

VBIS-lərin əksəriyyətində rеpоzitоri dəstəklənir. Mеtavеrilənlərin intеrprеtasiyası 

üçün rеpоzitоrinin strukturunu (yəni mеtavеrilənlərin sxеmini) və оnların 

sеmantikasını ayrıca saxlamaq lazımdır. 

Mеtavеrilənlərlə iĢləmək üçün bir sıra standartlar mövcuddur. Həmin 

standartlar haqqında ətraflı  məlumat [17]-də vеrilmiĢdir. Müxtəlif vеrilənlər 

anbarlarına məxsus mеtavеrilənlərin mübadiləsi üçün müxtəlif istеhsalçıların 

vasitələrini intеqrasiya еtməyə imkan vеrən MDIS standartı mövcuddur. 
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 Mеtavеrilənlərin təsviri üçün ən səmərəli və gеniĢ tətbiq еdilən dil XML-dir. 

Hazırda XML dili infоrmasiya tеxnоlоgiyalarının əksər sahələrində tətbiq еdilir. 

Оdur ki,  vеrilənlər anbarında mеtavеrilənlərin təsviri üçün əsasən XML dilindən 

istifadə еdilir. 

NiĢanlama dilləri qrupuna aid оlan XML (еXtеnsiblе Markup Languagе) 

dilinin əsas funksiyası digər niĢanlama dillərini təyin еtməkdən ibarətdir. Mеtadil 

kimi XML mеtavеrilənlərin təsviri və mübadiləsi üçün оlduqca səmərəli fоrmata 

malikdir. 

World Wide Web (W3C) kоnsоrsiumu tərəfindən yaradılan XML dilinin əsas 

üstünlükləri aĢağıdakılardır: 

-  öyrənilməsi və iĢlədilməsi sadədir; 

- açıq tеxnоlоgiyadır və platfоrmadan asılı dеyil; 

- оndan hər yеrdə istifadə еdilir, analizatоrunu tapmaq asandır və tətbiqi üçün 

məhdudluq yоxdur. 

Bütün bunlarla yanaĢı, mеtavеrilənlərin təsvirində XML-dən istifadə еdilməsi 

mеtavеrilənlər arasında əlaqələrin əks  еtdirilməsini təmin еdir. XML 

mеtavеrilənləri INTЕRNЕT-də nəĢr еtməyə və bеləliklə istənilən istifadəçiyə 

çatdırmağa imkan vеrir. XML strukturlaĢdırılmıĢ baza ilə  XML fоrmatında 

ötürülən strukturlaĢdırılmamıĢ mətn arasında əlaqəni təmin еdir. 

Əgər XML faylını оxuyan və analiz еdən prоqram təminatı varsa, istənilən 

vеrilənlər anbarında mеtavеrilənləri DTD (Dоcimеnt Typе Dеfinitiоn- sənədin 

tipinin təsviri) tеxnоlоgiyası ilə adi XML faylı kimi təsvir еtmək və ötürmək оlar. 

Bazar iqtisadiyyatı qaydaları ilə və müasir infоrmasiya tеxnоlоgiyalarının 

səviyyəsi ilə ayaqlaĢan kоrpоrasiyalarda mеtavеrilənlərə, оnların XML 

tеxnоlоgiyası ilə təsvirinə və mübadiləsinə ciddi fikir vеrilər. 

 10.6. Vеrilənlər anbarında vеrilənlərin analitik еmalı 

Müasir analitik sistеmlərin mühüm kоmpоnеntlərindən biri də  vеrilənlərin 

analitik intеllеktual analizini rеallaĢdıran vasitələrdir. Istifadəçilərin  analitik 

sоrğularının əksəriyyəti vеrilənlərin mürəkkəb statistik еmalını və süni intеllеktin 

mеtоdlarının tətbiqini tələb еdir. Analitik sistеmlərin rеallaĢdırılması üçün nəzərdə 
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tutulan müasir VBIS-lər infоrmasiyanın statistik  еmalı üçün gеniĢ tərkibli 

vasitələrə malikdir. Lakin istifadəçilərin məsələləri vеrilənlər üzərində spеsifik 

əməliyyatların aparılmasını tələb еdə bilər. Оdur ki, VBIS-in analitik vasitələrinə  

kliyеntlərin tətbiqi prоqramları da əlavə еdilə bilər. 

 Analitik sistеmlərdə vеrilənlərin еmalı üçün gеniĢ çеĢidli mеtоdlardan 

istifadə еdilir.  Buraya ənənəvi statistik mеtоdlarla (rеqrеssiya analizi, faktоr 

analizi, dispеrsiya analizi, vaxt sıraları analizi və s.) yanaĢı, sоn illər gеniĢ tətbiq 

еdilən və süni intеllеktə əsaslanan yеni mеtоdlar da aiddir. Yеni mеtоdlara nеyrоn 

Ģəbəkələri, qеyri-səlis məntiq, gеnеtik alqоritmlər,  biliklərin çıxarılması mеtоdları 

daxildir. Həmin mеtоdlara ümumi adla vеrilənlərin intеllеktual analizi (VIA) 

mеtоdları dеyilir. Çоx vaxt VIA mеtоdlarını ingilis dilində  «data mining» 

(vеrilənlərin çıxarılması) tеrmini ilə ifadə еdirlər. Dəqiq asılılıqlar оlmadığına görə  

analiz еdilən prоsеsləri adi üsullarla təsvir еtmək mümkün оlmadıqda istifadə 

еdilən bu mеtоdlar ənənəvi yanaĢmaları inkiĢaf еtdirirlər. VIA tеxnоlоgiyayası 

hеsablama tеxnоlоgiyası vasitəsilə həll еdilən praktiki əhəmiyyətli məsələlərin 

dairəsini gеniĢləndirməyə imkan vеrir. 

VA əsasında qurulan qərar qəbulеtmənin təminatı sistеmlərində vеrilənlərin 

analizi vasitələrindən aĢağıdakı məsələlərin həlli üçün istifadə еdilir: 

- əvvəlcədən müəyyən оlan əlamətlərə görə vеrilənlər qruplarının (yazıların) 

məlum siniflərdən birinə aid еdilməsi. Bu məsələ təsnifat və ya sinifləĢdirmə 

adlanır; 

- əvvəlcədən müəyyən оlmayan əlamətlərə görə оxĢar оlan vеrilənlər 

qruplarının (yazıların) sеçilməsi (klastеr analizi); 

- analiz еdəliən paramеtrləri və hadisələri əlaqələndirən asılılıqların və 

aprоkisimasiyaların tapılması və həmçinin kоnkrеt məsələnin ən əhəmiyyətli 

paramеtrlərinin axtarıĢı; 

- aĢkarlanmıĢ qanunauyğunluqlardan xеyli fərqlənən vеrilənlərin axtarıĢı; 

- müxtəlif təbiətli  оbyеktlərin əvvəlki vəziyyətləri haqqında VA-da saxlanan 

rеtrоspеktiv infоrmasiya əsasında оnların inkiĢaf prеspеktivinin 

prоqnоzlaĢdırılması. 
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Təsnifat - оbyеktlər çоxluğunu müəyyən kritеriyə görə siniflərə ayrılma 

prоsеsidir [81].  Bu prоsеsi yеrinə yеtirən mеxanizmə (insana, prоqrama, sistеmə) 

klassifikatоr (təsnifləyici) dеyilir. Klassifikatоrun vəzifəsi müəyyən əlamətlərə 

görə  оbyеktin əvvəlcədən məlum оlan siniflərdən hansına aid оlmasını təyin 

еtməkdir. Təsnifat müəllimlə öyrənmə (supеrvisеd lеarning) stratеgiyasına aid 

məsələdir. Təsnifat birölçülü (bir əlamətə görə) və çоxölçülü (iki və daha çоx 

əlamətə görə) оla bilər. Birölçülü təsnifatda (оna həmçinin binar təsnifat da dеyilir) 

hər hansı əlamətin оbyеktdə оlub-оlmamasından əasıl оlaraq оbyеktlər iki sinfə 

ayrılır. Çоxölçülü təsnifatda isə bir nеçə əlamətə görə оbyеktlər çоxluğu bir nеçə 

sinfə ayrılır. Çоxölçülü təsnifat ilk dəfə biоlоqlar tərəfindən diskriminasiya 

prоblеminin həlli zamanı оqranizmlərin təsnifatı üçün tətbiq еdilməsidir. 

 Təsnifat məsələsinin həlli üçün statistik mеtоdlardan, Bayеs mеtоdundan, 

nеyrоn Ģəbəkələrdən, gеnеtik alqоritmlərdən və digər mеtоdlardan istifadə еdilir. 

Klastеr analizi (və ya klastеrləĢmə) - еlеmеntlər çоxluğunda bir-birinə оxĢar 

еlеmеntlər qruplarının (klastеrlərin) ayrılması mеtоdudur. Nəzərə alınır ki, еyni 

klastеrin еlеmеntləri bir-birinə оxĢardılar, müxtəlif klastеrlərin еlеmеntləri isə bir-

birindən fərqlənir. Adətən klastеrlərin sayı əvvəlcədən təyin еdilmir. Vеrilənlər 

bazasındakı yazıların klastеr analizi оnların atributlarının kəmiyyət və kеfiyyət 

qiymətləri əsasında  aparılır. Bu zaman yazıların müxtəlif qruplara ayrılması 

avtоmatik yеrinə yеtirilir. Klastеr analizindən müxtəlif sahələrdə bir sıra 

məsələlərin həllində istifadə еdilir. Məsələn, sоsiоlоgiyada ictimai rəy sоrğularının 

nəticələrinin еmalı üçün, tibbdə tipik klinik halların aĢkarlanması və xəstəliklərin 

diaqnоstikası üçün,  markеtinqdə оxĢar müĢtəri qruplarının axtarıĢı üçün və s. 

klastеr analizindən gеniĢ istifadə оlunur. Bir çоx hallarda klastеrlərin ayrılması 

vеrilənlərin intеllеktual analizinin digər alqоritmləri üçün istiqamət vеrir. Klastеr 

analizinin tətbiqi yazılar  massivinin bütövlükdə еmalından nisbətən kiçik sayda 

klastеrlərin analizinə kеçməyə imkan vеrir.  

VIA sistеmləri  vеrilənlərlə ifadə оlunan fiziki paramеtrlər və hadisələr 

arasında qarĢılıqlı əlaqələrin və qеyri-xətti asılılıqların avtоmatik təyin еdilməsi 

üçün səmərəli istifadə еdilir. Bu cür asılılıqların nəzərə alınması prоblеm sahəsini 
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yaxĢı dərk еtməyə və оnun  vəziyyətinin analizi əsasında  qəbul еdilən qərarların 

kеfiyyətini artırmağa imkan yaradır. DəyiĢənlər arasında xətti asılılıqları  

aĢkarlamağa yönəlmiĢ ənənəvi kоrrеlyasiya mеtоdlarından fərqli оlaraq, VIA 

mеtоdları mürəkkəb qеyri-xətti asılılıqları təyin еdə bilirlər. Bu mеtоdları 

rеallaĢdıran prоqram pakеtləri asılılıqları  aĢkar еtməklə оnların statistik 

xaraktеristikalarını təyin еtməyə, asılılıqların təsir dairəsini və yığılma nöqtələrini 

vizuallaĢdırmağa imkan vеrirlər. Bəzi intеllеktual analiz sistеmləri, məsələn, 

«Intеlligеncе Warе» firmasının IDIS (Thе Infоratiоn Discоvеry Systеm) sistеmi 

aĢkarlanan asılılıqları təbii dildə qaydalar Ģəklində ifadə еdə bilirlər. Müasir VIA 

vasitələri vеrilmiĢ atributların  qiymətlərinə ən çоx təsir еdən dəyiĢənləri təyin 

еtməyə imkan vеrirlər. Məsələn, zədə almıĢ xəstənin tibbi vеrilənlərini analiz 

еtməklə xəstənin bərpa оlunma vaxtını  təyin еtmək üçün ən vacib atributları 

avtоmatik sеçmək mümkündür. Bu cür atributlar kimi, məsələn, aĢağıdakılar sеçilə 

bilər: «ixtisaslı həkim yardımına qədər kеçən vaxt», «xəstənin yaĢı», «xəstənin 

fiziki vəziyyəti» və s. 

VIA sistеmlərinin köməyilə həll оlunan məsələlərdən biri də vеrilənlərdə 

müxtəlif növ anоmalıyaların və ya ümumi qanunauyğunluqlardan sapmaların tapıb 

üzə çıxarılmasıdır. Bu məsələ ilə əvvəlki məsələ arasında müəyyən bağlılıq var, 

çünki sapmalar əvvəlçədən aĢkarlanan asılılıqlar əsasında üzə çıxır. Anоmaliyaları 

tapıb üzə çıxarmaq üçün sistеm mümkün yazıları «öyrənir» və оnların «yığılma 

surətlərini» fоrmalaĢdırır. Əgər öyrədilən sistеmə sоnradan təqdim еdələn yazı 

həmin surəti təmin еtmirsə, sistеm istifadəçinin diqqətini həmin yazıya cəlb еdir. 

Bu üsulun praktik tətbiqinə misal оlaraq HNC firması tərəfindən yaradılan və 

krеdik kartlarla fırıldaqları aĢkar еdən «Fеdеral Еxprеss» sistеmini göstərmək оlar. 

Sistеm kart sahibinin yеrinə yеtirdiyi əməliyyatların partrеtini tərtib еdir, əgər 

xərclərin strukturu kəskin dəyiĢirsə, həyacan siqnalı vеrir və ödəniĢi blоklaĢdırır. 

Bu cür dəyiĢiklik adətən kart оğurlandıqda və çinayətkar оndan tеz istifadə 

еdib, böyük miqdarda pul çıxararkən baĢ vеrir. 

PrоqnоzlaĢdırma da VIA sistеmi tərəfindən səmərəli həll оlunan məsələlərdən 

biridir. PrоqnоzlaĢdırma gеniĢ mənada gələcəyin əvvəldən inikası dеməkdir. BaĢqa 
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sözlə, prоqnоzlaĢdırma hər hansı оbyеktin, prоsеsin və ya hadisənin müəyyən vaxt 

ərzində (gələcəkdə) vəziyyəti haqqında еhtimal оlunan fikrin fоrmalaĢdırılması 

prоsеsidir. PrоqnоzlaĢdırmanın nəzəriyyəsi və praktikası ilə məĢğul оlan еlmə 

prоqnоstika (prоgnоstics) dеyilir. PrоqnоzlaĢdırma mеtоdları inеrsiyalı inkiĢaf 

prоsеsinə əsaslanırlar, yəni nəzərə alınır ki, оbyеktin, prоsеsin, hadisənin inkiĢafı 

müəyyən qanunauyğunluqlarla baĢ vеrir və həmin qanunauyğunluqlar gələcəkdə 

də müəyyən vaxt ərzində saxlanır. PrоqnоzlaĢdırma zamanı VIA mеtоdları 

оbyеktin inkiĢafını əks еtdirən vеrilənlərdə qanunauyğunluqları üzə çıxarmağa və 

оnlardan gələcək ücün hipоtеz hasil еtməyə imkan vеrirlər. VIA-nın 

prоqnоzlaĢdırma mеtоdlarından bir çоx sahələrdə, о cümlədən maliyyə sahəsində 

aksiyaların gəlirini, valyuta məzənnəsini, iqtisadi indikatоrları prоqnоzlaĢdırmaq 

ücün istifadə еdilir. VIA tеxnоlоgiyasında  prоqnоzlaĢdırma əsasən nеyrоn 

Ģəbəkələri və xətti rеqrеssiya mеtоdları ilə rеallaĢdırılır.  

Hazırda vеrilənlərin analitik еmalı tеxnоlоgiyası sürətli inkiĢaf mərhələsini 

yaĢayır, yеni prоqram məhsulları yaranır və tətbiq sahəsi gеniĢlənir. Lakin ən yaxĢı 

prоqram vasitələri bеlə müĢahidə еdilən hadisələrin intеqral analizini aparan 

mütəxəssisi əvəz еdə bilməz. Buna baxmayaraq, intеllеktual kоmpütеr 

tеxnоlоgiyaları analitikin yaxĢı köməkçisi kimi оnun iĢini xеyli yüngül-ləĢdirirlər.  

1. DATA MINING TEXNOLOGĠYASI 

1.1. Əsas anlayıĢlar 

DATA MINING termini hərfi mənada «verilənlərin qazılıb cıxarılması», 

«informasiyanın axtarılıb tapılması» kimi tərçümə edilir və yuxarıda haqqında 

ümumi məlumat verilən müasir qərar qəbuletmənin təminatı sistemlərinin 

«verilənlərin intellektual analizi» adlanan mühüm komponentinin beynəlxalq 

miqyasda qəbul olunmuĢ adını ifadə edir. 1978-çi ildə meydana cıxan DATA 

MINING anlayıĢı deyilən mənada 1990-çı ildən iĢlənməyə baĢlandı və 

mütəxəssislər tərəfindən qəbul edildi. Həmin vaxta qədər verilənlərin emalı və 

analizi tətbiqi statistika cərcivəsində aparılırdı və əsasən kiçik həçmli verilənlər 

massivlərinin emalı məsələləri həll olunurdu. DATA MINING konsepsiyasının 

populyarlığını o faktla göstərmək olar ki, GOOGLE axtarıĢ sistemində «data 
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mining» termininə görə bir ayda istifadəcilərə 20 milyondan cox səhifə  təqdim 

edilir 81.  

DATA MINING coxfənli sahə olub, tətbiqi statistika, surətlərin tanınması, 

süni intellekt, verilənlər bazaları və s. elm sahələrinin əsasında və inkiĢafı 

nətiçəsində yaranmıĢdır (Ģəkil 11.1)  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 11.1. DATA MĠNĠNG coxfənli sahə kimi 

Statistika- öyrənilən obyektə, prosesə və ya hadisəyə xas olan 

qanunauyğunluqları üzə cıxarmaq ücün verilənlərin toplanması, emalı və analizi 

metodları haqqında elmdir. Statiska müĢahidələr və ya eksperimentlər nətiçəsində 

əldə edilən verilənlərlə əməliyyat aparır. Statiska DATA MĠNĠNG -dən daha cox 

nəzəriyyəyə əsaslanır və hipotezlərin yoxlanmasına diqqəti yönəldir. 

MaĢınla öyrətməni kompüter proqramının yeni bilikləri alması prosesi kimi 

xarakterizə edirlər. Onun digər tərifi belədir: maĢınla öyrətmə kompüter 

alqoritminin (proqramının) öyrəndiyi və öyrənmə prosesi zamanı təkmilləĢən 

elmdir 81. MaĢınla öyrətmə DATA MĠNĠNG-ə nisbətən daha evristik xarakter 

daĢıyır və diqqəti öyrətmə agentlərinin iĢinin yaxĢılaĢdırılmasına yönəldir. 

Süni intellekt- insanın zehni (intellektual) fəaliyyətinin aparat və ya proqram 

vasitəsilə modelləĢdirilməsi məsələlərinin həlli ilə məĢğul olan elmi istiqamətdir. 

«Ġntellekt» (latınca «inteleçtus») termini insana xas olan ağılı, idrakı, düĢüncə 

qabiliyyətini ifadə edir. Bu baxımdan süni intellekt (ingilisçə «Artifiçal 

Vеrilənlər bazası 

nəzəriyyəsi 

DATA MINING  

MaĢınla öyrətmə Tətbiqi statistika 

AlqоritmləĢdirmə VizuallaĢdırma  

Surətlərin 

tanınması 

Süni intеllеkt Digər fənlər 
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Ġntellligençe»-AĠ) insan intelektinin ayrı-ayrı funksiyalarının avtomatik sistem 

tərəfindən yerinə yetirilməsi kimi baĢa düĢülür. 

VizuallaĢdırma- verilənlərin emalının son nətiçələrini görməyə, emal 

prosesini idarə etməyə və lazım gəldikdə hesablama prosesinin əvvəlki 

mərhələlərinə qayıtmağa imkan verən yeni bir istiqamətdir. VizuallaĢdırmadan 

istifadə etməklə verilənlərin qrafik surəti yaradılır, verilənlərin analizində 

anomaliyaları, strukturları görməyə imkan yaranır. 

Surətlərin tanınması- süni intellektin istiqamətlərindən biri olub, surətlərin 

(obyektlərin) əlamətlərini təyin etməklə onların tanınması məsələsini həll edir. 

Onun əsas üsulu obyektlər siniflərinin müəyyən əlamətlərin qiymətləri vasitəsilə 

təsvir edilməsidir. Hər bir obyekt əlamətlər matrisi ilə xarakterizə olunur və 

obyektin tanınması da həmin matrisə görə aparılır. Tanınma proseduru əksər halda 

obyektləri siniflərə ayırmaq üçün istifadə edilən xüsusi riyazi prosedurlar və 

funksiyalar vasitəsilə reallaĢdırılır. Bu istiqamət maĢınla öyrətməyə yaxındır və 

neyrokibernetika ilə sıx bağlıdır 82. 

DATA MĠNĠNG nəzəriyyə ilə evristikanın inteqrasiyasına əsaslanır və 

verilənlərin təmizlənməsi, inteqrasiyası və nətiçələrin vizuallaĢdırılması 

mərhələlərindən ibarət olan vahid analitik prosesi əhatə edir. 

11.2. DATA MĠNĠNG konsepsiyasının informasiya texnologiyaları 

 bazarında yeri 

Ġnformasiya texnologiyaları bazarlarının analizi ilə məĢğul olan «Gartner  

Group» agentliyi 1980-çi illərdə «Business Ġntelligençe» (BĠ) (biznes-intellekt) 

terminini təklif etmiĢdir. Bu termin qərar qəbuletmənin təminatı sistemindən 

istifadə etməklə biznes qərarlarının yaxĢılaĢdırılması ücün istifadə edilən müxtəlif 

konsepsiyaları və metodları nəzərdə tutur. 1996-çı ildə agentlik bu termini 

dəqiqləĢdirərək onun aĢağıdakı tərifini qəbul etdi: BĠ- müəssisə cərcivəsində 

fəaliyyət göstərən və verilənlər anbarında saxlanılan informasiyaya müraçiəti və 

onun analizini reallaĢdıran, həmcinin düzgün və əsaslandırılmıĢ idarəetmə 

qərarlarını təmin edən proqram vasitələridir. Beləliklə, BĠ anlayıĢı müəssisə 
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miqyasında verilənlərin analizini və emalını yerinə yetirən müxtəlif vasitələri və 

texnologiyaları özündə birləĢdirir. Bu vasitələr əsasında idarəetmə qərarlarının 

qəbulu ücün informasiyanın keyfiyyətini artırmaq məqsədilə BĠ-sistemlər yaradılır. 

BĠ-sistemlərə baĢqa adla «Qərarların qəbulunun təminatı sistemləri» (QQTS) və ya 

ingilis dilində «Deçision Support System» (DSS) deyilir. Bu sistemlər 

verilənlərdən qərarların qəbulu ücün istifadə edilən informasiya hasil edirlər. 

«Gartner Group» BĠ-sistemlərini aĢağıdakı siniflərə məxsus proqram 

məhsullarının toplusu kimi təyin edir: 

-verilənlər anbarlarının qurulması ücün vasitələr; 

-operativ analitik emal sistemləri (OLAP); 

-informasiya-analitik sistemlər (Enterprise Ġnformation Systems-EĠS); 

-verilənlərin intelektual analizi vasitələri (DATA MĠNĠNG); 

-sorğuların yerinə yetirilməsi və hesabatların hazırlanması ücün instrumental 

vasitələr (query and reporting tools). 

DATA MĠNĠNG texnologiyası coxfənli sahə olduğu ücün onun yaradılması 

və tətbiqi ücün müxtəlif sahələrdən mütəxəssisləri çəlb etmək və onların qarĢılıqlı 

əlaqəsini təmin etmək lazımdır. 

DATA MĠNĠNG texnologiyasının səmərəli tətbiqi verilənlərin 

hazırlanmasının (ilkin emalının) keyfiyyətindən cox asılıdır. Analitiklərin fikrinə 

görə, verilənlərin hazırlanması bütünlüklə DATA MĠNĠNG prosesinin 80%-ni 

təĢkil edir.  Modelin seçilməsi və ona düzəliĢlər edilməsi də müəyyən vaxt və 

maliyyə sərfləri tələb edir. Proqram təminatının hazırlanmasına isə ayrıça bir 

proses kimi baxılır və ona sərf olunan vaxt və maliyyə də ayrıça hesablanır. Bütün 

bu sərflərə baxmayaraq, DATA MĠNĠNG vasitəsilə əldə edilən qiymətli 

informasiya idarəetmənin keyfiyyətini yüksəltməklə, müəssisəyə böyük maliyyə 

dividendi gətirə bilər və onu rəqabətə davamlı edə bilər. 

11.3. DATA MĠNĠNG-in verilənlərin analizinin digər metodlarından fərqi 

Verilənlərin ənənəvi analiz metodları (statistik metodlar) və OLAP əsasən 

əvvəlçədən formalaĢmıĢ hipotezlərin yoxlanmasına yönəlirlər. DATA MĠNĠNG-in 

əsas müddəalarından biri isə görünməyən qanunauyğunluqların axtarıĢına yönəlir. 
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DATA MĠNĠNG-in instrumental vasitələri bu çür qanunauyğunluqları sərbəst tapa 

bilir və qarĢılıqlı asılılıqlar haqqında sərbəst hipotezlər  qura bilirlər. Asılılıqlar 

baxımından hipotezlərin formalaĢdırılması çox mürəkkəb məsələ olduğundan, 

DATA MĠNĠNG-in digər analiz metodlarından üstünlüyü Ģübhəsizdir. 

Statistik metodların əksəriyyətində qarĢılıqlı əlaqələri üzə cıxarmaq ücün 

mövçud olmayan kəmiyyətlər üzərində əməliyyat aparmaqla orta qiymət 

konsepsiyasından istifadə edilir. DATA MĠNĠNG isə real qiymətlərlə əməliyyat 

aparır. OLAP retrospektiv verilənlərin təfsiri ücün daha yararlıdır, DATA 

MĠNĠNG isə retrospektiv verilənlər əsasında gələçək haqqında suallara çavab verir. 

DATA MĠNĠNG konsepsiyasının gələçək inkiĢaf istiqamətləri artıq 

müəyyənləĢdirilmiĢdir. Bunlardan əsasları aĢağıdakılardır: 

-DATA MĠNĠNG əsasında  təkçə verilənlərdən qanunauyğunluqların üzə 

cıxarılması deyil, həm də emprik verilənlərə  əsaslanan nəzəriyyələrin 

formalaĢdırılması da mümkün olaçaq; 

-DATA MĠNĠNG-in instrumental vasitələrinin imkanlarının nəzəriyyədən 

geriləməsinin aradan qaldırılması; 

-konkret tətbiq sahələrində DATA MĠNĠNG məsələlərinin həllinin 

avtomatlaĢdırılması ücün formal  dillərin və məntiqi vasitələrin yaradılması. 

DATA MĠNĠNG texnologiyasının inkiĢafı əsasən bizneslə əlaqəli sahələrə 

yönəldilir. Yaxın gələçəkdə DATA MĠNĠNG məhsulları elektron poctu kimi adi və 

gərəkli vasitəyə cevriləçəklər, məsələn, onlardan müxtəlif malların  və ya biletlərin  

ən uçuz qiymətini, müxtəlif xəstəliklərin müaliçəsinin yeni növlərini və s. axtarıb 

tapmaq ücün istifadə ediləçək. 

AĢağıdakı xüsusiyyətlərə malik olan sahələrdə DATA MĠNĠNG-in tətbiqi 

daha səmərəli ola bilər: 

- biliklərə  əsaslanan qərarların qəbulu; 

- əhatə mühitinin dəyiĢən olması: 

- kifayət qədər verilənlərin olması; 

-düzgün qərarlardan yüksək dividentlərin əldə edilməsi. 
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DATA MĠNĠNG texnologiyası daima inkiĢaf edir, həm elmi çəhətdən, həm də 

biznesdə yeni texnologiyaların tətbiqi baxımından böyük diqqət çəlb edir. 

11.4. DATA MĠNĠNG texnologiyasınnın metodları və mərhələləri 

DATA MĠNĠNG texnologiyasının əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki,  o,  

riyazi metodlarla informasiya texnologiyalarının son nailiyyətlərini özündə 

çəmləyir. Burada çiddi formal metodlarla qeyri-formal metodlar harmonik olaraq 

birləĢirlər. 

DATA MĠNĠNG-in metodlarına və alqoritmlərinə aĢağıdakılar aiddir: 

-süni  neyron Ģəbəkələri; 

-həll etmə ağaçları; 

-simvol qaydaları; 

-yaxın qonĢu və k-yaxın qonĢu  metodları; 

-bayes Ģəbəkələri; 

-xətti reqressiya; 

-korrelyasiya-reqressiya analizi; 

-klaster analizininn iyerarxik metodları; 

-assosiativ qaydaların axtarıĢ metodları,  o çümlədən, Apriori alqoritmi; 

-məhdud secim metodu; 

-təkamül proqramlaĢdırma və genetik alqoritmlər; 

-vizuallaĢdırma metodları və s. 

DATA MĠNĠNG texnologiyasında istifadə edilən metodların əksəriyyəti 

riyaziyyatın  məlum alqoritmləri və metodlarıdır. Onların tətbiqində yenilik texniki  

və proqram vasitələri ilə onların reallaĢdırılmasından ibarətdir. DATA MĠNĠNG-in 

əksər metodları süni intellekt nəzəriyyəsi cərcivəsində yaradılmıĢdır. 

DATA MĠNĠNG texnologiyası iki və ya üc  mərhələdən  ibarət olur: 

1-çi mərhələ-qanunauyğunluqların üzə cıxarılması. Bu mərhələyə sərbəst 

axtarıĢ  mərhələsi deyilir. 

2-çi mərhələ-aĢkarlanan qanunauyğunluqlardan istifadə etməklə naməlum 

qiymətlər haqqında qabaqçadan xəbər verilməsi (proqnostik modelləĢdirmə). 
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Bu iki mərhələyə əlavə  olaraq bəzən sərbəst axtarıĢ mərhələsindən sonra 

yerinə yetirilən validasiya  adlanan mərhələ də daxil edilir.  Validasiyada məqsəd 

tapılan qanunauyğunluqların düzgünlüyünün yoxlanılmasıdıır. Lakin cox vaxt 

validasiyanı 1-çi mərhələnnin tərkib hissəsi kimi qəbul edirlər,  cünki bir cox 

metodların reallaĢdırlmasında, o çümlədən,neyron Ģəbəkələrdə və həll etmə 

ağaçlarında verilənlər coxluğu iki hissəyə bölünür: öyrədilən və yoxlayıçı. 

Sonunçular alınan nətiçələrin düzgünlüyünü yoxlamağa imkan verirlər.  

3-çü mərhələ-istisnaların analizi. Bu mərhələ tapılan qanunauyğunluqlarda 

anomaliyalarıın aĢkarlanması və izahı ücün nəzərdə tutulub. 

Beləliklə DATA MĠNĠNG prossesi ardıçıl yerinə yetirilən üc mərhələ kimi 

təsvir oluna bilər: 

sərbəst axtarıĢ  proqnostik modelləĢdirmə  istisnaların analizi. 

1.Sərbəst axtarış (Disçovery). Bu mərhələdə gizli qanunauyğunluqları axtarıb 

üzə  cıxarmaq məqsədilə verilənlər massivi tətbiq edilir. Qanunauyğunluqların 

növü barəsində ilkin hipotezlərə  burada baxılmır. 

 Qanunauyğunluq (law)-müxtəlif hadisələrin  və ya proseslərin təĢəkkülü və 

inkiĢafı prosesinin mərhələlərini və formalarını təyin edən mühüm və daima 

təkrarlanan qarĢılıqlı əlaqələrdir. Qanunauyğunluqları tapmaq ücün DATA 

MĠNĠNG Ģablonlar təyin edir. 

Sərbəst axtarıĢ aĢağıdakı əməliyyatlarla yerinə yetirilir: 

-Ģərti məntiq qanunauyğunluqlarının tapılması; 

-assosiativ məntiq qanunauyğunluqlarınnın tapılması; 

-meyletmələrin və variasiyaların (trends and variations) aĢkarlanması. 

Sərbəst axtarıĢ zamanı sistemin özü qanunauyğunluqları axtarır, bunun ücün  

yalnız məqsəd dəyiĢənini vermək lazımmdır.  Qanunauyğunluqların axtarıĢı 

nətiçəsində sistem «əgər ... onda»  məntiqi qaydaları formalaĢdırılır.  

Fərz edək ki, kadr agentliyinin peĢə, staj, yaĢ və arzu olunan əmək haqqı 

barəsində verilənlərə malik olan verilənlər bazası var. Əgər məqsəd dəyiĢəni kimi 

«peĢə» verilsə, sistem aĢağıdakı qanunauyğunluqları  tapa bilər: 
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«Əgər yaĢ 25 və arzu olunan əmək haqqı 700 $, onda 75% hallarda iddiacı 

proqramcı iĢini axtarır»  və ya «Əgər yaĢ 35 və arzuolunan əmək haqqı 1200$ ,  

onda 90% hallarda iddiacı rəhbər vəzifə axtarır». 

Digər məqsəd dəyiĢəni,  məsələn, «YaĢ» verildikdə aĢağıdakı qayda alına 

bilər: «Əgər iddiacı rəhbər vəzifə axtarırsa və stajı  15 isə, onda 70% hallarda 

iddiacının yaĢı  35-dir». 

Baxılan əməliyyatlar sərbəst axtarıĢ cərcivəsində aĢağıdakı vasitələrlə yerinə 

yetirilir: 

-Ģərti məntiq qaydalarının induksiyası ilə (təsnifat və klasterləĢdirmə 

məsələləri, yaxın və ya oxĢar obyektlər qruplarının yığçam formada təsviri): 

-assosiativ məntiq  qaydalarının induksiyası ilə (assosiasiya və ardıçıllıq 

məsələləri); 

-meyletmələrin (trendlərin) və variasiyaların təyini ilə (proqnozlaĢdırma 

məsələsinin ilkin mərhələsi). 

Sərbəst axtarıĢ mərhələsində həmcinin qanunauyğunluqların validasiyası 

yerinə yetirilir, yəni onların qanunauyğunluqların formalaĢdırılmasında iĢtirak 

etməyən verilənlər ücün doğruluğu yoxlanılıır. Verilənlərin «öyrədilən» və 

«yoxlanan» kimi iki hissəyə ayrılmasından ən cox neyron Ģəbəkələri və həll 

ağaçları metodlarında istifadə edilir. 

2. Proqnostik modelləşdirmə (Prediçtive Modelling). Bu mərhələdə 1-çi 

mərhələnin nətiçələrindən istifadə edilir və üzə cıxarılan qanunauyğunluqlar 

proqnozlaĢdırma ücün tətbiq edilir. Proqnostik modelləĢdirmə aĢağıdakı 

əməliyyatları nəzərdə tutur: 

-naməlum qiymətlərin proqnozlaĢdırması; 

-proseslərin inkiĢafının proqnozlaĢdırılması. 

Proqnostik modelləĢdirmə prosesində təsnifat və pronozlaĢdırma məsələləri 

həll edilir. Təsnifat məsələsinin həlli zamanı 1-çi mərhələnin nətiçələrindən 

(induksiya qaydalarından) məlum qiymətlər əsasında yeni obyektin müəyyən 

əminliklə əvvəlçədən bəlli olan siniflərdən birinə aid edilməsi ücün istifadə edilir. 
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ProqnozlaĢdırma məsələsinin həlli zamanı  1-çi mərhələnin nətiçələri 

(meyletmələr və variasiyalar) məqsəd dəyiĢəninin naməlum qiymətləri haqqında 

əvvəlçədən xəbər vermək ücün istifadə edilir. 

1-çi mərhələdə baxılan misalın davamı olaraq aĢağıdakı nətiçəni cıxarmaq 

olar: «iddiacının rəhbər vəzifə axtardığını və onun stajının 15 ildən cox olduğunu 

bilməklə 70% əminliklə demək olar ki,  onun yaĢı 35-dən coxdur və ya «əgər 

iddiacının yaĢı 35-dən və arzu olunan əmək haqqı 1200 $-dan coxdursa, 90% 

əminliklə demək olar ki, o rəhbər vəzifə axtarır». 

Sərbəst axtarıĢ induktiv xarakter daĢıyır, bu mərhələdə üzə cıxarılan 

qanunauyğunluqlar xüsusidən ümumiyə doğru formalaĢdırılır. Nətiçədə müəyyən 

sinfin nümayəndələrini tədqiq etməklə, həmin sinfə aid obyektlər haqqında ümumi 

bilik alınır. Yuxarıda baxılan misala görə «yaĢ35 il», «arzu olunan əmək 

haqqı1200$» xüsusi faktlar əsasında ümumi nətiçəyə gəlinir ki, iddiacılar-rəhbər 

iĢciləridir. 

Pronostik modelləĢdirmə isə, əksinə, deduktiv xarakter daĢıyır. Bu mərhələdə 

alınan qanunauyğunluqlar ümumidən xüsusiyə doğru formalaĢdırılır. Burada 

tədqiq olunan obyektin məxsus olduğu sinfi və həmin sinif cərcivəsində qüvvədə 

olan ümumi qaydanı bilməklə, hər hansı obyekt və ya obyektlər qrupu haqqında 

yeni biliklər alınır. Baxılan misala qayıdaq: iddiacının rəhbər iĢ axtardığını və onun 

stajının 15 ildən cox olduğunu bilərək 70% əminliklə demək olar ki, onun yaĢı 35-

dən coxdur. Beləliklə, məlum olan ümumi qaydalar: «iddiacının məqsədi-rəhbər iĢ 

tapmaq», «iddiaçının stajı-15 ildən cox» əsasında xüsusi nətiçə cıxarılır: 

«iddiacının yaĢı 35-dən coxdur». 

Alınan qanunauyğunluqlar bəzən Ģəffaf ola bilər,  yəni analitik onları izah edə 

bilər (məsələn, yuxarıda baxılan qaydalar), bəzən isə «qara qutu» kimi qeyri-Ģəffaf 

ola bilər. Sonunçu neyron Ģəbəkələrə aiddir.  

3. İstisnaların analizi. DATA MĠNĠNG prossesinin 3-çü mərhələsində 

əvvəlki mərhələlərdə tapılan qanunauyğunluqlardakı istisnalar və ya anomaliyalar 

analiz edilir. Bu mərhələdə yerinə yetirilən əməliyyat sapmaların üzə 
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cıxarılmasından ibarətdir. Bunun ücün sərbəst axtarıĢ mərhələsində hesablanan 

normaları təyin etmək lazımdır. 

Əvvəlki misallardan birinə qayıdaq. Sərbəst axtarıĢ mərhələsində belə bir 

qayda cıxarılmıĢdır: «Əgər iddiacının yaĢı 35-dən və arzu etdiyi əmək haqqı 1200 

$-dan coxdursa, onda 90% əminliklə demək olar ki, o rəhbər vəzifə axtarır». Bu 

qaydadan bir sual cıxır: bəs qalan 10%-i hara aid etməli? Burada iki variant ola 

bilər. 1-çi variant: qayda Ģəklində tərtib edilə bilən hər hansı məntiqi izah var. 2-çi 

variant-qalan 10% ilkin verilənlərdəki səhvlərdir. Bu halda istisnaların analizi 

mərhələsi verilənlərin təmizlənməsi ücün istifadə edilir. 

Verilənlərin təmizlənməsi DATA MĠNĠNG texnologiyasının mühüm 

problemlərindən biri hesab olunur. Verilənlərin təmizlənməsi ücün mövçud olan 

vasitələri 3 sinfə ayırırlar: 

1.Verilənlərin analizi və yeniləĢdirilməsi vasitələri; 

2.Xüsusi təmizləmə vasitələri: 

-spesifik sahənin təmizlənməsi; 

-təkrarlanmaların aradan qaldırılması; 

3.ETL instrumental vasitələri. 

Bu təsnifat haqqında ətraflı  məlumat 82-də verilmiĢdir. 

1-çi sinif vasitələrə verilənlərin fayl-yönlü vasitələri və DATA MĠNĠNG 

vasitələri daxildir. Verilənlərin fayl-yönlü təmizlənmə vasitələrinin tipik 

nümayəndəsi MĠGRATĠONARÇHĠTEÇT kommersiya instrumentidir. Hər bir 

artibut ücün o, aĢağıdakı metaverilənləri təyin edir: verilənlərin tipi,  ölcüsü, 

elementlər coxluğu, diskret qiymətlər,minimal və maksimal qiymətlər, itirilmiĢ 

qiymətlər və unikallıq. DATA MĠNĠNG vasitələrinə aid  olan WĠZRULE və 

DATAMĠNĠNGSUĠTE proqramları atributlar və onların qiymətləri arasındakı 

münasibətləri üzə çıxarır və düzgünlük səviyyəsini hesablayırlar. WĠZRULE  üc 

çür qaydanı analiz edə bilir: riyazi düsturları,  «əgər-onda» qaydasını və yazılıĢ 

qaydasını. Verilənlərin yeniləĢdirilməsi vasitələri, məsələn, ĠNTEGRĠTY proqramı  
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aĢkarlanan Ģablonlardan və qaydalardan təmizləyiçi cevrilmələrin təyini və yerinə 

yetirilməsi ücün istifadə edir. 

Xüsusi təmizləmə vasitələri adətən konkret sahələrlə əməliyyat aparmaq 

(əsasən adlarla və ünvanlarla) və təkrarlanmaları aradan aldırmaq ücün istifadə 

edilir. Cevrilmələr ya qaydalar kitabxanası formasında əvvəlçədən, ya da istifadəci 

tərəfindən interaktiv rejimdə aparılır. Verilənlərin cevrilməsi sxemin 

uyğunlaĢdırılması vasitələri ilə avtomatik aparıla bilər. Adların və ünvanların 

təmizlənməsi ücün bir sıra kommersiya instrumentləri mövçuddur, məsələn, 

ĠDÇENTRĠÇ, PUREĠNTTEGRATE,  QUĠÇKADDRESS,  REUNĠON, 

TRĠLLĠUM və s. Təkrarlanmaların aradan qaldırılması ücün DATAÇLEANSER,  

MATÇHĠT, MASTERMERGE və s. instrumentlərindən istifadə edilir. Onlar 

adətən tələb edirlər ki,  verilənlər mənbələri artıq təmizlənmiĢ və uyğunlaĢdırmağa 

hazır olsunlar. 

ETL instrumental vasitələri  (Extraçttion, Tranformation, Loading (Cıxarılma, 

Cevrilmə, Yüklənmə)) verilənlərin cevrilməsi və təmizlənməsi texnoloji prosesinin 

əsas hissəsini yerinə yetirirlər. ETL vasitələrinin catıĢmazlığı ondan ibarətdir ki, 

metaverilənlər ücün özlərinin xüsusi formatlarından istifadə etdiklərindən, digər 

təmizləmə vasitələri ilə qarĢılıqlı əlaqələr yaratmaq və onlarla birgə istifadə 

olunmaları mümkün olmur. 

Bir sıra kommersiya vasitələri verilənlər anbarları ücün kompleks səviyyədə 

ETL prosesini təmin edirlər, məsələn, ÇOPYMANAGER, DATASTAGE, 

EXTRAÇT, POWERMART, DEÇĠSĠONBASE, METASUĠTE, 

WAREHOUSEADMĠNSTRATOR və s. Verilənlər mənbələri və verilənlər anbarı 

üzrə bütün metaverilənlərin həmahəng idarə olunması ücün onlar VBĠS əsasında 

yaradılmıĢ repozitorilərdən istifadə edirlər. Operativ verilənlər mənbələrindən 

verilənlər və sxemlər həm sistemin öz faylı və DMBS Ģlüzü vasitəsilə, həm də 

ODBÇ və EDA standart interfeyslər vasitəsilə cıxarılır. Verilənlərin cevrilməsi 

sadə qrafik interfeys vasitəsilə təyin olunur.  

11.5.DATA MĠNĠNG metodlarının təsnifatı 
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Ġlkin verilənlərlə iĢləmə prinsipinə görə DATA MĠNĠNG metodlarını iki 

qrupa bölürlər: 1) verilənləri saxlamaqla onlardan bilavasitə istifadə edən metodlar; 

2) verilənlərin (Ģablonların) distillə edilməsi ilə formal qanunauyğunluqların 

aĢkarlanması və istifadə edilməsi metodları. 

1-çi qrup metodlarda  ilkin verilənlər detallaĢdıırılmıĢ Ģəkildə saxlanır və 

bilavasitə proqnostik modelləĢdirmə və /və ya istisnaların analizi mərhələlərində 

istifadə edilir. Bu qrup metodların tətbiqi zamanı cox böyük verilənlər bazalarının 

analizində cətinliklər yarana bilər. Bu qrup metodlara klaster analizi, analogiyaya 

görə mühakimə metodu aiddir. 

ġablonların distillə edilməsi adlanan 2-çi qrup metodlarda ilkin verilənlərdən 

bir informasiya nümunəsi (Ģablon)  cıxarılır və növü tətbiq edilən metoddan asılı 

olan formal konstruksiyalara cevrilir. Bu proses sərbəst axtarıĢ mərhələsində yerinə 

yetirilir. 1-çi qrup metodlarda isə bu mərhələ prinsip etibarilə olmur. Proqnostik 

modelləĢdirmə və istisnaların analizi mərhə-lələrində sərbəst axtarıĢ mərhələsinin 

nətiçələrindən istifadə edilir. Bu nətiçələr verilənlər bazalarının özləri ilə 

müqayisədə daha yığçam olurlar. Bu qrupa məntiqi metodlar, vizuallaĢdırma 

metodları, kross-tabulyasiya metodları, tənliklərə əsaslanan metodlar aiddir. 

Məntiqi metodlara qeyri-səlis sorğular və analizlər, simvol qaydaları, həlletmə 

ağaçları, genetik alqoritmlər daxildir. Onların köməyilə tapılan qanunauyğunluqlar 

istifdəci ücün kifayət qədər Ģəffaf Ģəkildə tərtib edilir. Alınan qaydalarda kəsilməz 

və diskret dəyiĢənlər ola bilər. Həlletmə ağaçı asanlıqla simvol qaydaları dəstinə 

cevrilə bilər. Bunun ücün ağaçın kökündən terminal təpəyə qədər yol bir qayda 

kimi generasiya olunur. Həlletmə ağaçları və qaydalar faktiki olaraq eyni 

məsələnin müxtəlif üsullarla həllidir və bir-birindən yalnız imkanlarına görə 

fərqlənir. Bundan əlavə, qaydalar həlletmə ağaçlarına nisbətən aĢağı sürətli 

alqoritmlərlə reallaĢdırılır. 

Kross-tabulasiya metodlarına agentlər, bayes Ģəbəkələri və kross-çədvəl 

vizuallaĢdırma metodları aiddir. Sonunçu metod qanunauyğunluqların sərbəst 

axtarıĢını təmin edir. 
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Tənliklərə əsaslanan metodlar aĢkarlanan qanunauyğunluqları riyazi tənliklər 

Ģəklində ifadə edirlər. Odur ki, onlar yalnız ədədi dəyiĢənlərlə iĢləyə bilirlər, digər 

tipli dəyiĢənlər kod formasına cevrilməlidir. Bu səbəbdən bu metodların tətbiqi 

məhdudlaĢır, buna baxmayaraq onlardan müxtəlif məsələlərin, ələlxüsus 

proqnozlaĢdırma məsələlərinin həlli ücün geniĢ istifadə edilir. Bu qrupa əsasən 

statistik metodlar və neyron Ģəbəkələri daxildir.  

Statistik metodlar ən cox proqnozlaĢdırma məsələlərinin həllində tətbiq edilir. 

Verilənlərin statistik analizi ücün coxlu metodlar mövçuddur, məsələn, 

korrelyasiya-reqressiya analizi, dinamik sıraların korrelyasiyası, dinamik sıralarda 

meyletmənin aĢkarlanması, harmonik analiz və s. 

Digər təsnifata görə DATA MĠNĠNG metodlarını iki sinfə bölürlər: statistik 

və kibernetik metodlar. Bu təsnifat sxemi riyazi modellərin öyrədilməsinə müxtəlif 

yanaĢmalara əsaslanır 81. Burada statistik metodlar retrospektiv verilənlərdə əks 

olunan təçrübə nətiçələrinin orta qiymətlərindən istifadə edilməsinə əsaslanırlar. 

Bu baxımdan statistik metodları 4 qrupa bölürlər: 1) deskriptiv analiz və ilkin 

verilənlərin təsviri, 2) əlaqələrin analizi (korrelyasiya və reqressiya analizi, faktor 

analizi, dispersiya analizi), 3) coxölcülü statistik analiz (komponent analizi, 

diskriminant analizi, coxölcülü reqressiya analizi, kononik korrelyasiya və s.), 4) 

vaxt sıralarının analizi (dinamik modellər və proqnozlaĢdırma). 

Kibernetik metodlar kompüter riyaziyyatına və süni intellektə əsaslanan 

yanaĢmalar toplusudur. Bu sinfə aĢağıdakı metodları aid edirlər: neyron Ģəbəkələri 

(tanınma, klasterləĢdirmə, proqnozlaĢdırma), təkamül proqramlaĢdırma, genetik 

alqoritmlər (optimallaĢdırma), assosiativ axtarıĢ (analoqların və prototiplərin 

axtarıĢı), qeyri-səlis məntiq, həlletmə ağaçları, ekspert biliklərin emalı metodları və 

s. 

Metodları həmcinin DATA MĠNĠNG-in həll etdiyi məsələlərə görə də 

təsnifata ayrılılar. Burada iki təsnifat sxemi mövçuddur. 1-çi təsnifat sxeminə görə 

metodları iki qrupa ayırırlar: 1) seqmentləĢdirmə (təsnifat və klasterləĢdirmə), 2) 

proqnozlaĢdırma məsələlərinin həlli ücün metodlar. 2-çi təsnifat sxeminə uyğun 
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olaraq metodlar iki istiqamətdə yönəldilir: 1) təsviri nətiçələrin alınması ücün, 2) 

proqnozlaĢdırıçı nətiçələrin alınması ücün. Təsviri metodlar verilənləri təsvir edən 

Ģablonların (nümunələrin) tapılması ücün tətbiq edilir. Bu qrupa klaster analizinin 

iterativ metodları, o çümlədən, k-orta və k-mediana alqoritmləri, klaster analizinin 

iyerarxik metodları, Koxonenin özünütəĢkil kartları, kross-çədvəl vizuallaĢdırma 

metodları, vizuallaĢdırmanın digər metodları və s. aiddir. ProqnozlaĢdırma 

metodları müəyyən dəyiĢənlərin məlum qiymətlərindən istifadə etməklə digər 

naməlum dəyiĢənlərin qiymətlərinin proqnozlaĢdırılması ücün tətbiq edilir. Bu 

metodlara neyron Ģəbəkələr, həlletmə ağaçları, xətti reqressiya, yaxın qonĢu 

metodu, dayaq vektorları metodu və s. aiddir. 

11.6. DATA MĠNĠNG texnologiyasının həll etdiyi məsələlər 

DATA MĠNĠNG texnologiyasının əsasını qanunauyğunluqları əks etdirən 

Ģablonlar (nümunələr) konsepsiyası təĢkil edir. Ġlk baxıĢda görünməyən 

qanunauyğunluqların üzə cıxarılması nətiçəsində DATA MĠNĠNG-in məsələləri 

həll ounur. Ġnsan ücün aydın formada ifadə oluna bilən müxtəlif tip 

qanunauyğunluqlara DATA MĠNĠNG-in müxtəlif məsələləri uyğun gəlir. DATA 

MĠNĠNG-in məsələlərinə bəzən qanunauyğunluqlar və ya texnikalar deyilir. 

Hansı məsələlərin DATA MĠNĠNG-ə aid edilməsi haqqında ümumi fikir 

yoxdur. Nüfuzlu mənbələrin əksəriyyəti DATA MĠNĠNG-ə aĢağıdakı məsələləri 

aid edirlər: təsnifat, klasterləĢdirmə, proqnozlaĢdırma, assosiasiya, vizuallaĢdırma, 

sapmaların analizi və aĢkarlanması, qiymətləndirmə, əlaqələrin analizi, 

yekunlaĢdırma. Göstərilən məsələlərə qısaça nəzər yetirək. 

Təsnifat (Çlassifiçation) –DATA MĠNĠNG-in ən sadə və geniĢ yayılmıĢ 

məsələsidir. Bu məsələnin həlli nətiçəsində tədqiq olunan verilənlər toplusunun 

obyektlərini (sinifləri) xarakterizə edən əlamətlər təyin edilir. Həmin əlamətlərə 

görə yeni obyekti bu və ya digər sinfə aid etmək olar. Təsnifat məsələsinin həlli 

ücün aĢağıdakı metodlardan istifadə oluna bilər: yaxın qonĢu (Nearest Neighbor), 

k-yaxın qonĢu (k-Nearest Neighbor), bayes Ģəbəkəsi (Bayesian Networks), 

həlletmə ağaçlarının induksiyası, neyron Ģəbəkələr. 
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Klasterləşdirmə (Çlustering). Bu məsələ təsnifat məsələsinə nisbətən 

mürəkkəbdir, ona görə ki, obyektlərin sinifləri əvvəlçədən bəlli olmur. 

KlasterləĢdirmənin mahiyyəti obyektlərin əlamətlərini təyin etmək və onları həmin 

əlamətlərə görə siniflərə ayırmaqdan ibarətdir. KlasterləĢdirmə məsələsinin həlli 

metodlarına misal olaraq neyron Ģəbəkələrinin xüsusi növü olan «müəllimsiz 

öyrətmə» metodunu və ya öz-özünə təĢkil olunan Koxonen kartlarını göstərmək 

olar. 

Assosiasiya (Assoçiations) məsələsinin həllində verilənlər toplusu ilə ifadə 

olunmuĢ və bir-biri ilə əlaqəli olan hadisələrdə qanunauyğunluqlar axtarılıb üzə 

cıxarılır. Assosiasiya məsələsinin əvvəlki məsələlərdən fərqi ondan ibarətdir ki, 

qnunauyğunluqların axtarıĢı analiz edilən obyektlərin xassələri əsasında deyil, eyni 

vaxtda baĢ verən bir necə hadisə arasında aparılır. Assosiativ qaydaların axtarıĢı 

ücün ən cox «Apriori» alqoritmindən istifadə edilir. 

Ardıçıllıq (Sequençe) və ya ardıçıl assosiasiya (sequential assosiation) – 

hadisələr arasında vaxta görə qanunauyğunlqları tapmaq ücün tətbiq edilir. Bu 

məsələ assosiasiya məsələsinə oxĢayır, lakin burada məqsəd eyni vaxtda baĢ verən 

hadisələr arasındakı qanunauyğunluqları tapmaq deyil, vaxta görə bir-birilə bağlı 

olan hadisələr arasındakı qanunauyğunluqları tapmaqdır. BaĢqa sözlə, ardıçıllıq 

vaxta görə yüksək ehtimalla bir-birilə əlaqəli olan hadisələr zənçiri ilə təyin edilir. 

Faktiki olaraq assosiasiya arçdıçıllığın xüsusi halıdır. Bu məsələni həmcinin ardıçıl 

Ģablonların tapılması da adlandırırlar. Ardıçıllığın qaydası belədir: X hadisəsindən 

müəyyən vaxt sonra Y hadisəsi baĢ verəçək. Məsələn, mənzil alandan sonra 

sakinlər 60% hallarda 2 həftə ərzində soyuduçu, 50% hallarda isə 2 ay ərzində 

televizor alırlar. Bu məsələnin həllindən marketinqdə və meneçmentdə geniĢ 

istifadə edilir (məsələn, müĢtəri ilə iĢləmə dövrünü idarə etmək ücün). 

Proqnozlaşdırma (Foreçasting) məsələsinin yerinə yetirilməsi nətiçəsində 

retrospektiv verilənlər əsasında müəyyən göstəriçilərin buraxılan və ya gələçək 

qiymətləri təyin edilir. Bu çür məsələlərin həlli ücün riyazi statistika 

metodlarından, neyron Ģəbəkələrindən və s. istifadə edilir. 
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ProqnozlaĢdırma insan fəaliyyətinin bir cox sahələrində geniĢ yayılmıĢ və 

həllinə ehtiyaç olan məsələdir. ProqnozlaĢdırma nətiçəsində düzgün olmayan, 

əsaslandırılmamıĢ və ya subyektiv qərarların qəbulunda risk azalır. 

ProqnozlaĢdırmaya aid misallar: pul vəsaitlərinin hərəkətinin proqnozu, kənd 

təsərrüfatı məhsullarının məhsuldarlığının proqnozlaĢdırılması, müəssisənin 

maliyyə dayanıqlığının proqnozlaĢdırılması və s. Marketinq sahəsində tipik 

məsələlərdən biri bazarın proqnozlaĢdırılmasıdır. Bu məsələnin həlli nətiçəsində 

müəyyən bazarın konyukturunun inkiĢaf perspektivləri, gələçəkdə bazar Ģərtlərinin 

dəyiĢilməsi, dəyiĢilmə istiqamətləri və s. qiymətləndirilir. Ġqtisadiyyat və maliyyə 

sahələrindən baĢqa proqnozlaĢdırma məsələsi digər sahələrdə də, o çümlədən, 

tibbdə, farmakologiyada, hətta siyasətdə də qoyulur və həll olunur. 

Vizuallaşdırma (Visualization, Graph Mining) hesablamaların son 

nətiçələrini görməyə, hesablama prosesinin idarə olunmasını təĢkil etməyə imkan 

yaradır. VizuallaĢdırmadan istifadə etməklə verilənlərin qrafik surəti yaradılır. 

VizuallaĢdırmanın tətbiqi verilənlərin analizi prosesində anomaliyaları, strukturları 

və trendləri (meyletmələri) görməyə kömək edir.  

VizuallaĢdırmanın əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, istifadəcidən xüsusi 

hazırlıq tələb olunmur. VizuallaĢdırma vasitəsilə informasiya ilə tanıĢ olmaq cox 

asan və əlveriĢlidir. VizuallaĢdırmanın sadə növlərinin coxdan yaranmasına 

baxmayaraq, onun imkanlarından tam istifadə edilməsinə indi baĢlanmıĢdır. 

Verilənlərin vizuallıĢdırılması qrafik, sxem, qistoqram, diaqram və s. Ģəklində 

aparıla bilər. Böyük həçmli və mürəkkəb strukturlu verilənləri vizuallaĢdırma 

vasitələri ilə kiciltmək, görüntülü formaya salmaq, informasiyanı bir-, iki-, üc- və 

daha cox ölcülərdə əks etdirmək mümkündür.  

VizuallaĢdırmanın istifadə etdiyi metodlara informasiyanı bir ölcülü (1-D), iki 

ölcülü (2-D), üc ölcülü (3-D), dörd və daha cox ölcülü əks etdirən metodlar aiddir. 

Müasir DATA MĠNĠNG proqram vasitələrinin hamısında bu metodlar 

reallaĢdırılır. 
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Sapmaların aşkarlanması və analizi (Deviation Deteçtion) məsələsinin 

həllində məqsəd ümumi coxluqdan fərqlənən verilənlərin aĢkarlanması və 

analizindən, yəni qeyri-xarakterik Ģablonların üzə cıxarılmasındn ibarətdir. 

Qiymətləndirmə (Estimation) məsələsi əlamətin fasiləsiz qiymətlərini 

əvvəlçədən müəyyənləĢdirməkdən ibarətdir. 

Əlaqələrin analizi (Link Analysis) –verilənlər coxluğunda asılılqların 

tapılması məsələsidir. 

Yekunlaşdırma (Summarization) məsələsində məqsəd analiz edilən verilənlər 

coxluğunda konkret qrup yazıların (obyektlərin) təsvir edilməsindən ibarətdir. 

11.7.DATA MĠNĠNG prosesinin səviyyələri 

DATA MĠNĠNG texnologiyasının əsas dəyəri onun praktik 

istiqamətlənməsidir. Bu istiqamətlənmə iki yolla əldə edilir: 

1) xammal kimi istifadə edilən verilənlər ümumiləĢdirilib informasiyaya 

cevrilir, informasiya isə idarəetmə ücün biliyi və qərar qəbuletməni təmin edir; 

2) qoyulan məsələ əməllər və metodlar vasitəsilə öz həllini tapır və tətbiq 

olunur. 

Beləliklə, DATA MĠNĠNG prosesində iki axın iĢtirak edir: 

1.VERĠLƏNLƏR- ĠNFORMASĠYA-BĠLĠKLƏR və QƏRARLAR 

2.MƏSƏLƏLƏR-ƏMƏLLƏR və METODLAR-TƏTBĠQLƏR 

Bu axınlar «bir medalın iki üzü» kimi eyni prosesi əks etdirirlər. Nətiçə isə 

alınan biliklər və qəbul edilən qərarlardır. 

1-çi axın qərar qəbuletmə prosesində «verilənlər», «informasiya» və 

«qərarlar» anlayıĢları arasındakı əlaqənin inikasıdır (Ģəkil 11.2). 

 

 Qərarlar  

Infоrmasiya 

tələb еdir dəstəkləyir 
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ġəkil 11.2. Verilənlər-informasiya-qərarlar axını 

ġəkildən göründüyü kimi, qərar qəbuletmə prosesi dövri xarakter daĢıyır. 

Qərar qəbuletmə verilənlərə əsaslanan informasiya tələb edir. Verilənlər qərarları 

dəstəkləyən informasiyanı təmin edirlər. 

 Baxılan anlayıĢlar informasiya piramidasının  tərkib hissələridir. Onun 

əsasını veilənlər, 2-çi səviyyəni informasiya, 3-çü səviyyəni, yəni piramidanın 

təpəsini isə, qərarlar və biliklər təĢkil edir. Ġnformasiya piramidası üzrə yuxarı 

hərəkət etdikçə verilənlər topluları biznes ücün dəyərə cevrilir. Yuxarıda qeyd 

etdiyimiz kimi, «Business Ġntelligençe»-in məqsədi də bundan ibarətdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, analizin səviyyələri (verilənlər, informasiya, biliklər) 

praktik olaraq verilənlərin analizinin son illərdə baĢ verən təkamül mərhələlərinə 

uyğundur. 

Ġndi isə bu prosesə baĢqa tərəfdən baxaq: məsələlər-əməllər və həll metodları-

tətbiqlər (Ģəkil 11.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vеrilənlər 

əsaslanır təmin еdir 

Vеrilənlər  

Gəlirli 
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MüĢtərilərin 

saхlanması 

Təhlükənin 

qarĢısının 

alınması 

Tətbiqlər  
Qərarlar 

Biliklər  

Prоqnоz 

mоdеlləĢdirmə 

Əməllər  

Həll mеtоdları 
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Əlaqələrin 

analizi 

Vеrilənlər 

bazasının 

sеqmеntlənməsi Sapmaların 

aĢkarlanması 

Əməllər  

Həll mеtоdları 

Məsələlər  

Ədədi qiymətlərin 

Təsnifat  

KlastеrləĢdirmə  

Vеrilənlər 
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      ġəkil 11.3. Məsələlər-əməllər və həll metodları-tətbiqlər axını 

ġəkil 11.3 tamlığa iddia etməsə də, DATA MĠNĠNG prosesinin bütün 

səviyyələrini əks etdirir. AĢağı səviyyə mövçud verilənlərdən istifadə etməklə həll 

olunan məsələləri təyin edir. ġəkildə bu məsələlərdən bir necəsi-ədədi qiymətlərin 

xəbər verilməsi, təsnifat, assosiasiya, klasterləĢdirmə-göstərilib. 

Mahiyyət etibarilə informasiya səviyyəsi olan orta səviyyə DATA MĠNĠNG-

in əməllərini və metodlarını əhatə edir, məsələn, proqnoz modelləĢdirmə, 

əlaqələrin analizi, verilənlər bazasının seqmentlənməsi, sapmaların aĢkarlanması 

və s. 

Yuxarı səviyyə DATA MĠNĠNG-in tətbiqlərini əhatə edir, burada meneçerlər 

qərar qəbul edirlər, məsələn, gəlirli satıĢın təĢkili ücün, keyfiyyətə nəzarət ücün, 

müĢtərilərin saxlanması ücün, təhlükələrin qarĢısının alınması ücün və s. 

DATA MĠNĠNG prosesinin səviyyələrinin hər iki baxımdan Ģərhi çədvəl 11.1-

də verilmiĢdir. Misal kimi satıĢ firması üçün həll olunan təsnifat məsələsinə aid 

səviyyələrə baxaq. 

                                                                                          Çədvəl 11.1      

DATA MĠNĠNG-in səviyyələri 

1-çi səviyyə məsələlər təsnifat verilənlər sorğular 

2-çi səviyyə əməllər proqnostik 

modelləĢdirmə 

Ġnformasiya analiz metodu 

3-çü səviyyə tətbiqlər müĢtərilərin 

saxlanması 

biliklər DATA MĠNĠNG-in 

nətiçələri 
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1-çi səviyyə. Baxılan məsələ müĢtərilər üzrə verilənlər bazası əsasında həll 

olunur. Həmin VB-də müĢtərilər haqqında aĢağıdakı verilənlər saxlanır: müĢtərinin 

kodu, adı, yaĢı, çinsi, peĢəsi, gəliri və s. Firmanın məhsulundan istifadə edən 

müĢtərilərin bir hissəsi ona sadiq qalıblar, digər hissəsi isə sonradan firmanın 

məhsulunu almayıblar. Bu səviyyədə həll olunan məsələnin tipi təyin olunur-bu 

təsnifat məsələsidir. 

2-çi səviyyədə yerinə yetirilən əməl təyin olunur: proqnostik modelləĢdirmə. 

Proqnostik modelləĢdirmə vasitəsilə yeni obyekt (müĢtəri) məlum siniflərdən- 

daimi müĢtəri, bir dəfəlik müĢtəri və s.- birinə aid edilir. 

3-çü səviyyə DATA MĠNĠNG prosesinin nətiçələrini əhatə edir. Alınan 

biliklər nətiçəsində reklam materiallarının hansı müĢtərilərə göndərilməsini 

əvvəlçədən bilməklə firma özünün daimi müĢtərilərini saxlaya bilər. 

 

11.8. DATA MĠNĠNG prosesinin mərhələləri 

DATA MĠNĠNG prosesi bilavasitə qərarların qəbulu prosesi ilə əlaqəlidir. 

DATA MĠNĠNG prosesi model yaradır, qərarların qəbulu prosesi isə bu modeldən 

istifadə edir. 

Ənənəvi olaraq DATA MĠNĠNG prosesi aĢağıdakı mərhələləri əhatə edir: 

-problem sahəsinin analizi; 

-məsələnin qoyuluĢu; 

-verilənlərin hazırlanması; 

-modellərin qurulması; 

-modellərin yoxlanması və qiymətləndirilməsi; 

-modelin secilməsi; 

-modelin tətbiqi; 

-modeldə düzəliĢlər aparılması və modelin yeniləĢdirilməsi. 

Problem sahəsinin analizində məqsəd aparılan tədqiqat ücün əhəmiyyət kəsb 

edən verilənləri təyin etməkdən ibarətdir. Məsələn, bankda müĢtəriyə kredit 

verilib-verilməməsi məsələsinin həlli ücün müĢtərinin biznes fəaliyyəti ilə yanaĢı, 

onun Ģəxsi həyatı haqqında da məlumat toplanmalıdır. Bank fəaliyyətinin digər 
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məsələləri ücün bu əməliyyat əhəmiyyət kəsb etmir. Beləliklə, verilənlərin 

əhəmiyyətliliyi həll olunan məsələdən asılıdır. 

Problem sahəsinin öyrənilməsi prosesində onun modeli hazırlanmalıdır. 

Müxtəlif mənbələrdən alınan məlumatlar müəyyən vasitələrlə 

formallaĢdırılmalıdır. Modeli mətn Ģəklində və ya qrafik formada təsvir etmək olar. 

Problem sahəsinin təsviri ücün coxlu metodikalar mövçuddur, məsələn: SADT 

adlanan struktur analiz metodikası və ona əsaslanan ĠDEFO standartı, verilənlər 

axınları diaqramları, UML-obyektyönlü analiz metodikası və s. Problem sahəsinin 

modeli orada baĢ verən prosesləri və proseslərdə istifadə edilən verilənləri təsvir 

edir. 

Sonrakı mərhələlərin uğurla yerinə yetirilməsi problem sahəsinin modelinin 

düzgünlüyündən cox asılıdır. 

Məsələnin qoyuluşu iki addımla yerinə yetirilir: 

-məsələnin formalaĢdırılması; 

-məsələnin formallaĢdırılması. 

Məsələnin qoyuluĢu həmcinin tətbiq edilən obyektin statik və dinamik 

davranıĢının təsvirini də əhatə etməlidir.  

Statik təsvir obyektlərin və onların xassələrinin təsvirini nəzərdə tutur. 

Misal: bazara yeni mal cıxarılanda hansı qrup müĢtərilərin bu mala daha cox 

maraq göstərdiklərini təyin etmək lazımdır. Bu məsələdə obyekt rolunu müĢtəri 

oynayır. «MüĢtəri» obyektinin xassələri: ailə vəziyyəti, kecən ildə qazandığı gəlir, 

yaĢadığı yer, yaĢı və s.  

Dinamik təsvir zamanı obyektlərin davranıĢı və bu davranıĢa təsir edən 

səbəblər təsvir edilir.Misal: müĢtəri A malını alır, yeni B malı bazara cıxdıqda, o, 

A malını yox, yalnız B malını alır. Beləliklə, B malının bazara cıxması müĢtərinin 

davranıĢını dəyiĢdi. 

Obyektlərin davranıĢının dinamikası adətən statika ilə birlikdə təsvir olunur. 

DATA MĠNĠNG texnologiyası analitiki tam əvəz edə bilməz və qoyulmayan 

suallara çavab verə bilməz. Odur ki, məsələnin qoyuluĢu DATA MĠNĠNG 

prosesinin vaçib mərhələsidir, ona görə ki, məhz bu mərhələdə hansı məsələnin 
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həll olunması müəyyənləĢdirilir. Bəzən problem sahəsinin analizi və məsələnin 

qoyuluĢu mərhələləri birlikdə bir mərhələ kimi yerinə yetirilir.  

Verilənlərin hazırlanması mərhələsində aĢağıdakı iĢlər görülür: 

-verilənlərə qoyulan tələblərin formalaĢdırılması və analizi; 

-verilənlərin toplanması; 

-verilənlərin ilkin emalı və ya təmizlənməsi. 

1.Verilənlərə qoyulan tələblərin formalaĢdırılması və analizi.Bu məqsədlə  

istifadəcilərin çoğrafi, təĢkilatı və ya funksional baxımdan ayrılması məsələsi, 

analiz ücün verilənlərə müraçiət məsələsi, verilənlərin xariçi və daxili 

mənbələrinin tələb olunması və sistemin analitik xarakteristikaları (verilənlərin 

ölcüləri, cıxıĢ sənədlərinin əsas növləri, informasiyanın cevrilməsi ardıçıllığı və s.) 

öyrənilir və bütün bunların əsasında DATA MĠNĠNG-in həyata kecirilməsi ücün 

lazım olan verilənlər modelləĢdirilir. 

2.Verilənlərin toplanması. DATA MĠNĠNG ücün verilənlər mövçud 

informasiya sistemlərindən, yəni operativ, arayıĢ və arxiv verilənlər bazalarından 

götürülür. DATA MĠNĠNG ücün informasiya həmcinin informasiya 

sistemlərindən, xariçi mənbələrdən, kağız daĢıyıçılardan və həmcinin ekspertlərdən 

və ya sorğu vasitəsilə alına bilər. 

Verilənlərin hazırlanması prosesində analitiklər və iĢ içracıları mövçud olan 

göstəriçilərlə kifayətlənməməli və analiz edilən prosesə təsir edən faktların  və 

əlamətlərin maksimum miqdarını nəzərə almalıdırlar. 

Bu mərhələdə bəzi verilənlərin kodlaĢdırılması aparılır. Bu əsasən qeyri-səlis 

verilənlərə aiddir. Məsələn, «müĢtərinin gəlir səviyyəsi» atributunun 

qiymətləri«cox aĢağı», «aĢağı», «orta», «yüksək», «cox yüksək» ola bilər. Analitik 

ekspertlə birlikdə bu çür qeyri-səlis qiymətləri səlis qiymətlərlə ifadə etməlidir. 

Bunun ücün qeyri-səlis coxluqlar nəzəriyyəsinin müddəalarından istifadə edilir. 

Verilənlərin tələb olunan miqdarının təyin edilməsində verilənlərin nizamlı 

olub-olmamasını nəzərə almaq lazımdır. Əgər verilənlər nizamlıdırsa və vaxt sırası 

üzrə yığılıbsa, onda verilənlər yığımının mövsüm/dövri komponentə uyğun olub-
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olmamasını bilmək lazımdır. Verilənlər  yığımında mövsüm/dövri komponent 

varsa, onda ən azı bir mövsüm/dövr ücün verilənlər olmalıdır. 

Verilənlər nizamlı olmadıqda, yəni verilənlər yığımı vaxtla bağlı olmadıqda, 

aĢağıdakı qaydaları nəzərə almaq lazımdır: 

-verilənlər yığımında yazıların sayı ktfayət qədər olmalıdır, cünki verilənlərin 

sayı az olduqda model düzgün alınmaya bilər; 

-köhnəlmiĢ və qeyri-tipik verilənləri modeldən cıxarmaq lazımdır; 

-yığımdakı yazıların miqdarı ilə giriĢ verilənlərinin (dəyiĢənlərin) miqdarı 

arasındakı nisbəti nəzərə almaq lazımdır. Yazıların (müĢahidələrin) sayı 

dəyiĢənlərin sayından xeyli cox olmalıdır; 

-verilənlər yığımı mümkün qədər cox situasiyanı təmsil etməlidir, müxtəlif 

misalların təsviri real situasiyaya uyğun olmalıdır. 

3.Verilənlərin ilkin emalı. Analiz edilən verilənlər keyfiyyətli olmalıdır. 

Verilənlərin keyfiyyəti onların tamlığı, dəqiqliyi, vaxtında əldə edilməsi və 

interpretasiya olunma imkanı ilə təyin edilir. Bu çür verilənlər qərar qəbul etmək 

ücün keyfiyyətli biliklərin alınmasına zəmanət verirlər. DATA MĠNĠNG-də 

verilənlərin keyfiyyəti onların cıxarılması, cevrilməsi və yüklənməsi (Extraçtion, 

Transformation, Loading-ETL) və həmcinin analiz ücün verilənləri hazırlayan 

mənbələrdən alınması prosesləri ilə təmin edilir. 

Keyfiyyətli verilənlərlə yanaĢı DATA MĠNĠNG prosesində bəzən keyfiyyətsiz 

və ya cirkli verilənlərə də rast gəlinir. Cirkli verilənlərin ən cox yayılmıĢ növləri 

bunlardır: 

-buraxılan qiymətlər; 

-təkrarlanan verilənlər; 

-küylər və tullantılar. 

Qiymətlər aĢağıdakı səbəblərdən buraxıla bilər: 

-verilənlərin yığılmaması (məsələn, anketləĢdirmə zamanı fərd yaĢını 

göstərməyib); 

-müəyyən atributlar müəyyən obyektlər ücün tətbiq edilə bilməyəndə 

(məsələn, «illik gəlir» uĢaq ücün tətbiq edilə bilməz). 



553 

 

Situasiyadan asılı olaraq buraxılan verilənlərlə aĢağıdakı kimi davranmaq 

tövsiyyə edilir: 1)buraxılan qiymətlərə malik olan obyektləri emal etməmək; 

2)buraxılan verilənlərin yeni qiymətlərini hesablamaq; 3)analiz prosesində 

buraxılan qiymətləri nəzərə almamaq; 4)buraxılan qiymətləri mümkün qiymətlərlə 

əvəz etmək. 

Təkrarlanan verilənlər və ya dublikatlar bütün atributları eyni qiymətə malik 

olan yazılara deyilir. Dublikatların emalında iki variant mümkündür. 1-çi variantda 

təkrarlanan yazılara inamsızlıq yarandıqda istifadə edilir. 2-çi variantda dublikat 

yazılar bir unikal yazı ilə əvəz edilir. 

Küylər və tullantılar – verilənlər yığımında ən cox fərqlənən obyektlər və ya 

müĢahidələrdir. Tullantılar ayrı-ayrı müĢahidələri əks etdirə bilərlər və ya müəyyən 

qrup təĢkil edə bilərlər. Analitikin vəzifəsi təkçə onları müəyyənləĢdirmək deyil, 

həm də onların sonrakı analizin nətiçələrinə təsirini qiymətləndirməkdir. 

Küylərlə və tullantılarla iĢləyərkən ikimərhələli analizdən geniĢ istifadə 

olunur – onları nəzərə almaqla və almamaqla. Sonra isə alınan nətiçələr müqayisə 

edilir. 

DATA MĠNĠNG-in müxtəlif metodlarının  tullantılara həssaslığı müxtəlif 

olur.  Odur ki, bu faktı  verilənlərin analiz metodunu secərkən nəzərə almaq 

lazımdır. DATA MINING-in bəzi instrumentləri verilənlərin küylərdən və 

tullantılardan təmizlənməsi ücün daxili proseduralara malikdirlər. 

Verilənlərin  vizullaĢdırılması tullantıları qrafiki Ģəkildə təsvir etməyə imkan 

yaradır. 

Cirkli verilənlər əsasında DATA MINING-in nətiçələri etibarlı və faydalı  

sayıla bilməz. Lakin bu çür verilənlərin varlığı  onların mütləq təmizlənməsinin və 

ya nəzərə alınmamasının vaçibliyi demək deyildir. Cünki verilənlərin təmizlənməsi 

kifayət qədər əlavə xərç və vaxt tələb edir. Odur ki, cirkli verilənlərin saxlanması 

ilə onların təmizlənməsinə sərf olunan xərç və ya vaxt arasında münasib secim 

aparmaq lazımdır. 

Verilənlərin təmizlənməsi (data çleaning) – verilənlərdə səhvlərin və 

uyğunsuzluqların aĢkarlanması və aradan qaldırılması prosesidir. Bir necə müxtəlif 
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mənbədən alınan verilənlərin inteqrasiyası zamanı verilənlərin təmizlənməsinə 

ehtiyaç daha cox olur. Cünki əksər halda mənbələrdə müxtəlif verilənlər müxtəlif 

çür təsvir olunurlar. Odur ki, müxtəlif təsvirləri birləĢdirmək və təkrarlanan 

informasiyanı ləğv etmək lazımdır. 

Verilənlərin təmizlənməsi  ücün xüsusi vasitələr adətən konkret sahələrlə 

(əsasən adlarla və ünvanlarla) iĢləyirlər və ya təkrarlanmaları aradan qaldırırlar. 

Cevrilmələr ya qaydalar kitabxanası formasında, ya da istifadəci tərəfindən 

interaktiv  rejimdə yerinə yetirilir. Verilənlərin cevrilməsi sxemin 

uyğunlaĢdırılması vasitələri ilə avtomatik aparıla bilər. 

Hazırda verilənlərin təmizlənməsinə maraq xeyli artıb. Verilənlərin 

təmizlənməsi ücün artıq təkmil instrumental vasitələr hazırlanıb. Bu vasitələr 

haqqında yuxarıda «Ġstisnaların analizi» mövzusunda məlumat verilir. 

Modellərin qurulması. 

ModelləĢdirmə – sözün geniĢ mənasında real aləmi dərk etmək ücün 

modellərin qurulması və istifadə edilməsi ilə məĢğul olan elmi isqtiqamətdir. 

ModelləĢdirmə, verilənlərin analizinin əsasını təĢkil edən və verilənlərin tədqiq 

edilməsi ücün kifayət qədər səmərəli olan  metoddur. Real  həyatda coxlu  

hadisələr və proseslər mövçuddur ki, onların tədqiq edilməsi ücün təçrübə aparmaq 

mümkün olmur. Məhz bu çür hallarda modelləĢdirmə tətbiq edilir. ModelləĢdirmə 

bir proses kimi modelin qurulmasından və tədqiq edilməsi vaçib olan xassələrin 

öyrənilməsindən ibarətdir. Beləliklə, modelləĢdirmənin köməyilə  qurulan modelin 

uyğun xassələrini tədqiq etməklə obyektin xassələri öyrənilir. ModelləĢdirmə həm 

metod, həm proses, həm də elmi fənndir. 

DATA MINING modellərinin qurulmasında məqsəd modelləĢdirilən obyekti, 

prosesi, hadisəni tədqiq etmək və qərarların qəbulu ücün yeni biliklər almaqdan 

ibarətdir. Analitik (mütəxəssis) öyrənilən obyektə  oxĢar  model qurur. Model 

müxtəlif təsvirlər, sxemlər, riyazi düsturlar və s. Ģəklində ifadə oluna bilər. 

Modeldən istifadənin üstünlüyü modelin tədqiq edilən obyektə nisbətən sadə 

olmasındadır. Model, tədqiqatın məqsədi baxımından obyektdə kicik detallara fikir 

vermədən, daha əhəmiyyətli amilləri ayırmağa imkan verir. Model müçərrəd 
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xarakter daĢıdığından, əksər hallarda onda natamamlıq özünü göstərir, yəni model 

real obyekti tam əks etdirə bilməz. 

Sadə misala baxaq. Fərz edək ki, VB-də firmanın müĢtəriləri haqqında 

aĢağıdakı verilənlər saxlanır: müĢtərinin gəlirləri, ailə vəziyyəti, üstünlük verdiyi 

amillər və s. Bu informasiya əsasında müĢtərinin yeni malın potensial alıçısı olub-

olmaması təyin edilir. 

Modeli qurarkən biz nəzərə alırıq ki, müĢtərinin secimi VB-də olan 

xarakteristikalarla təyin ediləçək, yəni bu məsələnin həlli ücün həmin verilənlərin 

daha əhəmiyyətli olması qəbul edilir. Lakin müĢtərinin qərarına digər amillər də 

təsir edə bilər (məsələn, moda, reklam, analoji maldan digər istehsalcıların bazara 

cıxarması və s.). Bu amillər modeldə nəzərə alınmayıb. Odur ki, modelin tətbiqi 

prosesində onun strukturu amillərin dəqiqləĢdirilməsi yolu ilə 

təkmilləĢdirilirməlidir. 

Modellərin qurulması ücün DATA MINING-in metodlarından və 

alqoritmlərindən istifadə edilir. Müxtəlif məsələləri həll edə bilən ideal model 

yoxdur. Odur ki, DATA MINING-in instrumental vasitələrinə müxtəlif modelləri 

qurmaq ücün imkanlar daxil edilir və həmcinin modellərin geniĢləndirilməsi 

imkanları nəzərə alınır. DATA MINING-in bəzi instrumentləri konkret tətbiq 

sahələri ücün hazırlanır. 

DATA MINING GROUP iĢci qrupu müxtəlif istehsalcılar tərəfindən 

hazırlanan  modellərin mübadiləsi ücün PMML (Prediçtive Model Markup 

Language) standartı təklif etmiĢdir. 

DATA MINING-in böyük ceĢidli metodlarının icərisindən elələri secilməlidir 

ki, onlardan istifadə etməklə qurulan model tədqiq olunan obyekti daha yaxĢı təsvir 

edə bilsin. Bəzən axtarılan qanunauyğunluqları tapmaq ücün bir necə metoddan  və 

alqoritmdən istifadə edilməsi lazım gəlir. Bu halda metodlardan bəziləri 

modelləĢdirmənin əvvəlində, digərləri isə sonrakı mərhələlərdə istifadə edilir. 

Məsələn, eyni tip müĢtərilər qruplarını təyin etmək ücün klasterləĢdirmənin 

metodlarından biri istifadə edilir, nətiçədə müĢtərilər qruplara bölünür və hər qrupa 

kod mənsub edilir. Sonradan həlletmə ağaçları metodundan istifadə edilir. Bu 
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zaman qrupların kodları (əvvəlki  metodun iĢinin nətiçələri) alınan 

qanunauyğunluqların  inteqrasiyası ücün istifadə edilir. 

Modelin qurulması ücün metodun secilməsi məsələnin qoyuluĢu, ilkin 

verilənlər yığımının xüsusiyyətləri, həll olunan məsələnin xüsusiyyətləri, tələb 

olunan nətiçələri əsasında aparılmalıdır. 

 

Modellərin yoxlanması və qiymətləndirilməsi. 

 Modelin yoxlanması onun doğruluğunun və adekvatlığının yoxlanmasını 

nəzərdə tutur. Bununla da modelin reallığa uyğunluğu təyin edilir. Modelin 

adekvatlığı testlənmə yolu ilə  yoxlanır. 

Modelin adekvatlığı onun modelləĢdirilən obyektə və ya prosesə uyğunluğu 

deməkdir. 

Doğruluq və adekvatlıq anlayıĢları Ģərtidir, cünki modelin real obyektə tam 

uyğun olması mümkün deyil, əks halda o, model yox, obyektin özü olardı. Odur ki, 

modelin adekvatlığı aparılan tədqiqat baxımından əhəmiyyətli olan xassələrə görə 

təyin edilir. Modelin yoxlanması zamanı bütün  əhəmiyyətli amillərin modelə daxil 

edilib-edilməməsini təyin etmək lazımdır. Bu problemin həllinin mürəkkəbliyi həll 

olunan məsələnin mürəkkəbliyindən asılıdır. 

Modelin yoxlanmasında həmcinin meneçerin qərarları qəbul etməsi 

prosesində modelin ona nə dərəçədə kömək etməsini də nəzərə almaq lazımdır. 

Modelin qiymətləndirilməsi onun düzgünlüyünün yoxlanmasını nəzərdə tutur. 

Modelin qiymətləndirilməsi testlənmə  yolu ilə aparılır. 

Testlənmə  qurulan və verilənlərlə doldurulan modelin iĢ qabiliyyətini 

yoxlamaq və xarakteristikalarını təyin etmək məqsədilə modelin sınaqdan 

kecirilməsidir. Modelin testlənməsi coxlu eksperiment aparılmasını tələb edir. 

Statistik baxımdan tədqiq olunan verilənlərin miqdarı artdıqça modelin dəqiqliyi 

artır. Cox böyük verilənlər bazalarında  modellərin qurulması ücün istifadə edilən 

alqoritmlərdə miqyaslaĢdırma nəzərə alınmalıdır. 

Testlənmənin nətiçələrini qiymətləndirmək ücün problem sahəsinin 

mütəxəssislərinin (ekspertlərin) biliklərindən istifadə olunmalıdır. Əgər 
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testlənmənin nətiçələri eksperti qane etmirsə, DATA MINING prosesinin əvvəlki 

mərhələlərindən birinə–verilənlərin hazırlanması, modellərin qurulması və ya 

modelin secilməsi– qayıtmaq lazımdır. Əgər modelləĢdirmənin nətiçələri eksperti 

qane edirsə, modeli real məsələlərin həlli ücün tətbiq etmək olar. 

Modelin secilməsi. Əgər modelləĢdirmə nətiçəsində bir necə müxtəlif 

modellər qurulursa, onların qiymətləndirilməsi nətiçəsində ən yaxĢısı secilir. Bəzən 

bu məsələnin həlli asan olmur. 

Modelin secilməsi ücün əsas xarakteristikalar modelin dəqiqliyi və alqoritmin 

iĢinin səmərəliliyi hesab olunur. 

Bəzi  proqram  məhsullarında modelin secilməsi ücün müxtəlif metodlar 

reallaĢdırılmıĢdır. Bunlardan bir coxu «modellərin rəqabətli qiymətlən-dirilməsi» 

metodikasına əsaslanır. Bu metodikanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, eyni 

verilənlər yığımına müxtəlif modellər tətbiq edilir və alınan nətiçələr müqayisə 

olunur. 

Modelin tətbiqi. Testlənmədən, qiymətləndirmədən və modelin secil-

məsindən sonra modelin tətbiqi mərhələsi gəlir. Bu mərhələdə secilən model yeni 

verilənlərdən istifadə edilməklə DATA MINING prosesinin əvvəllində qoyulan 

məsələlərin həlli ücün tətbiq edilir. Təsnifat və proqnozlaĢdırma modellərində bu 

mərhələdə məqsəd (cıxıĢ) dəyiĢəni  proqnozlaĢdırılır. 

Modeldə düzəlişlər aparılması və modelin yeniləşdirilməsi. 

DATA MINING-in tətbiqinə baĢlanandan etibarən müəyyən müddət ərzində 

alınan nətiçələri analiz etmək və tətbiqin uğurlu olub-olmamasını 

müəyyənləĢdirmək lazımdır. Model  uğurla tətbiq edilsə belə, onun bütün 

müddətlər ücün düzgün olmasını demək cətindir. Modelin verilənlər yığımlarına 

adekvatlığını  və çari situasiyaları müntəzəm olaraq qiymət-ləndirmək lazımdır. 

Modelin öz funksiyalarını çari situasiyalara  uyğun-laĢdırmaq ücün onda düzəliĢlər  

aparmaq və təkmilləĢdirmək lazımdır. Bu mərhələdə yerinə yetirilən iĢlərə modelin 

müĢayiət edilməsi deyilir. Modelin yeniləĢdirilməsinə aĢağıdakı səbəblərdən 

ehtiyaç ola bilər: 

-giriĢ verilənlərinin dəyiĢilməsi; 
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-öyrətmə ücün yeni verilənlərin yaranması; 

-cıxıĢ verilənlərin formasına və miqdarına qoyulan tələblərin dəyiĢməsi; 

-qərar qəbuletmə kriterisinin  dəyiĢilməsi; 

-xariçi mühitin (mikroiqtisadiyyat, siyasi situasiya, elmi-texniki təmayül və s.) 

dəyiĢilməsi. 

DATA MINING prosesində xətalar. DATA MINING prosesi uğurlu və 

uğursuz ola bilər. DATA MINING prosesinin tətbiqi istisnasız olaraq doğru 

biliklərin alınmasına və onların əsasında mütləq mənada düzgün qərarların 

qəbuluna tam zəmanət vermir. 

Qurulan model bir sıra xətalara malik ola bilər. Onlardan əsasları 

aĢağıdakılardır: modelin qurulması zamanı qəbul edilən ilkin ehtimalların doğru 

olmaması; ilkin verilənlərin toplanmasında imkanların məhdudluğu; sistemin 

istifadəcilərinin əminsizliyi və bunun nətiçəsində tətbiqin zəifliiyi; özünü 

doğrultmayan yüksək xərçlər. 

Ən cox rast gələn xəta ilkin ehtimalların doğru olmamasıdır. Ehtimal edilən 

bəzi ilkin verilənlərin qiymətlərini obyektiv yoxlamaq mümkündür, bəzilərininkini 

isə – yox. Əgər DATA MINING ehtimallara əsaslanırsa, təbii ki, onun dəqiqliyi 

ehtimalların dəqiqliyindən  asılı olaçaqdır. Əgər modelin tətbiqi zamanı əvvəlki 

müddətlərdə qəbul edilmiĢ ehtimallar özünü doğrultmayıbsa, onlardan imtina 

edilməlidir. 

Fərz edək ki, model kompaniyanın 10 filialından 9-da  yaxĢı iĢləyir. Bu halda 

cox güman ki, xətanı (qeyri-dəqiqliyi) modeldə yox, digər səbəblərdə, məsələn, 

verilənlərdə axtarmaq lazımdır. Əgər model filialların hamısında pis iĢləyirsə, 

deməli qurulan model düzgün deyil. 

Modelin iĢi ücün tələb olunan verilənlərin hamısını əldə etmək və onların 

keyfiyyətinə əmin olmaq həmiĢə mümkün  olmur. Lakin buna baxmayaraq, nəzərə 

almq lazımdır ki, modelin dəqiqliyi əsasən ilkin verilənlərin dəqiqliyindən asılıdır. 

Bəzi hallarda  istifadəcilərin DATA MINING-ə əminsizliyi və ya onu  baĢa 

düĢməmələri səbəbindən sistem tam istifadə oluna bilmir və ya hec istifadə 

olunmur. Bunun qarĢısını almaq ücün qərar qəbul edən Ģəxs məsələnin 
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qoyuluĢunda iĢtirak etməlidir. Sonradan isə ona modellə, daha doğrusu proqram 

təminatı ilə iĢləməyi öyrətmək, onun funksiyalarını, imkanlarını və məhdud-

luqlarını izah etmək lazımdır. 

DATA MINING prosesi nətiçəsində müəyyən mənfəət alınır. Alınan gəlir 

DATA MINING  prosesinə, yəni layihələndirməyə, proqram təminatına, 

verilənlərin hazırlanmasına, öyrətməyə və s. qoyulan xərçləri ödəməlidir. 

Layihənin dəyəri onun içra müddətindən, son tətbiqin tipindən, istifadəcilərin 

hazırlıq səviyyəsindən, tətbiq variantından asılıdır. 

11.9.DATA MINING  prosesində təĢkilati və insan amilləri 

DATA MINING layihəsinin  tətbiqində təĢkilati və insan amillərinin müəyyən 

rolu var. 

Təşkilati amil. DATA MINING texnologiyasının tətbiqinə hazırlıq ücün 

müəyyən vaxt  və resurs  tələb olunur. Bu məqsədlə müəssisədə müəyyən təĢkilati 

mühit yaradılmalıdır. 

Verilənlər axını müəssisədə DATA MINING-in tələblərinə 

uyğunlaĢdırılmalıdır. ĠĢcilər informasiya mübadiləsində acıq əməkdaĢlıq etməyə  

maraqlı olmalıdırlar. Bu ələlxüsus biznes  Ģöbələri ilə texniki Ģöbələr arasında  

qarĢılıqlı əlaqələr ücün vacibdir. 

ƏməkdaĢların səmərəli  iĢi ücün onlara lazım olan informasiyanın vaxtında və 

düzgün formada catdırılması təmin olunmalıdır. Yalnız bu halda düzgün qərarlar 

qəbul edilə bilər. Qabaqçıl kompaniyalar  buna müəssisənin  biznes proseslərini 

təmin edən informasiya  infrastrukturasına  investisiya qoymaqla nail olurlar. 

Müəssisənin Ģöbələri və əməkdaĢları arasında informasiya mübadiləsi üzrə 

aktiv acıq əməkdaĢlıq DATA MINING ücün vaçib olan təĢkilati mədəniyyətin 

əsasını təĢkil edir. 

DATA MINING-in səmərəli  tətbiqində  müəssisədə iĢgüzar mühitin olması 

da mühüm rol oynayır. Müəssisənin rəhbərliyi DATA MINING-ə kapital 

qoyuluĢunda maraqlı olmalıdır, cünki bu proses xeyli xərç tələb edir. Həlli tələb 

olunan problemləri və məsələləri dəqiq baĢa düĢmək lazımdır. Müəssisədə 
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verilənlərə, göstəriçilərə və fəaliyyətin digər çəhətlərinə  acıq müraçiət təmin 

edilməlidir. 

İnsan amili DATA MINING-lə iĢləməyi baçaran mütəxəssislərin olması ilə 

təyin edilir (Ģəkil 11.4). 

Problem sahəsi üzrə mütəxəssislər biznesin əhatəsi, proseslər, sifariĢlər, 

müĢtərilər, istehlakcılar, rəqiblər və s. haqqında biliklərə malik olmalıdırlar. 

Problem sahəsi  haqqında biliklər baxılan sahəyə aid faktları, 

qanunayuyğunluqları, hadisələr arasında mümkün əlaqələr haqqında hipotezləri, 

tipik məsələlərin həlli ücün prosedurları və s. əhatə edir. Müəyyən problem sahəsi 

üzrə mütəxəssisin malik olduğu sadalanan biliklərə ekspert bilikləri  deyilir. 

 

 

 

 

 

 

  

ġəkil 11.4. DATA MINING prosesində insanın rolu 

Verilənlər bazaları üzrə mütəxəssislər verilənlərin harada və neçə saxlanması, 

onlara neçə müraçiət olunması, verilənlərin bir-birilə neçə əlaqələndirilməsi barədə 

biliklərə malik olurlar. Bu funksiyaları adətən VB-nin administratoru yerinə yetirir.  

VB-nin administratoru VB-yə qoyulan tələblərin formalaĢdırılmasına, onun 

layihələndirilməsinə, reallaĢdırılmasına, səmərəli istifadəsinə və müĢayiət 

olunmasına çavab verir. VB administratorunun digər vəzifələri də ola bilər: 

informasiyanın və istifadəcilərin statusunun təyin edilməsi, verilənlərin 

modifikasiyası, verilənlərin tamlığının təmin edilməsi, verilənlərin yüklənməsi və 

mühafizəsi, VB-nin bərpasının təmini, VB-yə  müraçiətlərin ucotunun aparılması, 

VB-nin fəaliyyətinin səmərəliliyinin analizi. 

Verilənlərin analizi üzrə mütəxəssislər və ya DATA MINING mütəxəssisləri ən 

azı statistik biliklərin əsaslarını bilməlidirlər. Bu çür  mütəxəssis DATA MINING 
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texnologiyasının tətbiqini və alınan nətiçələrin interpretasiyasını baçarmalıdır. O, 

həmcinin alınan nətiçələrlə iĢləmək ücün problem sahəsi üzrə mütəxəssislə və öz 

sorğularına uyğun verilənlərə müraçiət etmək ücün VB administratoru ilə əlaqə 

yaratmağı baçarmalıdır. 

DATA MINING üzrə mütəxəsis müxtəlif mənbələrdən və həmcinin problem 

sahəsi üzrə mütəxəsislərdən informasiyanın alınmasına çavabdehdir. Bununla 

yanaĢı, o,  məsələləri qoyan Ģəxs kimi cıxıĢ etməlidir. 

DATA MINING prosesi ikiistiqamətli fasiləsiz informasiya axınlarını təmin 

etmək ücün biznes, analiz və informasiya texnologiyaları sahələri arasında əlaqəni 

təmin etməlidir. 

DATA MINING-də insanın yuxarıda göstərilən rolları əsas sayılır, yəni 

onlarsız  DATA MINING reallaĢdırıla bilməz. Əksər hallarda  prosesə həmcinin 

informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssislər və layihə meneçerləri də çəlb 

olunur. 

Əgər DATA MINING layihəsində rəhbərliyin iĢtirakı da nəzərdə tutulursa, 

ona yuxarıda adları cəkilən mütəxəssislərin iĢlərinin koordinasiyası və nəzarət 

funksiyaları həvalə edilir.  

11.10.DATA MINING-in standartları  

DATA MINING-in metodologiyasını təsvir etmək ücün bir necə standart 

hazırlanıb. Onlara qısaça nəzər yetirək. 

ÇRİSP-DM metodologiyası daha populyardır və geniĢ yayılmıĢdır. ÇRĠSP-

DM (The Çross Ġndustrial Standart Proçess for Data Mining – DATA MINING 

prosesinin sahələrarası standartı) eyni adlı konsorsium tərəfindən hazırlanmıĢdır. 

Bu standarta görə DATA MINING coxlu dövrə və əks əlaqələrə malik olan iterativ 

proses olub, aĢağıdakı fazalardan ibarətdir: 

1. biznesin öyrənilməsi; 

2. verilənlərin öyrənilməsi; 

3. verilənlərin hazırlanması; 

4. modelləĢdirmə; 

5. nətiçələrin qiymətləndirilməsi; 
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6. tətbiq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

ġəkil 11.3. ÇRĠSP-DM  metodologiyası tərəfindən tövsiyyə edilən fazalar 

Bu fazalar dəstinə bəzən 7-çi fazanı - nəzarəti - də əlavə edirlər. ÇRĠSP-DM 

standartına görə DATA MINING-in fazaları Ģəkil 11.3-də göstərilmiĢdir. 

ÇRĠSP-DM metodologiyasının köməyilə DATA MINING konkret biznes 

problemlərinin həlli ücün istiqamətləndirilən biznes-prosesə cevrilir. DATA 

MINING sənayesinin ekspertləri tərəfindən hazırlanan ÇRĠSP-DM metodologiyası 

DATA MINING prosesinin hər bir mərhələsi ücün məqsəd və vəzifələri təyin edir. 

ÇRĠSP-DM metodologiyası dörd səviyyəli ümumiləĢdirmədən (ümumidən 

xüsusiyə doğru) – fazalar, ümumi məsələlər, xüsusi məsələlər və hesabatlar–ibarət   

olan iyerarxik modelləĢdirmə prosesinin terminləri ilə ifadə edilir. 

Yuxarı səviyyədə DATA MINING prosesi müəyyən sayda fazalardan təĢkil 

olunur, 2-çi 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-çü səviyyədə 

konkret spesifik situasiyaları əks etdirən xüsusiləĢdirilmiĢ məsələlərə ayrılır. 4-çü 

səviyyə DATA MINING-in tətbiqinin nətiçələrini əks etdirən hesabatların 

alınmasını  əhatə edir. 

SEMMA metodologiyası SAS DATA MINING SOLUTĠON mühitində 

reallaĢdırılmıĢdır. Onun abreviaturası «Sample» (verilənləri secilməsi), «Explore» 
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(verilənlərdə əlaqələrin tədqiqi), «Modify» (verilənlərin modifikasiyası), «Model» 

(qarĢılıqlı asılılıqların modelləĢdirilməsi), «Assess» (alınan modellərin və 

nətiçələrin qiymətləndirilməsi) sözlərindən yaranmıĢdır. SEMMA 

metodologiyasına uyğun olaraq DATA MINING layihəsinin yaradılması  

mərhələləri Ģəkil 11.4-də göstərilmiĢdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 11.4. SEMMA metodologiyasına uyğun DATA MINING layihəsinin 

hazırlanma mərhələləri 

SEMMA yanaĢması nəzərdə  tutur ki, DATA MINING-in bütün prosesləri 

verilənlərin emalı və analizi üzrə bütün lazımi iĢlərin görülməsini təmin edən cevik 

örtük cərcivəsində yerinə yetirilir. SEMMA yanaĢması prosesin strukturluğunu və 

hər bir addımın içrasını təmin edən instrumental vasitələrin məntiqi təĢkilini 

birləĢdirir. Verilənlərin emalı proselərinin diaqramları statistik tədqiqat və 

vizuallaĢdırma metodlarının tətbiqini sadələĢdirir, daha qiymətli dəyiĢənləri 
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secməyə və cevrilmələr aparmağa, bu dəyiĢənlərlə modellər qurmağa imkan 

yaradır. 

Bu metodologiyada hər hansı sərt qaydalara əməl etmək tələb olunmur. 

SEMMA metodologiyası layihəciyə layihənin qurulması, reallaĢdırılması və 

nətiçələrin qiymətləndirilməsi ücün elmi metodlar təqdim edir. 

Sorğu nətiçələrinə görə (2004-çü il) soruĢulanların 42%ci ÇRĠSP-DM 

metodologiyasından, 10%-i SEMMA metodologiyasından,  34%-i təĢkilatın və ya 

layihəcinin öz metodologiyasından, 7 %-i digər metodologiyalardan istifadə edir, 

hec bir metodologiyadan istifadə etməyənlər isə 7% təĢkil edir. 

DATA MINING-in digər standartları. Yuxarıda baxılan iki əsas standartdan 

əlavə DATA MINING təçrübəsini ümumiləĢdirmək, proseslərin 

modelləĢdirilməsini və yaradılan modellərin tətbiqini asanlaĢdırmaq məqsədilə son 

illərdə yeni standartlar hazırlanmıĢdır. Bu standartları Ģərti olaraq iki kateqoriyaya 

bölmək olar: 

1)modellərin saxlanması və ötürülməsi üzrə vahid saziĢin yaradılmasına aid 

standartlar; 

2)interfeyslərin unifikasiyasına aid standartlar. 

1-çi kateqoriyaya aid standarta misal olaraq PMML standartını göstərmək 

olar. 

PMML (Prediçtive Modeling Markup Language –Proqnoz modelləĢdirmə 

ücün niĢanlama dili) DMG (Data Mining Group) konsorsiumu  tərəfindən 

hazırlanıb. Bu qrup verilənlərin analizi sahəsində proqram təminatı yaradılması 

üzrə qabaqçıl kompaniya hesab olunur. PMML standartının əsasını XML dili təĢkil 

edir. Bu standartın əsas məqsədi müxtəlif  kollektivlər tərəfindən hazırlanan 

proqram təminatları arasında verilənlər mübadiləsinin aparılmasını təmin etməkdir. 

Beləliklə, bir proqram  vasitəsilə yaradılan model digər proqram vasitəsilə proqnoz 

modelləĢdirmə ücün istifadə edilə bilər. Bununla da DATA MINING 

məhsullarından istifadə edənlərin sayı artır 

PMML standartı aĢağıdakı komponentlərdən ibarətdir: 

-analiz olunan verilənlərin təsviri (verilənlərin strukturları və tipləri); 
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-analiz sxeminin təsviri (verilənlərin istifadə olunan sahələri); 

-verilənlərin cevrilmələrinin təsviri (məsələn, verilənlərin tiplərinin 

cevrilməsi); 

-statistikanın, proqnozlaĢdırılan sahələrin  və proqnoz modellərinin özlərinin 

təsviri. 

Ġnterfeyslərin unifikasiyasına aid standartların köməyilə istənilən tətbiqi 

proqram DATA MINING-in funksiyalarına müraçiət edə bilər. Burada iki qrup 

standartı ayırmaq olar: 

-obyekt-yönlü proqramlaĢdırma dilləri ücün interfeyslərin 

standartlaĢdırılmasına yönəlmiĢ standartlar; 

-SQL dilinin üstqurumlarının yaradılmasına yönəlmiĢ standartlar. 

 1-çi qrup standartlara misal olaraq ÇWM DATA MĠNĠNG və JDM 

standartlarını göstərmək olar. 

Biznes ücün intellektual texnologiyaların yaradılması sahəsində bir-birilə 

rəqabət aparan MDÇ (Meta Data Çoalition) və OMG (Objeçt Management Group) 

təĢkilatları uyğun olaraq OĠM  (Open Ġnformation Model-Acıq informasiya modeli) 

və ÇWM (Çommon Warehouse Metamodel-Verilənlər anbarlarının ümumi 

metamodeli) standartlarını yaratmıĢlar. Həmin təĢkilatlar 2000-çi ildə OMG-nin 

idarəsi altında öz səylərini birləĢdirdilər. ÇWM standartı obyekt modelinin baza 

elementlərinin, relasiya nisbətlərinin, XML dilinin, problem sahəsinin 

semantikasının, OLAP arxitekturasının, verilənlərin cıxarılmasının, verilənlərin 

həddən artıq yüklənməsi texnologiyasının təsvirlərini özündə çəmləyir. 

JDM (Java Data Mining standard) Java APĠ (tətbiqi proqramın interfeysi) 

standartı olub, Java-proqramlardan DATA MĠNĠNG instrumentlərinə müraçiət 

etmək ücündür.  

2-çi qrup standartlar bilavasitə relasiya verilənlər bazasına salınan DATA 

MĠNĠNG instrumentlərinə müraçiəti təmin etmək ücün SQL dili üzərində 

üstqurumların yaradılmasına xidmət edirlər. Bu qrupa aĢağıdakı standartları aid 

etmək olar: SQL/MM, OLE DB for Data Mining. 
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SQL/MM standartı hesablamalar aparmaq və DATA MĠNĠNG modellərindən 

istifadə etmək ücün istifadəci tərəfindən təyin edilmiĢ SQL prosedurlarının 

toplusundan ibarətdir. 

The OLE DB for Data Mining standart of Miçrosoft  standartı SQL/MM 

standartı kimi, DATA MĠNĠNG metodlarından relasiya verilənlər bazalarında 

istifadə etməyə imkan yaradır. Bu standart OLE DB-nin geniĢlənməsidir. 

11.11. DATA MĠNĠNG-in proqam təminatı 

DATA MĠNĠNG-in proqram təminatına, baĢqa sözlə, DATA MĠNĠNG-in 

instrumental vasitələri və ya, sadəçə, instumentləri deyilir. DATA MĠNĠNG-in 

proqram təminatı bazarında bu kateqoriyaya aid külli miqdarda müxtəlif proqram 

məhsulları var. Lazımi məhsulu secmək ücün qoyulan məsələləri dərindən 

öyrənmək və tələb olunan nətiçələri dəqiqləĢdirmək lazımdır. 

DATA MĠNĠNG instrumentləri ya ayrıça proqram məhsulu kimi, ya da 

mövçud proqram məhsuluna əlavələr kimi hazırlana bilər. Sonunçu variant 

proqram təminatı bazarında bir cox qabaqçıl firmalar tərəfindən reallaĢdırılır. 

Universal statistik paketləri hazırlayan firmalar ənənəvi olaraq öz məhsullarına 

DATA MĠNĠNG metodlarının müəyyən dəstini əlavə edirlər. Bu çür paketlərə 

misal olaraq SPSS, Statistika, SAS göstərmək olar. Bəzi firmalar özlərinin 

yaratdıqları OLAP paketlərinə DATA MĠNĠNG metodlarını daxil edirlər, məsələn, 

«Çognos» paketi. Bəzi firmalar isə VBĠS-in funksiyalarına DATA MĠNĠNG-i daxil 

edirlər, məsələn: MS SQ2 Server, ORAÇLE, ĠBM Ġntelligent Miner for Data. 

11.11.1. DATA MĠNĠNG instrumentlərinin xarakteristikaları 

Ġstifadəci baxımından DATA MĠNĠNG-in proqram vasitələri müəyyən 

xarakteristikalar dəsti ilə qiymətləndirilir. Həmin xarakteristikaları iki qrupa 

bölmək olar: biznes-xarakteristikalar və texniki xarakteristikalar. Bu bölünmə 

kifayət qədər Ģərtidir və bəzi xarakteristikalar hər iki qrupa aid edilə bilər. Həmin 

xarakteristikalara baxaq. 

1.İntuitiv interfeys. 

Bildiyimiz kimi, interfeys proqram mühiti ilə istifadəci arasında informasiya 

mübadiləsi ücün ekran formalarında yerləĢdirilmiĢ və müxtəlif elementlərdən 
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(menyu blokları, informasiya sahələri, qrafik bloklar, forma blokları və s.) ibarət 

olan mühitdir. Ġstifadəcinin iĢinin rahatlığı ücün interfeys infuitiv olmalıdır. 

Ġntuitiv interfeys istifadəciyə interfeysin elementlərini asan və tez qavramağa 

imkan yaradır və bununla da «proqram mühiti-istifadəci» dialoqu sadə və baĢa 

düĢülən olur. Ġntuitiv interfeys anlayıĢı həmcinin tanıĢ əhatə mühitinin olmasını və 

baĢa düĢülən qeyri-texniki terminologiyadan istifadə edilməsini nəzərdə tutur. 

2.Verilənlərin eksport /import edilməsinin rahatlığı. 

DATA MĠNĠNG instrumenti ilə iĢləyəndə istifadəci müxtəlif verilənlər 

yığımlarından istifadə edir, müxtəlif verilənlər mənbələri ilə iĢləyir, məsələn, mətn 

faylları, elektron çədvəllər faylları, verilənlər bazaları faylları və s. 

DATA MĠNĠNG intsrumenti verilənlərin yüklənməsi (import) ücün əlveriĢli 

üsula malik olmalıdır. Analizin nətiçələrinin lazımi formada və əlveriĢli üsulla 

cıxarılması (eksport) da təmin olunmalı, verilənlərin geniĢ yayılmıĢ  formatları: txt, 

dbf, xls, çsv və s. dəstəklənməlidir. 

3.Alınan hesabatların əyaniliyi və müxtəlifliyi. 

Hesabatlar problem sahəsinin terminləri ilə ifadə olunmalı, istifadəciyə lazım 

olan nətiçəvi informasiyanın  hamısını  əhatə edən kifayət sayda və keyfiyyətli 

cıxıĢ formalarında verilməlidir. 

4.İnstrumentlə işləmənin asan öyrənilməsi. 

5.DATA MINING  prosesinin addımlarının şəffayflığı və  aydınlığı. 

6.İstifadəci ücün rəhbərlik. DATA MINING modellərinin generasiyasının 

addımlarını ardıçıl izah edən rəhbər sənədin və ya təlimatlar toplusunun olması 

istifadəcinin iĢini xeyli asanlaĢdırır. 

7.Ġstifadənin rahatlığı və sadəliyi. Yeni baĢlayan istifadəcinin iĢini 

asanlaĢdırmaq ücün proqram təminatında «Usta» (Wizard)  komponenti nəzərə 

alınmalıdır. 

8.Ġngilis dilini bilməyən istifadəcilər ücün proqram təminitanın digər 

dillərdə, o çümlədən rus dilində variantları (versiyaları) olmalıdır. 

9.Konkret misalın həllini əks etdirən nümayiş variantının olması. 
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10.Vizuallaşdırma imkanları. Ġnformasiyanın qrafik təsvirinin mümkünlüyü 

alınan nətiçələrin interpretasiyasını xeyli asanlaĢdırır. 

11.Parametrlərin qiymətlərinin susmaqla (qeyri-aşkar) verilməsi. Yeni 

baĢlayan istifadəcilər ücün bu böyük əhəmiyyət kəsb edir, cünki, bir cox 

alqoritmlərin yerinə yetirilməsində istifadəcidən coxlu sayda parametrlərin 

verilməsi və ya secilməsi tələb olunur. Ələlxüsus neyron Ģəbəkələr metodunu 

reallaĢdıran proqramlarda bu çür parametrlərin sayı cox olur. 

12.Reallaşdırılan metodların və alqoritmlərin sayı . DATA MINING-in bir 

cox instrumentlərində bir və ya bir necə məsələni həll etməyə imkan verən bir necə 

metod reallaĢdırılır.Əgər bir məsələnin ( məsələn, təsnifat məsələsinin) həlli ücün 

bir necə metoddan (məsələn, neyron Ģəbəkələri, həlletmə ağaçları və s.) istifadə 

etmək imkanı nəzərə alınıbsa, istifadəci həmin metodların köməyilə qurulmuĢ 

modelləri müqayisə etmək imkanı əldə edir. 

13.Hesablama  və nətiçələrin təqdim edilməsi sürəti. DATA MINING 

instrumenti istifadəcilərə On-Line rejimində iĢləməyi təmin etməlidir.Off-Line 

rejimində isə nətiçələr istifadəciyə qısa müddət ərzində təqdim edilməlidir. 

14.Peşəkar məsləhətcinin olması.  Metodların, alqoritmlərin, instrumental 

vasitələrin secilməsində kömək ücün lazımidır. 

15.Axtarış, ceşidləmə və süzgəçləmə imkanları. Bu imkanlar həm giriĢ 

verilənləri ücün, həm də cıxıĢ informasiyası ücün faydalıdır. GiriĢ verilənlərinin 

süzgəçlənməsi Ģəraitində DATA MINING modelini verilənlər toplusunun bir 

secimində qurmaq imkanı əldə edilir. CıxıĢ informasiyasının süzgəçlənməsi  isə 

nətiçələrin itnterpretasiyası ücün faydalıdır. 

16.Mühafizə, parol. Bir cox hallarda DATA MINING-in köməyilə məxvi 

informasiya analiz olunur. Odur ki, informasiyanın təhlükəsizliyi və sistemə giriĢin 

parolla olması təmin edilməlidir. 

17.Platformalar. DATA MINING instrumentləri aĢağıdakı platformalarda 

reallaĢdırılır: PÇ Standalone, Unix Server, Unix Standalone, PÇ Çlient, NT Server. 

Göstərilən xarakteristikalar DATA MINING instrumentinin funksionallıq, 

rahatlıq, təhlükəsizlik və məhsuldarlıq kriteriləridir. Ġnstrumentin secilməsi zamanı 
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tələbatı və həlli tələb olunan məsələləri nəzərə almaq lazımdır. DATA MINING 

texnologiyasının tətbiqi xeyli maliyyə qoyuluĢu tələb etdiyindən, instrumental 

vasitələr elə secilməlidir ki, onlar təkçə çari məsələlərin deyil, həmcinin 

perspektivdə yarana bilən digər məsələlərin də həllini təmin edə bilsinlər. 

 11.11.2.DATA MINING instrumentlərinin təsnifatı 

Mövçud instrumentləri iki qrupa ayırmaq olar. Ən cox yayılmıĢ instrumentləri 

əhatə edən 1-qrupa aĢağıdakı funksional kateqoriyalar daxildir: 

-universal; 

-təsnifat məsələsinin həlli ücün; 

-klaterləĢdirmə və seqmentləĢdirmə ücün; 

-statistik  analiz ücün; 

-mətnlərin analizi (Text Mining) və sapmaların axtarıĢı (Ġnformation 

Retrieval) ücün; 

-vizuallaĢdırma ücün. 

Universal instrumentlər təsnifat, klasterləĢdirmə və verilənlərin ilkin 

hazırlanması metodlarını reallaĢdırırlar. Bir cox tanınmıĢ kommersiya 

instrumentləri bu qrupa daxildir, məsələn: ÇLEMENTĠNE, DB MĠNER 2.0 

ENTERPRĠSE, ĠBM ĠNTELLĠGENT MĠNER for Data, KXEN (Knovledge, 

eXtraçtion ENgines), ORAÇLE DATA MINING, POLYANALYST, SAS 

ENTERPRĠSE MĠNER, SPSS, STATĠSTĠÇA DATA MĠNER. Rusiyada 

yaradılmıĢ POLYANALYST instrumentindən baĢqa DEDUÇTOR paketi də geniĢ 

yayılmıĢdır. Sərbəst yayılan universal instrumentlərdən WEKA daha cox tanınıb. 

JAVA dilində yazılan WEKA paketi praktiki olaraq bütün platformalarda iĢləyə 

bilir. 

2-çi qrup  instrumental vasitələr aĢağıdakı  məsələlərin həlli ücün tətbiq edilir: 

-assosiativ qaydaların axtarıĢı; 

-qiymətləndirmə, reqressiya və proqnozlaĢdırma; 

-əlaqələrin analizi; 

-ardıçıl Ģablonlar və vaxt sıraları; 

-«Business Ġntelligençe», «Database and OLAP software» instrumentləri; 
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-verilənlərin cevrilməsi və təmizlənməsi ücün instrumentlər; 

-DATA MINING-in digər proqram paketlərinə salınması ücün kitabxanalar, 

komponentlər və instrumentlər; 

-saytların analizi: VEB MINING, XML MINING; 

-VEB-də axtarıĢ; 

-Audio və Video MINING. 

AĢağıda bütün dünya bazarında tanınan proqram paketləri haqqında qısa 

məlumat verilir. Adları cəkilən paketlərin ĠNTERNET ünvanlarını 81-dən 

götürmək olar. 

Assosiativ qaydaların axtarışı ücün DATA MINING instrumental 

vasitələritnə aĢağıdakılar aiddir: 

Kommersiya instrumentləri : 

-AZMY SUPRER QUERY – assosiativ qaydalar axtarıcısı; 

- ÇLEMENTĠNE – bazar zənbilinin analizi ücün; 

- ĠBM ĠNTELLĠGENT MĠNER for Data; 

- ĠREX-ədədi nətiçələrin (məsələn, gəlirin) optimallaĢdırılması ücün 

verilənlərin seqmentləĢdirilməsi; 

-LPA DATA MINING TOOLKĠT – relasiya verilənlər bazalarında assosiativ 

qaydaların axtarıĢını təmin edir; 

-MAGNUM OPUS–verilənlərdə assosiativ qaydaların çəld axtarıĢını təmin 

edir və WĠNDOWS, LĠNUX, SOLARĠS əməliyyat sistemləri tərəfindən 

dəstəklənir; 

-NUGGETS–assoisativ qaydaların axtarıĢını və digər alqoritmləri reallaĢdıran 

proqramlar dəstidir; 

-MEGAPUTER POLYANALYST SUĠTE–assisativ qaydalar axtaraĢı 

maĢınından ibarətdir; 

-PURPLE ĠNSĠGHT MĠNESET–assosiativ qaydaların vizuallaĢdırılmasını 

yerinə yetirir; 
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-WĠZSOFT: WĠZRULE modulu – assosiativ qaydaların və verilənlərdə 

potensial səhvlərin tapılması; WĠZWHY: DATA MINING ücün assosiativ 

qaydalardan istifadə edir; 

-XREPTRULE MĠNER 4.0; 

-XAFFĠNĠTY  (TM) –tranzaksiyalarda oxĢarlıqları və ya Ģablonları təyin 

etmək ücün istifadə edilir. 

Sərbəst yayılan instrumentlər: 

- APRĠORĠ – Apriori alqoritminin köməyilə assosiativ qaydaların tapılması 

ücün; 

-APRĠORĠ, FP–GROWTH, EÇLAT and DIÇ implementations; 

-ARTOOL–binar verilənlər bazalarında assosiativ qaydaların axtarıĢı ücün; 

-DM-ĠĠ SYSTEM – assisativ qaydalar və digər xarateristikalar əsasında 

təsnifat aparmaq ücün; 

-FĠMĠ (Frequent Ġtemset Mining Ġmplementations) – proqram təminatından və 

verilənlər bazalarından ibarət olan repozitori. 

Klasterləşdirmə və seqmentləşdirmə məsələlərinin həlli ücün proqram 

vasitələri. 

Kommersiya instrumentləri: 

-ÇLUSTANGRAPHĠÇS3 – «yuxarıdan-aĢağı» iyerarxik klaster analizi aparır 

və güçlü qrafik imkanlara malikdir; 

-ÇVĠZ ÇLUSTER VĠZUALĠZATĠON – böyük ölcülü verilənlər toplusunu 

analiz edir, klasterlərin obyektlərlə doldurulmasını vizuallaĢdırır; 

-ĠBM ĠNTELLĠGENT MĠNER for Data – iki klaster alqoritmini reallaĢdırır; 

-NEUSÇĠENÇES AXĠ. KOHONEN, AÇTĠVE X ÇONTROL – Koxonen 

alqoritmi ilə klasterləĢdirmə ücündür və DELPHĠ-interfeysinə malikdir; 

-POLYANALYST-anomaliyaları lokallaĢdıran alqoritm əsasında 

klasterləĢdirməni yerinə yetirir; 

-STARPROBE – klasterləĢdirmə, neyron Ģəbəkələr, həlletmə ağaçları, 

vizuallaĢdırma və s. metodlarını reallaĢdırır; 
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-VĠSĠPOĠNT – özütəĢkilolunan Koxonen kartları metodu ilə klasterləĢdirməni 

və vizuallaĢdırmanı yerinə yetirir. 

Sərbəst yayılan instrumentlər: 

-AUTOÇLASS Ç – Bayes Ģəbəkələrinin köməyilə «müəllimsiz öyrənmə». 

UNIX və WĠNDOWS əməliyyat sisetmlərində iĢləyir; 

-ÇLUTO – verilənlərin bölünməsinə əsaslanan klasterləĢdirmə alqoritmlərini 

reallaĢdırır; 

-DATABĠONĠÇ ESOM TOOLS –klasterləĢdirmə, vizuallaĢdırma və təsnifat 

ücün proqram dəstindən ibarətdir; 

-PERMUTMATRĠX–yaxĢı qrafik imkanlara malik olan bu proqram 

təminatında bir necə iyerarxik klaster analizi metodları reallaĢdırılır; 

-PROXIMUS – ölcüləri sıxmaq, klasterləĢdirmə və nümunələri aĢkarlamaq 

ücün nəzərdə tutulur; 

-REÇKLESS –K-yaxın  qonĢular konsepsiyasına əsaslanan klasterləĢdirmə 

alqoritmlərini reallaĢdırır. Küylərin və tullantıların klasterləĢdirmə  nətiçələrinə 

təsirini azaltmaq ücün  onları axtarır və identifikasiya edir; 

-SNOB –MMM (Minimum Message Length)-məlumatın minimal uzunluğu 

konsepsiyasına əsaslanan klasterləĢdirmə proqramı; 

SOM in EXÇEL – Koxenenin özütəĢkilolunan kartlar metodunun MS 

EXÇEL-də reallaĢdırılması. 

Verilən izahatlardan göründüyü kimi, bir cox proqram məhsulları bir necə 

metodları, əksər hallarda isə klaster metodları ilə vizuallaĢdırma metodlarını 

reallaĢdırırlar. 

Təsnifat məsələlərinin həlli ücün proqram vasitələri . 

Təsnifat məsələlərinin həlli ücün coxlu instrument mövçuddur. Bu 

instrumentlər ilkin verilənlər toplusunu 2 və daha cox sinfə ayıran modelləri 

reallaĢdırırlar. Ġstifadə edilən metodlara uyğun olaraq təsnifat instrumentləri 

aĢağıdakı kateqoriyalara bölünür: 

-həlletmə ağaçları vasitəsilə təsnifat aparan instrumentlər; 

-Bayes Ģəbəkələrinin köməyilə təsnifat aparan instrumentlər; 
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-neyron Ģəbəkələri vasitəsilə təsnifat aparan instrumentlər; 

-dayaq vektorları metodu ilə təsnifat aparan instrumentlər; 

-xətti reqressiya metodu ilə təsnifat aparan instrumentlər; 

-yaxın qonĢular metodu vasitəsilə təsnifat aparan instrumentlər; 

-genetik alqoritmlərin köməyilə təsnifat aparan instrumentlər; 

-qaydalar vasitəsilə təsnifat aparan isntrumentlər. 

Qiymətləndirmə və proqnozlaşdırma məsələlərinin həlli ücün proqram 

vasitələri. 

Bu qrupa aid kommersiya proqram məhsuluna misal olaraq ALYUDA 

FOREÇASTER XL instrumentini göstərmək olar. Həmin proqram  EXÇEL 

üstqurumu Ģəklində reallaĢdırılıb və neyron Ģəbəkələrindən istifadə etməklə 

proqnozlaĢdırma və qiymətləndirmə məsələlərinin həlli ücün nəzərdə tutulub. 

Buna oxĢar EXÇEL/NEURAL/PAÇKAGE  instrumenti Rusiyanın «NeyrOK» 

firması tərəfindən hazırlanıb. Burada neyron Ģəbəkələrinin iki baza paradiqması 

reallaĢdırılıb: coxtəbəqəli perseptron və Koxonen Ģəbəkələri. 

Yuxarıda baxılan xülasədən göründüyü kimi, DATA MINING-in proqram 

təminatı müxtəlif firmalar tərəfindən hazırlanan coxlu instrumentlərlə təqdim 

edilir. Həmin  instrumentlər arasında istehlakcılar uğrunda  daima rəqabət gedir. 

Bu çür rəqabət yeni keyfiyyət göstəriçilərinin yaranmasına təkan verir. Ġstehsalcı 

firmalar öz məhsullarında daha cox müasir metodların və texnologiyaların 

olmasına calıĢırlar. 

DATA MINING-in proqram instrumentlərinə BI bazarının vaçib tərkib hissəsi 

kimi baxılır. BI bazarı, o çümlədən,DATA MINING-in  proqram təminatı bazarı o 

qədər geniĢ və müxtəlifdir ki, hər bir kompaniya funksional və büdçə baxımından 

özünə uyğun gələni secmək imkanına malikdir. Ġndi isə IB bazarında daha cox 

tanınan proqram məhsullarından bəziləri ilə qısaça tanıĢ olaq.  

11.11.3.SAS ENTERPRĠSE MĠNER proqram paketi 

SAS ENTERPRĠSE MĠNER proqram  paketi (istehsalcı SAS Ġnstitute Ġnç.) 

SAS sisteminin inteqrallaĢdırılmıĢ komponenti olub, böyük həçmli verilənlər 

massivlərində qərar qəbuletmə məqsədilə informasiyanın cıxarılması ücün nəzərdə 
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tutulub. O, statistik analiz metodlarını, DATA MINING layihəsinin hazırlanması 

ücün metodologiyanı (SEMMA) və qrafik interfeysi özündə birləĢdirir. SAS 

ENTERPRĠSE MĠNER instrumentinin mühüm xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, 

informasiya anbarlarının yaradılması və istismarı ücün hazırlanmıĢ «SAS 

Warehouse Administrator» proqram məhsulu və SAS sisteminin  digər 

komponentləri  ilə tam inteqrallaĢır. DATA MINING layihələri həm lokal, həm də 

kliyent-server arxitekturasında yaradıla bilər. DATA MINING prosesinin 

paylanmıĢ kliyent-server sistemində reallaĢdırılması bu paketin iri təĢkilatlarda 

tətbiqini mümkün edir. 

Verilənlərin idarə edilməsi sistemləri ilə geniĢ inteqrasiya və biznesin 

tələblərindən asılı olaraq paketin konfiqurasiyasının geniĢ spektrinin secilməsi 

imkanı təĢkilat ücün ixtisaslaĢdırılmıĢ sistemlərin quraĢdırılması ehtiyaçını aradan 

qaldırır. 

SAS ENTERPRĠSE MĠNER paketində verilənlərin emalı proseslərinin 

diaqramlarının qurulmasına əsaslanan yanaĢmanın reallaĢdırlıması və SEMMA 

metodikasından istifadə edilməsi əllə kodlaĢdırmanı aradan qaldırmağa və 

modellərin qurulmasını sürətləndirməyə imkan verir. Diaqramlar dəyiĢdirilməsi, 

yeni  problemlərin həlli ücün istifadəsi mümkün olan və öz-özünü təsvir edən 

Ģablonlar kimi cıxıĢ edirlər. Müəssisə miqyasında analitiklər arasında diaqramların 

mübadiləsi imkanı var. 

Qrafik interfeysin  köməyilə istifadəcilər DATA MINING prosesinin bütün 

mərhələlərini – verilənlər mənbələrinin secilməsindən, tədqiq olunmasından və 

modifikasiyasından baĢlamıĢ, modelləĢdirmə, modellərin keyfiyyətinin 

qiymətləndirilməsi, onların yeni verilənlərin emalı və qərarların qəbulu prosesləri 

ücün  tətbiqinə qədər – yerinə yetirə bilər. 

  Paketin yeni SAS ENTERPRĠSE MĠNER 5.1 variantında istifadəci 

interfeysindən alınan verilənləri emal etmək ücün hesablama serverini ayırmağa 

imkan verən «Java-kliyent /SAS-server» arxitekturasından istifadə edilir. Bu isə 

sistemin konfiqurasiyasının secilməsində (bir istifadəci variantından iri korporativ 

miqyasda səpələnmiĢ kliyent-server variantına qədər) cevikliyi təmin edir. 



575 

 

Verilənlərin emalını güçlü serverdə yerinə yetirmək olar, istifadəcilər isə layihə ilə 

və serverlə əlaqələri itirmədən həm ofisdə, həm də evdə iĢləyə bilərlər. Proseslər 

paralel və asinxron rejimdə yerinə yetirilə bilər. 

SAS ENTERPRĠSE MĠNER paketi verilənlərin hazırlanması ücün müxtəlif 

instrumentlər təqdim edir,  məsələn:verilənlərin secilməsi və ya hissələrə ayrılması, 

catmayan qiymətlərin yerinə qoyulması, klasterləĢdirmə, verilənlər mənbələrinin 

birləĢdirilməsi, artıq dəyiĢənlərin aradan qaldırılması, SAS-ın dilində verilənlərin 

ilkin emalı, verilənlərin cevrilməsi, dürüst olmayan verilənlərin süzgəçlənməsi. 

Paket coxölcülü qrafiklər Ģəklində təsvir olunan böyük həçmli verilənləri tədqiq 

etmək və modelləĢdirmənin nətiçələrini qrafik müqayisə etmək ücün geniĢ 

vizuallaĢdırma vasitələrinə malikdir. 

SAS ENTERPRĠSE MĠNER paketi proqnostik və təsviri modelləĢdirmə ücün 

həll ağaçlarını, özü təĢkil olunan neyron Ģəbəkələrini, yaddaĢda axtarıĢ 

mexanizminə əsaslanan mühakimə metodlarını, xətti və loqistik reqressiyaları, 

klasterləĢdirməni, assosiasiyaları, vaxt sıralarını və s. özündə birləĢdirən 

instrumentlər və alqoritmlər dəsti təqdim edir. Paket müxtəlif modellərin və 

alqoritmlərin inteqrasiyası vahid qrafik interfeys cərcivəsində qalmaqla müxtəlif 

metodlar əsasında qurulan modellərin ardıçıl müqayisəsini aparmağa imkan verir. 

Sistemə vahid örtük cərcivəsində iĢləyən və müxtəlif modelləĢdirmə 

metodlarının nətiçələrini həm statistika, həm də biznes baxımından müqayisə 

etməyə imkan yaradan nəzarət funksiyaları daxil edilmiĢdir. 

Alınan modellərdən müəssisə cərcivəsində birgə  istifadə etmək ücün onları 

repozitorinin köməyilə saxlamaq və yaymaq olar. Bu BI bazarında modellərin 

idarə olunması ücün yaradılan ilk sistemdir. Modellərin idarə olunmasını 

«Enterprise Miner Repository» modulu yerinə yetirir. 

Verilənlərin intellektual analizinin yekunu yaradılan modelin 

reallaĢdırılmasıdır. Modelin yeni verilənlərə tətbiqi prosesi  (ona «skoring» deyilir)  

cox vaxt proqram kodunun əllə yazılmasını və ya cevrilməsini tələb edir. SAS 

ENTERPRĠSE  MĠNER paketi əmsalların secilməsi prosesini avtomatlaĢdırır, 

modelin qurulmasının bütün mərhələlərində  skoring ücün hazır proqram kodu 
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təqdim edir və SAS, Ç, Java, PMML dillərində modelin reallaĢdırılması ücün 

müxtəlif proqram mühitlərinin yaradılmasını təmin edir. 

SAS ENTERPRĠSE MĠNER verilənlərin köklənən və geniĢlənən intellektual  

analiz mühiti olub, yeni instrumental vasitələrin əlavə edilməsinə imkan verir. 

Paketin tərkibinə daxil olan  standart instrumental kitabxananı SAS və XML 

dillərindən istifadə edən kökləmə vasitələri ilə asanlıqla geniĢləndirmək olar. 

ENTERPRĠSE MĠNER paketi SAS-ın digər instrumental vasitələri ilə, 

məsələn, SAS ETL STUDĠO paketi ilə, OLAP analitik emal vasitələri ilə, 

proqnostik və digər analitik modullarla, SAS TEXT MĠNER vasitələri ilə təbii 

Ģəkildə inteqrasiya  oluna bilər. 

SAS ENTERPRĠSE MĠNER paketinə WEB  interfeysi vasitəsilə müraçiət 

edilə bilər. O Windows-un server sistemlərini və həmcinin müxtəlif UNĠX 

platformalarını dəstəkləyir. 

Bir daha qeyd edək ki, ENTERPRĠSE MĠNER paketi SAS kompaniyasının 

«SAS Ġntelligent Warehousing solutions» layihəsi cərcivəsində verilənlər anbarı 

əsasında yaratdığı informasiya-analitik sistemin bir komponentidir. 

 11.11.4. POLYANALYST sistemi 

POLYANALYST  sistemi ədədi verilənlər bazasının  avtomatik və 

yarımavtomatik analizi və xam verilənlərdən praktik əhəmiyyətli biliklərin 

alınması ücün nəzərdə tutulub. Sistem verilənlər arasında coxfaktorlu asılılıqları 

tapır, tapılan asılılıqları ifadə edən coxölcülü  qeyri-xətti modelləri qurur və 

testləyir, öyrədən misallar üzrə təsnifat qaydalarını cıxarır, verilənlərdə coxölcülü 

klasterləri aĢkarlayır və həll alqoritmlərini qurur. Sistem  Rusiyanın «Megaputer 

Ġntelligençe» kompaniyası tərəfindən hazırlanıb. 

Sistemin arixetekturası. POLYANALYST kliyent-server arxitekturası ilə 

qurulub. Ġstifadəci «PolyAnalyst Workplaçe» kliyent proqramı ilə iĢləyir. Riyazi 

modullar server hissəsində (PolyAnalyst Knowledge Server) saxlanır. Bu çür 

arxitektura  sistemin müxtəlif miqyaslarda – biristifadəci variantından tutmuĢ, 

coxserverli korporativ varianta qədər – qurula bilməsini təmin edir. Sistem MS 

ÇOM (AçtiveX) spesifikasından istifadə edilməklə Ç
++ 

dilində yazılıb. Bu 
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spesifikasiya proqram komponentləri arasında standart kommunikasiya yaradır. 

POLYANALYST sisteminin  arxitekturası Ģəkil 11.5-də göstərilmiĢdir. 

Sistemin kliyent hissəsinin (PolyAnalyst Workplaçe) əsasını verilənlərin 

analizi ücün coxfunksiyalı mühit  olan istifadəci interfeysi təĢkil edir. Ġnterfeys 

vasitəsilə kliyent hissəsinin aĢağıdakı proqramlarını iĢə salmaq olar: verilənlərlə 

manipulyasiya, verilənlərin qrafik Ģəkildə təsviri, nətiçələrin vizuallaĢdırılması, 

obyektlərin qurulması ücün ustalar, obyektlər arasında məntiqi əlaqələrin 

qurulması, simvolik qaydalar dili, ətraflı məzmunlu arayıĢın verilməsi. 

POLYANALYST  sistemində verilənlərin analizi ücün iĢ vahidi kimi «layihə» 

(PAProjeçt) anlayıĢından istifadə edilir. Layihə bütün tədqiqat obyektlərini 

birləĢdirir: verilənlər dəsti (datasets), qrafiklər (çharts), qaydalar (rules), hesabatlar 

(reports), proseslər (proçesses) və s. 
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ġəkil 11.5. POLYANALYST sisteminin arxitekturası 

Kliyent hissəsinin yüklənib iĢə salınması «Main Proqram» vasitəsilə yerinə 

yetirilir. 

Server hissəsinin (PolyAnalyst KnoWledge Server) idarə olunması 

«Dispatçher» proqramı vasitəsilə yerinə yetirilir. Server hissəsini təĢkil edən riyazi  

modullar (Exploration Engines) və sistemin  digər komponentləri ayrıça dinamik 

kitabxanaya salınıblar və onlara digər sistemlərdən də müraçiət etmək olar. Bu 

POLYANALYST sistemini digər informasiya sistemləri ilə, məsələn, ÇRM və ya 

ERP  sistemləri  ilə inteqrasiya etməyə imkan yaradır. 

POLYANALYST sisteminin analitik instrumentləri POLYANALYST 

sistemində DATA MINING və TEXT MINING proseslərinin müxtləif 

alqoritmlərinə əsaslanan 18 riyazi modul mövçüddur. Bu modullara qısaça nəzər 

yetirək. 

Ədədi modellərin qurulması və ədədi dəyişənlərin proqnozlaşdırılması 

modulları. 

Find Laws (FL) – Modellər QuraĢdırıçısı – sistemin əsas modulu (nüvəsi)  

sayılır. Onun vəzifəsi verilənlərdə qeyri-xətti asılılıqları üzə cıxarmaq və onları 

riyazi formullar Ģəklində təsvir etməkdən ibarətdir. Burada istifadə edilən alqoritm 

təkamül və ya genetik proqramlaĢdırma texnologiyasına əsaslanır. 

PolyNet Prediçtor (PN) – Polinominal Neyron ġəbəkə. Bu modulun iĢi neyron 

Ģəbəkəyə bənzər iyerarxik strukturun qurulmasına əsaslanır. Bu zaman Ģəbəkə 

strukturunun mürəkkəbliyi və digər parametrləri analiz edilən verilənlərin xassələri 

əsasında dinamik olaraq təyin edilir. Əgər yaradılan Ģəbəkə strukturu cox 

mürəkkəb deyilsə, onda sistemin simvolik qaydalar dilində ona ekvivalent olan 

ifadə qurula bilər. Bu alqoritm mühəndis və elmi məsələlərdə ədədi dəyiĢənlərin 

proqnozunu vermək ücün cox səmərəlidir. 
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Linear Reqression (LR) – Xətti Reqressiya, geniĢ yayılan statistik tədqiqat 

metodu kimi bir cox statistik paketlərə və elektron çədvəllərə daxil edilmiĢdir. 

Lakin bu metodun POLYANALYST sistemində reallaĢdırılması müəyyən 

xüsusiyyətlərə malikdir. Burada daha əhəmiyyətli sərbəst dəyiĢənlər avtomatik 

secilir və nətiçələrin statistik əhəmiyyəti əsaslı surətdə qiymətləndirilir. Modul 

böyük sürətlə iĢləyir və qarıĢıq tipli verilənlərdə xətti modellərin qurulması ücün 

tətbiq edilə bilər. 

Memory based Reasoning (MR) – «Yaxın qonĢular» metodu. 

POLYANALYST sistemində «Yaxın qonĢular» metodunun modifikasiyasından 

istifadə edilir. Bu alqoritmin onun məlum analoqlarından fərqi ondan ibarətdir ki, 

burada yaxınlıq ölcüsü və orta qiymətin tapılması ücün yazıların sayı  genetik 

alqoritmlər əsasında optimallaĢdırılır. MR modulundan dəyiĢənlərin qiymətlərinin 

proqnozlaĢdırılması və təsnifat məsələsinin həlli ücün istifadə edilir. 

Klasterləşdirmə modulları. 

Find Dependençeies  (FD) –Paylanmanın analizi modulu verilmiĢ çədvəldə 

məqsəd dəyiĢəni ilə sərbəst dəyiĢən arasında fnksional əlaqə olan yazıları üzə 

cıxarır, standart səhvlər terminləri ilə bu asılılığın dərəçəsini qiymətləndirir, daha 

təsirli faktları təyin edir və sapmaları kənarlaĢdırır. Məqsəd dəyiĢəni ədədi tipdə 

olmalıdır, sərbəst dəyiĢən isə istənilən tipdə ola bilər. 

Find Çlusters (FÇ) – klasterizator. Bu moduldan hər hansı verilənlər 

coxluğunda öz xarakteristikalarına görə bir-birinə yaxın olan yazılardan ibarət tipik 

qrupları (klasterləri) ayırmaq ücün istifadə edilir. FÇ  modulu hansı dəyiĢənlərə 

görə bölünmənin daha əhəmiyyətli olmasını da təyin edir. Modulun iĢinin nətiçəsi 

hər bir klasteri xarakterizə edən sahələrin təsvirindən (dəyiĢənlərin qiymətlərinin 

diapazonlarından) və tədqiq olunan çədvəlin klasterlərə uyğun altcoxluqlara 

bölünməsindən ibarətdir. Bu metod çədvəldəki yazıların sayına müəyyən tələbat 

qoyur, belə ki, çədvəldəki yazıların minimum sayı (2n-1)4 , klasterlərin sayı (n) isə 

2-dən az olmamalıdır. 

Təsnifat modulları 
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POLYANALYST paketində təsnifat məsələlərinin həlli ücün bir necə modul 

var. 

 Çlassify  (ÇL) – Qeyri-səlis məntiqə əsaslanan təsnifat. ÇL  modulu yazıları 

iki sinfə ayırır. O, mənsubiyyət funksiyasının qurulması və siniflərə bölünmə 

həddinin təyin edilməsi əsasında iĢləyir. Mənsubiyyət funksiyası 0-1 arasında 

dəyiĢir. Əgər baxılan yazı ücün onun qiyməti  qəbul edilmiĢ həddən böyükdürsə, 

yazı «1» sinfinə, əks halda «0» sinfinə aid edilir. Burada məqsəd funksiyası 

məntiqi tipdə olmalıdır. 

Disçriminate (DS) - Diskriminasiya. Bu alqoritm ÇL alqoritminin 

modifikasiyasıdır. Onun vəzifəsi baxılan çədvəldəki verilənlərin hər hansı layihəyə 

daxil edilən digər verilənlərdən nə ilə fərqləndiyini, baĢqa sözlə, layihəyə daxil 

edilən yazılar coxluğunun spesifik xüsusiyyətlərini təyin etməkdən ibarətdir. ÇL 

alqoritmindən fərqli olaraq, o, məqsəd dəyiĢəninin verilməsini tələb etmir, yalnız 

fərqlərin təyin edilməsi ücün çədvəli göstərmək lazımdır. 

Deçision Tree (DT) – Qərarlar ağaçı. POLYANALYST sistemində qarĢılıqlı 

informasiyanın maksimallaĢdırılması kriterisinə əsaslanan alqoritm 

reallaĢdırılmıĢdır. Burada təsnifat ücün asılı dəyiĢən haqqında maksimum 

informasiya daĢıyan sərbəst dəyiĢən secilir. Bu kriteri aydın təfsirə malikdir və 

analiz edilən verilənlərin müxtəlif statistik parametrlərində yaxĢı nətiçələr verir. 

Deçision Forest (DF) –Qərarlar meĢəsi. Asılı dəyiĢən coxlu sayda müxtəlif 

qiymətlər ala bilən  halda DT metodu səmərəli olmur. Bu halda DF metodundan 

istifadə edilir. Bu zaman bir necə qərarlar ağaçı – asılı dəyiĢənin hər bir qiyməti 

ücün bir ağaç – qurulur. DF-ə əsaslanan proqnozun nətiçəsi asılı dəyiĢənin elə 

qiyməti olur ki, onun ücün uyğun ağaç ən böyük ehtimal qiymət təqdim edir. 

  Assosiasiya modulları 

Market Basket Analysis (BA) – «Alıçı zənbili»nin analizi metodu. Bu metodun 

adı hansı malların birlikdə alınması ehtimalının təyini məsələsindən götürülüb. 

Lakin  onun tətbiqinin real miqyası geniĢdir. Məsələn, məhsul kimi, WEB  

səhifələri, müĢtərinin bu və ya digər xarakteristikaları və s. götürülə bilər. BA 

alqoritminin giriĢinə sətri bir zənbilə (məsələn kassa ceki) uyğun olan, sütunları isə 
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baxılan əlamətin (malın) olub - olmamasını göstərən 1 və 0-la doldurulmuĢ binar 

matris verilir. CıxıĢda isə birgə rast gələn əlamətlərin (onların ehtimallarının və 

doğruluqlarının qiymətlərini göstərməklə) klasterləri formalaĢdırılır. Bundan əlavə, 

«əgər A əlaməti varsa, onda .... ehtimalla B əlaməti və .. .ehtimalla Ç əlaməti var» 

tipli assosiativ istiqamətlənmiĢ qaydalar da tərtib edilir. 

Transaçtional Basket Analysis (TB) –Tranzaksiyalı «zənbil» analizi. BA 

alqoritminin modifikasiyasıdır və cox böyük həçmli verilənlərin analizi ücün tətbiq 

edilir. Bu modulda verilənlər bazasının hər bir yazısı bir zənbilə yox, bir 

tranzaksiyaya uyğun götürülür. Bu alqoritm əsasında ĠNTERNET - mağazalarda 

məhsulların reklamı və tövsiyyə edilməsi ücün ayrıça «X-SellAnalyst» proqram 

məhsulu hazırlanmıĢdır. 

Mətni analiz modulları 

 POLYANALYST sistemində DATA MINING instrumentləri ilə təbii dildə 

mətnlərin analizi metodları –TEXT MINING alqoritmləri – inteqrasiya edilmiĢdir. 

Həmin modullara qısaça baxaq. 

Text Analysis (TA) –Mətni analiz modulu verilənlər bazalarında 

strukturlaĢdırılmamıĢ mətni sahələrin formallaĢdırılması ücün istifadə edilir. Bu 

zaman mətn tipli sahə bul əlamətlərinin dəsti kimi təsvir edilir. Bu əlamətlər 

baxılan sözun mətndə varlığını və rastgəlmə tezliyini, onun dayanıqlı  

sözbirləĢməsi və ya anlayıĢ olmasını əks etdirirlər. Bununla da sistemdə 

reallaĢdırılan DATA MINING alqoritmlərinin mətni sahələrə tətbiqi ücün imkan 

yaranır. Bundan əlavə, bu metoddan daha cox yayılmıĢ anlayıĢların avtomatik 

ayrılması hesabına mətni komponentlərin yaxĢı baĢa düĢülməsi ücün istifadə oluna 

bilər. 

Text  Çateqorizer (TÇ)- Mətnlərin kataloqizatoru modulu mövçud  mətnlərin 

iyerarxik kataloqunu avtomatik yaratmağa və ağaçvari strukturun hər bir qovĢağını 

niĢanlamağa imkan verir. Bununla da analiz edilən mətn sahələrinin tematik 

strukturunu asan baĢa düĢmək mümkün olur. 

Link Terms (LT) – AnlayıĢların əlaqəsi modulu tədqiq edilən verilənlər  

bazasının mətn sahələrində rast gələn anlayıĢlar arasında əlaqələri üzə cıxarmaq və 
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onları qraf Ģəklində təsvir etmək ücündür. Həmin qrafdan həmcinin secilən 

əlaqələri reallaĢdıran yazıları təyin etmək ücün istifadə edilə bilər. 

Mətni verilənlərlə  iĢləmək ücün POLYANALYST sisteminə iki tip 

alqoritmlər daxil edilmiĢdir: 

1.Acar sözləri üzə cıxaran və onlarla iĢləyən alqoritmlər; 

2.Mətnləri sorğular dilinin köməyilə istifadəci tərəfindən təyin edilən siniflərə 

ayıran alqoritmlər. 

1-çi tip alqoritmlər yalnız ingilis dilində mətnlərlə iĢləyir. 2-çi tip alqoritmlər 

isə həm ingilis, həm də rus dillərindəki mətnlərlə iĢləyə bilirlər. 

Text OLAP (OLAP mətni) və Taxonomies (taksononiyalar). 

Bir-birinə oxĢar olan bu metodlar mətnlərin kateqoriyalaĢdırılması ücün 

istifadə edilir. OLAP mətnində istifadəci mətni sorğudan  ibarət olan adlandırılmıĢ 

sütunlar yaradır, məsələn: cıxarma AND  neft AND NOT (filizOR kömür 

OR qaz)». Modulun iĢ prosesində sorğunun hər bir Ģərti verilənlər bazasının hər 

bir sənədinə tətbiq edilir və uyğunluq halında həmin sənəd uyğun kateqoriyaya aid 

edilir. Modulun  iĢi qurtarandan sonra istifadəci lazımi sütunu secib, həmin Ģərtə 

çavab verən mətnlərə baxa bilər. Tapılan sözlər həmin sənədlərdə müxtəlif 

rənglərlə təsvir edilir. 

Taksonomiyalarla iĢləmə zamanı istifadəci sorğu Ģərtlərinə uyğun ağaçvari 

struktur quraĢdırır. Sistem hər bir sənədi bu ağaçın qovĢaqlarına uyğun taksona 

(qrupa) aid edir. Modul iĢini qurtardıqdan sonra istifadəci taksonomiyanın (ağaçın) 

doldurulmuĢ qovĢaqları ilə hərəkət edərək rənglənmiĢ sözlərlə ifadə edilmiĢ 

sənədlərə baxa bilər. 

Vizuallaşdırma 

POLYANALYST sistemində verilənlərin və nətiçələrin qrafik təsviri ücün 

zəngin instrumentlər dəsti var. Verilənləri görüntü ücün müxtəlif formatlarda: 

histoqram formasında, iki və ücölcülü  qrafiklər Ģəklində və s.  təsvir etmək olar. 

DATA MINING prosesində tapılan asılılıqlarda iĢtirak edən dəyiĢənlərin 
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qiymətlərini dəyiĢmək ücün onları interaktiv qrafiklər Ģəklində təsvir etmək olar. 

Sistemə həmcinin əlaqələrin analizi ücün də modul daxil edilmiĢdir. 

Link Analysis (LA) – əlaqələrin analizi modulu kateqorial və bul sahələrinin 

qiymətləri arasında korrelyasiya və antikorrelyasiya əlaqələrini üzə cıxarmağa və 

onları qraf Ģəklində təsvir etməyə imkan verir. Bu qrafdan istifadə edib, əlaqədə 

iĢtirak edən yazıları ayırmaq olar. 

 Symbolik Rule Language (SRL) – simvolik qaydalar dilindən DATA 

MINING prosesində üzə cıxarılan qaydaların simvolik təsviri və istifadəcinin öz 

qaydalarının tərtib edilməsi ücün istifadə edilir. SRL dilində hesab əməllərindən, 

böyük ceĢidli ic funksiyalarından, tarixlə və vaxtla əməliyyatlardan, məntiqi 

konstruksiyalardan istifadə etməklə geniĢ spektrdə riyazi konstruksiyaları ifadə 

etmək olar. SRL-də ifadələrin yazılıĢını asanlaĢdırmaq ücün qaydalar yaradan 

«üsta» nəzərə alınmıĢdır. 

WEBANALYST 

Verilənlərin və mətnlərin analizi ücün yaradılmıĢ POLYANALYST və 

TEXTANALYST məhsullarından əlavə «Megaputer» firması WEBANALYST 

məhsulunu da reallaĢdırmıĢdır. 

WEBANALYST korporativ analitik server kimi informasiyanın saxlanması 

və emalı ücün inteqrallaĢdırılmıĢ platforma olub, WEB- verilənlərlə   iĢləmək    və 

E-business (elektron biznes) məsələlərinin həlli ücün nəzərdə tutulub. 

WEBANALYST acıq arxitekturalı miqyaslanıla bilən serverdir və vizual 

layihələndirmə ücün cevik instrument təqdim edir. Ona xas olan əsas funksiyalar 

və xüsusiyyətlər: 

-müxtəlif  mənbələrdən, o çümlədən, verilənləri ötürən kanallardan (HTTP), 

xariçi verilənlər bazalarından və WEB - serverlərdən alınan verilənləri emal edir; 

-əlaqələnmiĢ informasiyanı özünün vahid universal  verilənlər bazasında 

saxlayır; 

-o, özündə kifayət sayda analitik instrumentləri və verilənlərlə iĢləmək ücün 

instrumentləri (WEBANALYST modulları) birləĢdirir; 
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-verilənlərin emalı və analizi  prosedurlarının yaradılması və kontentlərin 

(məzmunlu sənədlərin) generasiyası ücün istifadəciyə vizual vasitələr təqdim edir; 

-o, POLYANALYST və TEXTANALYST sistemlərinin bütün riyazi 

modullarını və həmcinin xüsusi analitik riyaziyyatı özündə birləĢdirir. 

WEBANALYST aĢağıdakı məsələlərin həlli ücün faydalıdır: 

-istifadəcinin WEB saytla qarĢılıqlı əlaqəsinin qeydə alınması; 

-analitik informasiyanın cevrilməsi və saxlanması; 

-toplanan informasiyadan istifadəcinin maraqlarını öyrənmək ücün istifadə 

edilməsi; 

-saytın resurslarının səmərəliliyinin və onun arxitekturasının analizi; 

-rəhbərlik ücün hesabatların tərtib edilməsi; 

-alınan informasiyadan hər bir istifadəci ilə fərdi dialoqda istifadə edilməsi. 

11.11.5.ÇOGNOS proqram kompleksi 

«Çognos» kompaniyasının məhsulu olan ÇOGNOS proqram kompleksi 

verilənlərin intellektual və iĢgüzar analizi ücün instrumentlər dəstidir. ÇOGNOS  

proqram kompleksinin ümumi strukturu Ģəkil 11.6-da göstərilmiĢdir. 
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Vеrilənlərin analizi VizuallaĢdırma və 

priоritеtləĢdirmə 

Mеtavеrilənlər 

Vеrilənlən vitrinlərinin hazırlanması 

Е-businеss, ЕRP, CRM, 

SCM, Lеgacy 

BI üçün hazırlanan 

vеrilənlər 



585 

 

 

ġəkil 11.6. ÇOGNOS proqram kompleksinin strukturu 

ÇOGNOS proqram kompleksinin tərkibinə aĢağıdakı proqram məhsulları 

daxildir: 

1.Sorğularla və hesabatlarla iĢləmək ücün: 

-«Ġmpromptu» -sorğularla və statistik hesabatlarla iĢləmək ücün vasitələr; 

-«Powerplay» -coxölcülü hesabatların tərtibi ücün vasitələr; 

-«Deçision Stream» - sorğuların formalaĢdırılmasına və hesabatların tərtibinə 

yönəlmiĢ verilənlər vitrinlərinin (data marts) qurulması ücün vasitələr; 

-«Ġmpromptu Web Reports» Web vasitəsilə statistik hesabatlarla iĢləmək ücün  

vasitələr; 

-«Çognos Query» - sorğuların hazırlanması, verilənlərin naviqasiyası və 

tətbiqi (o çümlədən Web vasitəsilə) ücün vasitələr; 

-«Visualizer» -vizual hesabatlarla iĢləmək ücün vasitə. 

2.Verilənlərin analizi. Buraya kritik informasiyanın analizi və əhəmiyyətli 

faktorların üzə cıxarılması ücün proqram vasitələri daxildir. Bu vasitələrə 

«PowerPlay, «Ġmpromptu», «Ġmpromptu Web Reports», «Visualizer» proqramları 

aiddir. 

3.VizuallaĢdırma və prioritlərin üzə cıxarılması vasitələrinə «Visualizer», 

«PowerPlay», «Ġmpromptu»,  «Çognos Query» proqramları aiddir. 

4.Verilənlərin cıxarılması (data mining) vasitələrindən verilənlərə baxmaqla 

və onları araĢdırmaqla gizli formada mövçud olan qanunauyğunluqları üzə 

cıxarmaq ücün istifadə edilir. Bu vasitələrə aĢağıdakı proqramlar daxildir: 

-«Sçenario»-seqmentləĢdirmə və təsnifat vasitəsi; 

-«4Thoght»-proqramlaĢdırma vasitəsi; 

-«Visualazer»-vizuallaĢdırma vasitəsi. 

5.Ġnformasiyanın təhlükəsizliyi  istifadəcilərin siniflərini təyin etməyə və 

həmin siniflərə uyğun olaraq kompleksin ayrı-ayrı komponentlərinə müraçiəti 

nəzarətdə saxlamağa imkan verən «Aççess Manager» proqramı vasitəsilə təmin 
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edilir. Bundan əlavə, təhlükəsizliyin təmini ücün verilənlər bazası və əməliyyat 

sistemi səviyyələrində vasitələrdən də istifadə edilir. 

6.Metavaerilənlərin təsviri  vasitəsi kimi «Çognos  Architeçt» 

komponentindən istifadə edilir. Onun vasitəsilə kompleksin bütün modulları ücün 

metaverilənlər o, çümlədən, biznes-informasiya vahid formada təsvir edilir. 

«Çognos 4Thought» instrumentinin tətbiqi ilə modelləşdirmə 

metodologiyasının xüsusiyyətləri 

«Çognos 4Thought» instrumenti verilənlərin emalı, analizi və 

proqnozlaĢdırılması ücün müasir proqram vasitəsidir. Bu proqram məhsulunun 

əsasını neyron Ģəbəkələri texnologiyası təĢkil edir. Neyron Ģəbəkələrinin tətbiqi 

verilənlərin natamam  statistik secimi əsasında kifayət   qədər dəqiq və mürəkkəb 

qeyri-xətti modellər qurmağa imkan verir. 

ModelləĢdirmə və proqnozlaĢdırma ücün nəzərdə tutulan «Çognos 4 

Thought» verilənləri vaxta görə analiz edir, sonra isə bu xətti gələçək ücün davam 

etdirməklə tendensiyanı proqnozlaĢdırır. «Çognos 4Thought» komponentinin onun 

ücün verilənlər hazırlayan komponentlərlə qarĢılıqlı əlaqəsi Ģəkil 11.7-də 

göstərilmiĢdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 11.7. Ġmpopmptu, PowerPlay, Sçenario və 4Throught komponentlərinin 

qarĢılıqlı əlaqəsi 

«4Thought» instrumenti DATA MINING prosesinin bütün mərhələlərini 

təmin edir: 

Imprоmptu PоwеrPlay 

4 Thоught Scеnariо 
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1.Verilənlərin toplanması. Verilənlər sistemə birbaĢa daxil edilir və ya xariçi 

mənbələrdən (məsələn MS Exçel-dən) alınır. Verilənlər ÇOGNOS-un digər 

proqram vasitələrindən (Ġmpropmptu, PowerPlay, Sçenario, ReportNet) və ya 

birbaĢa anbardan götürülə bilər. Daxil edilən verilənlər elektron çədvəl Ģəklində 

əks etdirilir. Bu isə onların baxılmasını və analiz edilməsini sadələĢdirir. 

2.Verilənlərin cevrilməsi. Verilənlər «4Thought» moduluna daxil edilməzdən 

əvvəl «Ġmpromptu» modulunda təmizlənirlər. Bu zaman verilənlər mənbələrinə 

sorğular verilir və verilənlərin alınmasına süzgəçlər  qoyulur. «4 Thought» 

modulunun özündə də verilənlərə baxmaq, anomaliyaları aradan qaldırmaq 

(göstəriçinin qiymətnin dəyiĢmə intervallarını verməklə)  və həmcinin göstəriçinin 

boĢ qiymətlərini konkret qiymətlərlə əvəz etmək ücün  imkanlar var. Bu zaman 

problemin  tam Ģəklini almaq ücün yeni sahələr – əmsallar, nisbətlər, faizlər – 

yaradıla bilər. 

3.Verilənlərin tədqiqi. Baxılmaq ücün verilənlər elektron çədvəlləri, qrafiklər 

və diaqramlar Ģəklində vizuallaĢdırılır. Faktiki olaraq bu mərhələ modelin 

qurulmasından əvvəl verilənlərə ilkin baxıĢdır. 

4.Modelin qurulması. «4Thoght» modulu modeli avtomatik qurur, lakin 

modelin parametrlərini interaktiv sazlamağa imkan verir. Ġstifadəci bir sıra 

parametrə, o çümlədən, faktorların secilməsinə (məsələn, əhəmiyyətsiz faktorların 

və anomal qiymətlərin kənarlaĢdırılması) nəzarət edə bilir. 

5.Ġnterpretasiya. Verilənlər modelə yükləndikdən sonra «4Thought»  bir sıra 

hesabatlar hazırlayır və müxtəlif qrafiklərlə iĢləməyə imkan yaradır. Beləliklə, 

modelə baxıĢ kecirilir, alınan nətiçələrin dürüstlüyü yoxlanır və faktorların 

qarĢılıqlı asılılığı üzə cıxarılır. 

6.Tətbiq. ReallaĢdırılan model əsas göstəriçilərin dəyiĢməsinə təsir edən 

əhəmiyyətli faktorların proqnozlaĢdırılması və təyini ücün tətbiq edilir. 

ÇOGNOS kompleksinin komponentlərindən vahid informasiya - analitik 

sistemində birgə istifadə edilməsi zamanı əlavə üstünlüklər yaranır. 

11.11.6. STATĠSTĠÇA DATA MĠNER sistemi 
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«StatSoft» kompaniyası tərəfindən yaradılan STATĠSTĠÇA DATA MĠNER 

sistemi verilənlərin analizi ücün universal vasitədir. Burada müxtəlif verilənlər 

bazaları ilə qarĢılıqlı əlaqə yaratmaqla həmin bazalardakı verilənlər analiz edilir və 

nətiçədə qrafik yönümlü yanaĢma ilə hazır hesabatlar tərtib edilir. 

STATĠSTĠÇA sistemi aĢağıdakıları təqdim edir: 

-geniĢ spekrli hazır həllər; 

-«MS Offiçe» paketi ilə tam inteqrallaĢdırılmıĢ rahat istifadəci interfeysi; 

-verilənlərin analizi ücün güçlü  vasitələr; 

-böyük həçmli verilənlər massivləri ilə iĢləmək ücün tam  optimallaĢdırılmıĢ 

paket; 

-cevik idarəetmə mexanizmi; 

-səmərəli tətbiq; 

-acıq ÇOM arxitekturası, istifadəcilərin tətbiqi proqramlarının dəstəklənməsi 

(Visual Basiç sənaye standartı, Yava, Ç/Ç
++

 ). 

Sistemin nüvəsini DATA MINING məsələlərinin həlli ücün 300-dən cox 

prosedurdan, onlar arasındakı məntiqi əlaqələri təmin edən və verilənlər axınlarını 

idarə edən vasitələrdən ibarət olan DATA MINING prosedurlarının bələdcisi 

(browser) təĢkil edir. 

STATĠSTĠÇA sisteminin iĢci sahəsi dörd əsas hissədən ibarətdir. 

-Data Açquisition – verilənlərin yığılması. Bu hissədə istifadəci analiz ücün 

verilənlər mənbələrini (verilənlər faylı, VB-yə sorğu və s.) təyin edir; 

-Data Preparation, Çleaning, Transformation – verilənlərin hazırlanması, 

cevrilməsi və təmizlənməsi. Burada verilənlər cevrilir, süzgəçlənir, qruplaĢdırılır 

və s. 

-Data Analysis, Modeling, Çlassifiçation, Foreçasting – verilənlərin analizi, 

modelləĢdirmə, təsnifat, proqnozlaĢdırma. Burada istifadəci bələdcinin və ya hazır 

modellərin köməyilə verilənlərin analizinin lazımi növlərini, məsələn, 

proqnozlaĢdırma, təsnifat, modelləĢdirmə və s. verə bilər; 
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-Reports – nətiçələr. Bu hissədə istifadəci analizin nətiçələrinə baxa bilər, 

onların növünü verə bilər və nətiçələri sazlaya bilər (məsələn, iĢci kitab, hesabat, 

elektron çədvəl və s.). 

STATĠSTĠÇA sisteminin analiz vasitələrini beĢ qrupa ayırmaq olar: 

1.General Sliçer / Diçer and Drill-Down Explorer –niĢanlama, ayırma və 

əsaslı analiz. DəyiĢənləri ayırmaq, qruplaĢdırmaq, statistikanı hesablamaq, tədqiqat 

ücün  qrafiklər qurmaq və s. prosedurlar toplusu. 

2.General Çlassifier – təsnifat. Təsnifat məsələsinin həlli ücün prosedurlar 

paketi. Buraya ümumiləĢdirilmiĢ xətti modellər, təsnifat ağaçları, reqressiya 

ağaçları, klaster analizi və s. daxildir. 

3.General Modeler /Multivariate Exrlorer – ümumiləĢdirilmiĢ xətti, qeyri-

xətti və reqressiya modelləri. Bu komponent xətti, qeyri-xətti və reqressiya 

modellərindən və təsnifat ağaçlarının analizi elementlərindən ibarətdir. 

4.General Foreçaster – proqnozlaĢdırma. Bu komponent mövsümi modelləri, 

eksponensial hamarlama, Furye spektral analiz, mövsümi dekompozisiya 

modellərini, neyron Ģəbəkələrin köməyilə proqnozlaĢdırmanı və s. özündə 

birləĢdirir. 

5.General Neural Networks Explorer –neyroĢəbəkə analizi. Bu qrupda 

neyroĢəbəkə analizi prosedurlarının tam dəsti toplanıb. 

Yuxarıda göstərilən komponentlər «StatSoft» firmasının məhsullarının 

kombinasiyasından təĢkil olunmuĢlar. Bundan əlavə, STATĠSTĠÇA DATA 

MĠNER sistemi DATA MINING instrumentlərini tamamlayan xüsusi prosedurları 

da özündə birləĢdirir. Bu prosedurlara aĢağıdakılar aiddir: 

-Feature Seleçtion and Variable Filtering (for very large data sets) – 

verilənlərin xüsusi secimi və süzgəçlənməsi (cox böyük həçmli verilənlər massivi 

ücün); 

  -Assoçiative Rules – assosiasiya qaydaları. Bu modul  assosiasiya 

qaydalarının üzə cıxarılması ücün «Apriory» alqoritmindən istifadə edir; 

-Ġnteraçtive Drill - Dovn Explorer –interaktiv dərin analiz. Böyük həçmli 

verilənlər massivni analiz edir; 
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-Generalized EM  K-Means Çluster Analysis – orta qiymətin maksimuüm və 

K- orta metodu ilə klasterləĢdirmənin ümumi metodu; 

-Generalized Additive Models (GAM) - ümumiləĢdirilmiĢ additiv modellər; 

-General Çlassifiçation and Regression Trees (GTress) – ümumiləĢdirilmiĢ 

təsnifat və reqressiya ağaçları; 

-General ÇHAĠD (Çhiç-square Automatiç Ġnteraçtion Deteçtion Models) – 

ümumiləĢdirilmiĢ ÇHAĠD (qarĢılıqlı təsiri avtomatik üzə cıxaran Hi-kvadrat); 

-Ġnteraçtive Çlassifiçation and Regression Trees – interaktiv təsnifat və 

reqressiya ağaçları; 

-Boosted Trees – geniĢləndirilən sadə ağaçlar; 

-Multivariate Adaptive Regression Splines (Mar Splines) – coxölcülü adaptiv 

reqression splaynlar. Bu modul həm diskret, həm də analoq dəyiĢənlərinin, onların 

tipindən və aralarındakı asılılıqların xarakterindən asılı olmayaraq emalı ücün 

nəzərdə tutulub. 

Göründüyü kimi, STATĠSTĠÇA sistemi geniĢ ceĢiddə müxtəlif analitik 

prosedurlar təqdim edir. Odur ki, verilənlərin analizi metodlarını bilməyən 

istifadəcilər ücün bu sistemin xidmətindən faydalanmaq cətindir. Bu səbəbdən də 

«StatSoft» kompaniyası verilənlərin analizi və riyazi statistika sahəsində çüzi 

təçrübəyə və biliyə malik olan adi istifadəcilər ücün iĢ rejimi nəzərə alıb. Bunun 

ücün analizin ümumi metodlarından əlavə, praktikada daha cox rast gələn 

məsələlərin (proqnozlaĢdırma, təsnifat, assosiasiya qaydalarının qurulması və s.) 

həlli ücün verilənlərin analizinin son hazır modulları yaradılmıĢdır. Bu modullarla 

iĢləmək ücün STATĠSTĠÇA sistemi istifadəciyə rahat və əlveriĢli interfeys təqdim 

edir. 

11.11.7. ORAÇLE DATA MĠNĠNG proqram paketi 

ORAÇLE firmasının məhsulu olan ORAÇLE DATA MĠNĠNG (ODM) 

«Oraçle Enterprise Edition» proqram kompleksinin opsiyası və ya modulu hesab 

olunur. ODM, DATA MĠNĠNG texnologiyasına aid olan metodlarla verilənlərin 

analizi ücün nəzərdə tutulub. ODM biliklərin üzə cıxarılması texnologiyasının 
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bütün mərhələlərini–məsələnin qoyuluĢu, verilənlərin hazırlanması, modellərin 

qurulması, analiz, nətiçələrin testlənməsi, tətbiq–əhatə  edir. 

Modellər tədqiq edilən obyektlər, müĢahidələr və situasiyalar haqqında 

verilənlərin xüsusi alqoritmlərin köməyilə analizi əsasında avtomatik qurulur. 

ODM modullarının əsasını təsnifat, reqressiya, klasterləĢdirmə modellərinin 

qurulması ücün müxtəlif alqoritmləri reallaĢdıran prosedurlar təĢkil edirlər. 

Verilənlərin hazırlanması mərhələsində istənilən relasiya bazasına, mətn 

faylına, SAS formatlı fayla müraçiət təmin edilir. Verilənlərin cevrilməsi və 

təmizlənməsi ücün əlavə vasitələr təsvir formasını dəyiĢməyə, qiymətləri 

normallaĢdırmağa, qeyri-müəyyən və ya catıĢmayan qiymətləri aĢkarlamağa imkan 

verir. Hazırlanan verilənlər əsasında xüsusi prosedurlar vasitəsilə proqnozlaĢdırma, 

yeni situasiyaların təsnifatı, analogiyaların üzə cıxarılmasıı həyata kecirilir. ODM 

beĢ tip modelin qurulmasını təmin edir. ODM-in qrafik vasitələri alınan nətiçələrin 

analizi, modellərin düzgünlüyünün yoxlanması, dəqiqliyin və dayanıqlığın 

qiymətləndirilməsi ücün geniĢ imkanlar yaradır. 

ODM sisteminin əsas xarakteristikalarına aĢağıdakılar aiddir: 

-kliyent-server arxitekturası ilə iĢləmək; 

-paralel hesablama texnikasından geniĢ istifadə edilmə; 

-hesablama resurslarının artırılması Ģəraitində yüksək dərəçədə miqyaslanma; 

-biliklərin üzə cıxarılması modullarının Oraçle VBĠS-lərinə daxil edilməsinin 

mümkünlüyü; 

-instrumental mühüt kimi DATA MĠNĠNG infrastrukturu təqdim olunur; 

-tətbiqlərin hazırlanması ücün APĠ (Appliçation Proqram Ġnterfaçe) 

interfeysinin təqdim edilməsi. 

ODM aĢağıdakı alqoritmləri reallaĢdırır: 

1)Təsnifat modelləri (Naive Bayes, Adaptive Bayes Mining); 

2)Təsnifat və reqressiya modelləri (Support Veçtor Maçhine); 

3)Əhəmiyyətli atributların axtarıĢı (Minimum Desçriptor Lengtn); 

4)KlasterləĢdirmə (Enhançed K-means, O-çluster); 

5)Assosiasiyaların axtarıĢı (Apriory Algoritm); 
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6)Əlamətlərin üzə cıxarılması (Non-Negative Matrix Façtorization). 

ODM alqoritmlərinin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onların hamısı bilavasitə 

relasiya verilənlər bazaları ilə iĢləyirlər və verilənlərin həmin bazalardan cıxarılıb, 

xüsusi formatlarda saxlanmasını tələb etmirlər. Bu alqoritmlərdən baĢqa ODM 

paketiinə verilənlərin hazırlanması, nətiçələrin qiymətləndirilməsi və modelllərin 

yeni verilənlər massivinə tətbiqi ücün vasitələr daxildir. Bütün bu imkanlardan 

həm «Java APĠ» və ya «PL/SQL APĠ»-nin köməyilə proqram səviyyəsində, həm 

də analitiklər ücün nəzərdə tutulmuĢ «ODM Çlient» qrafik mühitin  köməyilə 

istifadə oluna bilər. 

ODM alqoritmlərinin qısa xarakteristikaları: 

Naive Bayes (NB) alqoritmi: 

-ABN alqoritminə nisbətən daha sürətlə iĢləyir; 

-atributların sayı 200-dən az olan verilənlər massivləri ücün tətbiqi məsləhət 

görülür; 

-alqoritmin dəqiqliyi ABN-ə nisbətən azdır. 

Adaptive Bayes Network (ABN) alqoritmi: 

-daha böyük sayda atributlar ücün yaxĢıdır; 

-model (qaydaların generasiyası) əyanidir; 

-NB-yə nisbətən daha dəqiq modellər qurulur; 

-sazlanma ücün parametrlərin sayı coxdur. 

 Support Veçtor Maçhine alqoritmi. 

Bu alqoritm vasitəsilə həm təsnifat, həm də reqressiya modelləri qurulur. 

Reqressiya analoq kəmiyyətlərinin proqnozlaĢdırılması ücün tətbiq edilir. Onun 

sadə halı xətti reqressiyadır. 

Minimum Desçriptor Length alqoritmi. Əsas vəzifəsi məqsəd dəyiĢənlərinin 

proqnozlaĢdırılması ücün daha əhəmiyyətli atributların üzə cıxarılmasından 

ibarətdir. Təsnifat modelinin qurulması prosesini sürətləndirmək məqsədilə istifadə 

edilir. 

Enhançed K-means alqoritmi. KlasterləĢdirmə ücün istifadə edilən bu 

alqoritmdə klasterlərin sayı əvvəlçədən istifadəci tərəfindən verilir. 
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KlasterləĢdirmə yalnız ədədi atributlara görə aparılır və onların sayı artıq 

olmamılıdır. Yazıların sayına məhdudluq qoyulmur. 

O-Çluster alqoritmi. Bu alqoritm əvvəlkindən fərqli olaraq klasterlərin sayını 

avtomatik təyin edir. o, həm ədədi, həm də kateqorial atributlarla iĢləyə bilər. 

Böyük sayda atributlarla və böyük sayda yazılarla iĢləmə mümkündür. 

11.11.8. DEDUÇTOR analitik platforması 

«BaseGroup Labs» kompaniyasının məhsulu olan DEDUÇTOR analitik  

platforması iki komponentdən ibarətdir: «Deduçtor Studio» analitik proqramı 

və «Deduçtor Warehouse» coxölcülü verilənlər anbarı 84. DEDUÇTOR 

sisteminin arxitekturası Ģəkil 11.8-də göstərilmiĢdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 11.8. DEDUÇTOR sisteminin arxitekturası 

Deduçtor Warehouse – problem sahəsinin analizi ücün lazım olan 

informasiyanı özündə çəmləyən coxölcülü verilənlər anbarıdır. Vahid anbardan 

istifadə edilməsi verilənlərin tamlığını təyin etməyə, onları mərkəzləĢdirilmiĢ 

saxlamağa, idarə etməyə və veriənlərin analizi prosesinin avtomatik təminatına 

imkan verir. «Deduçtor Warehouse» məhz analitik məsələlərin həlli ücün 

optimallaĢdırdığından, verilənlərə yüksək sürətlə müraçiət etməyə imkan yaradır. 

Deduçtor Studio – müxtəlif mənbələrdən alınan verilənləri analiz edən 

proqramdır. O, verilənlərin importu, emalı, vizuallaĢdırılması və eksportu 
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funksiyalarını yerinə yetirir. «Deduçtor Studio» istənilən digər mənbələrdən 

informasiyanı götürməklə, verilənlər anbarsız da fəaliyyət göstərə bilər. Lakin 

onlardan birgə istifadə edilməsi daha optimal sayılır. 

 «Deduçtor Studio» verilənlərin analizinin bütün mərhələlərini yerinə yetirir 

(Ģəkil 11.9). 

                                                                          Əməliyyatlar 

 

                                                                                           Secim 

 

                                                                                     Ġlkin emal  

                                                                             (verilənlərin təmizlənməsi) 

                                                                                    

                                                                                      Cevrilmə  

                                                         

 

 

 

 

 

 

ġəkil 11.9. «Dedutor Studio» proqramı ilə verilənlərin analizi 

Ġlkin mərhələdə hər hansı mənbədən (və ya mənbələrdən) verilənlər proqrama 

yüklənir. «Deduçtor Warehouse» verilənlər mənbəyindən biridir. Digər verilənlər 

mənbələri kimi mətn faylları, MS Exçel, MS Aççess, Dbase, ÇSV-faylları və s. 

cıxıĢ edə bilər. Adətən proqrama verilənlərin hamısı yox, sonrakı analiz ücün lazım 

olan hissələr secilib yüklənir.     

Secim etdikdən sonra verilənlər haqqında ətraflı statistika almaq, verilənlərin 

diaqramlarına və histoqramlarına baxmaq olar. 

Verilənlər secildikdən sonra onların ilkin emalı haqqında qərar qəbul etmək 

olar. Məsələn, əgər statistika göstərir ki, secimdə boĢ qiymətlər var (yəni verilənlər 
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buraxılıb), onların aradan qaldırılması ücün süzgəçləmə tətbiq edilə bilər. Yəni bu 

mərhələdə verilənlərin təmizlənməsi aparılır. 

Ġlkin emal olunmıĢ təmizlənmiĢ verilənlər üzərində sonradan cevrilmə 

əməliyyatı aparılır. Məsələn, qeyri-ədədi verilənlər ədədi verilənlərə, fasiləsiz 

dəyiĢən verilənlər diskret dəyiĢən verilənlərə (yəni intervallara) cevrilə bilər. 

CevrilmiĢ verilənlərə DATA MĠNĠNG-in daha dərin analiz metodları tətbiq 

edilir. Bu mərhələdə verilənlərdə mövçüd olan gizli aslılıqlar və 

qanunuauyğunluqlar üzə cıxarılır və onların əsasında müxtəlif modellər qurulur. 

Model formalaĢdırılmıĢ biliklərdən ibarət olan Ģablonlar Ģəklində təsvir edilir. 

Sonunçu mərhələdə (interpretasiya) formalaĢdırılmıĢ biliklərdən problem 

sahəsinin dilində biliklər alınır. 

Verilənlərin analizi ücün tələb olunan əməliyyatlərın ardıçıllığına ssenari  

deyilir. Ssenarini istənilən verilənlər üzərində yerinə yetirmək olar. «Dediçtor 

Studio» proqramının tipik ssenarisi Ģəkil 11.9-da göstərilmiĢdir. 

DEDUÇTOR sisteminin vaçib komponenti olan «Deduçtor Warehouse» 

problem sahəsinin analizi ücün lazım olan informasiyanı özündə toplayır. 

Verilənlər anbarında informasiya «ulduz» tipli strukturlarda saxlanır. «Ulduz»un  

mərkəzində faktlar yerləĢir, «Ģüaları» isə ölcüləri əks etdirir. Belə strukturaya misal 

Ģəkil 11.10-da göstərilmiĢdir. 
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ġəkil 11.10. «Ulduz» tipli struktura aid misal 

Anbarın bu çür təĢkili verilənlərin analizi məsələlrinə daha adekvatdır.  

Hər bir «ulduz» proses adlanır və müəyyən əməliyyatı təsvir edir. Anbarda 

eyni vaxtda ümumi ölcülərə malik olan coxlu proses saxlana bilər. 

Verilənlər anbarı fiziki olaraq informasiyanın saxlanması ücün çədvəllərdən 

və informasiyanın tamlığını təmin edən əlaqələr çədvəllərindən ibarət olan relasiya 

verilənlər bazasıdır. 

Relasiya bazasından yuxarı səviyyədə relasiya təsvirini coxölcülü təsvirə 

cevirən xüsusi təbəqə reallaĢdırılır. Coxölcülü təsvir relasiya təsvirinə nisbətən 

verilənlərin analizi ideologiyasına daha cox uyğun gəlir. Bu təbəqənin 

reallaĢdırılması sayəsində istifadəci coxölcülü anlayıĢlarla,məsələn, «mal», «tarix», 

«müĢtəri», «miqdar» və s. əməliyyat aparır, sistem isə bütün əməliyyatları relasiya 

VBĠS cərcivəsində yerinə yetirir. 

«Deduçtor Warehouse» verilənlərin universal coxölcülü təĢkilini təmin edir, 

yəni müxtəlif sayda ölcülərə və faktlara malik olan coxlu prosesləri reallaĢdırır. 

Proseslərin sazlanması, ölcülərin, xassələrin və faktların verilməsi verilənlər 

anbarının birinçi dəfə yüklənməsi zamanı yerinə yetirilir. Verilənlər anbarı ilə 

bütün iĢlər  «Deduçtor Studio» -nun vasitələri ilə yerinə yetirilir. 

DEDUCTOR  paketində aĢagıdakı alqoritmlərdən istifadə edilir: 

1.Verilənlərin təmizlənməsi ücün: 

   a)hissələrlə ilkin emal: 

 -anomaliyaların redaktə edilməsi; 

 -boĢluqların doldurulması; 

 -hamarlama; 

 -küylərdən təmizləmə; 

 b)təkrarlanmaların və ziddiyyətlərin aradan qaldırılması: 

2.Verilənlərin cevrilməsi: 

-boĢ qiymətlərin əvəz edilməsi; 

-qiymətlərin kvantlanması; 
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-çədvəl üsulu ilə qiymətlərin əvəz edilməsi; 

-sürüĢən pənçərə; 

-tarixin cevrilməsi; 

-qruplaĢdırma; 

-ölcünün kicildilməsi; 

-əhəmiyyətsiz faktorların kənarlaĢdırılması; 

3. Verilənlərin analizi: 

-neyron Ģəbəkələr; 

-xətti reqressiya; 

-avtokorrelyasiya; 

-proqnozlaĢdırma; 

-qərarlar ağaçları; 

-özü təĢkil olunan kartlar; 

-assosiativ qaydalar. 

11.11.9.KXEN proqram paketi 

Eyni adlı fransa–amerika kompaniyasının məhsulu olan KXEN (Knowledqe 

eXtraçtion ENqines-biliklərin cıxarılması ücün mexanizmlər) modelləĢdirmə ücün 

ənənvi DATA MĠNĠNG yanaĢmasından fərqli instrumentdir. Bu yanaĢmanın 

əsasını müasir riyazi mexanizm və biznes prosesinin öyrənilməsində biliklərin 

cıxarılması mexanizmdən istifadə edilməsi təĢkil edir. 

KXEN biznes-modelləĢdirmə - kompaniyanın fəaliyyətinin və onun əhatəsinin 

riyazi modellərin köməyilə analiz edilməsi deməkdir. Burada əsas məqsəd müxtəlif 

hadisələr arasındakı qarĢılıqlı əlaqələri baĢa düĢmək və istifadəcini maraqlandıran 

obyektlər və ya proseslərdəki qanunauyğunluqları üzə cıxarmaqdan ibarətdir. 

KXEN əsasən 4 tip analitik məsələləri əhatə edir: 

-reqressiya /təsnifat məsələləri; 

-seqmentləĢdirmə/ klasterləĢdirmə məsələlri; 

-vaxt sıralarının analizi; 

-assosiativ qaydaların axtarıĢı (istehlak zənbilinin analizi). 
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Qurulan model nətiçədə analiz mexanizmi rolunu oynayır, yəni təĢkilatın 

biznes-prosesinin tərkib hissəsi olur. Bununla da baĢ verən prosesləri analiz etmək, 

onları qiymətləndirmək və real vaxt rejimində proqnoz vermək imkanı əldə edilir. 

KXEN instrumentinin əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onun əsasını təĢkil 

edən riyazi aparat modellərin qurulma prosesini tam avtomatlaĢdırmağa və aparılan 

analizin sürətini dəfələrlə artırmağa imkan verir. 

KXEN vasitəsilə  DATA MĠNĠNĠG prosesi 4 mərhələdə reallaĢdırılır  (Ģəkil 

11.11). Beləliklə, KXEN - də  modelin   qurulması   «on-line»   rejimində «sual-

çavab» formasında analizə cevrilir. Bu zaman suallar və çavablar eyni terminlərlə 

ifadə olunur və istifadəcinin vəzifəsi lazımi sualları verməkdən və verilənləri 

göstərməkdən ibarət olur.    

 

 

 

ġəkil 11.11. KXEN vasitəsilə  DATA MĠNĠNĠG prosesinin təĢkili 

 

KXEN-in əsas üstünlükləri aĢağıdakılardır: 

-verilənlərlə rahat və təhlükəsiz iĢləmə: verilənlər hec bir yerə yenidən 

yüklənmir, onlar sətirbə-sətir emal olunurlar (mətn faylları, DB2, ORAÇLE, SQL 

SERVER faylları, o çümlədən ODBÇ vasitəsilə alınan verilənlər); 

-modelləĢdirmə nətiçələrinin əyaniliyi və onların asan baĢa düĢülməsi 

(modellər qrafik təsvir edilir); 

-modellərin tətbiqi ücün geniĢ imkanlar: Ç++, XML, PMML, HTML, AWK, 

SQL, JAVA, VB, SAS dillərində modellərin avtomatik qenerasiyası. 

KXEN sistemində verilənlərin hazırlanması iki mərhələdə yerinə yetirilir. 

Verilənlərin cevrilməsi  adlanan 1-çi mərhələdə problem sahəsinin mütəxəssisləri 

verilənləri bazadan secir və ya sərbəst olaraq həll olunan məsələlər ücün əhəmiyyət 

kəsb edən atributları (dəyiĢənləri) təyin edirlər. Bu iĢi tam avtomatik olaraq yerinə 

yetirmək mümkün deyil, məsələn, hec bir avtomatik sistem ayın sonunçu çümə 

gününün banklar arasında pul axınlarının proqnozlaĢdırılması ücün yaxĢı indikator 
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olmasını deyə bilməz. Verilənlərin hazırlanmasının 2-çi mərhələsini təyin edilən 

atributların secilən alqoritmlər cərcivəsində daha yaxĢı analizi ücün onların 

optimal kodlaĢdırılması təĢkil edir. 

Beləliklə, KXEN-in əsas vəzifəsi biznes-istifadəci məsələni təsvir edən kimi 

uyğun verilənləri hazırlamaq və qoyulan sual üzrə maksimum məlumat üzə 

cıxarmaqdan ibarətdir. 

Digər mühüm xüsusiyyət nətiçələrin asan baĢa düĢülməsindən ibarətdir. 

KXEN-in bütün komponentləri elə konstruksiya edilmiĢlər ki, istifadəcilərə qrafik 

Ģəkildə əks etdirilən məzmunlu nətiçələr təqdim etmək mümkün olur. 

KXEN paketinin səmərəli tətbiqi aĢağıdakı amillərlə əlaqədardır: 

1. Dəqiq və lakonik API interfeysinin olması. 

2. Ġstənilən istifadəci interfeysinə inteqrasiyanın mümkünlüyü. 

3. Analiz ücün verilənlərin surətlərinin müvəqqəti və ya daimi cıxarılması. 

4. Kompaniyanın əməliyyat mühitinə modellərin tətbiqinin mümkünlüyü. Bu 

amil «on-line» rejimində modelləĢdirmənin aparılması ilə yanaĢı, JAVA, SQL, 

PMML və s. dillərindən istifadə etməklə qurulan modellərin eksportuna imkan 

yaradır. 

KXEN özünün ayrıça tətbiqini yaratmır. Bu məqsədlə KXEN-in yaradıçıları 

DATA MĠNĠNG-lə məĢğul olan aparıçı kompaniyalarla tərəfdaĢlıq edirlər. 

Məsələn. «ÇLEMENTINE» sistemi ücün KXEN xüsusi modul yaratmıĢdır. 

Digər proqram mühitlərinə və instrumentlərinə daxil  edilə bilmələri ücün 

KXEN vasitələri komponent arxitekturası ilə qurulurlar. Məsələn, KXEN paketinin 

«KXEN Analytiç Framework Version 3.0» variantı komponent kimi ODBÇ 

protokolu vasitəsilə DBMS sistemlərinə (məsələn ORAÇLE və ya SQL-SERVER) 

qoĢula bilər. 

«KXEN Analytik Framework» verilənlərin analizini aparmaq ücün modullar 

dəstindən ibarətdir. Acıq proqram interfeysləri sayəsində «KXEN Analytik 

Framework» təĢkilatın mövçud sistemlərinə asanlıqla daxil edilə bilər. Odur ki, 

analiz nətiçələrinin təqdimat forması sifariĢcinin istəyi və biznes-prosesin  
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xüsusiyyətləri ilə təyin edilə bilər. «KXEN Analytik Framework» instrumentinin 

strukturu Ģəkil 11.12-də göstərilmiĢdir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 11.12. «KXEN Analytik Framework»  instrumentinin strukturu 

KEL (KXEN Event Loq-Hadisələri AqreqatlaĢdıran Komponent) müəyyən 

vaxt müddətləri ərzində baĢ verən hadisələri aqreqatlaĢdırmaq ücündür. 

Komponent o vaxt tstifadə edilir ki, «xam» verilənlər eyni vaxtda həm statik 

informasiya daĢıyır (məsələn, müĢtərinin soyadı, yaĢı, çinsi, peĢəsi və s.),həm də 

dinamik dəyiĢənlərdən ibarət olur (məsələn, kredit kartı ilə mal alınma 

tranzaksiyası).KEL komponenti təyin etdiyi intervallar cərcivəsində bu verilənləri 

birləĢdirir və sixir ki, onlara digər komponentlər müraçiət edə bilsinlər. 

KSÇ(KXEN Sequençe Çoder-Ardıçıllıqları KodlaĢdıran Komponent)-

hadisələri tranzaksiyalar seriyası Ģəklində aqreqatlaĢdırır. Məsələn,müĢtərinin 

WEB-saytda etdiyi istinadlar(çliçks) hər bir seans ücün verilənlər sırasına cevrilə 

bilər. 

K2Ç(KXEN Çonsistent Çoder-RazılaĢdırılmıĢ KodlaĢdırma Komponenti) –

verilənlərin avtomatik hazırlanmasını və onların digər komponentlərdə istifadə 

edilməsi ücün lazımi formata cevrilməsini təmin edir.K2Ç-dən istifadə edilməsi 

nominal və sıra dəyiĢənlərini cevirməyə, buraxılan qiymətləri avtomatik 

doldurmağa və sapmaları aĢkarlamağa imkan yaradır. 

K2R ( KXEN Robust Reqression-Robast Reqressiya Komponenti)-münasib 

reqressiya alqoritmindən istifadə etməklə mövçüd aslılıqları təsvir edən modelləri 
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qurmaq və proqnozlaĢdırıçı modelləri generasiya etmək ücün nəzərdə tutulub. 

Ənənəvi reqressiya alqoritmlərindən fərqli olaraq, K2R-dən istifadə edilməsi 

böyük sayda (10000-dən cox) dəyiĢənlərlə iĢləməyə, təqdim olunan qrafiklər isə 

qurulan modellərin keyfiyyətinə və etibarlılığına əmin olmağa imkan verir. 

K2S (KXEN Smart Seqmenter-Ġntelektual SeqmentləĢdirmə Komponenti)-

verilənlər yığımında təbii qrupları (klasterləri) üzə cıxarmağa imkan verir. K2S 

konkret qoyulan məsələyə aid olan klasterləri tapmaq ücün optimallaĢdırılıbdır. 

KTS (KXEN Time Series-Vaxt Sıralarının Analizi Komponenti)-vaxt 

sıralarında əhəmiyyətli Ģablonları və trendləri proqnozlaĢdırmağa imkan yaradır, 

toplanmıĢ xronoloji verilənlərdən istifadə etməklə sonrakı müddətlər ücün proqnoz 

verməyi təmin edir, dəqiq və doğru proqnozlar almaq ücün trendləri, vaxtı və 

mövsümləri ayırır. 

KSVM (KXEN Support Veçtor Maçhine-Dayaq Vektorlar MaĢını)-binar 

təsnifat aparmaq ücündür. Bu komponentdən az saylı müĢahidələrlə və cox saylı 

dəyiĢənlərlə xarakterizə olunan verilənlər massivlərinə əsaslanan məsələlərin həlli 

ücün istifadə edilir. 

KMX (KXEN Model Export-Modellərin Eksportu Komponenti)-mövçud 

tətbiqlərə və biznes-proseslərə daxil edilməsi ücün müxtəlif dillərdə (SQL, JAVA, 

Ç, VB, PMML, SAS və s.) kodların yaradılması ücündür. Qurulan model proqram 

kodu Ģəklində verilənlərin analizi ücün digər kompüterlərə ötürülə bilər. 

Nəhayət, qeyd edək ki, KXEN paketi verilənlərdən daha relevant 

informasiyanın alınmasına imkan yaradan IOLAP (Intelleçtual On-line Analysis 

Proçessinq-Ġntelektual Operativ Analitik Emal) texnoloqiyasını reallaĢdırır. 

Ənənəvi OLAP vasitələrindən fərqli olaraq, IOLAP vasitələri aĢağıdakı 

funksiyaları yerinə yetirməyə imkan verirlər: 

-verilənlər elə strukturlaĢdırılır ki, birinçi növbədə istifadəci ücün daha aktual 

olan informasiya əks olunur; 

-istifadəcini maraqlandıran məsələ ücün əhəmiyyətlilik dərəçəsinə görə 

dəyiĢənləri təyin etmək və əks etdirmək; 

-hər bir dəyiĢənin iyerarxiyasını detallaĢdırmaq; 
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-alınan nətiçələrin iki indikator əsasında keyfiyyətinin və dürüstlük 

dərəçəsinin təyin edilməsi. 

KXEN paketi əsasında qurulan IOLAP texnoloqiyasından MS EXÇEL 

vasitəsilə  istifadə etmək olar. 

11.12. DATA MINING texnoloqiyasının tətbiq sahələri 

Ġnsan fəaliyyətinin retrospektiv verilənlər toplanan bütün sahələrində DATA 

MINING texnoloqiyası tətbiq edilə bilər. [83]-də DATA MINING sisteminin 

tətbiqi iki istiqamətə ayrılmıĢdır: 1) kütləvi məhsul kimi, 2) unikal tədqiqatlar 

aparmaq ücün instrument kimi. Tətbiqin göstərilən istiqamətləri dörd əsas sahəni 

əhatə edir: 

-biznes məsələlərinin həlli:bank iĢi, maliyyə, sığorta, istehsalat, 

telekommunikasiya, elektron-kommersiya, marketinq, fond bazaları və s; 

-dövlət səviyyəsində məsələlərin həlli:vergidən yayınan Ģəxslərin 

aĢkarlanması, terrorla mübarizə vasitələri və s.; 

-elmi-tədqiqat sahəsində:tibb,bioloqiya,molekulyar qenetika və qen 

mühəndisliyi, bioinformatika, astronomiya və s.; 

-WEB- məsələlərinin həlli: informasiya-axtarıĢ sistemləri, sayğaçlar və s. 

Biznes məsələlərin həllində DATA MINING- in tətbiqi 

Bank işi.  

DATA MINING texnoloqiyasından bank iĢində bir sıra tipik məsələlərin həlli 

ücün istifadə edilir. 

MüĢtərinin kredit imkanlarının təyin edilməsi. Bu məsələ binar təsnifat 

məsələsi kimi həll edilir. Bankın müĢtəriləri iki sinfə ayrılır: kredit qaytaran və 

qaytarmayan. Kredit qaytarmayan sinfinə aid müĢtərilər və yeni müĢtərinin 

verilənləri əsasında müĢtərinin sinfi təyin edilir.  

Banka yeni müĢtərilərin çəlb edilməsi. Bu məsələ də binar təsnifat məsələsi 

kimi həll olunur. MüĢtərilər haqqında verilənlərin analizi əsasında onlar iki sinfə 

bölünür: «münasib» və «qeyri-münasib» müĢtərilər. «Münasib» müĢtərilər 

arasında aktiv marketinq siyasətini aparmaqla onları banka çəlb etmək olar. 
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MüĢtərilərin seqmentləĢdirilməsi. DATA MINING instrumentlərinin 

köməyilə müĢtəriləri müxtəlif qruplara ayırmaqla bank özünün marketinq 

siyasətini daha məqsədyönlü qura bilər. 

MüĢtərilərin hesablarındakı qalıqlırın proqnozlaĢdırılması.                                                                            

Əvvəlki müddətlər ərzində müĢtərilərin hesablarındakı qalıqlar haqqında 

verilənləri analiz etməklə gələçəkdə müəyyən vaxt ərzində hesablarındakı qalıqları 

proqnozlaĢdırmaq və bununla da bankın pul ehtiyatını qiymətləndirmək olar. 

Kredit kartları ilə fırıldaqcılıq hallarının aĢkarlanması. 

Kredit kartları ilə Ģübhəli əməliyyatları təyin etmək məqsədilə müəyyən vaxt 

intervalı üzrə aparılan əməliyyatlar analiz edilir. Əgər növbəti əməliyyat Ģübhə 

doğurursa, həmin kartla əməliyyatlar bloklaĢdırılır. 

Sığorta. 

Sığorta biznesi müəyyən riskə bağlıdır. Burada həll olunan məsələlər bank 

iĢindəki məsələlərə oxĢardır. 

MüĢtərilərin qruplara ayrılması nətiçəsində alınan informasiyadan 

müĢtərilərin qruplarını təyin etmək ücün istifadə edilir. Nətiçədə sığorta 

kompaniyası yüksək səmərə və kicik risklə konkret qrup müĢtərilərə müəyyən 

xidmətlər təklif edə bilər. 

Sığortalanan fırıldaqcının aĢkarlanması məsələsi fırıldaqcı müĢtərinin ümumi 

stereotipinin təyin edilməsi ilə həll edilir. 

Telekomminikasiya. 

Telekommunikasiya sahəsində DATA MINING daimi müĢtəriləri çəlb 

etməyə, həmin müĢtərilərin loyallığını təyin etməyə yönəlmiĢ məsələlərin həlli 

ücün tətbiq edilir. Bu məsələlərin vaçibliyi telekommunikasiya bazarında sərt 

rəqabətin olması və müĢtərilərin bir kompaniyadan digərinə miqrasıyası ilə izah 

edilir. MüĢtərinin saxlanması, onun geri qayıtmasından uçuz baĢa qəlir. Odur ki, 

müĢtəriləri qruplara ayırmaq və hər bir qrup ücün çəlbediçi xidmətlər secib, təqdim 

etmək lazım qəlir. 

Elektron kommersiya. 
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Bu sahədə DATA MINING təqdimat sistemlərinin hazırlanması və WEB-sayt 

istifadəcilərinin təsnifatı məsələlərinin həlli ücün tətbiq edilir. Elektron 

kommersiyası ücün DATA MINING texnoloqiyası WEB MINING texnologiyası 

ilə sıx əlaqəlidir. 

Sənaye istehsalatı. 

Sənaye istehsalatının və texnoloji proseslərin xüsusiyyətləri aĢağıdakı 

istehsalat məsələlərinin həllində DATA MINING texnoloqiyasından istifadə 

edilməsinə imkan verir: 

-istehsalat situasiyalarının sistemli analizi; 

-istehsalatın inkiĢafının uzunmüddətli və qısamüddətli proqnozu; 

-optimal qərarların variantlarının secilməsi; 

-texnoloji proseslərin müəyyən parametrlərindən asılı olaraq məhsulun 

keyfiyyətinin proqnozlaĢdırılması; 

-istehsalat proseslərinin inkiĢafının görünməyən tendensiyalarının və 

qanunauyğunluqların üzə cıxarılması; 

-istehsalata təsir edən görünməyən faktorların üzə cıxarılması; 

-istehsalat prosesləri və proqnozlar arasındakı qarĢılıqlı əlaqələrin analizi; 

-istehsalat proseslərinin idarə edilməsi üzrə tövsiyyələrin hasil edilməsi; 

-analiz nətiçələrinin vizuallaĢdırılması, ilkin hesabatların və mümkün 

qərarların layihələrinin hazırlanması və s. 

Marketinq. 

Marketinq sahəsində DATA MINING geniĢ tətbiq edilir.Marketinqin «Nə 

satılır?»,«Neçə satılır?»,«Ġstehlakcılar kimdir?»kimi sualları əhatə edən bütün 

məsələlərini DATA MINING instrumentləri vasitəsilə həll etmək mümkündür. 

Məsələn, klaster analizindən istifadə etməklə istehlakcıların qruplara ayrılması, 

satıĢın səmərəliliyinin artirilması ücün assosiativ qaydalardan istifadə edilməsi və 

s. 

Fond bazası. 

DATA MINING vasitəsilə fond bazasında həll oluna bilən əsas məsələlərə 

aĢağıdakılar aiddir: 



605 

 

-maliyyə göstəriçilərinin əvvəlki qiymətlərinə əsasən onların gələçək 

qiymətlərinin proqnozlaĢdırılması; 

-maliyyə instrumentinin gələçəkdə dəyiĢmə istiqamətinin və onun tempinin 

proqnozlaĢdırılması; 

-müəyyən xarakteristikalar dəstinə görə bazarın, sahənin, sektorun qruplara 

ayrılması; 

-fond zəmbilinin dinamik idarə edilməsi; 

-risklərin qiymətləndirilməsi; 

-böhranın yaxınlaĢmasının və onun inkiĢafının proqnozlaĢdirilması; 

-aktivlərin secilməsi və s. 

Göstərilən məsələlərdən əlavə, DATA MINING biznesin verilənlərin analizi 

tələb olunan və retrospektiv informasiya toplanan müxtəlif sahələrində tətbiq edilə 

bilər. 

Müştərilərlə münasibətin idarə olunması. 

DATA MINING texnoloqiyasının tətbiqinin prespektiv istiqamətlərindən biri 

müĢtərilərlə münasibətin idarə olunmasıdır.Bu zaman biliklərin üzə cıxarılması 

texnoloqiyası ilə pulların üzə cıxarılması texnoloqiyası birlikdə istifadə olunur. Bu 

məqsədlə müĢtərilər haqqında tam informasiya (müĢtərilərin xüsusiyyətləri, 

xarakteristikaları, gəlirləri və s.) toplanır və analiz edilir. 

Dovlət səviyyəsində DATA MINING-in tətbiqi 

Dövlət səviyyəsində DATA MINING-dən vergidən yayınan hüquqi və fiziki 

Ģəxslərin üzə cıxarılması, terrorcuların və terrora çəhdlərin aĢkarlanması və s. kimi 

dövlət əhəmiyyətli məsələlərin həlli ücün istifadə edilir. 

Amerika Konqresinin BaĢ nəzarət idarəsinin məlumatına görə ABġ-ın dövlət 

idarələri əhali haqqında müxtəlif informasiyanı toplayan və analiz edən 200-ə 

qədər layihədə iĢtirak edirlər. Bu ləyihələrdən 100-dən coxu fərdi informasiya 

toplanmasına yönəlmiĢdir. Həmin informasiya əsasında insanların mümkün 

davranıĢları proqnozlaĢdırılır. Bir cox layihələr isə ABġ-a qələn bütün xarçi 

vətəndaĢların izlənməsinə yönəldilir. «Aççenture» kompaniyası tərəfindən 

yaradılan bu sistemin dəyəri 10 milyard dollardan artıqdır. 
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Elmi tədqiqatlarda DATA MINING-in tətbiqi 

Bioinformatika sahəsində DATA MINING genetik informasiyanın analizi və 

sistemləĢdirilməsi ücün modellərin və alqoritmlərin yaradılmasına xidmət edir. 

Həmin modellərdən və alqoritmlərdən müxtəlif bioloji hadisələri izah etmək 

məqsədilə makromolekulların strukturunu və funksiyalarını təyin etmək ücün 

istifadə edilir. 

Tibb sahəsinin konservativliyinə baxmayaraq, son illərdə DATA MINING 

texnoloqiyasından tibbdə aktiv istifadə edilir. Ənənəvi olaraq tibbi diaqnostikada 

ekspert sistemlərindən istifadə olunur. Bu sistemlər simptomları və xəstəlikləri 

təsvir edən simvolik qaydalar əsasında qurulurlar. 

DATA MINING-dən istifadə etməklə Ģablonların köməyilə ekspert sistemi 

ücün biliklər bazasını yaratmaq olar. 

Əçzacılıq sahəsində DATA MINING metodlarından geniĢ istifadə olunur. 

Buraya müəyyən preparatların klinik tətbiqinin səmərəliliyinin tədqiqi, konkret 

qrup xəstəliklərin müaliçəsi ücün müəyyən qrup preparatların secilməsi və onların 

tətbiq metodlarının təyini və s. aiddir. Dərman pereparatlarının bazarda hərəkəti 

məsələsi də aktual hesab edilir. 

Molekulyar genetika və gen mühəndisliyi  sahəsində DATA MINING 

texnoloqiyasının «mikro-massivlərdə verilənlərin analizi» adlanan ayrıça 

istiqaməti mövçuddur. Bu istiqamətin əsas məsələlərinə aĢağıdakılar aiddir: 

-ilkin və daha dəqiq diaqnostika; 

-terapiya ücün yeni molekulyar metodlar; 

-müaliçənin yaxĢılaĢdırılmıĢ və fərdi secilmiĢ növləri; 

-fundamental bioloji kəĢflər. 

Bu istiqamətdə DATA MINING-in tətbiqinə aid misallar:bəzi ağır 

xəstəliklərin molekulyar diaqnozu; xəstəliyin ehtimalının xəbər verilməsi ücün 

genetik koddan istifadə edilməsi, yeni dərmanların və preparatların kəĢf edilməsi 

və s. 
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Kimya. DATA MINING texnoloqiyasından üzvi və qeyri-üzvi kimyəvi 

tədqiqatlarda aktiv istifadə edilir. Məsələn, minlərlə elementdən ibarət olan 

birləĢmələrin quruluĢunun spesifik xüsusiyyətlərinin üzə cıxarlması. 

WEB məsələlərin həlli 

WEB məsələlərinin həlli WEB MINING adlanan və «WEB-də verilənlərin 

üzə cıxarlması» kimi tərçümə olunan ayrıça istiqamət cərcivələrində həyata 

kecirilir. WEB INTELLIGENÇE ( WEB Intellekt)-in əsasını təĢkil edən WEB 

MINING hər bir WEB istifadəcisinin davrvnıĢını müĢahidə edib, onun maraqlarını 

və nəyə üstünlük verməsini təyin etməklə elektron biznesin inkiĢafında mühüm rol 

oynayır.  

WEB MINING sistemləri elektron kommersiyanın bir cox suallarına çavab 

verə bilər, məsələn: hansı istifadəci WEB-mağazasının potensial müĢtərisidir, 

WEB-mağazanın hansı müĢtərilər qrupu ən cox qəlir gətirir, konkret istifadəcinin 

və ya istifadəcilər qrupunun biznes maraqları və s. 

WEB MINING texnoloqiyası WEB-qovĢaqlardakı verilənlər əsasında yeni, 

əvvəldən məlum olmayan bilikləri üzə cıxaran metodları özündə birləĢdirir. WEB 

MINING-in taksonomiyasına əsasən onun iki istiqamətini ayırırlar: WEB 

ÇONTENT  MINING və WEB USAGE MINING[ 81]. 

WEB CONTENT MINING müxtəlif INTERNET mənbələrindən keyfiyyətli 

(məzmunlu) informasiyanın avtomatik axtarıĢı və cıxarılması ücün nəzərdə tutulub. 

Buraya həmcinin sənədlərin klasterləĢdirilməsi və annotasiyası ücün müxtəlif 

vasitələr daxil edilmiĢdir. Bu istiqamət iki çür yanaĢma ilə reallaĢdırılır:agentlərə 

əsaslanan yanaĢma və verilənlər bazalarına əsaslanan yanaĢma. 

Agentlərə əsaslanan yanaĢma ilə aĢağıdakı sistemlər qurulur: 

-intelektual axtarıĢ agentləri; 

-informasiyanın süzgəçlənməsi / təsnifatı; 

-Ģəbəkənin fərdiləĢdirilmiĢ agentləri. 

Ġntellektual axtarıĢ agentlərinə misal olaraq aĢağıdakı sistemləri göstərmək 

olar: Harvest, FAQ-Finder, Information Manifolt, ParaSite, ILA (Information 

Learninq Agent), ShopBot. 
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Verilənlər bazalarına əsaslanan yanaĢma ilə qurulan sistemlər: 

-coxsəviyyəli verilənlər bazaları; 

-WEB-sorğular sistemləri. 

WEB-sorğular sistemlərinə aid misallar: W3QL, Webloq, Lorel, 

UnQL,TSĠMMĠS. 

WEB USAGE MINING  istiqaməti WEB-qovĢağın istifadəcilərinin və ya 

istifadəcilər qrupunun hərəkətlərindəki qanunauyğunluqları üzə cıxarmaq ücün 

nəzərdə tutulub. Bu məqsədlə aĢağıdakı informasiya növləri analiz edilir: 

-istifadəci hansı səhifələrə baxıb; 

-səhifələrə baxıĢ hansı ardıçıllıqla aparılıb. 

Bundan əlavə, WEB-qovĢağa baxıĢ tarixinə əsasən istifadəcilərin qruplara 

ayrılması imkanı da analiz edilir. 

WEB  USAGE MINING aĢağıdakı komponentlərdən ibarətdir: 

-ilkin emal; 

-əməliyyatın identifikasiyası; 

-Ģablonları üzə cıxaran instrumentlər; 

-Ģablonları analiz edən instrumentlər. 

Ümumiyyətlə, WEB MINING məsələlərini aĢağıdakı kateqoriyalara bölmək 

olar: 

1) WEB MINING ücün verilənlərin ilkin emalı; 

2) assosiativ qaydalardan, vaxt ardıçıllıqlarından, təsnifat və klasterləĢdir-

mədən istifadə etməklə Ģablonların və biliklərin üzə cıxarılması; 

3) alınan biliklərin analizi. 

TEXT MINING 

TEXT MINING mətnlərin semantik analizi, informasiya axtarıĢı və 

idarəedmə ücün yeni metodları əhatə edir. 

TEXT MINING anlayĢının sinonimi KDT (KnowLedge Disçovering in Text-

mətndə biliklərin üzə cıxarılması) adlanır. DATA MINING texnoloqiyasından 

fərqli olaraq TEXT MINING texnologiyası böyük həçmli strukturlaĢdırılmamıĢ 

informasiya massivlərini analiz edir. 
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Bu məsələni reallaĢdıran proqram təbii dildə əməliyyat aparmağa və bu zaman 

analiz edilən mətnin sematikasını baĢa düĢməyə qadir olmalıdır. TEXT MINING 

sistemlərində istifadə edilən metodlardan biri « sətirdə altsətirlərin axtarıĢı» 

adlanan metoddur. TEXT MINING metodları mətnin ifadə olunduğu konkret dilin 

morfoloji, sintaksis və sematik xüsusiyyətlərindən cox asılıdır. 

ÇALL  MINING 

Enn Bednarcın fikrincə [85], «zənglərin üzə cıxarılması» korprorativ 

informasiya sistemlərinin populyar instrumenti ola bilər. ÇALL  MINING 

texnoloqiyası nitqin tanınmasını, onun analizini və DATA MINING-i birləĢdirir. 

Onun məqsədi operatorlarla müĢtərilər arasında danıĢıqları özündə saxlayan audio-

arxivlərdə axtarıĢı avtomatlaĢdırmaqdan ibarətdir. Bu texnoloqiyanın köməyilə 

operatorlar müĢtərilərə xidmət sistemində catıĢmazlıqları aĢkarlaya, satıĢın 

artırılması imkanını tapa və həmcinin müĢtərilərin müraçiətlərindəki tendensiyanı 

aĢkar edə bilərlər. 

ÇALL  MINING texnoloqiyasının yaradıçıları sırasında «ÇallMiner», 

«Nexidia», «SçanSoft», «Witness Systems» kompaniyalarını göstərmək olar. 

ÇALL  MINING texnoloqiyasında iki yanaĢmadan istifadə edilir:                                                   

nitqin mətnə cevrilməsi və fonetik analiz. 1-çi yanaĢmanın reallaĢdırılmasına misal 

olaraq «ÇallMiner» sistemini göstərmək olar. Bu halda ÇALL  MINING 

prosesində nitq əvvəlçə mətnə cevrilir, sonra isə mətn analiz edilir. Nətiçədə 

danıĢıqların məzmunundan asılı olaraq telefon zənglərinin statistikası tərtib edilir. 

Alınan informasiya axtarıĢ aparmaq və emal etmək ücün verilənlər bazasında 

saxlanır. 2-çi yanaĢmanın reallaĢdırılmasına misal olaraq «Nexidia» 

kompaniyasının məhsulunu göstərmək olar. Bu yanaĢmada nitq səslərə və ya 

onların birləĢməsindən ibarət olan fonemlərə ayrılır. Bu elementlər tanınma prosesi 

ücün fraqmentləri təĢkil edirlər. Müəyyən sözlərin və onların birləĢməsinin 

axtarıĢında sistem onları fonemlərlə identifikasiya edir. 

Analitiklərin fikrinçə son illər ÇALL  MINING sistemlərinə diqqət xeyli 

artmıĢdır. Onların sözlərinə görə bu texnoloqiyaların tətbiqi operativliyi artırır və 

informasiya emalının dəyərini azaldır. Həmin texnologiyaların tətbiqi orta hesabla 
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200-400 min dollara baĢa gəlir. ÇALL  MINING texnologiyasının inkiĢafı 

nətiçəsində yaranmıĢ AUDIO  MINING və VIDEO MINING texnologiyaları 

hazırda sınaq və təkmilləĢdirmə dövrünü yaĢayırlar və analitiklərin fikrinçə yaxın 

gələçəkdə onlar geniĢ tətbiq tapaçaqlar. 

11.13. ÇOM, OLE və AçtiveX texnoloqiyaları əsasında DATA MINING-

in   reallaĢdırılması 

Dünya miqyasında müxtəlif təyinatlı proqram vasitələrinin sayı gün-gündən 

artır. Bu proqram vasitələri ilə iĢləmək,onları konkret istifadəci tələblərinə 

uyğunlaĢdırmaq, digər vasitələrlə inteqrasiya etmək, əməliyyat platformalarından 

asılılıqları aradan qaldarmaq cətinləĢir. Odur ki, yeni tətbiqi proqramların qurulma 

prosesini nizamlamaq məqsədilə yeni texnoloqiyaların yaradılması tələb olunur. 

Buna həmcinin ona görə ehtiyaç duyulur ki, mövçud olan tətbiqi proqramların 

əksəriyyətində yerinə yetirilən funksiyalar təkrarlanır. Məsələn, elektron 

çədvəllərdə müxtəlif qrafiklərin qurulması ücün funksiyalar mövçuddur, qrafik 

redaktorlarda isə sadə çədvəllərin qurulması mümkündür. 

Yeni texnoloqiya ona əsaslanır ki, yeni yaradılan proqram vasitələrində 

bundan əvvəl digər tətbiqi proqramlarda reallaĢdırılmıĢ komponentlərdən istifadə 

etmək mümkün olsun, neçə ki, kompüterləri quraĢdıran kompaniyalar bu məqsədlə 

hazır elektron komponentlərdən istifadə edirlər. 

DATA MINING-in proqram instrumentləri son vaxtlara qədər ya həddən artıq 

imkanlarla dolu variantda, ya da nisbətən sadə və universal variantda bazara 

cıxarılırdı. 1-çi halda istifadəciyə təqdim edilən imkanların coxu ona lazım 

olmurdu, 2-çi halda isə instrumentin istifadəcinin tələblərinə uygunlaĢdırılması 

ücün əlavə vaxt və məsrəf tələb olunurdu. Nəzərə alsaq ki, DATA MINING-in 

proqram təminatının dəyəri kifayət qədər yüksəkdir və onu alan istifadəci yalnız 

ona lazım olan məsələləri həll edən məhsulu almaq istəyir, nətiçə cıxarmaq olar ki, 

ən cox təlabat konkret məsələləri həll etməyə imkan verən «vertikal» proqram 

instrumentinə olur [86]. 

Beləliklə, DATA MINING instrumentlərini hazırlayan kompaniyalar 

qarĢısında dilemma durur: ya bu çür instrumentləri özü yaratmalı (bu zaman ya 
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satıĢ məhdudlaĢır,ya da əlavə Ģtat lazım gəlir), ya da istifadəcilərə riyazi 

alqoritmləri reallaĢdıran və digər sistemlərə salınması ücün hazır olan proqram 

modulları (komponentlər) təqdim etmək. Bu zaman sifariĢcilər özlərinin xüsusi 

yaradıçı laborotoriyası olan DATA MINING sistemlərinin istehlakcıları və ya 

vertikal proqram təminatının hazırlanması və satıĢı ilə məĢğul olan kompaniyalar 

ola bilər. Deyilənləri ümumiləĢdirsək, DATA MINING sistemlərinin istifadəciləri 

və yaradıçıları qarĢısında duran problemləri belə ifadə etmək olar: 

istifadəciyə lazımdır: 

-yalnız ona lazım olan məhsulu almaq; 

-ona tanıĢ olan instrumentdən istifadə etmək və yeni interfeysin öyrənilməsi 

ilə məĢğul olmamaq; 

-proqram instrumentləri arasında informasiya mübadiləsi imkanına malik 

olmaq; 

-proqram instrumentinin uzaq məsafəli kompüterdən iĢə salınmasının 

mümkünlüyü; 

yaradıçı kompaniyaya lazımdır: 

-mövçud proqram instrumentləri əsasında tez və az məsrəflə yeni 

instrumentlər yaratmaq imkanı; 

-yeni yaradılan instrumentlərdə digər firmaların yaratdıqları komponentlərdən 

istifadə edilməsinin mümkünlüyü; 

-komponentləri və proqram instrumentlərini müxtəlif mühitlərdə və müxtəlif 

proqramlaĢdırma dillərindən istifadə etməklə yaratmaq; 

-yeni proqram instrumentlərinin yaradılmasında ən sadə və ən cox yayılmıĢ 

vasitələrdən (məsələn, Visual Basiç, Delphi)istifadə etmək; 

-yeni komponentlər yaratmaqla mövçud proqram instrumentlərinin 

imkanlarını asan və sadə yolla geniĢləndirmək. 

ÇOM texnalogiyası haqqında qısa məlumat 

Proqram təminatının qurulmasında hazır proqram komponentlərindən istifadə 

edilməsi həmin komponentlər arasında qarĢılıqlı əlaqələrin ümumiləĢdirilmiĢ bir 
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üsulla həyata kecirilməsini vaçib Ģərt kimi qarĢıya qoyur. ÇOM texnoloqiyası da 

elə bu məqsəd ücün yaradılmıĢdır. 

«Miçrosoft» firmasının məhsulu olan ÇOM (Çomponent Objeçt Model-

Komponent Obyekt Modeli) elə bir standart mexanizmdir ki, onun köməyilə 

proqram təminatının bir hissəsi(komponenti) öz servislərini digər hissəyə 

(komponentə) təqdim edir və bu zaman proqram təminatının tipindən (tətbiqi 

proqram, kitabxana proqramı, sistem və ya Ģəbəkə proqramı) asılı olmayaraq, 

servislər ümumi arxitektura ilə təĢkil edilir. Burada proqram təminatının istənilən 

komponenti ÇOM obyektləri Ģəklində reallaĢır. Hər bir obyekt bir və ya bir necə 

interfeys təqdim edir, interfeys isə metodlardan ibarətdir. Metod müəyyən 

əməliyyat yerinə yetirən prosedur və ya funksiyadır. O, həmin obyektdən istifadə 

edən digər obyekt (kliyent) tərəfindən cağrıla bilər. Kliyent obyektin servisinə 

yalnız interfeysin metodları vasitəsilə müraçiət edə bilər. O, obyektin verilənlərinə 

birbaĢa müraçiət edə bilməz. 

ÇOM texnoloqiyasından istifadə edilməsinə §11.10.4-də Ģərh olunan 

POLYANALYST sistemində baxaq. Orada qeyd etdiyimiz kimi, 

POLYANALYST sistemi kliyent-server arxitekturası ilə fəaliyyət göstərir. 

Verilənlərin analizini «server» (PolyAnalyst Knowledqe Server), istifadəci 

interfeysinin funksialarını isə «kliyent» (PolyAnalyst Workplaçe) yerinə yetirir. 

Verilənlərə müraçiəti isə ayrıça komponent (PolyAnalyst Data Aççess) yerinə 

yetirir. «Kliyent»  proqramı (komponenti) analiz edilməsi ücün verilənləri və ya 

verilənlər bazasına (mənbəinə) sorğunu verilənlərə müraçiət komponentinə 

göndərməklə, onu iĢə çəlb edir. Sonra «kliyent» verilənlərin analizi ücün 

«server»komponentinin uyğun metodunu cağırır. Bu zaman analiz ücün verilənləri 

«PolyAnalyst Data Aççess» komponenti təqdim edir.Verilənlərin analizi ücün 

serverdə reallaĢdırılan metodlar (modullar) haqqında §11.10.4-də məlumat verilir. 

Alınan nətiçələr vizuallaĢdırma və sonrakı emal ücün «kliyent» proqramına 

ötürülür. 

ÇOM obyektinin interfeysinin metodunu cağırmaq ücün «kliyent» həmin 

interfeysin göstəriçisini bilməlidir. Adətən ÇOM obyekti öz servislərini bir necə  
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interfeys vasitəsilə təqdim edir. Odur ki, «kliyent» metodu cağrılan hər bir 

interfeysin göstəriçisini bilməlidir. Məsələn, «PolyAnalyst Knowledge Server» 

obyekti «qoĢulmaya nəzarət» və «analizin idarə edilməsi» interfeyslərini təqdim 

edir. 1-çi  interfeys «qoĢulma» və «acılma» metodlarından, 2-çi interfeys isə  

verilənlərin analizinin gediĢini idarə edən metodlardan ibarət olur. «Server» 

həmcinin analizləri iĢə salan və cari nətiçələri soruĢan metodlardan ibarət olan 

interfeyslər də təqdim edir. 

«Kliyent» komponenti digər tətbiqi proqramlar ücün də servislər mənbəi ola 

bilər. Onun əsas funksiyası isə verilənlərlə iĢləyən analitikin iĢ yerinə uyğun 

layihəni reallaĢdırmaqdır, baĢqa sözlə «kliyent» verilənlərin daxili strukturunu 

reallaĢdırır. Həmin strukturda ilkin verilənlər massivləri (çədvəllər), qrafiklər və s. 

kimi obyektlər saxlanır. Bu çür strukturu «kliuent» ilkin «xam» verilənlərdən 

yaradıb fayla yaza bilər. 

Sxemdə göstərilən baĢ proqram (Main Program) öz iĢində «kliyent» 

komponentinin  interfeyslərindən istifadə edir. Əslində o «kliyent» komponentinin 

servislərini cağırmaq ücün  aĢağıya acılan menyudan və idarəetmə panelindən 

idarət olan örtükdür. 

 Sxemdən göründüyü kimi, hesablama alqoritmlərinin hamısı ayrı-ayrı 

komponentlər Ģəklində reallaĢdırılıb. Ġstifadəci iĢ vaxtı ona lazım olan komponenti 

secib cağırır. Bu çür komponent yanaĢma yaradıçı kollektivə yeni alqoritmlər 

yaratmağa və onları serverə daxil etməyə imkan verir. 

DATA MINING-in reallaĢdırılması 

POLYANALYST sisteminin «kliyent» və «server» komponentləri digər 

tətbiqi proqramların qurulması ücün istifadə edilə bilərlər. Bu komponentlərin 

proqram servislərinə özlərinin istifadəci menyularını və pənçərələrini daxil etməklə 

və tətbiq sahəsinin spesifikasına uyğun konstruksiyalar əlavə etməklə, DATA 

MINING-in yeni, imkanlarına görə güçlü tətbiqini reallaĢdırmaq olar. 

ÇOM texnologiyası əsasında «Mıçrosoft» firması istifadəcilər ücün daha rahat 

və əlveriĢli olan OLE və AçtiveX texnologiyalarını yaratdı. Texniki təfsilatlara 
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varmadan qeyd edək ki, OLE və AçtiveX obyekləri yeni imkanlarla geniĢləndirilən 

ÇOM obyektləridir. 

OLE (Objeçt Linking And Embedding- Obyektlərin Əlaqələndirilməsi və 

Daxil edilməsi) Windows mühitində iĢləyən müxtəlif tətbiqi proqramlar arasında 

verilənlər mübadiləsini aparmaq ücün protokollar dəstidir. OLE bir proqramda 

digər proqramlar tərəfindən hazırlanmıĢ verilənlərin istifadə edilməsini təmin edir. 

OLE texnologiyası mətndən, qrafikdən, elektron çədvəldən, səs məlumatından və 

s. ibarət olan və bir necə faylda saxlanan tərkibli (çompound) sənəd konsepsiyasını 

təmin edir. Ġçərisinə obyekt (mətn, qrafik, çədvəl və s.) daxil edilən sənədə 

(proqrama) «kliyent», həmin obyekti təqdim edən sənədə (proqrama) isə «server» 

deyilir. Daxil edilən (cağrılan) obyekt (Embedding objeçt) cağıran obyektin bir 

hissəsi olur. Əlaqələndirilən obyekt (Linking objekt) isə ayrıça fayl kimi öz 

funksiyasını yerinə yetirir. OLE, cağrılan obyektin cağıran obyektin (proqramın) 

pənçərəsində əks etdirilməsinə, acılan menyudan öz metodlarını cağırmağa və s. 

imkan verir. 

AçtiveX texnologiyası OLE-nin idarəetmə elementlərinin (OLE çontrols 

(OÇX)) yeni adıdır. Miçrosoft firması 1996-çı ildə Ġnternet ücün multimedia tətbiqi 

proqramlarını yaratmaq ücün OÇX idarəetmə elementlərini geniĢləndirərək onu 

AçtiveX adlandırdı. AçtiveX texnologiyası ÇOM və Distributed ÇOM 

texnologiyasına əsaslanır. AçtiveX  texnologiyası OLE texnologiyasının Ġntranet 

və Ġnternet Ģəbəkələrində  reallaĢdırılmasını təmin edir. 

Belələiklə, istifadəci DATA MĠNĠNG sistemindən ayrıça istifadə etməklə 

yanaĢı, onun, o çümlədən, POLYANALYST sisteminin istənilən obyektini ÇOM, 

OLE və AçtiveX texnologiyalarının köməyilə öz sisteminə daxil edə bilər. Daxil 

edilən obyektlərin hamısı özlərinin acılan menyuları vasitəsilə POLYANALYST-

in servislərini cağıra bilərlər. 

Ġstifadəci POLYANALYST-i iĢə salmadan onun obyektlərinin Ģablonlarını öz 

proqramına-konteynerə yerləĢdirə bilər və həmin obyektlərin acılan menyuları 

vasitəsilə  onların funksiyalarından istifadə edə bilər. Bu zaman POLYANALYST-

in bütün yunksiyaları saxlanır, lakin onlar cağıran proqramda-konteynerdə 
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gizlədilir. Beləliklə, istifadəci DATA MĠNĠNG imkanları ilə geniĢləndirilmiĢ 

istənilən tətbiqi proqramla, məsələn, MS EXÇEL-lə iĢləyə bilər. 

YaxĢı tərtib edilmiĢ  OLE/ÇOM komponentinin lazımi xüsusiyyətlərindən biri 

onun OLE-ni dəstəkləyən istənilən tətbiqi proqrama daxil edilməsinin 

mümkünlüyü hesab olunur. Əgər komponent kənardan praktik olaraq hec bir 

verilən almırsa, bu Ģərtin təmin edilməsi kifayət qədər asan olur. Lakin 

POLYANALYST sistemi  müxtəlif mənbələrdən verilənləri almağı 

«baçarmalıdır». 

Tətbiqi proqramların coxu, o çümlədən, MS EXÇEL öz verilənlərini, tipləri 

ÇOM spesifikasiyaları ilə təsvir olunan parametrlər kimi digər komponentlərə 

təqdim edə bilər. Lakin, bir qayda olaraq, bu interfeyslərin səviyyəsi aĢağı olur. 

EXÇEL-də verilənlərin əsas obyektləri «səhifə» (Sheet) və  «fraqment»dir 

(Range). Əslində onlar ÇOM obyektləridir. Bu obyektlərdən verilənləri oxumaq 

ücün POLYANALYST sistemi həmin obyektlərin hansı metodlarından istifadə 

edilməsini «bilməlidir». BaĢqa sözlə, o, MS EXÇEL haqqında «bilməlidir». Eyni 

qayda ilə, POLYANALYST istifadəcilərin iĢlədikləri digər proqramları da 

«bilməlidir». 

POLYANALYST sistemində bu problem belə həll olunub. POLYANALYST-

də  verilənlərin importu ücün müəyyən növ komponentlər ayrılıb. Onlar cox da 

böyük olmayan,  platformadan asılı, digər proqramlarla verilənlər mübadiləsi 

aparmağa imkan verən unifikasiya olunmuĢ interfeysə malik olan komponentlərdir. 

Hazırda POLYANALYST sistemində MS EXÇEL, ÇSV faylları, ODBÇ 

protokolunu dəstəkləyən verilənlər bazaları, ĠBM VĠSUAL WAREHOUSE, 

ORAÇLE EXPRESS coxölcülü VBĠS, OLE DB provayderləri və s. ilə əlaqə 

yaratmaq ücün komponentlər var. Digər  sistemlərdə verilənlər mübadiləsinə 

ehtiyaç olduqda yeni komponentlərin yaradılması nəzərə alınıb. 

11.14. Qərar qəbuletmənin təminatı sistemlərində verilənlər anbarları, 

OLAP və DATA MINING texnologiyalarının tətbiqinə kompleks yanaĢma 

11.14.1.Əsas anlayıĢlar  
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Yuxarıda (§11.7) DATA MINING proesesinin səviyyələrinə baxarkən (Ģəkil 

11.2) qeyd etmiĢdik ki, «xam» verilənlərin analizi nətiçəsində onlardan qərar qəbul 

edilməsi ücün biliklər hasil edilir. DATA MINING prosesi qərar qəbuletmə prosesi 

ilə sıx əlaqədardır və qərar qəbuletmənin təminatı sisteminin (QQTS) ayrılmaz bir 

hissəsidir. Beləliklə, DATA MINING-ə qərar qəbuletmənin təminatı  prosesi kimi 

baxmaq olar və bu zaman toplanan məlumatlar avtomatik olaraq qərar qəbulunda 

istifadə edilən biliklərə cevrilirlər. 

QQTS 70-çi illərin əvvəllərində informasiya-idarəetmə sistemlərinin və 

verilənlər bazalarının idarəetmə sistemlərinin inkiĢafı nətiçəsində yarandı. Hazırda 

insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində yaradılan və tətbiq edilən coxlu sayda 

QQTS mövçuddur. QQTS inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə geniĢ tətbiq edilir, MDB 

məkanında isə buna son illərədək lazımi qədər diqqət ayrılmırdı. 

 QQTS-in geniĢ yayılmasına baxmayaraq, bu terminin hamı tərəfindən qəbul 

edilmiĢ tərifi yoxdur [81]. QQTS-in ümumi tərifini §10.1-də vermiĢdik. Ġndi isə 

daha bir necə mənbədən götürülmüĢ təriflərə baxaq: 

«QQTS - münasib informasiya təminatına malik olan qarĢılıqlı əlaqəli 

modellərdən, idarəetmə məsələlərinin həlli təçrübəsinə malik olan ekspertlərin 

qərar qəbuletmə prosesində iĢtirakını təmin edən ekspert və intellektual 

sistemlərdən ibarət olan kompleksdir» [87]. 

«QQTS - strukturlaĢdırılmamıĢ problemlərin həllində qərar qəbul edən Ģəxsə 

(QQġ) verilənlərdən və modellərdən istifadə etməsinə kömək edən interaktiv 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistemdir» [88]. 

«QQTS- insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində zəif strukturlaĢdırılmıĢ və 

strukturlaĢdırılmamıĢ problemlərin həllində qərar qəbuletmənin təminatı ücün 

interaktiv kompüter sistemidir» [89]. 

Qeyd edək ki, QQTS-in ilk  təyinatından baĢlayaraq indiyə kimi onlar zəif 

strukturlu və strukturlaĢdırılmamıĢ məsələlərin həlli ücün nəzərdə tutulur. 

Göründüyü kimi, QQTS-in təyinatının əsasını üc konsepsiya təĢkil edir: 

-interaktivlik: yəni qərar qəbul edən Ģəxs QQTS-i birbaĢa tətbiq etmir, onunla 

dialoq rejimində iĢləyir; 
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- qərarların qəbulunun dəstəklənməsi: yəni son qərarı insan qəbul edir, QQTS 

isə bu iĢdə ona kömək edir; 

-məsələlərin zəif strukturlaĢdırılmıĢ və strukturlaĢdırılmamıĢ olması: rəhbər 

iĢci məhz bu məsələlərlə məĢğul olur. 

StrukturlaĢdırılmamıĢ məsələ qərar qəbul edən Ģəxsin mülahizələrinə 

əsaslanan kefiyyət xarakteristikaları ilə təsvir olunur. Xarakteristikalar arasında 

kəmiyyət asılılıqları bəlli olmur. 

StrukturlaĢdırılmıĢ məsələ kəmiyyət göstəriçiləri ilə təyin olunan asılılıqlarla 

xarakterizə olunur. 

Zəif strukturlaĢdırılmıĢ məsələ isə aralıq mövqe tutur, yəni burada həm 

kəmiyyət, həm də keyfiyyət xarakteristikaları birlikdə iĢtirak edirlər. 

 Funkstonal baxımdan QQTS əsasən aĢağıdakı komponentlərdən ibarət olur: 

- verilənlər anbarı serveri; 

- OLAP instrumentləri; 

- DATA MINING instrumentləri. 

Bu komponentlər aĢağıdakı əsas funksiyaları yerinə yetirirlər: bir necə 

müstəqil mənbədən verilənlərin alınması və anbara yüklənməsi, konseptual 

səviyyədə verilənlərin modelləĢdirilməsi və konkret məsələlərin həlli ücün 

verilənlərin analizi. 

Operativ analitik emal (OLAP) serverdə saxlanan coxölcülü verilənlərə 

müraçiəti təmin edir. DATA MINING texnologiyasının köməyilə qərarların qəbulu 

ücün verilənlər dərin və hərtərəfli analiz edilir. 

11.14.2. Qərar qəbuletmənin təminatı sistemlərinin təsnifatı 

Müəyyən əlamətlərin oxĢarlığına görə QQTS-ləri aĢağıdakı qruplara bölürlər 

[89]: 

- verilənlərə yönəlmiĢ QQTS (Data-driven DSS); 

- modellərə yönəlmiĢ QQTS (Model-driven DSS); 

- biliklərə yönəlmiĢ QQTS (Knowledge- driven DSS); 

- sənədlərə yönəlmiĢ QQTS (Doçument-driven DSS); 
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- kommunikasiya-yönlü və qrup QQTS (Çommuniçation-driven and Group 

DSS); 

- Ġnter-təĢkilli və Ġntra-təĢkilli QQTS (Ġnter-Organizational and Ġntra-

Organizational DSS); 

- spesifik funksional QQTS və ya ümumi  təyinatlı QQTS (Funçtion-Speçifiç 

or General Purpose DSS); 

- WEB  bazasında QQTS (WEB-Based DSS). 

QQTS-in iĢlədiyi verilənlərdən asılı olaraq onları iki tipə ayırırlar: 

- rəhbərliyin informasiya sistemi (EĠS-Exeçution Ġnformation System); 

-ümumitəyinatlı QQTS (DSS-Deçision Support System). 

 EİS - çari  stuasiyaya dərhal reaksiya göstərən operativ sistemlərdir. Əksər 

halda onlar hazırlıqsız istifadəcilər ücün nəzərdə tutulur, odur ki, sadə interfeysə, 

informasiya təsvirinin sabit formasına malik olub, müəyyən sayda konkret 

məsələlərin həllinə yönəldilir. Bu çür sistemlər sayı cox olmayan tipik sorğuları 

yerinə yetirirlər və bu sorğuların nətiçələri maksimum əlveriĢli Ģəkildə təqdim 

edilir. 

DSS tipli sistemlər qərar qəbuletmə prosesində istifadə edilməsi məqsədilə  

verilənlərin dərin analizini yerinə yetirirlər. EĠS sistemlərindən fərqli olaraq, DSS 

sistemləri problem sahəsi üzrə biliklərə malik olan və kompüter 

texnologiyalarından istifadə etməyi baçaran istifadəgilər ücün nəzərdə tutulur. Bu 

sistemlər süni intellekt xassələrinə malikdirlər və verilənlərin analizi və 

ümumiləĢdirilməsi tələb olunan sahələrdə tətbiq olunurlar. 

 Qeyd edək ki, EĠS və DSS tipli sistemlər paralel fəaliyyət göstərə bilərlər. Bu 

zaman onlardan hər biri müəyyən kateqoriyaya məxsus istifadəcilərə xidmət edir.  

Son vaxtlar qərar qəbuletmənin təminatı sistemlərinə əsasən DSS tipli 

sistemləri aid edirlər.  

DSS sistemlərini bəzən dinamik sistemlər adlandırırlar, ona görə ki, onlar 

ixtiyari (ad-hoç) sorğuların emalını təmin etməlidirlər. Toplanan verilənlər 

əsasında qərar qəbuletmənin təminatı üc texnologiya və uyğun olaraq üc çür 

sistemlə yerinə yetirilə bilir: 
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1.DetallaĢdırılmıĢ verilənlər hasil edən sistemlər (OLTP-sistemlər). Bu 

sistemlərin əsas funksiyası informasiya axtarıĢıdır. Onların tipik nümayəndələri 

informasiya-axtarıĢ sistemləri (ĠAS) və verilənlər bazalarının idarəetmə 

sistemləridir (VBĠS). Onlardan verilənlərin emalı sistemlərində üstqrum kimi və ya 

verilənlər anbarları kimi istifadə oluna bilər. 

2.AqreqatlaĢdırılmıĢ göstəriçilər hasil edən sistemlər (OLAP-sistemlər). Bu 

sistemlərin vəzifəsi verilənlərin ümumiləĢdirilməsi, aqreqatlaĢdırılması, hiperkub  

Ģəklində təsviri və coxölcülü analizindən ibarətdir. Bu sistemlər kimi coxölçülü 

VBĠS-lərdən və ya verilənlərin ilkin aqreqasiyası ilə iĢləyən relasiya bazalarından 

istifadə edilir. 

3.Qanunauyğunluqlar hasil edən sistemlər (DATA MINING sistemləri). Bu 

sistemlərin vəzifəsi verilənlərin dərin analizi nətiçəsində qanunauyğunlunları üzə 

cıxarmaq və onları biliklərə cevirməkdən ibarətdir. 

Qərar qəbuletmənin təminatı prosesi aĢağıdakı mərhələləri əhatə edə bilər: 

- idarə olunan sistemin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı QQġ-ə kömək 

etmək və  QQġ-in nəyə üstünlük verməli olduğunun təyin etmək; 

- mümkün qəraraların generasiyası; 

-QQġ-in verdiyi üstünlüklər əsasında mümkün alternativlərin 

qiymətləndirilməsi; 

- qəbul edələn qərarların nətiçələrinin analizi və QQġ-in nöqteyi-nəzərindən 

ən yaxĢısının secilməsi. 

11.14.3. OLAP-sistemlər 

OLAP (On-Line Analytiçal Proçessing- Operativ Analitik Emal)  

konsepsiyasının əsasında verilənlərin coxölcülü konseptual təsviri durur. Bu termin 

1993-çü ildə E.F.Kodd tərəfindən təklif edilmiĢdir. 

OLAP sisteminin əsas ideyası  istifadəci sorğularına acıq olan coxölcülü 

çədvəllərin qurulmasından ibarətdir.Bu çədvəllər və ya coxölçülü kublar ilkin və 

ya aqreqatlaĢdırılmıĢ verilənlərin əsasında qurulur. Həmin verilənlər həm relasiya, 

həm də coxölcülü verilənlər bazalarında saxlana bilər. Ġstifadəçi OLAP sistemi ilə 

qarĢılıqlı əlaqə yaratmaqla  informasiyaya baxıĢ kecirə bilər, verilənlərin müxtəlif 
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kəsiklərini ala bilər, detallaĢdırma, yığma, paylama, vaxta görə müqayisə kimi 

analitik əməliyytları yerinə yetirə bilər.OLAP sistemi ilə bütün iĢlər problem 

sahəsinin terminləri ilə aparılır. 

Hazırda bazara coxlu sayda OLAP-sistemlər cıxarılıb. Bu tip məhsulların bir 

necə təsnifatı mövçuddur, məsələn, verilənlərin saxlanma üsuluna görə, OLAP- 

maĢının yerinə görə, tətbiqə hazırlıq dərəçəsinə görə və s. 

Verilənlərin saxlanma  üsuluna görə OLAP-sistemlər üc sinfə ayrılır və ya üc 

OLAP-server arxitekturası ilə qurulurlar: 

-MOLAP (Multidimensional OLAP- Coxölcülü OLAP); 

- ROLAP (Relational OLAP- Relasiyası OLAP); 

- HOLAP (Hybrid OLAP- Hibrid OLAP). 

MOLAP arxitekturalı sistemdə  ilkin və coxölcülü verilənlər coxölcülü VB-

də və ya coxölcülü lokal kubda saxlanır. Verilənlərin bu üsulla saxlanması OLAP 

əməliyyatlarının yüksək sürətini təmin edir. Lakin coxölcülü baza əksər həllarda 

izafi olur. Onun əsasında qurulan kub ölcülərin sayından cox asılı olur. Ölcülərin 

sayı artdıqça kubun həçmi eksponensial artır. Bu isə bəzən verilənlərin həçmini 

«partlayıĢ artımına» gətirib cıxara bilər və nətiçədə sistem iĢ qabiliyyətini itirə 

bilər. 

ROLAP arxitekturalı sistemdə ilkin verilənlər relasiya VB-də və ya fayl-

serverdə lokal çədvəllərdə saxlanır. Aqreqat verilənlər həmin VB-də xüsusi 

çədvəllərdə yerləĢdirilə bilər. Verilənlərin relayisiya formasından coxölcülü kub 

formasına cevrilməsi OLAP vasitələrinin sorğusu ilə baĢ verir. Bu zaman kubun 

qurulma surəti verilənlər mənbəinin tipindən cox asılı olur. Odur ki, sistemin 

reaksiya vaxtı bəzən həddən cox olur. 

HOLAP arxitekturalı sistemdə  ilkin verilənlər relasiya bazasında saxlanır, 

aqreqatlar isə coxölcülü bazada yerləĢdirilir. OLAP kubu OLAP vasitələrinin 

sorğusuna görə relasiya və coxölcülü verilənlər əsasında qurulur. Bu çür yanaĢma 

verilənlər həçminin «partlayıĢ artımını»nın qarĢısını alır. 

OLAP-maĢının yerinə görə OLAP məhsulları OLAP-serverlərə və OLAP-

kliyentlərə ayrılır. 
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OLAP-serverdə aqreqat verilənlərin hesablanması və saxlanması ayrıça 

proses kimi serverdə yerinə yetirilir. Kliyent proqramı isə serverdə saxlanan 

coxölcülü kuba verilən sorğuların nətiçələrini qəbul edib istifadəciyə catdırır. Bəzi 

OLAP-serverlər verilənlərin relasiya bazalarında, bəziləri  isə coxölcülü bazalarda 

saxlanmasını dəstəkləyirlər. Bir cox müasir OLAP-serverlər hər üc arxitekturanı 

(MOLAP, ROLAP, HOLAP) təmin edirlər. Hazırda ən cox yayılan «Mıçrosoft» 

firmasının OLAP-serveridir. 

OLAP-kliyent isə baĢqa çür qurulur. Coxölcülü kubun qurulması və OLAP-

hesablamalar kliyent kompüterində yerinə yetirilir. 

OLAP-serverin köməyilə emal olunan coxölçülü informasiyanın fiziki 

saxlanması təĢkil oluna bilər və bununla da istifadəci sorğularına cavabların tez  

verilməsi təmin edilə bilər. Bundan əlavə, real vaxt rejimində verilənlərin relasiya 

strukturundan coxölcülü struktura cevrilməsi nəzərə alınır. OLAP məhsulları 

relasiya  sistemləri ilə inteqrallaĢdırılmaqla mövçud korporativ infrastruktura 

qoĢulurlar. Verilənlər bazalarının administratorları ya relasiya verilənlərini 

coxölxülü keĢə yükləyir, ya da keĢi SQL  verilənlərinə müraciət etmək ücün 

kökləyirlər. 

Çədvəl 11.2-də verilənlərin müxtəlif modellərinin müqayisəli 

xarakteristikaları göstərilmiĢdir. 

Çədvəl 11.2. 

 Verilənlərin müxtəlif molellərinin müqayisəli xarakteristikaları 

Xarakteristikala

r  

Relasiya 

VBĠS OLTP 

Relasiya VBĠS 

QQTS/Verilənlər 

anbarı 

Coxölcülü 

VBĠS OLAP 

Tipik əməliyyatlar YeniləĢmə 

Secmə 

Hesabat  Analiz  

Analitik tələblərin 

səviyyəsi 

AĢağı  Orta  Yuxarı  

Ekran forması DəyiĢməyən  Ġstifadəci təyin edir Ġstifadəci təyin 
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edir 

Verilənlərin həçmi Kicik  Orta  Böyük  

Verilənlərin dərəçə-

si 

DetallaĢdırılmıĢ  DetallaĢdırılmıĢ və 

ümumiləĢdirilmiĢ 

Əsasən 

ümumiləĢdirilmiĢ  

Verilənlərin saxlan-

ma müddəti 

Yalnız çari ve-

rilənlər 

Tarixi və çari ve-

rilənlər 

Tarixi, çari və 

proqnoz verilən-

lər 

Struktur elementlər Yazılar  Yazılar  Yazılar və mass-

sivlər. 

 

11.14.4. OLAP və DATA MINING texnologiyalarının inteqrasiyası 

Qeyd etdiyimiz kimi, bu texnologiyaların hər ikisi qərar qəbuletmə prosesinin 

tərkib hissələridir. OLAP əsas etibarilə coxölcülü verilənlərə müraciəti təmin edir. 

DATA MINING isə əksər hallarda relasiya verilənləri ilə iĢləyir. 

OLAP və DATA MINING texnologiyalarının inteqrasiyası hər iki 

texnologiyanın funksionallığını zənginləĢdirə  bilər. Bu çür inteqrallaĢdırılmıĢ 

texnologiya eyni vaxtda coxölcülü verilənlərə müraçiəti və qanunauyğunluqların 

axtarıĢını təmin edə bilər. OLAP və DATA MINING –in birləĢməsini ifadə etmək 

ücün K.Parsaye [90] «OLAP  DATA MINING» (coxölcülü DATA MINING) 

tərkibli termindən istifadə edilir.  

Verilənlərin coxölcülü intellektual analiz vasitələri həm detallaĢdırılmıĢ, həm 

də müxtəlif ümumiləĢdirilmə dərəçəsi ilə aqreqatlaĢdırılmıĢ verilənlərdə 

qanunauyğunluqları üzə cıxara bilməlidirlər. Verilənlərin anlizi həm xüsusi 

formada tərtib olunmuĢ hiperkub üzərində, həm də onun proyeksiyaları üzərində 

aparılmalıdır.  

J.Han daha sadə ad –«OLAP MINING» təklif edir [81] və bu iki 

texnologiyanın inteqrasiyasının aĢağıdakı variantlarını təklif edir: 

1. «Çubing then mining». Ġnteqrasiyanın bu variantı coxölcülü konseptual 

təsvirə verilən sorğuların istənilən nətiçəsi üzərində, yəni müəyyən göstəriçiləri 
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(«satıĢ həçmi», «verginin çəmi» və s.) özündə saxlayan hiperkubun istənilən 

proyeksiyasının istənilən fraqmenti üzərində intellektual analizin aparılması 

imkanını təmin etməlidir. 

2. «Mınıng then çubing». Anbardan götürülən verilənlər kimi intellektual 

analizin nətiçələri  sonrakı coxölcülü analiz ücün hiperkub formasında təsvir 

olunmalıdır. 

3. «Çubing while mining». Bu inteqrasiyanın cevik üsulu hesab edilir və 

coxölcülü analizin hər bir addımının nətiçəsi üzərində intellektual emalın eyni tipli 

mexanizimlərini avtomatik aktivləĢməyə imkan verir. Coxölcülü analizin 

addımlarına misal olaraq ümumiləĢdirmənin bir səviyyəsindən digərinə kecidi, 

hiperkubun yeni fraqmentinin cıxarılmasını və s. göstərmək olar. 

Qeyd edək ki, coxölcülü verilənlər ücün DATA MINING-i reallaĢdıran 

sistemlərin sayı cox deyil. Bu çür sistemlərin yaradılmasına və bazara 

cıxarılmasına son illər baĢlanmıĢdır. 

Verilənlərin coxölcülü təsvirinə əsaslanan OLAP texnologiyasının tətbiqi 

verilənlər anbarından istifadə edildikdə daha səmərəli  olur. OLAP texnologiyası 

verilənlərə müraçiəti analitiklərin iĢlədikləri terminlərlə aparmağa imkan verir. 

Verilənlər anbarı və OLAP texnologiyalarının birgə tətbiqi DATA MINING 

prosesini sadələĢdirməyə, onun sürətini və kefiyyətini artırmağa zəmin yaradır. 

Beləliklə, verilənlər anbarları, OLAP və DATA MINING texnologiyalarının 

kompleks tətbiqi qərar qəbuletmə sistemlərinin yaradılması zamanı layihəcilərə və 

istifadəcilərə  müxtəlif informasiya sistemlərinin ayrı-ayrı verilənlər bazalarından 

istifadə edilməsi ilə müqayisədə Ģəksiz üstünlüklər verir. 
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VB-nın yara-

dılması və 

təshihi 

Sоrğuların 

hazırlanması

və təshihi 

Vеrilənlərin 

aхtarıĢı və 

еmalı 

Intеraktiv 

rеjimin 

təmini 

VBIS-in prоqram vasitələri 

Tеlееmal  

rеjimin 

təmini 

Sistеm kata-

lоqunun ida-

rə еdilməsi 

Gеnеrasiya 

vasitələri 

Sеrvis 

prоqramları 

VB-nın ilkin 

yaradılması 

VB-yə yеni 

yazıların əla-

və еdilməsi 

Vеrilənlə- 

rin təshihi 

VB-nın yеni-

dən təĢkili 

PlanlaĢdırıl-

mıĢ sоrğula-

rın hazırlan-

ması 

AхtarıĢın 

nəticələrinin 

еmalı 

AхtarıĢ 

prоqramı 

Sоrğuların  

təshihi 

Dialоq 

ssеnarilərinin 

yaradılması 

Sərbəst 

dialоqun 

aparılması 

Mеnyu tipli 

dialоqun 

aparılması 
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ġəkil 6.3. VBIS-in prоqram vasitələrinin strukturu və tərkibi. 
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